
164

O N Z E  T A A L  2 0 1 4  •  6

Opel Defectra, Ford Fiasco, 
Volkswagen Passé
Verbasterde autonamen

Of er veel bijnamen voor automerken in 

omloop zijn, vroegen we laatst aan onze 

volgers op Facebook. Nou en of, zo bleek 

al snel. Honderden reacties ontvingen we 

op onze vraag. 

SASKIA AUKEMA

K
omt een man bij de garage: “Een achter-
uitkijkspiegeltje voor mijn Lada, alstu-
blieft.” Zegt de verkoper: “Oké, klinkt als 
een eerlijke ruil!” Aldus een mopje dat 

sinds jaar en dag rondwaart op kantoren en op  
internet. Grapjes maken over andermans oude ram-
melbakken is duidelijk iets wat Nederlanders vol 
overgave doen. En trouwens, voor gloednieuwe  
wagens is dat eigenlijk niet anders. Iemand die  
apetrots is op zijn blinkende bezit, is een makkelijk 
doelwit voor plagerijen. We hadden eigenlijk dus 
ook niet verbaasd moeten opkijken toen een Face-
book-oproepje naar verbasteringen van automerk-

namen als Ford Fiasco maar liefst driehonderd reac-
ties opleverde. 

Opel Kadeath 
Een mooie bijvangst vormden enkele aardige anek-
dotes rondom automerknamen, zelfs vanuit het  
buitenland. Zo schijnt er in Frankrijk geregeld een 
boer rond te rijden op een zescilindertractor van  
het merk Ford onder het roepen van: “Ford fort!”  
In Duitsland worden grapjes gemaakt als “Lieber 
Mitsubishi als ohne”. En in Tsjechië zelf betekent 
Škoda ‘jammer’, zo schrijft iemand, waarop hij ver-
volgt: “Dat zegt genoeg.” 
 Er zijn ook genoeg kleurrijke verhalen van binnen 
de landsgrenzen. Van de grapjas bijvoorbeeld die  
gesprekken over Daihatsu’s graag interrumpeert met 
‘Gezondheid!’ Of van het gezin dat tijdens lange  
autoreizen Twingo Bingo speelt (“dubbele punten 
voor een goudkleurige”). En iemand kon ons mel-
den dat er in Leiden jarenlang een metalband had 
bestaan met de naam Opel Kadeath. 
 Maar het leeuwendeel van de inzendingen boden 
varianten op bestaande merknamen, waarmee klei-
ne plaagstootjes uitgedeeld werden die verwezen 
naar bijvoorbeeld het uiterlijk van de auto (Toyota 
Lelica), de technische staat ervan (de Ford Eskrot) 
of naar het risico dat die auto vormt op de snelweg 

Een Ford Fiasco, 

pardon: Fiesta.
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