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15. eten moet je 
toch

Uitnodigen
Ik zal zorgen dat ik honger heb.
Hou het eenvoudig, hoor!
Ik eet alles.
Ik ben niet zo’n moeilijke eter.
Maar verder eet ik alles!

Je ziet me wel verschijnen.
Moet ik nog iets meenemen? – Alleen  
je goeie humeur.

Koken en aan tafel
Jullie zullen wel trek hebben.
Nou, dan zal ik maar eens met het eten 

beginnen.
Gaat dat wel goed daar, in die keuken?
Kan ik nog iets doen? – Ja, het opeten!



Het is toch altijd weer een heel gedoe.
Ik heb gewoon gedaan wat er op het  

pakje stond.
Ach, ik doe altijd maar wat.
Het lijkt meer dan het is, hoor.

Beginnen jullie maar vast, anders wordt  
het koud.

Hou je bord eens bij.
Zo, voor de vitamientjes.
Met fruit, dus het is gezond.
Had je ’m zelf eigenlijk al geproefd?

Ik weet niet wat het is, maar het  
klinkt lekker.

Zo, dat ziet er spannend uit!
Dat ziet er heerlijk uit. Wat is het allemaal?
Die koe is nu toch al dood.

Je proeft dat het gezond is.
Wat zitten we eigenlijk te eten?
Is dat nou lekker?
Moeten we het bestek houden?



Complimenten
Het ruikt nu al lekker.
Jullie hebben er wel werk van gemaakt, zeg.
Zo krijg je het niet in een restaurant.
Wat een verwennerij!

Het is allemaal even lekker.
Daar knapt een mens van op.
Ik kan wel blíjven eten!
Jij mag vaker koken.
Voor een eerste keer was het best  

te eten, toch?

Commentaar
Kun je dat eten?
Je moet het léren eten.
Het is vast heel gezond.

Ik ben toch geen konijn?
Dan moet je niet meteen zo’n vies  

gezicht trekken.
Eet nou maar gewoon.

Ik heb meteen geen honger meer.
Waar het komt, is het toch donker.
Zand schuurt de maag.



Als je het niet weet, proef je er niks van.
Dan eet je er maar omheen.
Dat kun je gewoon opeten, hoor.
Dat zwarte kun je gewoon wegsnijden.
Het smaakt er niet minder om.

Hm, apart.
Als we morgen allemaal  
ziek zijn, weten we waar  
het aan ligt.

Daar ben ik een keer heel ziek  
van geworden.

Ik vond al dat er een raar smaakje  
aan zat.

Opvoeden
Jongens, we zitten te eten!
Niet met je ellebogen op tafel!
Niet spelen met je eten!
Niet met volle mond praten!

Dat zijn er twee!
Eerst de oude opmaken!
Je moet er nog van groeien.



Veel eten
Zou het genoeg zijn, denk je?
We hoeven in ieder geval geen honger  

te lijden!
Dat moet op kunnen.
Het is nog een hele maaltijd!

Zo! Neem vooral niet te weinig.
Zeg, ik moet ook nog, hoor!
Hé, laat je nog wat voor ons over?
Nu heb je zelf niks meer!

Is dat allemaal voor mij?
Wil je me soms vetmesten?
Je moet wel wat proeven natuurlijk!

Je had zeker honger?
Krijg je thuis niks te eten?
Waar laat je het allemaal?
Hoe krijg je het weg?!
Heb je een lintworm?
Jij kunt ook alles eten!

Je hebt nog aardig je best gedaan!
Hou je wel een plekje vrij voor het toetje?
Anders heb je straks geen honger meer.



Er is nog meer, voor de liefhebber.
Wie wil er nog wat? … Niet allemaal 

tegelijk!
Wie wil er nog eentje? Ze moeten op.
Wil niemand de laatste?

Nou, als je ervan af moet …
Dan is het maar op.
Anders blijf je er maar mee zitten.
Ga je dat nog opeten?

Morgen zijn ze ook nog lekker.
Je ogen waren weer eens groter dan  

je maag.
Ik vind anders dat ik goed m’n best  

heb gedaan.

Ben je soms aan de lijn?
Ik hoef er alleen maar naar te kijken  
of ik kom al aan.

Ik moet een beetje op de lijn letten.

Nee, dank je, ik ben op dieet.
Ach, je kunt het hebben.
Ik kan eten wat ik wil, maar ik  
kom gewoon niet aan.



Uit eten
Voor-hoofd-na?
Weet jij al wat je neemt?
Dan doe ik met je mee.
Jij weet niet wat lekker is.

Die koe moet zeker nog geslacht worden.
Ze zijn ons zeker vergeten.
Zij hebben het al op en wij moeten het  

nog krijgen!

Het is bijna zonde om het op te eten.
Hoe eet je dit netjes?
Je hebt het zelf besteld.
We hebben er tenslotte voor betaald.

Ja, want voordat je hier de rekening hebt …
Wacht maar tot je de rekening ziet!
En, wat is de schade?
Dat wordt afwassen!





‘En, geslaagd?’

Uitgeverij Thomas Rap biedt je dit  
hoofd stuk uit Dat hoor je mij niet zeggen! 

gratis aan. Benieuwd naar de andere  
25 hoofdstukken over onder meer het  

weer, verjaardagen, werk en huishouden? 
Koop of bestel het boek in de boekhandel  

of online. Prijs: € 10,–.

Meer informatie vind je op  
www.dathoorjemijnietzeggen.nl. 

Elke dag een nieuw cliché? 
Volg ons op Facebook en Twitter.

http://www.bol.com/nl/p/dat-hoor-je-mij-niet-zeggen/9200000040876739/?Referrer=ADVNLPPcefb3700cdbf9297007822f4d3000037299
http://www.dathoorjemijnietzeggen.nl
http://www.facebook.com/dathoorjemijnietzeggen
http://twitter.com/dagelijkscliche


	




