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Voorwoord

Doorgaans is een inleiding een excuus
een captatio benevolentiae. – MARNIX GIJSEN

Dit boek is het resultaat van een kleine vijftig jaar lezen, verzamelen en vertalen.
Het leek mij en de uitgever een interessant idee om een zeer omvangrijk
citatenwoordenboek te maken met uitspraken, aforismen en citaten van de oudheid
tot en met de volledige twintigste eeuw. Dit resulteerde in een verzameling van
40.000 boeiende uitspraken, het grootste citatenboek ter wereld.
Omdat de meeste citatenboeken vaak een kopie zijn van andere citatenboeken en
bovendien nauwelijks eigentijdse citaten bevatten, begon ik in het begin van de jaren
zestig aan een ‘moderne’ collectie. Leentjebuur spelen was in die periode uitgesloten.
In 1969 verschenen mijn eerste eigentijdse collecties bij uitgeverij Bruna. Dat was
het begin van een lange reeks boeken en boekjes, die met deze verzameling een
voorlopig hoogtepunt kent. Sinds het begin leg ik de klemtoon op moderne auteurs
en auteurs uit ons taalgebied. Tevens wil ik het saaie dat sommige citatenboeken
kenmerkt, doorbreken via een gezonde mengeling van humor en ernst. Want zoals
iedereen weet, zegt de gek al lachend de waarheid.
Uiteraard heb ik in mijn streven naar volledigheid hulp gehad, en niet het minst van
de collega-bloemlezers C. Buddingh’ en Gaby vanden Berghe. Zonder hen zou dit
boek beslist dunner zijn uitgevallen.
Daarnaast dank ik o.a. Wim Hazeu, Amanda Marteleur, Myriam De Ley, Vincent Uyen
en vele anderen die mij mee lieten genieten van hun lectuur en mij originele citaten
bezorgden.
Ook dank ik de vele bekende en minder bekende auteurs die mij ongepubliceerde
aforismen en bedenkingen toestuurden die ze in hun boeken niet konden verwerken.
GERD DE LEY

nmoediging

A

Leidraad
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Als je een aalmoes geeft, moet je de
ontvanger eigenlijk om vergiffenis
vragen, omdat je hem weer een
stukje afhankelijker gemaakt hebt.

Leidraad

Aandeel: dat gedeelte van een
resultaat dat alleen in geval
van succes opgeëist wordt.
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Men komt altijd aan,
maar altijd elders. ROBERTO JUARROZ
Elke aankomst is het begin van een
vertrek. ROBERT SABATIER

aanmoediging
Aanmoediging na een uitbrander
is als zonneschijn na een gietbui.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

www.grootstecitatenboek.be 
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Zoek online citaten
Surf naar www.grootstecitatenboek.be
en zoek online door alle citaten!
Bezoek je de website voor de eerste
keer? Dan kun je je het best registreren.
Zo kun je online op zoek gaan naar
mooie, grappige, aangrijpende en
inspirerende citaten.

››

Klik op ‘registreer’ en beantwoord een vraag waarvan je de oplossing in dit
boek vindt. Daarna krijg je een invulformulier, waar je enkele gegevens kunt
opgeven, zoals je e-mailadres en wachtwoord.

De tweede keer dat je naar www.grootstecitatenboek.be surft, kom je automatisch
op de homepage terecht voor geregistreerde gebruikers. Nu kun je online een kijkje
nemen in Het grootste citatenboek ter wereld.
››
››

››

››
››
››

Op deze website ontdek je meer informatie over citatenkeizer Gerd de Ley en
over zijn boeken.
Elke dag verschijnen twee citaten op je scherm: een zorgvuldig uitgekozen
‘Citaat van de Dag’ en een citaat dat inspeelt op de actualiteit, ‘De keuze van
Gerd de Ley’. Klik op ‘send to a friend’ om de mooiste uitspraken te delen met
vrienden.
Via een handige zoekmachine kun je bovendien op zoek gaan naar alle citaten
over een bepaald onderwerp of van een bepaald auteur. Typ bijvoorbeeld
‘Shakespeare’ als je op zoek bent naar zijn citaten. Als je dan op ‘zoek’
klikt, verschijnt op je scherm een overzicht van de citaten van Shakespeare.
Uitspraken over de liefde kun je verzamelen door ‘liefde’ in te tikken, waarna
alle citaten die over de liefde gaan, worden weergegeven.
Meteen verschijnt per citaat heel wat informatie over de auteur. Die informatie
wordt regelmatig geüpdatet.
Jouw zoekresultaten kun je alfabetisch of volgens populariteit rangschikken.
Verzamel je lievelingscitaten en -auteurs in de map ‘Mijn favorieten’. Zo hoef je
ze niet telkens opnieuw te zoeken.

aal / aanmoediging

A
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Als je een aalmoes geeft, moet je de
ontvanger eigenlijk om vergiffenis
vragen, omdat je hem weer een
stukje afhankelijker gemaakt hebt.

aal (zie ook: paling)
Ik geef niets om aal,
behalve als maal. OGDEN NASH
Aal: slangvormige vis; gemakkelijker
te vangen dan vast te houden, de
soort met vier ledematen is de
glibberigste. JULIEN DE VALCKENAERE
Een aal kruipt het liefst in het
nauwste gat. JAN VERCAMMEN

Aambeien? Wat dacht je van
kruisbessen? HARRY VAN DER VEN

aanbelangen
Wat iedereen aanbelangt, belangt
niemand aan. IZAAK WALTON

aanbeveling
Te grote aanbevelingen
verzwakken het vertrouwen.

sympathie)

Velen geven aalmoezen, maar
slechts weinigen beoefenen
barmhartigheid. MARIE D’AGOULT
Een aalmoes is slechts een
teruggeven. AURELIUS AUGUSTINUS
Het laatste recht van iemand die
bedelt, is dat hij zelf mag bepalen
wat hij met de aalmoezen doet. Als
hij ze besteedde aan een oppassend
doel, zou hij niet bedelen.
SIMON CARMIGGELT

Aalmoes: stukje pasmunt dat rijken
wegschenken van het deel dat
ze de armen hebben onthouden.
FRITZ FRANCKEN

Een aalmoes is de zuster van het
gebed. VICTOR HUGO
God laat de aalmoes die men
weigert drie keer betalen. VICTOR HUGO
Als aalmoezen alleen uit medelijden
werden gegeven, waren alle
bedelaars al lang verhongerd.

Aandelen: slapend rijk en gillend
wakker worden. GERLA HERMANS-AERTS
De aandeelhouder wint.
ALEXANDER POLA

1. De aandelen die je pas gekocht
hebt, zullen dalen.
2. De aandelen die je pas verkocht
hebt, zullen beginnen te stijgen de
dag nadat je ze verkocht hebt.
3. Koop je ze weer terug, dan zullen
ze opnieuw dalen.
4. Als je dringend geld nodig hebt, is
de koers van de aandelen altijd het
laagst. JEAN PIERRE VAN ROSSEM

QUINTUS HORATIUS FLACCUS

Koop vlug – herstel langzaam.

aanbevelingsbrief (zie ook:
sollicitatiebrief)

aalmoes (zie ook: bedelaar,
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aambeien
Geen A durven zeggen uit vrees voor
het alfabet. J. GOUDSBLOM

Aandeel: dat gedeelte van een
resultaat dat alleen in geval
van succes opgeëist wordt.

Het is bijzonder moeilijk om een
aanbevelingsbrief te schrijven voor
iemand die wij kennen. KIN HUBBARD
Wie er mooi uitziet en goedgekleed
heeft altijd een aanbevelingsbrief
bij zich. ISABELLA I
Aanbevelingsbrieven zijn altijd een
beetje idioot en staan vol leugens.

B. VAN ROY

Het meest voorspelbare van de
aandelenmarkt is het aantal
deskundigen dat profiteert van
voorspellingen. DAVE WEINBAUM

aandoen
Doe niet aan anderen wat zij
u willen aandoen. Ze hebben
misschien een andere smaak.
GEORGE BERNARD SHAW

A.G. MACDONNELL

aanbod
Menig aanbod wordt gedaan in
de stille hoop dat het zal worden
afgeslagen. C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN

aangenaam
Aangenaam: uitdrukking waardoor
de naamlozen elkaar laten verstaan
dat ze geen zier om elkaar geven.
LUC VAN BRUSSEL

aandacht (zie ook: compliment)

aanhalingstekens

Het oprechtste compliment dat
we kunnen schenken, is aandacht.

Aanhalingstekens: boeien voor
kernachtige uitdrukkingen.

WALTER ANDERSON

WOLFRAM WEIDNER

Elke keer dat je werkelijk aandacht
schenkt, breek je een stukje kwaad
af in jezelf. SIMONE WEIL

aankomen, aankomst

aandeel (zie ook: beleggen, beurs,

FRIEDRICH NIETZSCHE

investeren)

Lafheid deelt de meeste aalmoezen
uit. FRIEDRICH NIETZSCHE

Aandelen kopen is precies hetzelfde
als naar een casino gaan, alleen
zonder gratis drankjes. TED ALLEN
Er vloeit meer geld naar de
aandelenmarkt dan er intelligentie
voorhanden is om de bedragen te
beheren. J.K. GALBRAITH

Men komt altijd aan,
maar altijd elders. ROBERTO JUARROZ
Elke aankomst is het begin van een
vertrek. ROBERT SABATIER

aanmoediging
Aanmoediging na een uitbrander
is als zonneschijn na een gietbui.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

aanpassen / aard
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aanpassen

aap (zie ook: gorilla, mens)

‘Goed aangepast’ betekent dat
je steeds weer dezelfde fouten
kunt maken, en blijft lachen.

Het is zonder meer duidelijk dat de
mens van de aap afstamt, maar van
wie stamt de aap af? JOSH BILLINGS

GEORGE BERGMAN

Aanpassing is de kracht van de
zwakke. WOLFGANG HERBST

aanslag (zie ook: terrorisme)
De kans dat je het slachtoffer wordt
van een aanslag, is even groot
als de kans dat je de lotto wint.
RÜDIGER SAFRANSKI

aanstellerij (zie ook: pretentie)
Waar is alle aanstellerij voor nodig,
als het zo makkelijk is je eigen
nietigheid vast te stellen? E.M. CIORAN
Wie geen aandacht krijgt – of naar
zijn mening niet genoeg gaat zich aanstellen. Hij doet gek
om in vredesnaam maar in het
middelpunt van de belangstelling te
staan. Zich aanstellen is veinzen uit
ijdelheid. GERRIT KOMRIJ

Het heeft miljoenen jaren gevergd
om van de aap een mens te maken,
maar soms zijn een paar minuten
voldoende om het proces om te
keren. JACOB M. BRAUDE
Al draagt de aap een gouden ring,
Zo is het toch een lelijk ding.
JACOB CATS

Tussen aap en mens was er
noodzakelijkerwijs een periode
waarin men niet wist of men
handschoenen moest aantrekken of
schoenen. FRANÇOIS CAVANNA
Apen zijn superieur aan mensen
en wel hierom: als een aap in
de spiegel kijkt, ziet hij een aap.
MALCOLM DE CHAZAL

Alle dieren hebben een waardig
gedrag, behalve de apen: bij hen
voelt men dat de mens niet veraf is.
E.M. CIORAN

Er voortdurend opuit zijn zich
niet aan te stellen, is de ergste
aanstellerij. NEL NOORDZIJ

Met je handen vol nootjes leer
je iedere aap smoelen trekken.

aantrekkingskracht

Apen lachen niet. UMBERTO ECO

Aantrekkingskracht en
bereikbaarheid zijn omgekeerd
evenredig. JOHN UPDIKE

Een aap is een mens die tijdens
de evolutie de juiste trein heeft
genomen. M. EGORIE

FRANS DEPEUTER

Als je de dingen aanvaardt, blijft
er niets over om je aan te stoten.

Apen zien er heel verstandig van
af om te gaan praten, uit vrees
dat ze aan het werk zullen worden
gezet om hun brood te verdienen.

MAURICE GILLIAMS

KENNETH GRAHAME

Aanvaarden is een pijp zitten
roken en op de dood wachten.

Onder de apen is de mooiste
nog lelijk in vergelijking met de
menselijke soort. HERACLITUS

aanvaarding

WILFRIED HENDRICKX

aanzien
Om aanzien te verwerven doet
men zo veel mogelijk alsof
men reeds in aanzien staat.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Niets verschaft je zo veel aanzien
als langs je neus weg te kunnen
zeggen: ‘Ik kom net terug uit China.’
AMÉLIE NOTHOMB

De aap is misschien een lelijk beest,
maar als wij verwant waren met
het paard of de koe, onze ogen
zouden ’s zomers vol vliegen zitten.
W.F. HERMANS

Apen zijn veel verstandiger mensen
dan mensen. DICK HILLENIUS
Daar is altijd een groot dispuut
geweest
Of een aap eigenlijk een mens is of
een beest;
En dat verwondert ons ook niet,

Daar men zo veel apen onder de
mensen ziet. GERRIT VAN DE LINDE JANSZ.
Een aap heeft twee jaar nodig om
idioot te beginnen te doen in zijn
kooi, maar een mens kan dat na
twee seconden als je hem in een café
plaatst. PIERRE LÉGARÉ
De lelijkste aap die ooit geboren
werd, is des te afstotelijker
omdat hij zozeer op de mens lijkt.
ROBERT LYND

Er bestaan nog 193 levende soorten
apen. 192 ervan zijn geheel bedekt
met haar. DESMOND MORRIS
De apen zijn te goed opdat de
mens van hen zou afstammen.
FRIEDRICH NIETZSCHE

Het verschil tussen een mens en een
orang-oetang ligt in de herinnering
aan de gemaakte vergissingen.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Aap: een mens die niet geslaagd is.
JULES RENARD

Ook een etnoloog kan niet
voorspellen wanneer de aap uit de
mouw komt. T. SCHUURMAN
De mens stamt af van een apensoort
die uit eerlijke schaamte van de
aardbol verdween. BERNARD SEULSTEN
Wij stammen van de aap af, maar
sommige mensen wat vlugger dan
andere. PIERRE-JEAN VAILLARD
‘t Is niet allemaal mens wat van de
aap afstamt. ALBRECHT VERGHEYNST
De aap kan het ook niet helpen,
dat we zo op hem lijken. Eigenlijk
had hij een beter lot verdiend.
ANTOON VLOEMANS

Beter tien apen in de mouw dan één
aan de hand. MARCEL WAUTERS
Mandril-aap: dier dat zijn
clubkleuren op de verkeerde plaats
draagt. P.G. WODEHOUSE

aard
Wie, wat zijn aard beveelt, verricht,
is goed:
De duif zij zacht,
de arend toon’ zijn krachten,
De gal zij bitter, maar de honig zoet.
JACQUES PERK

aardappel / aarzelen
Goede geaardheid beschermt ons
tegen kortsluiting. CARLA POLS
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een seconde brandt in de hemelen.
STANLEY KUBRICK

De aarde is de moeder van
de natuur én haar graf.
WILLIAM SHAKESPEARE

aardappel
Aardappel: het enige goede ding
dat ooit uit Amerika is gekomen.
N.F. REGNAULT

Toen ik nog jong en arm was, at
ik soep en aardappels. Nu eet ik
consommé en aardappelgratin.
TONEE STEVENSON

Behalve zuurstof en stikstof is
er, wat mij betreft, volstrekt niets
tussen hemel en aarde. PAUL MENNES

De aarde drinkt mijn schaduw.

Als je weet wat de aarde doormaakt,
begrijp je waarom zij beeft.

Als de aarde rond is, waarom
draait alles er dan zo vierkant?

LAMBERT MICKERS

ERIK VLOEBERGHS

De aarde kent geen verdriet
dat de hemel niet kan troosten.

We hadden onze goede aarde kunnen
redden, maar we waren er verdomd
te lamlendig voor. KURT VONNEGUT

THOMAS MOORE

aardbeving
Wij houden van aardbevingen in
andere landen. BEN CAMI
Mijn eerste huwelijkscertificaat werd
vernield in de aardbeving van San
Francisco. Zo zie je maar dat niet alle
aardbevingen rampen zijn. W.C. FIELDS

aarde (zie ook: milieu, wereld)
Als de aarde niet ontstaan was,
zouden we weinig reden tot
existentie hebben. HERMAN BRUSSELMANS
Aarde: het gekkenhuis van het
zonnestelsel. SAMUEL PARKS CADMAN
Zou het niet interessanter zijn eerst
nog een poosje een andere planeet te
verkennen: de aarde? MARC CALLEWAERT
De aarde is klein voor wie vanuit de
hemel neerziet. JACQUES DELILLE
De herhaalbaarheid van de dingen
is de bron van leven op aarde.
ASTÈRE MICHEL DHONDT

De aard was zo licht
toen ik moest scheiden,
en zoveel schoner dan
dat ik wist. FREDERIK VAN EEDEN
Het belangrijkste betreffende
het Ruimteschip Aarde – een
instructieboekje – was er niet bij.
R. BUCKMINISTER FULLER

En toch draait ze! GALILEO GALILEI
Je moet meedraaien met de aarde,
anders val je eraf. ANNIE GIRARDOT
De verwoesting van onze planeet
zal van geen enkele betekenis zijn
op kosmische schaal. Voor een
waarnemer ergens in de Melkweg
zal het teken van onze verwoesting
niet meer zijn dan een lucifer die

De aarde is bijna nergens meer
maagd, afgezien natuurlijk van de
prospectussen voor de reisbureaus.
LOLLE W. NAUTA

Iedereen wil de aarde redden;
niemand wil moeder helpen met de
afwas. P.J. O’ROURKE
Ons zonnestelsel heeft het zo slecht
nog niet. Er is maar één aarde.

TOMI UNGERER

De schoot der aarde of de schoot der
vrouwen, het is allemaal hetzelfde.
Het enige verschil is dat je in het
ene helemaal gaat en in het andere
maar zo’n stukkie. JAN WOLKERS

aardgas
Wie aardgas binnenkrijgt, die boft,
tot op de dag, dat hij ontploft.
LOUIS VERBEECK

JAN-WILLEM OVEREEM

Ooit gedacht wat een fijne aarde we
zouden hebben als er geen mensen
op woonden? EDEN PHILLPOTTS
De aarde staat altijd ten dienste van
de mens. PLINIUS MAIOR
De aarde is rond en de plaats
waarop zij lijkt te eindigen
kan evengoed het begin zijn.
IVY BAKER PRIEST

De aarde die inslaapt, trekt de nacht
over zich heen. JULES RENARD
Bedenk dat de schoonste dingen op
aarde de meest nutteloze zijn: pauwen
en lelies, bijvoorbeeld. JOHN RUSKIN
De aarde biedt plaats voor iedereen.

Verstandig met aardgas, emigreer
naar een warm land. TOON VERHOEVEN
Als ons aardgas op is, zakt onze
economie in elkaar. Maar geen
zorg: op dat moment zakt ook heel
Nederland in elkaar. TOON VERHOEVEN

aardig
De mens bezorgt zichzelf een
boel ellende door zo graag aardig
gevonden te willen worden door
anderen. MIEP DIEKMANN
Ik zou niet graag willen dat
iedereen me aardig vond; mijn
gevoel van eigenwaarde zou eronder
lijden als bepaalde mensen dat
deden. HENRY JAMES

FRIEDRICH VON SCHILLER

De aarde bewerken, het is alsof je je
vrouw bevrucht, of je het zaad aan
de aarde toevertrouwt en dan rustig
je uur afwacht. RIK SCHOOFS
Als morgen de aarde de lucht in
vliegt, zullen de bewoners van
andere planeten in het heelal
zeggen: ‘Dat was de mensheid.’ En
dan gaan ze lunchen. HANS SCHREIBER
De aarde kent geen aardrijkskunde.
RAMÒN GÒMEZ DE LA SERNA

aarzelen (zie ook: twijfel)
Hij die aarzelt, blijft arm. MEL BROOKS
Ook tot aarzelen moet men
besluiten. STANISLAW JERZY LEC
Hij aarzelde heel lang alvorens
een overijld besluit te nemen.
ADRIAAN MORRIËN

Hij was een man die in het
aarzelen een grote vastberadenheid
betoonde. PIET THEYS
Wie aarzelt, wordt soms gered.
JAMES THURBER

abnormaal / accountant
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Aarzelen: het lot tijd geven
om ons besluit vóór te zijn.

Hij die aarzelt, is de laatste.

een abortus uitvoeren door gebruik
van een paraplu. Het volstaat, nadat
men het voorwerp in de baarmoeder
gestoken heeft, het te openen en met
een droge ruk terug eruit te trekken.

MAE WEST

FRANÇOIS CAVANNA

abnormaal (zie ook: normaal)

Wie zal er achteraf voor de baby’s
zorgen van al die schreeuwers tegen
abortus? BOB DYLAN

JULIEN DE VALCKENAERE

Het abnormale is voorwaarde tot
nieuwe waarden. I.K. BONSET
Hoe kunt ge beter de normalen
beschrijven dan langs de
abnormalen om? LOUIS PAUL BOON
De mens is de enige diersoort ter
wereld waarvan de meerderheid
abnormaal is. C. BUDDINGH’
Het enige abnormale is niet kunnen
liefhebben. ANAÏS NIN
Iedereen die voor abnormaal wil
doorgaan en er hard aan werkt om
excentriek en uitzonderlijk te zijn,
heeft een grotere voorspelbaarheid
dan wie normaal, gewoon, alledaags
en onopvallend heet te zijn. Zodra
bijzonderheid gewild is, is het meest
bijzondere ervan af. CONNIE PALMEN

abonnee
Abonnee: iemand die elke avond
hetzelfde wil lezen, maar steeds op
nieuw papier. BATTUS

De mensen zijn eerder bereid
ongeboren foetussen te beschermen,
dan kinderen die al geboren zijn.
DANNY DEVITO

abstractie
Abstractie: de enige denkprocedure
waardoor u iets kunt uitleggen dat
u niet begrijpt. GEORGES ELGOZY

absurd(e)
Het absurde ontstaat uit de
confrontatie van de mens die vraagt
en de wereld die op onredelijke
wijze zwijgt. ALBERT CAMUS
Niets zo absurd of een of andere
filosoof heeft het herhaald.
MARCUS TULLIUS CICERO

Wanneer antiabortuscommando’s
dokters vermoorden die abortussen
hebben uitgevoerd, dan doen ze dat
uit respect voor het leven.
PATRICK FONT

Rapporteer wat je waarneemt,
dan zal het absurde van de dingen
vanzelf blijken. WILLIAM DAVIS (de
auteur)

De progressieven willen de
abortuswet liberaliseren, zodat
ongewenste kinderen gedood kunnen
worden vóór ze geboren worden.
De conservatieven willen de sociale
zekerheid indijken, zodat ongewenste
kinderen van honger kunnen sterven
nadat ze geboren zijn. N. SALLY HASS

Alleen zij die het absurde willen
benaderen, zullen het onmogelijke
bereiken. M.C. ESCHER

De paus en de bisschoppen zijn
tegen de pil en abortus. Ik zeg altijd:
‘Als je de sport niet beoefent, moet
je je ook niet met de spelregels
bemoeien.’ WIM KAN

De academies hebben nooit en
nergens het initiatief genomen
tot geestelijke vooruitgang. Dat
is het werk van individuen.

Als mannen zwanger konden
worden, was abortus een sacrament.

abortus

FLORYNCE KENNEDY

Abortus: de Chinese methode voor
geboortebeperking. MIKE BARFIELD

Een peuter is iemand die de
abortusrage heeft overleefd.

Absurd is elke mening die verschilt
van de onze. AUGUSTO GIL

academie

PIERRE E.M. BERTHELOT

accent (zie ook: dialect, New York)
Accent: de vreemde manier
waarop andere mensen praten.
EDMUND H. VOLKART

JAN LAMBIN

Van de Kerk verlangen om niet
moeilijk over abortus te doen is
hetzelfde als Greenpeace vragen om
de walvisvangst niet te verstoren.

Rechts is tegen abortus en vóór de
doodstraf. Voor hen is het alleen
maar een kwestie van timing.

ANNE BRANBERGEN

DENNIS MILLER

Abortussen kun je niet vergeten.
Je zult je steeds de kinderen
herinneren die je niet gekregen hebt.

Het ethische argument rondom
abortus heeft te maken met de
vraag wanneer het leven echt
begint. Sommigen denken dat het
leven begint als je veertig bent.

GWENDOLYN BROOKS

Ik ben voor abortus, alleen denk ik
weleens hoeveel vrienden ik niet
zou hebben als hun ouders ertoe
waren overgegaan. Ik zou ze missen.

Accordeon: piano met bretels.
PIET GRIJS

accountant (zie ook: boekhouder)
Accountant: plichtsgetrouwe
boekhouder wiens rol erin bestaat
de firma te beschermen tegen
creatieve ideeën. RICK BAYAN

KEVIN NEALON

SIMON CARMIGGELT

Abortus verbieden betekent het
individu verbieden zijn fouten goed
te maken. DAVID REUBEN

‘Onbekend maakt onbemind’, zei het
abortuskind. RENAAT CASTEUR

Hoeveel abortusakkoorden kunnen
er op de punt van een breinaald?
TOON VERHOEVEN

Wanneer men het noodzakelijke niet
bij de hand heeft, kan men evengoed

accordeon

Niemand wordt registeraccountant
omdat hij ervoor kiest. Je wordt het
omdat je niet het talent had voor
profvoetballer en niet de maag voor
huurmoordenaar. KEES VAN BEIJNUM
Als een accountant gaat rekenen,
vertrouwt hij meer op zijn
telraam dan op zijn computer.
HENK W. HOOGENKAMP

Eind goed, al goed: straks wordt ons werk bekroond,
En wij, hoe zwaar de weg ook is, beloond.
WILLIAM SHAKESPEARE

Bertus Aafjes / Anna Achmatova
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AUTEURSREGISTER
afkortingen:
aka = ook gekend als
(also known as)
ca. = ongeveer
dra. = doctoranda
g.a. = gelegenheidsaforist(e)
ts. = tijdschrift
z.j.= zonder jaartal

Bertus Aafjes (1914-1993)

Evelyn Abbott (1843-1901)

Frits Abrahams (1946)

Engels wetenschapper
democraat

Nederlands auteur en journalist
Nederland, theater

Abd el-Kader (1808-1883)

Bassam Abu-Sharif (1946)

Algerijns verzetsleider en dichter
woorden

Palestijns politicus
idee, toekomst
Gelouterd door het vuur, 1995

Chris van den Abeele (1964)
Vlaams radiojournalist
jezelf
Nieuwe feiten, 8.05.2012

Nederlands dichter
auteur, bloem, democraat, dichter,
dief, dood, duivel, engel, erfelijkheid,
formuleren, gebondenheid, geluk,
genie, geschiedenis, kameel, kikker,
kind, liefde, liegen, mens, nederlaag,
Nederland, opvoeder, poging,
reizen, William Shakespeare, tijd,
toekomst, verwachten, waarheid,
wereldverbeteraar, zeggen, zin,
zwijnenhoeder
Morgen bloeien de abrikozen, 1954
In de schone Helena, 1962
Te gast bij Nederlandse auteurs, 1966
Zeventig Aforismen, 1984

Pierre Abélard (1079-1142)

Abbé Pierre (1912-2007)

Brits schrijver
Kaïn
The Observer, 25.02.1968

Frans geestelijke en sociaal werker,
geboren Henri Grouès
glimlach, rijk

Abbé Sergé 17e eeuw
Frans geestelijke,
waarschijnlijkheid
Pensées, 1706

Edward Abbey (1927-1989)
Amerikaans anarchist
vaderland

Henry Abbey (1842-1911)
Amerikaans dichter
boom

Berenice Abbott (1898-1991)
Amerikaans fotografe
foto

Charles F. Abbott (1876-1936)
Amerikaans zakenman
antwoord, vraag

Corinne Abbott (1907-1983)
Amerikaans publiciste
echtscheiding

Frans filosoof en theoloog
geloof, wijs
Sic et Non, ca. 1120
Dialectica, 1121

Philip Abelson (1913-2004)
Amerikaans chemicus
zien

Bella Abzug (1920-1998)
Amerikaans politica, geboren
Bella Savitsky
heersen
Mel Ziegler, Bella!, 1972

Lucius Accius (170 v.C.-86 v.C.)
Romeins toneelschrijver
haat
Atreus, 140 v.C.

Eduard Acda (1931)

Lascelles Abercrombie (1881-1938)

Nederlands aforist
confidentie, emancipatie, moraal,
wachten

Engels dichter en toneelschrijver
poëzie

Goodman Ace (1899-1982)

C.N.P. Aberdare (1885-1957)

Amerikaans komiek en radiomaker
Amerika, brief, hypochonder, vrouw
The Groucho Letters, 1967

Ludo Abicht (1936)
Vlaams psycholoog en essayist
Bevrijden, intellect
Gewoon volk eerst, 2012
Knack, 2.07.1997

Abi-Taleb (?-661)
Arabisch spreukendichter, neef en
schoonzoon van Mohammed
geluk

James Abourezk (1931)
Arabisch-Amerikaans senator
crisis, politicus, president
Playboy, maart 1979

Edmond About (1828-1885)
Frans auteur
huwen, naakt

Pearl Abraham (1961)
Israëlisch-Amerikaans
romanschrijfster
geloof, huwen
Vreugde der wet, 1996

Jane Ace (1905-1974)
Amerikaans actrice, geboren
Jane Sherwood
tijd
Goodman Ace, The Fine Art of
Hypochondria, 1966

Marcel Achard (1899-1974)
Frans auteur van blijspelen
geld, gelijk hebben, geluk, genie,
gentleman, hoop, humor, huwen,
ijsberg, leven, liefde, liegen, maand,
man en vrouw, mens, optimist,
overspel, prostituee, recht, succes,
theater, toneel, tranen, trouw, vrouw,
waarheid
Voulez-vous jouer avec moi?, 1924
Jean de la Lune, 1929
Noix de Coco, 1935
Nous irons à Valparaiso, 1948
Le Moulin de la Galette, 1951
Auprès de ma blonde, 1960
L’Idiote, 1960
Turlututu, 1962
Patate, 1964

Anna Achmatova (1888-1966)
Russisch dichteres
innigheid, nacht

Chinua Achebe / Joseph Addison
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Chinua Achebe (1930-2013)

Russell L. Ackoff (1919-2009)

Nigeriaans romanschrijver
schulden, zeggen
No Longer at Ease, 1960

Amerikaans filosoof en wiskundige
taal

Dean Acheson (1893-1971)
Amerikaans politicus
memo, staatsman, toekomst

Brits romanschrijver en biograaf
deskundige, realiteit, traditie, zien
Chatterton, 1989

Amerikaans geschiedkundige
filosofie, leren, macht, onderwijs,
pedagoog, politiek
The Education of Henry Adams, 1907

Achikar (??-??)

Lord Acton (1834-1902)

Jack Adams (1930)

Aramees-Babylonische wijze die
rond 700 v.C. raadsman was van de
koningen van Assyrië
bijl, tong
Histoire et sagesse d’Ahikar
l’Assyrien, 1909

Brits historicus, geboren
John Emerich Edward Dalberg-Acton
macht, vrij
The History of Freedom and Other
Essays, 1907

Theodore C. Achilles (1905-1986)
Amerikaans diplomaat
kip

Vlaams romanschrijver en acteur
internet
Magazine Letters, 3.03.2005

Peter Achten (ca. 1960)

Th. Adam (1701-1784)

Nederlands computerspecialist
communicatie
Stelling, 1996

Engels priester
nodig

Gerrit Achterberg (1905-1962)

1924)

Nederlands dichter
dichter, dood, familie, fiscus, gedicht,
hoop, liefde, schrijven, verleden
Cryptogrammen, 1947
Spel van de wilde jacht, 1957
Verzamelde gedichten, 1964
Blauwzuur, 1969

Achilles van Acker (1898-1975)
Vlaams politicus
werken
Nieuw Vlaams Tijdschrift, 3de
jrg., 1950-51

Georges van Acker (1919-2003)
Vlaams dichter en aforist
aforisme, Amerika, arbeid, belofte,
computer, democraat, doen, gangster,
gebondenheid, gedachte, geld, gelijk
hebben, geluk, God, herinnering,
hoofd, huwen, kameraad, koor,
kruipen, leugen, liefde, mens,
muilkorf, oud, problemen, schilder,
seks, snelheid, tiran, tranen, vrij,
vrouw, waarheid, wapen
Parels en stenen, 1968
Bezeten van vrijheid, 1987
Naakte woorden, 1995

Diane Ackerman (1948)
Amerikaans dichteres
dood, geschiedenis, kus, leven
Wife of Light, 1978
A Natural History of the Senses, 1990
The Moon by Whale Light, 1991
A Natural History of Love, 1994

Louise Ackermann (1813-1890)
Frans dichteres, geboren
Louise Choquet
poëzie, terugkomen
Pensées d’une solitaire, 1882

Bob Ackley (1908-1972)
Amerikaans ingenieur
management

Peter Ackroyd (1949)

Nods and Becks, 1944
The Algonquin Wits, 1985

Henry Brooks Adams (1838-1918)

Amerikaans componist
wonder

Joey Adams (1911-1999)

Nederlands dichter
geluk, stilte, woorden
Verzamelde Gedichten, 1934

Amerikaans komiek
acteur, arbeid, arme, baas, bank,
computer, diplomaat, dokter, dood,
echtgenoten, fiscus, geld, genie,
gezond, kantoor, krediet, kus,
kwaadspreken, laatste woord, leugen,
lichaamsbeweging, man, man en
vrouw, meisje, mode, New York,
optimist, oud, roken, schoonmoeder,
slapen, student, thuis, toerist, toneel,
uitstellen, verkiezingen, verleiden,
verpleegster, vogel, vrijen, vrouw,
zaken, zeur
Strictly For Laughs, 1981
Guaranteed To Make You
Laugh!, 1989

Arthur Adamov (1908-1970)

René Adams (1932)

Russisch-Frans toneelauteur
moed, neurose, toneel
Toespraak tijdens de International
Drama Conference te
Edinburgh, 1963

Vlaams journalist
politiek
Het Laatste Nieuws, 30.01.1992

Samuel Hopkins Adams (1871-

Abigail Adams (1744-1818)

Amerikaans journalist
dwaas

Frank Adam (1963)

C.S. Adama van Scheltema (1877-

Amerikaans feministisch
brievenschrijfster, echtgenote
van president John Adams
echtgenoten, woord

Cindy Adams (1934)
Amerikaans schrijfster, echtgenote
van Joey Adams, geboren
Cindy Heller
succes

Debbie Adams (1952)
Amerikaans juriste
auto

Douglas Adams (1952-2001)
Engels humoristisch sf-schrijver
licht, president, tijd, universum
The Hitch Hiker’s Guide to
the Galaxy, (1979)
The Restaurant at the End of
the Universe, 1980
Mostly Harmless, 1992

1958)

Sarah Flower Adams (1805-1848)
Brits dichteres
priester
Vivia Perpetua, 1841

Scott Adams (1957)
Amerikaans humoristisch auteur en
cartoonist
appel, carrière, chef, computer,
grap, kantoor, leugen, optimist,
projectwetten, roken, vergaderen,
vooruitgang, vraag, zaken, ziek
Het grote kantoor survival
handboek, 1992

Jane Addams (1860-1935)
Amerikaans sociaal werkster
beschaving
Toespraak, Honolulu, 1933

Don Addis (1935)

Edward Adams (1933-2004)

Amerikaans cartoonist
muis, succes

Amerikaans fotograaf
foto

Joseph Addison (1672-1719)

Franklin P. Adams (1881-1960)
Amerikaans journalist en
essayist
Amerika, belastingen, dromen,
extravagantie, leeftijd, politiek,
slapen

Engels essayist en politicus
argument, idool, laf, nageslacht, raad,
vrouw
Cato, 1713
The Spectator, 1711-1712
The Freeholder, 2.01.1716

George Ade / Piet van Aken
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George Ade (1866-1944)

Pieter Aerts (1928-1995)

Johann Agricola (1499-1566)

Amerikaans toneelauteur
bed, buren, huwen, hypotheek, mens,
muziek, reizen, salaris, schrijven
Fables in slang, 1900
Forty Modern Fables, 1901
Hand-Made Fables, 1920

Vlaams dichter
geluk
De ogen van de zomer, 1956

Duits auteur, geboren Johann
Schnitter
wetten
750 Teutsche Sprüchwörter, 1528

Ken Adelman (1946)
Amerikaans columnist
manager

Konrad Adenauer (1876-1967)
Duits politicus
geschiedenis, leven, mens, politiek,
praten, recht, tien geboden

Betsy Adkins (1934)
Amerikaans politica
geld

Alfred Adler (1870-1937)
Oostenrijks psychiater
liegen, principe, waarheid
The Problems of Neurosis, 1929
Alfred Adler, Phyllis Bottome, 1939

Aeschylus (525-456 v.C.)
Grieks tragediedichter
angst, geluk, lijden, lot, mens, schurk,
staat, vallen, vijand, wijn
Zeven tegen Thebe, ca. 468 v.C.
De smekelingen, ca. 465 v.C.
Agamemnon, 458 v.C.

Aesopus (620-560 v.C.)
Grieks fabelschrijver
eendracht, goden, kip, leegte, leeuw,
leugenaar, lijden, principe, raad,
wens, zien
Fabels, ca. 550 v.C.

Herbert Agar (1897-1980)
Amerikaans dichter en journalist
snob, waarheid
A Time for Greatness, 1942

André Agassi (1970)

Bill Adler (1929-2014)

Amerikaans tennisspeler
overeenkomen

Amerikaans romanschrijver
kat

Louis Agassiz (1807-1873)

Freda Adler (1934)

Zwitsers-Amerikaans zoöloog
geld, reizen

Amerikaans criminologe
verkrachten
Sisters in Crime, 1975

Jerry Adler (1929)
Amerikaans acteur
taal
Newsweek, 15.12.1980

James Agate (1877-1947)
Engels toneelcriticus
ambitie, Engeland, Engelsman, geld,
incest, theater
Ego, 1935-1948

Agathon (447-401 v.C.)

Dries van Agt (1931)
Nederlands politicus
Nederland

Grace Aguilar (1816-1847)
Engels romanschrijfster
liefde, waarheid
Amete and Yafeh, 1850

Christina Aguilera (1980)
Amerikaans popartiest en model
succes
Humo, 24.07.2012

Armando Fuentes Aguirre (1938)
Mexicaans dichter
boom, paradijs

Käte Ahlmann (1891-1963)
Duits feministe
man

Ama Ata Aidoo (1942)
Ghanees dichteres en
romanschrijfster
tranen
No Sweetness Here, 1970

Leo Aikman (1918-1996)
Amerikaans journalist
nudisme, zeggen, zorgen

Pierre d’Ailly (1350-1420)

Larry Adams (1976)

Grieks dichter en toneelschrijver
verleden

Frans priester en geleerde
toppunten
Maximes, 1678

Amerikaans zakenman
sterilisatie

James Agee (1909-1955)

Anouk Aimée (1932)

Adonis (1930)
Libanees-Syrisch dichter
dichter, dood, schrijven
Archipel, vol.7, 1996

Mario Adorf (1930)
Zwitsers acteur
vegetariër, vrijgezel

Theodor W. Adorno (1913-1969)
Duits filosoof
antisemitisme, Duitser, gedachte,
kunst, leeftijd, prostituee, seks,
splinter, woorden
Minima Moralia, 1971

Amerikaans romanschrijver en
dichter
muziek
Agee on Film, 1963

Giovanni Agnelli (1921-2003)
Italiaans industrieel
gratis, leven, mirakel

Vincenzo Agnetti (1926-1981)
Italiaans kunstenaar
taal

Spiro T. Agnew (1918-1996)
Amerikaans politicus
intellect

Gilbert van Aelst (1948)

Marie d’Agoult (1805-1876)

Vlaams criminoloog
naakt

Frans schrijfster, geboren Marie de
Flavigny, aka Daniel Stern
aalmoes, eigenliefde, fout, man, man
en vrouw, verstand, vrouw, woorden
Mes Souvenirs, 1806-1833, 1877

Charles Aerts (1913-2007)
Vlaams-Nederlands impresario
links en rechts

Gustavo N. Agrait (1904-1998)
Puerto-Ricaans auteur
gerucht

Frans actrice
oud

Douglas Ainsley (1865-1947)
Engels dichter
vrouw

Catherine Aird (1930)
Engels detectiveschrijfster
expert, politie, tijd, vis
Laatste eer, 1990

Sjah Akbar (1955)
Arabisch ingenieur
wraak

Piet van Aken (1920-1984)
Vlaams romanschrijver
boek, communisme, geest, groep,
inspiratie, mode, politiek, seks, tijd,
uniform, verliefd, zonde
De duivel vaart in ons, 1953
Het begeren, 1955
De verraders, 1962
De onschuldige barbaren, 1964
Wat is links?, 1966
Agenda van een heidens lezer, 1967
De Goddemaers e.a. verhalen, 1980
Vandaag 6, 1960

Ben Joseph Akiba / Alfons X van Castilië
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Ben Joseph Akiba (ca. 50-135)

Willeke Alberti (1945)

Thomas Bailey Aldrich (1836-1907)

Joods schriftgeleerde
woorden
Akiba, scholar, saint and
martyr, 1936

Nederlands zangeres, geboren Willeke
Verbrugge
spreekwoorden
Doodgewone dingen, 1981

Amerikaans romanschrijver
laf
Mercedes, 1884

Akiko Yosani (1878-1942)

Mark Albrecht (1950)

Japans dichteres
geluk, vandaag

Amerikaans ruimtevaartdeskundige
correspondentie

Australisch publicist
groene vingers

Ryùnosuke Akutagawa (1892-1927)

Jeanne d’Albret (1528-1572)

Japans auteur
dood, leven
Nagelaten brief

Frans koningin, moeder van
Henry IV
moed

Alain (1868-1951)

Herm Albright (1876-1944)

Frans auteur, geboren Emile
Auguste Chartier
bewijs, denken, dichter, gek, geld,
glimlach, staat, vrouw
Système des Beaux-Arts, 1920
Mars ou la guerre jugée, 1921
Le Citoyen contre les pouvours, 1925

Amerikaans kunstenaar
problemen

Alain Fournier (1886-1914)
Frans auteur, geboren Henri
Fournier
herinnering, naderbij
Le grand Meaulnes, 1914
Correspondance avec Jacques
Rivière, 1926

Edward Albee (1928)
Amerikaans toneelauteur
bed, beschaving, bewustzijn, creatief,
falen, humor, leven, man en vrouw,
theater, theatercriticus, toneel, zwijn
Who’s Afraid of Virginia Woolf?, 1962
De dood van Bessie Smith, 1964

Madeleine Albright (1937)
Amerikaans politica
Europa, toekomst
Praagse winter, 2012
Le Canard enchainé, 1.04.1998

Russisch-Joods auteur, geboren
Solomon Rabinowitz
blind, één april, geld, houden van,
leven, mens, schoonmoeder, woorden,
zorgen

Vicente Aleixandre (1898-1984)
Spaans dichter
poëzie
1783)

Amos Bronson Alcott (1799-1888)
Amerikaans pedagoog, wijsgeer
en dichter
leraar, onwetend
Table Talk, 1887
The Journals of B. Alcott, 1938

Louisa May Alcott (1832-1888)

Alan Alda (1936)

Nederlands biograaf
bezit
Nieuwe Stemmen, 19e jrg. 1963

Sholom Aleichem (1859-1916)

Jean Baptiste d’Alembert (1717-

Francesco Alberoni (1929)

A. Albers (1911-1995)

Belgisch kunstenaar
schilder, stront, uitroepteken
De Andere Hand, 1987

Spaans dichter
succes

Nederlands dichter
glas, poëzie, vrij, wijn, zondvloed
Verspreide Gedichten 18411889, 1894
Italiaans essayist en journalist
vriend

Pierre Alechinsky (1927)

Manuel Alcàntara (1928)

Amerikaans jeugdschrijfster
filosoof, gedachte, huishouden,
kerstmis, leeftijd, liefde, nodig,
november, storm, vrouw
Little Women, 1868
An Old-Fashioned Girl, 1869
Edna D. Cheney, Louisa May Alcott:
Her Life, Letters, and Journals, 1889

J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889)

H. Fred Ale (??-??)

Amerikaans acteur
geluk, lach, vriendelijk

Norman Alden (1924-2012)
Amerikaans acteur
buitenaards

Frans wiskundige en filosoof
overdrijven, volk
Oeuvres philosophiques, historiques
et littéraires, 1805

Ludwig Alene (1935)
Vlaams dichter, geboren Walter
Strobbe
oud, stilte
Cyanuur II, 1962

Alberto Alessi (1939)
Italiaans journalist
woorden
Humo, 3.03.1994

Vassilis Alexakis (1944)
Grieks romanschrijver
vrijen

Lloyd Alexander (1924-2007)
Amerikaans romanschrijver
kat

Shana Alexander (1925-2005)

Vlaams pater en filosoof
volmaakt

Amerikaans schrijfster
man
Feeding the Eagles, 1988

Amerikaans journaliste
huwen, man en vrouw,
uitmuntendheid
The Feminine Eye, 1970
State-by State Guide to Women’s
Legal Rights, 1975

Lisa Albert (ca. 1960)

Margaret Hanna Alderson (1959)

Philippe Alexandre (1932)

Australisch journaliste
lukken

Frans auteur
woestijn

Richard Aldington (1892-1962)

Vittorio Amedeo Alfieri (1749-1803)

Engels dichter en romanschrijver
nationalisme
The Colonel’s Daughter, 1931

Italiaans tragediedichter
moed, zwijgen
Della Tirannide, 1777

Brian Aldiss (1925)

Alfons X van Castilië (1221-1284)

Brits romanschrijver
geweld
Barefoot in the Head, 1969

Spaans koning
God

Daniël Albers (1907-1983)

Amerikaans scenarioschrijfster
generatie
Mad Men, 2007

Rafaël Alberti (1903-1999)
Spaans dichter-schilder
bankier
Kentering, januari 1972

Paulette Bates Alden (1947)

Al-Gazal / Kirstie Alley
Al-Gazal (1058-1111)
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Muzelmaans theoloog en
filosoof
hart

roman, stalactiet, televisie, wandel,
woordspeling
Treadmill to Oblivion, 1954
Much Ado About Me, 1956

Engels diplomaat
milieu, muziek, skiën

alleen, Amerika, antwoord,
atoomoorlog, auteur, authentiek,
autobiograaf, bejaardentehuis,
biseksualiteit, brief, Brooklyn,
conditie, depressie, discussie,
dood, doodstraf, doodsverlangen,
echtscheiding, eeuwig, examen, fictie,
filosofie, geboorte, geld, geloof, geluk,
geschiedenis, God, goed, Vincent van
Gogh, hart, hel, hiernamaals, houden
van, huis, huwen, identiteitscrisis,
illusie, intelligent, Jezus Christus,
joden, katholiek, kind, klein, koken,
Ku-Klux-Klan, kunst, leeftijden, leeuw,
leger, leraar, leven, lichaamstaal, lied,
liefde, liften, literatuur, Los Angeles,
masturbatie, meisje, mens, mier,
milieu, misdadiger, moederschoot,
mop, muziek, naakt, nachtmerrie,
neurose, nudisme, onderwijs,
onsterfelijk, orale contraceptie, oud,
ouders, pianist, politicus, politie,
politiek, president, psychiater,
psychoanalyse, publiek, relatie,
roddel, roken, satire, seks, slapen,
sterven, succes, telefoon, televisie,
theater, toneel, universum, vakantie,
verlegen, verliefd, voorhuwelijkse
betrekkingen, voorstad, vrouw,
Wagner, wanhoop, werkelijkheid,
werken, wijs, wonen, zelfmoord,
zelfopoffering, ziek
Getting Even, 1972
Without Feathers, 1972
Sleeper, 1973
Love and Death, 1975
Ja, maar kan een stoommachine dat
ook?, 1980
Side Effects, 1981
Het complexe bestaan van Woody
Allen, 1982
Annie Hall, 1983
Het zorgelijke leventje van Woody
Allen, 1983
Het feilloze falen van Woody
Allen, 1984
De vrolijke frustraties van Woody
Allen, 1984
Hannah and her sisters, 1986
Crimes and misdemeanors, 1989
Alice, 1990
Husbands and Wives, 1992
Manhattan Murder Mystery, 1993

Nelson Algren (1909-1981)

Frederick Lewis Allen (1890-1954)

Amerikaans wetenschapster
mislukken
Omni, mei 1979

Sidney Allen (1898-1974)

Hortensia Allende (1914-2009)

Dave Allen (1936-2005)

Steve Allen (1921-2000)

Amerikaans romanschrijver
vrouw
A Walk on the Wild Side, 1956

Amerikaans historicus
zoon

Ayaan Hirsi Ali (1969)

Amerikaans coach
winnen

Somalisch-Nederlands politica
leven

Mohammed Ali (1942)
Amerikaans bokser, geboren Cassius
Clay
bescheiden, idee, verbeelding, vrouw,
zwijgen

Saul Alinsky (1909-1972)
Amerikaans socioloog
dood, recht
Rules for Radicals, 1971

George Allen (1922-1990)

Gracie Allen (1906-1964)
Amerikaans comédienne
boek, geboorte
The Robert Burns Panatela Program,
CBS Radio, 1932

Grant Allen (1848-1899)
Engels-Canadees romanschrijver
kakkerlak, mens

Hervey Allen (1889-1949)

Amerikaans publiciste
afstand

Amerikaans romanschrijver,
geboren William H. Allen Jr.
godsdienst
Anthony Adverse, 1933

Alphonse Allais (1854-1905)

Hugh Allen (1869-1946)

Noelie Alito (1960)

Frans auteur
arme, besparen, broer, december,
dokter, dood, Engelsman, geld, gok,
hond, kalender, koffie, lach, leven,
meisje, mens, mop, onmogelijk,
onvruchtbaarheid, overspel, perfect,
politie, rijk, William Shakespeare,
sterven, toppunten, wijn, zeggen,
zomer
A se tordre, 1891
Oeuvres Complètes, 1978
Les Pensées, 2000

Ted Allan (1916-1995)
Canadees toneelauteur
bank
Lies My Father Told Me, 1975

Roger Allard (1885-1960)
Frans dichter
verlies

Agnes Allen (1901-1995)

Iers humorist
hoofd, pensioen, rechtbank

Engels musicus
antiek, tact

James Lane Allen (1849-1925)
Amerikaans romanschrijver
gedachte, vogel

Marty Allen (1922)
Amerikaans komiek
economie

Mel Allen (1913-1996)
Amerikaans radioman
wekker

Phog Allen (1885-1974)
Amerikaans coach
oud

Roger Allen (1909-1972)

Engels diplomaat
man en vrouw

Amerikaans humorist
stemmen

Amerikaans liedjesdichter en
televisiepersoonlijkheid
acteren, Adam, gok, humor,
problemen, roken
How to make a Speech, 1985
Steve Allen’s Private Joke File, 2000

Fred Allen (1894-1956)

Ted Allen (1932)

Dayton Allen (1919-2004)

Amerikaans radiokomiek,
geboren John F. Sullivan
acteur, bekrompen, beroemd,
Californië, circus, conferentie,
Engeland, geld, Hollywood, meisje,
mode, pessimist, pinguïn, reclame,

Amerikaans journalist
aandeel

Woody Allen (1935)
Amerikaans filmmaker, geboren Allen
Stewart Konigsberg

Weduwe van de vermoorde
Chileens president Salvador
Allende, geboren Hortensia
Bussi Soto
oppositie

Isabel Allende (1942)
Chileens romanschrijfster
afrodisiacum, arme, huis, leven,
oorlog, thuis, vrij, werkelijkheid
The House of the Spirits, 1982
Paula, 1994
Humo, 16.12.2008

Kirstie Alley (1950)
Amerikaans actrice
kus

Svetlana Alliluyeva / Martin Amis
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Svetlana Alliluyeva (1926-2011)

Joachim Alsteens (1978)

Elly Ameling (1933)

Russisch-Amerikaans schrijfster,
dochter van Stalin
geschiedenis
Twenty Letters to a Friend, 1967

Vlaams publicist
geluk
Humo, 8.4.1997

Nederlands sopraan, geboren
Elisabeth Sara Belder
zingen

Margery Allingham (1904-1966)

D. Alster
Nederlands drs.
bond
Stelling, april 1996

Nicolas Amelot de la
Houssaye (1634-1706)

Engels schrijfster van
detectiveromans, geboren
Margery Carter
geest
Death of a Ghost, 1934

Frans diplomaat en schrijver
raad

Ernest van Altena (1933-1999)

Oscar Ameringer (1870-1943)

Gloria Allred (1941)

Nederlands vertaler
links en rechts, Nederlander
Geen daden maar woorden, 1970

Amerikaans journalist en
schrijver
politiek

Amerikaans feministe
man

Peter Altenberg (1859-1919)

Martin van Amerongen (1941-2002)

Kenneth Allsop (1920-1973)

Oostenrijks dichter en aforist
liefde

Engels auteur en
radiomedewerker
leraar

Ira Alterman (1941)

Nederlands journalist
gek, voetbal
De Groene Amsterdammer,
augustus 1994

Amerikaans humorist
orgasme, seks

Jean Améry (1912-1978)

John Allston (1824-1910)
Amerikaans architect
dood

Washington Allston (1779-1843)
Amerikaans kunstenaar
kunst

Al-Ma’arri (973-1057)

Steve Altes (1963)
Amerikaans aforist
doen, flirt, internet, leeftijden, lukken
The Little Book of Bad Business
Advice, 1997

Robert Altman (1925-2006)

Oostenrijks journalist, geboren
Johannes Mayer
Engeland, schilder, taal, vaderland
Het Moderne Westen, 1963

Najib Amhali (1971)
Nederlands-Marokkaans standupcomedian
arme, eskimo
Niet is waar en zelfs dat niet, 2009

Syrisch dichter
mens

Amerikaans filmregisseur
cultus
The Observer, jrg. 1981

Abdul-Salam al-Majali (1925)

Lord Altrincham (1924-2002)

Jordaans politicus
vrede

Engels politicus, geboren John Grigg
soevereiniteit

Marco A. Almazàn (1922-1991)

Al Alvarez (1929)

Mexicaans historicus
chef, intellect, kapper

Engels dichter en essayist
kunst, poëzie, pornografie

Onesimo T. Almeida (1946)

Walter Clement Alvarez (1884-1978)

Portugees-Amerikaans professor
boek

Amerikaans dokter
ziek

Guy Almes (1949)

Barbro Alving (1909-1987)

Amerikaans computerexpert
dood

Zweeds oorlogscorrespondente
vrouw

Engels televisieregisseur
zien
Humo, 7.07.1994

Hiëronymus van Alphen (1746-

Jorge Amado (1912-2001)

Idi Amin (1924-2003)

1803)

Braziliaans romanschrijver
arme

Oegandees dictator
kogel

Jean Amadou (1929)

Docteur Aminado

Frans acteur en schrijver
burgeroorlog, discussie, Europa
Les Pensées, 2003

Kingsley Amis (1922-1995)

Nederlands dichter en staatsman
boom, geduld, glas, leren, leugen,
moeder, onbedachtzaamheid, oud,
slapen, spiegel, vriend
Gedigten en overdenkingen, 1777
Kleine gedigten voor kinderen, 1778

Jos van Alsenoy (1913-1987)
Vlaams jurist die ook onder
het pseudoniem Dirk Wilmars
schreef
beleefd, beschaafd, geld, verstand
De lof der hypocrisie, 1956

Ken Alstad (1926)
Amerikaans aforist
politicus
Savvy Sayin’s, 1986

Yehuda Amichaï (1924-2000)
Duits-Israëlisch dichter
hoofdpijn, tijd

Henri-Frédéric Amiel (1821-1881)
Zwitsers filosoof
alles, begrijpen, denken, dwalen,
geloof, geluk, leven, liefde, man en
vrouw, mijmering, oud, vooruitgang,
vrouw
Fragments d’un Journal Intime, 1866

Jon Amiel (1948)

leeftijd

Amerikaans dichteres
kat, muziek

Engels romanschrijver
Amerika, dik, Engelsman, huwen,
liefde, macht, man en vrouw, meer,
naakt, oud, schrijven, seks, voedsel,
wijn
Lucky Jim, 1953
Iedere dag een glaasje, 1984
The Listener, jrg. 1978

Prinses Amelia (1783-1810)

Martin Amis (1949)

Eric Ambler (1909-1998)
Engels romanschrijver
waarheid

Roseanne Ambrose-Brown (1943)

Engels prinses en dichteres
jong

Engels romanschrijver
boek, echtscheiding, haar, schrijven,
wapen
Einstein’s Monsters, 1987
Straight Fiction, 1995

Peter van Ammelrooy / Claude Angeli
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Alfred Andersch (1914-1980)

Carl André (1935)

Duits schrijver
geschiedenis
Winterspelt, 1974

Amerikaans beeldhouwer en dichter
kunst, wapen

Hans Christian Andersen (18051875)

Italiaans politicus
celibaat, macht

Ammianos

Deens sprookjesschrijver
God, kritiek, leven

Grieks dichter uit de 2e eeuw
filosofie

Ursula Andress (1936)

Wies Andersen (1936)

Amerikaans-Duits filmactrice
liefde

Yellow Dog, 2003
Humo, 31.10.1995
Bookmark, BBC2, 9.03.1996

Peter van Ammelrooy
Nederlands journalist en columnist
internet

Ammianus Marcellinus (ca. 330390)

Romeins geschiedschrijver
ondeugd
Rerum gestarum libri, 378

Vlaams acteur en telvisieproducer
auto, Nederland, verliezer
Humo, 21.01.1971
Dag allemaal, 7.05.1996

C.W. Anderson (1934-2011)

Cleveland Amory (1917-1998)

Amerikaans schrijver
paard

Amerikaans auteur
februari, huwen, kind

Harry Anderson (1952-1998)

Giulio Andreotti (1919-2013)

Hans Andreus (1926-1977)
Nederlands dichter, geboren
J.W. van der Zant
angst, dromen, ik, mens, regen,
schrijver, zien
Muziek voor kijkdieren, 1951
Gedichten 1948-1974, 1976
Verzamelde gedichten, 1983

Julie Andrews (1935)

Amerikaans zangeres
heks, intelligent, rapper

Amerikaans acteur en
goochelaar
ster
‘Nigh Court’, 1985

Ariane Amsberg (1930)

Jack Anderson (1923-2005)

Tori Amos (1963)

Engels zangeres en actrice
discipline

Lieven Andries (1934-?)

Nederlands seksuologe
orgasme
Nieuwe Revu, jrg. 1983

Amerikaans journalist
toekomst

Vlaams graficus, geboren André
Gastmans
eunuch, staatsbetrekking

Morey Amsterdam (1908-1996)

Judith Anderson (1898-1992)

Marc Andries (1939)

Amerikaans componist
glimlach

Australisch actrice
man en vrouw
Interview, 8.03.1931

Max Amsterdam (1879-1965)

Laurie Anderson (1947)

Roald Amundsen (1872-1928)

Amerikaans zangeres en componiste
kunst, paradijs
Language is a Virus, z.j.
Humo, 25.05.1995

Vlaams dichter en romanschrijver
beschaafd, cynisme, filosofie, filosoof,
God, leven, liefde, liefdesverklaringen,
lotto, toekomst, vrouw, wanhoop
Het geduld, 1961
De gebalsemde zoon, 1961
Canto Flamenco, 1974
Het begin van de eeuwigheid,
ongepubliceerd

Noors ontdekkingsreiziger
overwinnaar

Lindsay Anderson (1923-1994)

Peter Andriesse (1941)

Amerikaans musicus
zaken

Anacreon (ca. 582-490 v.C.)
Grieks lyrisch dichter
liefde
Odes, 1800

Jacques Ancelot (1794-1854)
Frans toneelauteur
gelijk hebben, overspel
L’Important

Bert Anciaux (1959)
Vlaams politicus
bang
De Morgen, 29.11.2008

Engels filmregisseur
kunst, leeftijden

Marian Anderson (1897-1993)
Amerikaans zangeres
geld
Kosti Vehanen, Marian Anderson,
A Portrait, 1941

Maxwell Anderson (1888-1959)
Amerikaans toneelauteur
democraat, maagd
Elizabeth the Queen, 1930

Poul Anderson (1926-2001)

Joe Ancis

Amerikaans sciencefictionauteur
problemen

Amerikaans bloemlezer
normaal

Robert Anderson (1917-2009)

Hedy d’Ancona (1937)
Nederlands politica
relatie
NRC/Handelsblad, jrg. 1983

Helga Anders (1948-1986)
Duits actrice
striptease

Amerikaans oliemagnaat
echtscheiding

Nederlands auteur
carnaval, gelijk hebben, mens,
verdienen
De Vlaamse Gids, augustusseptember 1971
De Nieuwe Linie, 1.03.1972

K. Andriessen
Nederlands essayist
opvoeder

Koos Andriessen (1928)
Nederlands politicus
arme

Louis Andriessen (1939)
Nederlands componist
muziek

Li Ang (1952)

Susan Heller Anderson (1956)

Chinees schrijfster
bamboe, zelfmoord
The Butcher’s Wife, 1983

Amerikaans televisiejournaliste
vakantie

Claude Angeli (1931)

Walter Anderson (1915-1999)
Amerikaans musicus
aandacht, leven

Frans satiricus
nymfomane

