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101 HEEL SMERIGE 
DINGEN

1. Spruitjes.

2. Maden.

3. Spruitjes met maden erin.

4. In je neus peuteren.

5. In je neus peuteren en opeten wat eruit komt.

6. In de neus van iemand anders peuteren en 
opeten wat eruit komt.

7. Korstjes.

8. Korstjes met maden.

9. Maden met korstjes.

10. Haar uit een doucheputje.
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11. Het slijmerige spul dat uit het doucheputje komt 
als je aan het doucheputjeshaar trekt.

12. Dieren die platgereden worden op de weg, waar 
daarna nog heel vaak overheen gereden wordt 
tot het alleen nog maar smerige, rode klodders 
zijn.

13. Hondenkak.

14. Per ongeluk in hondenkak gaan staan en dat het 
dan aan je zool blijft plakken.

15. Hondenkak aan je vingers krijgen als je 
probeert de hondenkak van je zool te krijgen.

16. Dat je een worstje eet en denkt: dat smaakt 
naar hondenkak, en dat je dan bedenkt dat dat 
waarschijnlijk komt omdat je vergeten bent 
om je handen te wassen nadat je probeerde de 
hondenkak van je zool te krijgen.

17. Stinkadem.

KWAK
KWAK!
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18. Kakkerlakken.

19. Kakkerlakken zonder kop. (Smerig weetje nr. 1: 
Kakkerlakken kunnen negen dagen doorleven 
zonder kop.)

20. Koploze kakkerlakken met maden die uit het 
gat komen waar eerst hun kop was.

21. Mensen die de hele dag in het zwembad blijven 
en er nooit uit komen, zelfs niet om naar de wc 
te gaan.

22. Het verhaal van die vrouw die naar Afrika ging 
en terugkwam met een geheimzinnige bult die 
zich over haar hele lichaam verplaatste, en toen 
was die bult op een dag gewoon verdwenen, 
maar haar ogen jeukten heel erg en ze keek in 
de spiegel en toen kwamen er allemaal witte 
babyspinnetjes uit haar ogen.

23. Danny’s zakdoek. Die is al tweeënhalf jaar 
niet gewassen. Als je hem uitvouwt, hoor je 
kraakgeluiden.

KWAK
KWAK

KWAK!
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24. Vieze onderbroeken.
25. Je darmen. (Smerig weetje nr. 2: Als je je 

darmen uit je buik zou halen en ze uit 
zou strekken, dan zijn die lang genoeg om 
drieënhalf keer rond een voetbalveld te leggen.)

26. Als er een stom, oud liedje uit de vorige eeuw 
op de radio komt en je ouders gaan recht voor je 
gezicht staan dansen en zoenen.

27. Zombies.
28. Vleesetende zombies.
29. Vleesetende zombies met stinkadem, omdat ze 

zijn vergeten hun tanden te poetsen na het eten.
30. Oorsmeer.
31. Vieze luiers.
32. Bloedklonters.
33. Je oude bloedklonters in een oud jampotje 

verzamelen omdat je er rode verf van wilt 
proberen te maken.

Ik verveel 
me!
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34. Een hap nemen van een geroosterde boterham 
met jam en dat je dan denkt: dat smaakt 
een beetje naar geroosterde boterham met 
bloedklonters en dat je je dan realiseert dat dat 
waarschijnlijk komt omdat je de jampot vol met 
bloedklonters per ongeluk in het keukenkastje 
hebt gezet in plaats van in je schilderdoos.

35. *#@!#@%$! (Smerig weetje nr. 3: *#@!#@%$! is 
het smerigste woord dat er bestaat. Het is zelfs 
zo smerig dat iedereen die het hoort meteen 
over moet geven en daarna ontploft hun hoofd. 
Als je echt wilt weten welk woord het is, vraag 
het dan aan je leerkracht. Als je moet overgeven 
en je hoofd ontploft, dan weet je dat hij de 
waarheid heeft verteld.)

36. Speeksel.
37. Een kopje vol met speeksel.
38. Dat je een kopje koud water drinkt en dat je 

je realiseert dat je per ongeluk een kopje koud 
speeksel hebt gedronken.

KLONT

MMM!

HIII,
HIII!
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39. Het uiteinde van een spaghettisliert opsnuiven 
door je neus.

40. Het andere uiteinde van de spaghettisliert 
ophoesten en uit je mond laten hangen.

41. Het ene uiteinde van de spaghettisliert 
vastpakken met je ene hand en het andere 
met je andere hand en hem dan heen en weer 
trekken. 

42. De spaghettisliert uit je neus trekken en hem 
opeten.

43. De spaghettisliert uit de neus van iemand 
anders trekken en opeten.

44. Kots.

45. Roetjes kots.

46. Roetje die zijn eigen kots opeet.

47. Roetje die zijn eigen kots weer uitkotst.

48. Roetje die zijn eigen net uitgekotste kots weer 
opeet etc. etc. etc.

49. Kots met maden erin.

50. Als je zo erg moet kotsen dat het uit je neus 
komt.

HOU OP, 

JIJ!

ZEGT
WIE?



974974

51. Als je een eierschaal breekt en er zit bloed in het ei.

52. Als je een eierschaal breekt en er zit een 
halfvolgroeid kuiken in. 

53. Als het halfvolgroeide kuiken zijn mutantenlijfje 
over je bloederige bord naar je toe sleept en tegen 
jou zegt: ‘Mama… mama…’

54. Slakken.

55. Hele grote dikke slijmerige slakken.

56. Een hele grote dikke slijmerige slak die danst.

57. Oude zwarte soppige bananen.

58. Dat je aan het eind van de vakantie een oude zwarte 
soppige banaan uitgesmeerd over de bodem van je 
schooltas vindt.

59. Dat je aan het eind van de vakantie een gebroken 
eierschaal op de bodem van je 
schooltas vindt en dat er een halfvolgroeid kuiken 
in ligt dat zijn mutantenlijfje voortsleept en dat 
‘Mama… mama…’ tegen jou zegt.

60. Een buitentoilet dat je niet door kunt spoelen, 
omdat het gewoon een pot met een groot diep  
open gat eronder is.

IK WAARSCHUW 

JE!

JA HOOR,  
IK BIBBER.
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61. En het stikt er van de vliegen.

62. En maden.

63. Dat je je nieuwe horloge in het grote diepe open 
gat van een buitenwc laat vallen en terwijl je 
probeert het eruit te halen leun je een beetje 
te ver voorover en je valt erin en je kunt niet 
om hulp schreeuwen want je mond zit vol 
met vliegen en maden en die kun je er niet uit 
krijgen want je bent druk bezig met proberen te 
blijven drijven. 

64. Pus.

65. Een zwembad vol met pus.

66. Dat je per ongeluk je nieuwe horloge in een 
zwembad vol met pus laat vallen en als je het 
eruit probeert te krijgen leun je een beetje te ver 
voorover en je valt erin en je kunt niet om hulp 
schreeuwen want je mond zit vol met maden en 
die kun je er niet uit krijgen want je bent druk 
bezig met proberen te blijven drijven.

67. Ik denk dat ik vergeten was te zeggen dat er in 
het zwembad vol met pus maden zitten. Maar 
die zitten er dus in. ER ZITTEN MADEN IN 
DE PUS!
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68. In een appel bijten en een worm vinden.

69. In een appel bijten en een halve worm vinden.

70. In een appel bijten en een koploze kakkerlak 
vinden.

71. In een appel bijten en dat je je dan realiseert dat 
het helemaal geen appel was – het was een grote 
natte haarbal vol met bloedvlekken, die had je 
kat die ochtend opgehoest boven de fruitschaal.

72. Dat je je realiseert dat je achter je kat aan loopt 
omdat je hoopt dat hij nog een grote natte 
haarbal vol met bloedvlekken op zal hoesten, 
want je vond de eerste zo lekker.

73. Spinnen.

74. Darmen van spinnen. Hun maag bevat sterke 
enzymen, die alles waarmee ze in contact 
komen vloeibaar kunnen maken.

75. Een spin met een hamer platslaan en dat de 
inhoud van zijn buik dan naar buiten vliegt, 
precies in je oog.

MIJN
SNAVEL!

PA
TS

!
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76. Als je oogbal vloeibaar wordt en van je gezicht 
af druipt en dat iedereen die je tegenkomt dan 
begint te gillen of te kotsen. 

77. Of allebei.

78. Dat je buiten staat met je mond open en dat er 
dan een vlieg naar binnen vliegt en daar schrik 
je zo van dat je ’m inslikt.

79. Dat je buiten staat en je kijkt omhoog en een 
vogel kakt recht in je ogen.

80. Dat je buiten staat en je kijkt omhoog en een 
vogel kakt recht in je mond.

81. Dat je buiten staat en je hebt net vogelkak in je 
ogen EN je mond gekregen en je kijkt omlaag 
en je realiseert je dat je net in hondenkak bent 
gaan staan. (Zie de nummers 13-16.)

82. Mensen die hun oogleden omvouwen, zodat je 
het rood-witte gedeelte daaronder kunt zien.

83. Boeren.

O-OH!!
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84. Mensen die het alfabet opboeren, Danny Pinkel 
bijvoorbeeld.

85. Mensen die het alfabet proberen op te boeren, 
maar iets te goed hun best doen en dan moeten 
overgeven. Ik bijvoorbeeld.

86. Scheten.

87. Mensen die het alfabet in scheten kunnen laten.

88. Mensen die proberen het alfabet in scheten te 
laten, maar iets te goed hun best doen en dan…

89. Melk met klontjes.

90. Melk met klontjes en maden.

91. Dat je pas doorhebt dat er klontjes en maden in 
de melk zitten als je hem al in je mond hebt.

92. Dat je pas doorhebt dat er klontjes en maden 
in de melk zitten als je hem ook ECHT al hebt 
doorgeslikt.

WIL JE IETS 
DAT NOG 
SMERIGER 
IS?  
ZIE BLZ. 24

DE SMERIGE DAG 
VAN MENEER 
KRABBEL

O-
OH!!

FLATS!

EINDE

KOM 
TERUG, 

SNAVEL!
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93. Dat je melk met klontjes en maden hebt 
doorgeslikt en daarna zo erg moet kotsen dat de 
maden uit je neus komen.

94. Kots met maden erin. (Ja, ik weet dat dit al op 
de lijst stond, maar het is gewoon ZO walgelijk 
dat ik het er nog een keer op moest zetten.)

95. De stank van dooie vissen.

96. De stank van de adem van katten nadat ze 
dooie vissen hebben gegeten.

97. Smerig weetje nr. 4: wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat 90% van de 
viezigheid onder de vingernagels van mensen 
eigenlijk geen viezigheid is – maar feces (dat 
is de wetenschappelijke naam voor poep). De 
andere 10% is pindakaas.

98. Dat je televisie aan het kijken bent en je ziet hoe 
iemands buik opengemaakt wordt en daarin 
dan de darmen. 

99. Dat je een beetje met een mes aan het spelen 
bent en per ongeluk snijd je je EIGEN buik 
open en dan zie je je EIGEN darmen.

DE SMERIGE 
DAG VAN KAAT 
EN ANNA

FLATS!

EINDE

WAAR 

GAAT ’IE 

HEEN?



100. Dat je een beetje met een mes aan het spelen 
bent en per ongeluk snijd je je eigen buik open 
en dan zie je je EIGEN darmen uit je buik op 
de grond vallen en dan komt er een hond aan 
die ze opeet en ze daarna uitkotst, en nog een 
keer opeet en dat hij dan gaat kakken en je staat 
daar maar gewoon met je mond open en er 
vliegt een vlieg naar binnen en je schrikt zo dat 
je hem doorslikt en dan komt er een vogel die 
in je ogen kakt en je kunt niks meer zien dus 
je wankelt blind in het rond met je handen om 
je keel en je stapt in de hondenkak en je glijdt 
verschrikkelijk uit en je klapt tegen het bad aan 
dat vol zit met pus en dooie vissen en korstjes 
en spruitjes die daar maar ronddrijven en je 
trekt de stop uit het bad om niet te verdrinken 
maar je trekt per ongeluk het haar uit 
het afvoerputje omhoog en daarin zit een 
halfvolgroeid mutantenkuikentje dat roept: 

ALS DEZE 
BLADZIJDE 
ZELFS VOOR JOU 
TE SMERIG IS, 
DAN HIER EEN 
LESJE IN HET 
BREIEN VAN EEN 
LIEFDESHART.

PAK TWEE 
BOLLEN WOL.

(KAN OOK MET HAAR-
BALLEN VAN DE KAT)

PAK TWEE HEEL 
LANGE BEVROREN 
MADEN…

KNUFFEL MET 
JE GEBREIDE 
HART…

EN VOEL  
JE GOED.

BEGIN MET 
BREIEN!

BLIJF 
 WEG,  

JIJ.
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‘Mama… mama…’ en dat vind je zo smerig dat 
je ‘*#@!#@%$!’ zegt, maar je was vergeten dat 
je hoofd ontploft als je ‘*#@!#@%$!’ zegt en dus 
ontploft je hoofd en je tong vliegt in de wc en 
je ogen in een spinnenweb en de spin begint ze 
vloeibaar te maken, wat maar goed is ook, want 
dan komen je moeder en je vader de badkamer 
binnendansen en ze beginnen te knuffelen en 
te kussen en ze zeggen: ‘Hm, heb jij enig idee 
wiens lichaam dit is?’, en dan beginnen ze het 
op te eten want het waren eigenlijk niet echt je 
vader en moeder – het zijn vleesetende zombies 
en net als je denkt dat het allemaal niet nog 
erger kan worden, wordt het dat WEL, want er 
komt een grote dikke slak binnen en die begint 
een striptease te doen – wat jij niet kunt zien, 
maar wel voelen – en dan rent je hoofdloze, 
darmloze, half opgegeten lichaam het huis uit, 
een drukke weg op, roepend: ‘HELP! MIJN 
OUDERS ZIJN VLEESETENDE ZOMBIES 
EN ER IS EEN SLAK IN DE BADKAMER 

VIND JE HET 
NOG STEEDS TE 
SMERIG? HIER 
HET RECEPT 
VAN MENEER 
KRABBEL VOOR 
WARME MELK

ZET OP 
FORNUIS.

KLIK!

STEEK  
GAS AAN.

STEEK VERKEERDE  

PIT AAN!!!

STERF.
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DIE EEN STRIPTEASE DOET!’ maar geen 
enkele auto stopt want niemand met ook maar 
een beetje gezond verstand zou het in zijn 
hoofd halen om te stoppen voor een hoofdloos, 
darmloos, half opgegeten lichaam – ze rijden 
gewoon over je heen… en over je heen… en 
over je heen, totdat je alleen nog maar een 
walgelijke rode klodder bent die midden op 
de weg ligt. Dat wil zeggen: voornamelijk 
rood, behalve dan de pus en die kleine witte 
stukjes, dat zijn de overblijfselen van de maden. 
(Ik denk dat ik was vergeten te zeggen dat er 
maden in de pus zitten. Maar dat is dus zo. ER 
ZITTEN MADEN IN DE PUS!!!)

101. Deze lijst. (Zie de nummers 1 tot en met 101.)

NOG STEEDS  
TE SMERIG?

RUIK AAN ROZEN-
BLAADJES.

LUISTER  
NAAR  
FIJNE 
GELUIDEN.

K
IJ

K
 N

A
A

R
 D

E
 

B
LA

U
W

E
 H

E
M

E
L.

VEEG KAK  
UIT OOG.

PLATS!

OOOOOHIEW!



SPRUITJES

Ik zit aan de keukentafel met mijn vader en met Jen. 
Mama zet het eten op tafel. Ze zet een bord voor mijn 
neus. Ik kijk ernaar.

Gebraden kip.
Goed.
Saus.
Goed.
Gebakken aardappeltjes.
Goed.
Spruitjes.
Slecht.
HET ZIJN ER VIJF!
Slecht. Slecht. Slecht. Slecht. Slecht.
Ik haat spruitjes.
En als ik zeg dat ik spruitjes haat, dan bedoel 

ik niet zomaar dat ik spruitjes haat, maar dat ik 
spruitjes ECHT haat.




