
1) Vieze man (lage status) en vrouw (hoge status) 

 
Vrouw:   O! Wat een lucht hier! 
Vieze man:  Ja dat weet ik, u heeft gelijk, het stinkt. 
Vrouw:   Ja! En dat komt allemaal door jou! 
Vieze man:  Het spijt me, het komt allemaal door mij. 
Vrouw:  Inderdaad!  

Ik heb nog nooit zo’n rotlucht geroken! 
Doe er iets aan! Nu! 

Vieze man:  Het spijt me.  
Ik zal me gaan douchen. 

 
 

2) Verdachte (lage status) en rechter (hoge status) 

 
Rechter:   Verdachte, u moet daar gaan zitten. 
Verdachte:  Natuurlijk edelachtbare 
Rechter:   Bij deze veroordeel ik u tot 3 jaar cel 
    en 5000 euro boete 
Verdachte:  U heeft gelijk, het was stom van mij 
Rechter:   Stom? Stom? 
    U heeft zich schandelijk gedragen! 
Verdachte:  U heeft gelijk. 

Ik ben het slechtste mens dat hier op aarde rondloopt. 
 
 

3) Zusje (lage status) en broer (hoge status) 

 
Broer:   He zusje! Schuif eens wat op! 
Zusje:   Oh, sorry, kom er bij zitten 
Broer:  Wat ben jij nou weer aan het kijken? Sesamstraat?  

Doe niet zo kinderachtig! 
Zusje:   Ik wist niet dat het niet mocht van jou 
Broer:   Nou dan weet je dat nu!  

Geef die afstandsbediening hier! 
Zusje:   Natuurlijk, alsjeblieft.  

Zal ik wat te drinken inschenken voor je? 
 
 
 
 
 



4) Werknemer (lage status) en baas (hoge status) 

 
Baas:   Wat kom je nou weer vragen? 
Werknemer:  Ehh…ik wilde vragen… 

of ik misschien een dag vrij kon krijgen 
Baas:   Wàt?! 

Een dag vrij?! 
Hoe haal je het in je hoofd! 

Werknemer:  Het spijt me, het was een domme vraag 
Baas:   Domme vragen horen bij domme mensen. 
    En nu aan het werk,  

anders kun je je loon wel vergeten! 
Werknemer:  Natuurlijk. U heeft gelijk.  

Ik ben dom en u bent slim. 
 
 

5) Lerares (lage status) en leerling (hoge status) 

 
Leerling:   Wat schrijft u nou weer op het bord? 
Lerares:   Ik wilde graag wat huiswerk opgeven 
Leerling:   Bent u niet goed bij u hoofd?  

Alsof wij niks beters te doen hebben! 
Lerares:   Misschien moet ik het dan maar niet doen 
Leerling:   Misschien?! 

Natuurlijk doet u het niet! 
Lerares:   Oké.  

Jullie hebben gelijk.  
Jullie krijgen nooit meer huiswerk.  

 
 

6) Dief (lage status) en politie (hoge status) 

 
Politie:   Zo jongeman, wat zit er in die tas? 
Dief:   Een gestolen zak paprika chips, meneer. 
Politie:  En wat gaan we daar mee doen? 
Politie:   Aan u geven, meneer agent. 
Politie:   En jij dacht dat het daar bij bleef? 
   Jij krijgt 30 dagen gevangenis en 500 euro boete. 
Dief:    U heeft gelijk. 
   Het was stom van me. 
   Pakt u mij maar op. 

Ik begrijp het. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


