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48 Things Men Hear In A Lifetime (That Are Bad 

For Everyone)  

 

The Huffington Post, 21 december 2015 

 

 

 

Boys don’t play with dolls.  

Pink is a girl’s colour.  

Boys don’t cry.  

Wow, you are so strong!  

You got hit by a girl!  

You throw like a girl  

What are you, gay?  

Don’t be such a pussy.  

 

 

You don't watch football?! 

You’re such a mama's boy.  

You’re so scrawny!  

 

He can't even grow a beard.  

Are you more of an ass man or a boob man?  

Dude, you’re still a virgin?  

Nice guys finish last.  

 

 

Hit it and quit it.  

Boys will be boys.  

 

A pretty colourful cocktail you got there …  

You’re so sensitive for a guy.  

Dude, are you on your period?  

 

Between you and your boyfriend, who is the man?  

 

 

 

https://youtu.be/jk8YmtEJvDc 

 

48 Dingen die Mannen hun hele leven horen - 

en die slecht zijn voor iedereen  

 

The Huffington Post, 21 december 2015 

 

 

 

Jongens spelen niet met poppen.  

Roze is een meisjeskleur.  

Jongens huilen niet.  

Wow, wat ben je sterk!  

Werd je geslagen door een meisje!  

Je gooit (speelt) als een meisje!  

Ben je homo?  

Heb je geen ballen? (wees flink! - misschien. In het 

Engels is pussy en vagina maar zeg je als iemand 

niet sterk doet. )  

Kijk je geen voetbal?!  

Je bent zo'n mama’s boy!  

Je bent zo mager! (scrawny is iemand die geen 

sterke spieren heeft.  

Hij kan niet eens een baard laten groeien!  

Bent u meer van de konten of de tieten? 

Dude, ben je nog steeds een maagd?  

Aardige jongens eindigen als laatste (doe niet zo 

sukkelig – In het Engels betekent dit dat je stoer 

moet zijn om ver te komen in het leven)  

Neuk het, en verlaat het.  

Jongens blijven jongens (dat betekent iets als “dat 

soort gedrag kunnen we verwachten van jongens)  

Wat een mooie kleurrijke cocktail heb je daar... 

Je bent zo gevoelig voor een kerel  

Dude, ben je ongesteld? (is het die tijd van de 

maand?)  

Tussen jou en je vriend, wie is de man?  

 

 



 

Sorry, I don't date short guys.  

 

Oh, you slept with her??  

Don’t sleep with a virgin, they get clingy.  

 

You can't make a ‘ho a housewife.  

 

 

Going to let that guy talk to your girlfriend?  

Now you have to fight.  

Don’t be a little bitch.  

What a little fag!  

You want to see Adele in concert?  

You cry during movies?  

You’re going to let her talk to you like that?  

She has you whipped.  

 

Are you the nurse? I thought you were the doctor.  

Have you ever done a real day of work in your life?  

Your wife isn’t taking your last name?  

Do you mind that she makes more money than you?  

Isn’t that emasculating?  

So, you're just a stay-at-home dad.  

 

You’re going to let your son take dance class?  

All men cheat, they are programmed that way.  

 

Nice car. Over-compensating for something?  

You better keep that daughter of yours locked up.  

 

You do the cooking?  

I see who wears the pants in your relationship…  

Can you even get it up?  

He was from a time when men were men.  

 

 

 

 

Sorry, ik voel me niet aangetrokken tot kleine 

jongens.  

Oh, sliep je met haar?  

Ga niet naar bed met een maagd, ze zijn te 

kleverig.  

Je kan geen huisvrouw van een hoer maken (dit 

betekent in het Engels dat je moet niet daten met 

vrouwen die met mannen slapen)  

Laat je die man praten met je vriendin?  

Nu moet je echt tegen hem vechten!  

Wees geen mietje (wees niet zo’n kreng)  

Wat een flikker!  

Wil je naar een concert van Adele? (een zangeres)  

Huil je tijdens films?  

Laat je haar zo tegen je praten?!  

Ze heeft je onder de duim.  

 

Ben jij de zuster? Ik dacht dat je de dokter was.  

Heb je ooit in je leven een dag echt gewerkt?  

Heeft je vrouw niet je achternaam aangenomen?  

Vind je het erg dat ze meer geld verdient dan jij?  

Is dat geen ontmanning?  

Zo, dus je bent een vader die thuis blijft? (en niet 

werkt)  

Laat je je zoon naar dansles gaan?  

Alle mannen gaan vreemd, zo zijn ze 

geprogrammeerd.  

Mooie auto. Overcompensatie van iets?  

Je kunt beter je dochter thuis houden (omdat ze zo 

mooi is)  

Kook jij?  

Ik zie wie de broek aan heeft in je relatie ... 

Kan je geen stijve krijgen?!  

Hij komt uit een tijd waarin mannen echte mannen 

waren.  

 

  



 

https://youtu.be/jk8YmtEJvDc  

 

48 Things Women Hear In A Lifetime (That Men Just 

Don't)  

 

The Huffington Post, 9 december 2015 

 

 

 

Don’t be so bossy.  

Your dad will have to chase the boys away when you're 

older.  

 

You look so pretty.  

He picks on you because he likes you.  

You have to wax your eyebrows.  

Don’t dress that way to school you will distract the boys.  

 

Oh, you look video games? The boys must like that.  

 

Don’t be a slut.  

No guy wants to have sex with a Virgin.  

How much did you actually have to drink that night? 

(Referring to a rape)  

Well, what were you wearing that night?  

 

Why are you getting so emotional?  

Stop being such an attention whore.  

 

Don’t to be so bitchy.  

Stop being so dramatic.  

It must be that time of the month.  

You would be really pretty if you just made an effort.  

 

You’d be so much prettier if you smiled.  

You’re so exotic. Where are you from?  

Nice rack.  

I was just trying to give you a compliment.  

Oh, you don't want to go out with me? You're ugly 

anyway.  

https://youtu.be/jk8YmtEJvDc  

 

48 dingen die vrouwen tijdens hun leven horen 

(en mannen juist niet)  

 

The Huffington Post, 9 december 2015 

 

 

 

Doe niet zo bazig.  

Je vader zal de jongens moeten verjagen als je 

ouder bent (je bent zo mooi dat alle de jongens jij 

willen hebben, je vader moet je beschermen).  

Je ziet er zo mooi uit.  

Hij pest je omdat hij je leuk vindt.  

Je moet je wenkbrauwen waxen.  

Kleed je niet op die manier om naar school te gaan, 

je zal de jongens afleiden.  

Oh, hou je van video games? Jongens zullen dat te 

gek vinden!  

Doe niet zo sletterig.  

Geen man wil seks hebben met een maagd.  

Hoeveel heb je eigenlijk die avond gedronken? 

(Verwijzend naar een verkrachting)  

Nou, wat had je aan die avond? (je kleren waren te 

provocatief ...)  

Waarom was je zo emotioneel?  

Stop ermee zo de aandacht te trekken. (als een 

hoer)  

Wees geen kreng.  

Doe niet zo dramatisch.  

Heb je die tijd van de maand?  

Je zou er heel mooi uitzien als je er moeite voor zou 

doen.   

Je bent zoveel mooier als je lacht.  

Je bent zo exotisch. Waar kom jij vandaan?  

Mooie tieten.  

Ik probeerde je juist een compliment te geven.  

Oh, wil je niet met me uitgaan? Nu ja, je bent toch 

lelijk.  



 

That's all you’re going to eat?  

You eat a lot for a girl.   

You drink whisky?  

You like football?  

Your drive (ambition) is kind of intimidating.  

What war on reproductive rights?  

 

Can women have it all?  

 

Are you a feminist?  

Oh, you travel alone? Is that like an “Eat, Pray, Love” 

thing?  

Always a bridesmaid, never a bride.  

You don't want kids?  

Aren't you worried you won't be fulfilled?  

 Your biological clock is ticking.  

You’re not taking your husband's last name?  

You don’t look like you had a baby.  

Are you planning on working after the baby is born?  

 

You will be so bored at home ….. 

You’re going to let someone else raise your kids when 

you go back to work?  

 

Does your husband mind that you make more money 

than him?  

Your husband makes dinner? You really have him 

trained.  

You’re dating a younger man?  

You’re such a cougar.  

He traded her in for a younger model.  

You should feel grateful you were cat called.  

 

You feel fulfilled that you were just a stay at home mom? 

Isn’t that a outfit little young for you?  

You still wear make up? That’s adorable.  

You must have been beautiful when you were younger…  

 

 

 

Dat is alles wat je gaat eten?  

Je eet veel voor een meisje.  

Drinkt je whisky? 

Hou je van voetbal?  

Je ambitie is een beetje intimiderend  

Welke oorlog tegen (of problemen met) 

reproductieve rechten?  

Kunnen vrouwen het echt allemaal hebben? 

(kunnen vrouwen echt alles doen wat ze willen?)  

Ben jij een feministe? 

Oh, reis je alleen? Waar ben  je op zoek naar? (‘Eat 

Pray Love’ is een film)  

Altijd een bruidsmeisje, nooit een bruid.  

Hebt je geen kinderwens?  

Ben je niet bang dat je je levensdoel niet bereikt?  

Je biologische klok tikt.  

Neem je niet de achternaam van je man aan?  

Je ziet er niet uit alsof je een kind hebt gehad.  

Ben je van plan op weer te gaan werken na de 

geboorte van de baby?  

Je zal je zo vervelen thuis .... 

Je laat iemand anders je kinderen groot brengen als 

weer gaat werken? (Je ben geen goede moeder als 

je niet thuis blijft)  

Vind je man het niet erg als je meer geld verdiend 

dan hem?  

Kookt je man? Je heb hem echt getraind.  

 

Date je met een jongere man?  

Wat ben je een oude snoeper.  

Hij heeft haar geruild voor een jonger model.  

Je zou dankbaar moeten zijn als je wordt 

nagefloten.  

Voel je je er goed bij als je thuis blijft?  

Is die outfit niet een beetje te jong voor je?  

Gebruik je nog steeds make-up? Dat is schattig.  

Je moet heel mooi geweest zijn toen je jonger 

was....  

 

 


