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ingenomenheid met onze schoone Taal, wier rijkdom en voortreffelijkheid , door den Hoogleeraar M.
SIEGENBEEK

zoo bondig gestaafd zijn, en prfisstelling

op Naar meer algemeen en bestendig goed 8.ebruih ,
noopten mje tot den Letterhundigen'arbeid, waarvan
ik than: de eerste proeve aanbiede. Sedert Oren,
verzamelde ik, zooveel ik kon, Vaderlandsche Spreek-

woorden en Spreekwoordelijke zegswijzen, niet aechts
uit de schriften in welhe ik die aantrof; maar ook
niet minder nit dagelijhsche gesprehhen in het gemeene leven. lh teekende die telhens op, en overzag ze
dihwfils met Been minder welgevallen, dan de vriend
van Munten en Gedenkpenningen , zijn hostbaar habinet ; zty bevatten toch eenen echt Vaderlandschen
schat , die ons , wat ook veranderen mogt, door tfjd
noch Coeval werd ontroofd. Wel is waar, toff liepen,
zoo als ik reeds vroeger in eene straks aantehalene
Verhandeling opmerken deed , ten dage der Fransche
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overheersching , het uiterste gevaar van, met ons
Volhsbestaan, ook dien schat te verliezen, en op ons
was toen bfina toepasseliih, ketgeen
DEKKER ,

GENTMAN LE1J -

eens met opzigt tot de Spaansche verdruk-

king dezer Landen , zong :
De Nederlander had zijn moederspraak vergeten,
Terwiji de bastaardij , zoo driest zich had vermeten ,
De zuivre klanken van zijn landtaal te versmeen
In woorden van gezwets , ontleend van andre volken,
Zoo was die fraaije spraak, beneveld met die wolken ,
Een duistre bajert en gemengeld ondereen.

Maar de goede Voorzienigkeid stuitte, tot onze
blffdschap, den voortgang van dit kwaad; wif behielden onze Taal en met deze ook onze Spreekwoor-

den en Spreekwoordelijke zegswijzen , die, gekruid
door de wlyskeid en geeiht door de ondervinding, riihelijh opwegen kunnen tegen de bedriegeliihe vruchten van anderer fantasie, en met welke wij in ondersckeidene gevallen , op versckillende tfi den en wt,.' zen , ons voordeel kunnen doe-n. .1h wilde dit laatste leeren hennen , of de overtuiging ervan versterhen , en ih vleide mty met de geclachte , dat welligt
deze mijne paging strehken zoude , om dit gedeelte
der Taalhunde , meer dan tot kiertoe plaats vond,
le doen bekartigen en ook Zang* dezen weg de wiisheid
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der Vaderen , tot de volgende geslachten zou worden
voortgeplant. Waardige mannen waren mij daarin
tot voorgangers, en hunne navolging , hoewel met
ongelijhe schreden , rehende ih m9e tot pligt en eer.
.Mlles wat men voorts in eene Voorrede verlangt, ,
om den card en de strehhing van eenig boehwerh
joist te beoordeelen , zal men hier in de Inleiding
aantreffen, bij welke ik eater nog het volgende
voegen meet. BV de opgave der Spreekwoorden en
Spreekwoordelijke zegswijzen, werd nu eons deze dan
weder gene , meestal echter de derde naamval , door
mii. gehozen ; dock dit is , gelfjh ieder begrfjpen zal ,
bii het gebruih , veeltijds willekeurig. — Spreekwoordelijk , is wel eens met oneigenlijk, figuurlijk of overdragtelijk verwisseld , dock altiid dezelfde zaak er
door verstaan. — Sommige fraauje plaatsen van
Dichters en Proza-schrfivers , welke mti bij een en ander Spreehwoord veer den geest hwamen, zffn tot de
behandeling van geliihsoortige bij eene volgende gelegenheid bewaard , om dit gedeelte van mfin werh
daarmede niet te overladen. Aan de andere zijde
eater , heb ik ooh wel eens, als het mii s gepast veerhwam , meer in gevoegd , dan de rubriehen in de Inleiding genoemd , aanboden.
Gelffh :ik in de dezelve ten slotte meldde , Nalezingen te zullen geven, in welhe alles wat tot eanvulling en volmahing wordt aan de hand gedaan en
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#19' voorhomt , daartoe le hunnen dienen zelfs wanneer men zulhs verhiezen mogt, met b9"voeging van
de namen der inzenders , zal worden opgenomen; zoo
noodig ik de Taalhundige lezers dezer proeve nit , met
de toezending ervan,niet te wachten , maar mij hunne aanmerhingen of bijdragen , zoo spoedig mogelifh,
te bezorgen. Aangenaam zal het mfj ooh zyn , behalve 't geen daarover reeds in het Licht verscheen ,
eenige voldoende opheldering te ontvangeft aangaande
den oorsprong en zin van die Spreehwoorden
welke ih achter deze proeve opgegeven heb, en ivaaronztrent ik nog geheel of ten deele , in het onzehere
verheer ; terwifl het tevens van belang zal wezen ,
wanneer men mj opmerhzaam maaht op zulhe , die
bona in onbruih geraaht zijn en eater dienen behoiden te worden. Zoo is er nog een, in het vorige
jaar,, ter gelegenheid van een' feestelfjhen maaltifd
in Zeeland, als het ware gered. Een Moog bejaard
man loch , stelde de toast, in:
Kielen
Wielen
Rand
Om 't land !

Dit wend in het eerst door niemend verstaav, tot
bevreemding van den Grtysaard, (lie zich herinneren
hon, dal het in zone jengd Spreekwoordelijk gebruiht

V C 0 R It E D E .

IX

werd , om Zeelands iniddelen van bestaan en veilig-

held , aan te duiden. De kielen deden aan de Scheep
vaart; — de wielen , daar de ploegen met deze , in
Zeeland het langste in gebruik zijn gebleven , aan
deu Landbouw denhen; lei-wig door rand om 't land,
de dijkwerken bedoeld werden , die de Zeeuwsche

eilanden omringen.
Elk zal mij geredelijk toestemmen, dat het te bejavneren zO'n zoude, wanneer dergelijhe zinrijhe ,
naive gezegden verloren gingen; maar men werhe dan
ooh met mil mede om dit voor te komen, en kiertoe
zal vooral hunnen dienen, dat men op zulke kite ,
die gekeel Provinciaal of zelfs nog meer Plaatselijk
zijn, en tot wier mededeeling mij vooral zoodanige
geschriften gesckikt voorhomen , als de - Geldersche

Volks-Almanak van den Heer 0. G.

HELDRING ,

een

boehje dat aanbeveling en navolging in andere Provincien verdient. Het bruihbare han dan naderhand
in mffne verzameling overgenomen worden.
Ofschoon ik mij voor als nog aan Been stelsel van

Spreekwoorden , enz. gebonden heb , hoop ik die ?mike van het Landleven ontleend zjen , te laten volgen ; het Landleven namelijk, in den uitgestrehsten
zin van het woord, bij hetwelk niet slechts akker-

bouw , vee-hoederij en dergelij he ; maar ooh ander
Landelijk bedrijf, als jagen , visschen , vogelen, enz.
in aanmerhing komen moet. Hetgeen hiervan afge-
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leid is, biedt eenen voorraad aan , die mijne landgenooten den rtyhdom hunner Taal op nieuw zal doen
bewonderen.
Geniet deze proeve een gunstig onthaal , dan geef
ik in bedenking: of dezelve niet ten gebruihe van het

middelbare onderwijs op de Scholen , zou kunnen die-.
nen , waartoe eene min hostbare uitgave , met de dan
noodige veranderingen, door mil' zou to vervaardigen
zfyn. — In alien gevalle behlaag ik m# den fig
en de moeite niet , daaraan in de wren m9'ner zedelj'he uitspanning besteed, en wensch ih, als vruchten ervan, ooh den lezer nut en genoegen.

INLEIDING.

Reeds in het eerste deel van mijn tijdschrift:
de Fahhel of 139edragen tot de kennis van het Ware ,
Schoone en Goede , ten jare 1825 in het licht verschenen , ontwikkelde ik in eene kleine verhandeling over het zinrffhe en waardige van vele OudVaderlandsche spreehwoorden , mijn gunstig gevoelen over die horte, hernachtige uitdrukkingen van
zedelffhe of natuurlfjhe waarheden , door beschrijving of vergelijking , aan welke het publiek zonder bedenking , gezag toekent , en die onder den
gemelden naam van Spreehwoorden, of ook wei dien
van Spreuhen bekend zijn. (1)
1k deed opmerken , hoe zij oogenblikkelijk werken
op verstand en hart , door ons meestal terstond eenig
overzigt te geven over de zaak , welke wordt bedoeld , ons de toepassing ervan gemakkelijk te maken, ons spoedig te overtuigen en door dit een en
ander dikwijls aangenaam te verrassen , waardoor zij
in ons oog , zoo als ERASMUS het begreep , kleine
paarlen zij n , weer waardig dan groote rotssteenen , en zij naar het oordeel van KONSTANTIJN
HUYGENS door ieder hooggeschat worden , die lie-

1

2.
ver met eene once goods , dan met een zwaar stub
lood wordt betaald. Zoo dacht ook reeds vroeger
PLUTARCHUS ,

die in het leven van

PHOCION schreef:

Gelj'h de prig)** van het geld en deszelfs hostbaarheid
te grouter is, naar mate het in, hleiner 1lomp wordt
bevat, zoo is de hracht eener rede te sterher,, naar
mate zty veel zins in weinige woorden behelst :"

De overtuiging hiervan leidt dagelijks tot beslissende resultaten. Hoe menigmaal toch , besluit de
huisvader zijne vermaning , berisping of aanmoediging met een Spreekwoord ! Hoe dikwijls dringt
de vriend zijne onderrigting of vermaning bij zijnen vriend , door den nadruk van eene Spreuk aan,
of trekt men , in een gezellig , of vertrouwelijk
gesprek over de gebeurtenissen van den dag , over
het gewone of ongewone stads of dorps nieuws , het
geheel in eene bekende , krachtige Spreuk te zamen ,
die als ware het, de slotsom van alles daarstelt !
1k merkte tevens in de gemelde verhandeling aan ,
dat de voortreffelijkste Spreekwoorden die der Ouden
zijn. Zij ontstonden toch in den vroegsten tip , niet
uit de scholen — niet uit diepe redeneringen , ook
niet uit langdurige bespiegelingen ; maar werden geboren uit oogenblikkelijke invallen bij hetgene men
in zijnen gewonen werkkring of door het gerucht vernam en men strooide die als bloemen op den livensweg, om er anderen door te onderwijzen en te beschaven. Zij bezaten derhalve veelal zekere oorspronkelijke reinheid, en door mannen van hoofd en hart
gedacht, de kiem van ware wijsheid en zedelijkheid.(2)
Allengs met anderen vermeerderd , aan Wier versiering de kunst de behulpzame hand leende , werden
zij tot de nakomelingschap overgebragt en bleven zij
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in bestendig gebruik. Emmen zelfs wentelden over
hen been en de geslachten begrepen dat, naarmate
zij getoetst waren aan het gezond verstand, het zedelijk gevoel en de ondervinding van verschillende
tijdperken , zij hun gezag moesten behouden , en dat,
wanneer het algerneen zich van dezelve bediende ,
zij geeerbiedigd moesten worden als de vereenigde
stem van het publieh; aangaande welke gewis dit
schrijven van ARISTOTELES geldt : » Zoo men al
met resat vooronderstelle , dat alle menschen joist
niet even schrander han het eater gebeuren,
dat alien to zamen homende , eenen geest vormen ,
die schranderer is , dan die van een individu onit
worden han. Even gel#h een maaltfjd , die door
een groot aantal burgers behostigd wordt, dihwfils
prachtiger en riiher han zijn, dan die, welhe door
een vermogend man alleen wordt aangerigt." (3)

Pit een en ander nu , werd door mij toegepast
op velen onzer Oud-raderlandsche Spreehwoorden ,
waarvan de voorraad zoo 'swim is , dat de Hoogleeraar SIEGENBEEK in zijne verhandeling over den
rijhdom en de voortreffelijhheid der Nederduitsche

taal , vaststelt, dat geene andere natie er meerdere heeft dan de onze, waarvan wel de voornaamste reden liggen zal in hare bijzondere Opmerhzaamheid, Schranderheid en Scherpzinnigheid,
door alle tiiden been erkend. (4) Spreehwoorden ,

die , ja wel , voor een gedeelte vruchten van eenen
anderen grond of navolging b. v. van EZOPUS zijn ;
loch welke wij echter veeltijds in onze taal zeer
goed , ja somtijds zelfs onverbeterlijk uitdrukken.
Spreehwoorden, die daarom gelijke regten verkregen
met de ontelbare menigte van Hollandsche vinding,
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door het huishoudelijke , 't welk daarin doorstraalt
te onderkennen , en die dikwijls voor de eerstgenoemden niet behoeven te zwichten ; — Spreekwoorden , van Welke de beste Nederlandsche schrijvers,
en vooral een HOOFT, zich dikwijis meesterlijk hebben bediend en waarmede onze beroemdste dichters
als VONDEL ANTONIDES , DE DEKKER , PooT en anderen , hunne tafereelen heerlijk hebben gestoffeerd ;
somtijds door Spreekwoorden met Spreekwoorden te
verbinden ; doch meest-al door dezelve hier en daar
te plaatsen tot inengeling van licht en schaduw ; dus
ter versiering en voltooijing der kinderen hunner luimen en van hun vernuft ; (5) Spreekwoorden, welke even als die der Oosterlingen , Griehen, Romeinen en andere volkeren , geevenredigd naar hunnen
vroegeren oorsprong , de eerste kiemen en monaden
der ware wijsgeerte mogen genoemd worden ; -Spreekwoorden, die , onder al de wisselingen des
tijds , derzelver aanwezen behielden , de goedkeuring der geslachten wegdroegen , en nit hoofde van
dit een en ander, onze hoogachting en belangstelling
overwaardig zijn.
Wel is waar,, gelijk ik mede in genoemde verhandeling aanmerkte , wij vinden onder die Spreekwoorden een en ander , dat laf, of volstrekt niet
oorbaar is en vergeten moet worden. Hiertoe behooren inzonderheid die , welke ontleend zijn van
brasserijen en daaruit niet zelden ontstane vechterijen ; sommigen uit de klasse der galanten , die
te plat of te raw zijn ; anderen , die van de tijden
der Hervorming afkomstig en op de Roomsche Gods-.
dienst zinspelende , wel eens geestig en puntig ,
maar toch te bits en te stekelachtig zijn, en einde-
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iijk ook die , welke in het zoogenoemde profane
vallen , en met waren eerbied voor God en zuivere
hoogachting voor den Bijbel , als zijn Woord onbestaanbaar zijn , waarom wij er geen enkel voorbeeld
van aanvoeren. Men heeft ook zulken , die volstreht valsch zijn , b. v. wacht u voor de genen,
die van God geteehend Dijn , even als of leelijke
gebrekkige menschen , zoo als een Ezopus en PoPE , daarom juist eene slechte ziel moeten hebben.
Kroesch Haar, hroessche zinnen ; even als of de korselheid van het brein , met de meerdere of mindere
krulling van die uitterlijke bekleedsels iets te maken
had. Waar eene bye honing uit zuigt , daar zuigt
eene Spin vergif uit , dat natuurhundig beschouwd
zoo niet is ; want het strijdt met alle ondervinding
en proeven. Zoo zegt men ook menigmaal: Door
schade wordt men was; doch dit is mede in honderde
gevallen onwaar en in de adagia van ERASMUS , waarnit het ontleend is, leest men het niet; maar wel :
quae nocent , docent d. i. Schade leert, onderwijst.
Het rieht naar de mosterd, even als of mosterd lets
nadeeligs ware , terwijl het had moeten zip : naar
den mutsaard, gelijk bet oudtijds geschreven werd.
De mutsaard nu , was de brandstapel , waarop men
de zoogenoemde ketters plagt te verbranden en wie
of wat , naar zulk een mutsaard rook, was zeker
volgens de toenmalige denkwijze niet pluis. (6)
Deze vervalsching of wilt gij verminking , gaat
zelfs zoo ver , dat men zegt : de vreemde hoe lint
het vreemde half voor het vreemde half MET. Bergen en dalen ontmoeten elhander, voor ontmoeten
elhander niet, maar menschen wel.(7) Daarom tong
reeds , ruim eene eeuw geledien , zeker dialer :

6.
Een bondig Spreehwoord wag der Ouden wijsheids pit
Tot doel en baleen in 't beloop der zamenleving ,
Is nu ooh leaf vermengd met graan , men zuivre dit ,
Dan heeft men paarlen tot een gouden woordenweving.
En deze zuiveriqg is te gemakkelijker , oil y dat
de genoemde onbruikbare Spreekwoorden , voormaals
slechts door een gedeelte der natie gebezigd , in
volgenden tijd nooit algemeen overgenomen , thans
reeds minder bekend zijn , en , zoo zij bier of daar
nog in zwang gaan , alleen de bezitting van sommigen zijn , terwijl de bruikbare maar vervalschte door
eene goede kritiek in hunne oorspronhelijhheid hersteld kunnen worden.
Het tot hiertoe aangegevene , is in vele opzigten
toepasselijk op onze Spreehwoordelijhe zegswijzen ,
of fignurlijke uitdrukkingen , meer of min van eene
spreekwoordelijke gedaante, of die het zakelijke gedeelte van een spreekwoord behelzen , maar met hetzelve niet moeten worden verward. ERASMUS en
vele anderen Welke wij zouden kunnen noemen, hebben deze onderscheiding verwaarloosd , en hierdoor
eerie menigte van louter zedelijke stelregels en lessen onder de eigenlijke spreekwoorden geplaatst ,
waardoor men zich, in het nasporen en afleiden der
volkswijsheid, zoo verre die hierin mogt te zoeken wezen , geweldig zou kunnen bedriegen." Dit
was reeds eene juiste opmerking van JOHANNES LuBLINK DEN jONGEN , die in het eerste deel zijner
fraaije verhandelingen zoo veel belangrijks over de
Spreekwoorden mededeelt , dat COLLOT D ' ESCURY in
zijn voortreffelijk werk , getiteld: Holland: roem
in Kunsten en Wetenschappen , hem uitdrukkelijk
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vermeldt , als die daardoor onze letterkunde niet
weinig heeft verrijkt. (8) Op beide werken zullen
wij nog wel Bens meer terugkomen.
Onze Spreehwoorden en Spreehwoordelfihe zegswijzen nu , zijn zeer onderscheiden , zoo in acrd
Ms in afleiding. Sommigen b: v: zijn wijsgeerig,
anderen zedehundig; nog anderen natuurkundig. Sommigen stemmen ons tot ernst , anderen doen ons lagchen. Sommigen hebben eene of andere gebeurtenis ,
anderen eene plaatselijke bijzonderheid ten grondslag. Sommigen zijn van den land- en akkerbouw ,
anderen van gebruiken in het gemeene leven , en
hoe velen ook van de Sckeepvaart en het daarmede
verbondene Sckeepsleven ontleend.
Dit laatste kenmerkt onze natie bijzonder. Van
de vroegste tijden toch of , leidde zij zich daarop
toe ; duizenden bleven er eenig middel van bestaan
in vinden , zoo dat het bestendig als een hoofdbestanddeel van onze algemeene welvaart werd beNchouwd , (9) en de waarde onzer verbloemde spreekmanieren daarvan afgeleid , valt reeds terstond in
het oog , bij de opmerking , dat de Franschen en
Engelschen , ofschoon hunne Landen mede door de
zee bespoeld worden , en ook zij eene uitgebreide
scheepvaart uitoefenen , velen derzelve in hunne taal
missen en die derhalve uit de onze hebben °vergenomen , of zich met eigenlijke bewoordingen moeten
vergenoegen.
In de beide vorige eeuwen zijn hier to Lande
verscheidene boeken geschreven , die van Spreehwoorden en Spreehwoordel9ehe zegswiiezen overvloeijen. Om nit velen, behalve de reeds vroeger vermelde , twee minder bekende, het eene in Proza , het

8.
andere in Poezij te noemen. J. JANSEN STRUYS voyaglen waarvan de eerste en beste druk ten jare ion
het licht zag , en waarvan een nammkeurig verslag
door eenen der eerste letterkundigen in ons Vaderland in den tweeden jaargang mijner Fahhel te linden is , bieden een aanzienlijken voorraad aan , en
de gedichten van J. VAN PAFFENRODE , vrijheer van
Ghussigny , waarvan de twaalfde druk in 1711 verscheen , zijn daarmede dermate vervuld , dat men
zich over dien Oud-Vaderlandschen schat niet genoeg verheugen kan. (10)
Vroeger echter had reeds een uitmuntend man eene
verzameling ervan , zijnen landgenooten aangeboden.
Het was HENDRIK LAURENSZ. SPIEGHEL , in zijnen
tijd een aanzienlijk koopnian te Amsterdam , aldaar
den lien Maart 1549 geboren , die door bevoegde regters , als een der eerste en voornaamste opbouwers
en handhavers van onze Vaderlandsche letterkunde ,
wordt vereerd. Deze gaf behalve zijn Bertsspieghel
en andere zedeschriften , ook een' zoogenoemden Bfjspraax Almanack uit, in welken hij bij iederen dag
des jaars zedekundige Spreuhen en Vaderlandsche
Spreekwoorden had geschreven , waarvan de waardige bedoeling uit het volgende korte voorberigt
blijkbaar is.
D Jonstighe Lezer ! De wijsheijd des ouden tijds , zeijt
n SENECA , leerde alleen wat men behoorde te doen en.
D te laten. Ende doen waren der verre veel beter menu schen. Nae dat de geleerde voortghekomen zijn , derft
D men de vrome. Want die eenvoudighe ende elk kenD bare deughd, is in een duijstere en scherpzinnighe we-.
s tenschap verandert , men leert ons vernuftelijk woordtD twisten, niet wel leven. Epist. 96. Die eenvoudighe

9.
)) elk kenbare deughs en zedevormings bewoording , uijt
ondervinding onzers voorouders , hebben wij ghehoopt
te
verdeelen op de dagen des jaars. Opdat die 't lust
D
)) alle daaghs iet waerdighs bebben. mach, Zijn leerghiD riegheid heilzarnelijk te oeffenen. Zoo had men in de
kerk des Ouden Testaments de gheboden Godts ende
D zo heeft men in de Christelijke kerk het leven der
b heijligen verdeelt, De Zondaaghs letter, elk jaar wetende , zo verstrekket u , wildij , een
Ewighe Zedevorms
dilmanack.
Deughd verheughd.

Nu volgt:
I. Laumaant Januarius.
Kent
u zelven. Elk spiegele hem.
1) A. 1.
»B.
B2.2 Waar verstand is, dat breekt ult.
D C. 3. Acht alle ding so als 't is.
D D. 4. Eerst wikt, dan waaght.
E.5.5Beter weten als wanen.
))E
Men vindt bij sommige dagen, zeer veel aangeteekend b. v. bij
D G. 7. Anweist wert een twede natuur. Ghewoonte
n maakt eelt. Qua wennis , schennis. Men mach zijn
)) ouwe schoen verwerpen maer sijn oude zeden nim)) mermeer , terstond verklaard door 't is lichter ouwe
D schoen verwerpen als ouwe zeden. Neemt ghewoonte
d' overhant, so gaat se door al 't land. Onghewoonte
D breekt leen. 't Is quaad ouwe honden an band te leg)) gen. Een ouwe wolf is wel gherucht gewoon. Smits
kinderen zijn wel voncken ghewoon.

Omtrent gelijktijdig , namelijk ten fare 1623, liet
zich de Zeeusche naehtegael ende desselfs drijderleij
gesang hooren , waarin menig Spreekwoord aardig
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werd voorgedragen. In 1635 drukte AJJRIANUS STOPFERUS ZIRIZAEUS in zijne Nederduitsche poemata ,
het voetspoor der dichters , die de nachtegaal hadden doen zingers , en eindelijk overtrof onze JACOB
CATS hen alien , door vooral in zijnen Spiegel van
den ouden en nieuwen tad een groot getal Spreekwoorden en Spreekwoordelijke zegswiljzen niet slechts
optegeven , en sointijds aardig te verbinden , maar
ook die van andere volken te verinelden en de onze
daarmede te vergelijken ; zijnde hij tevens regt vernuftig en gelukkig in de bepaling van den zin lien
hij , door de dichtkunst geholpen , zoo krachtig wist
uittedrukken , dat elk denzelven niet slechts bevatten , maar tevens gevoelen kon. Zoo is het ook gelegen met hetgeen men in de emblemata of het zinnewerh van JOHAN DE BRUNE , tijdgenoot van J. CATS,
over eenige Spreekwoorden , door den laatstgenoemde
niet vermeld , vinden kan. (11)
Ziet daar , nevens het enkele dat nailer aangewezen
zal worden , den voornaainsten voorraad , lien CAROLUS TUINIVI4N kennen kon , toen deze ten jare 1720
over den oorsprong en de uitlegging van daaglfihs
gebruihte Nederduitsche Spreekwoorden, opgehelderd
tot ,grondig verstand der Vaderlandsche moedertaal,
zijne twee deelen in kwarto , uitgaf , met de volgende hoofdverdeelingen
Spreekwoorden uit de H. Schrift
nit het Heidendom , — nit het Pausdom
nit oude meeningen
en gewoonten , oude of latere geschiedenissen , —nit gebeurde of versierde hluchtvertellingen,
die spelen in dubbelzinnigheid , — van 't vrijen ,
huwelijh , hinderen enz. — van de heuhen , — van
de h,elder , -- van hostwinning , hoophandel enz.
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van scheepvaart en landreizen , — van spaarzaamheid , gierigheid en verkwisting , naarstigheid en
verzuim , van bedrieging , — van liegen , snappen ,
even enz. — van smaad en scheldnamen , — van
pleiten, geschil hebben enz. — van visschen, jagen,
vangen , — van regeringsbewind , huiperty enz. —
van zingen , dobbelen , haatsen enz. — van gehhen ,
snoefshanen en vechters , — van geweldenarij , onlusten enz. — van wel of hwalfjh varen en getind
zijn , — van ziek zijn , ouderdom en sterven , —
van velerlei soorten in eenen bundel.

De oplage van dit werk nioet aanzienlijk geweest
zijn , daar men hetzelve bijna in iedere boe"kverzameling van eenig belang aantreft , ja het zelfs bier
en daar onder de huisboehen wordt geteld; doch de
beoordeeling ervan is verschillend. Hooren wij LuBLINK DEN JONGEN , door mij vroeger aangehaald ,
dan zegt hij ons :
TUIACTIANS boek over de Spreekwoorden , is elhen
Nederlancier behend, ten minste naar den titel.
zoudt denhen , dat ik ook dit boek ten eerste
o had behooren te raadplegen: maar ik wil het voor
D u niet ontveinzen , TunvmAx stond bff mfj , door
0 andere voortbrengsels van zijn vernuft , in zulk
0 een kwaden reuh , dat mij de lust niet eenmaal
0 heeft bekropen om naar hem om te zien. Misschien
o.heb ik hierin gedwaald : misschien lien schr/ver
o onregt gedaan ; evenwel handel ik ten minste op0 regt , dat ik eene bron aanwijs , waaruit ik niet
o heb geschept: of misschien ook een ander het (Mar
1$
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0 nog eens wilde beproeven : " (12)
COLLOT D ' ESCURY is LUBLINK gevolgd, en schrijft:
0 TUINIMAN

heeft ook naderhand wel eene zeer
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» uitgebreide verzameling van spreekthijzei geleverd ,
Is muar zijne smaak en zoutelooze aanmerhingen zin
v veelal zoo walgelijk , dat inderdaad het vonnis ,
,, door den Weer LUBLIN K DEN J ONGEN over hem
z geveld , niet te streng mag geacht thorden :" (13)

Ik heb , op den wenk door LUBLINK gegeven ,
de aangewezene bron bezocht en beproefd. Al spoedig vond ik bewaarheid , wat TUINMAN zelve in
zijne voorrede schreef , namelijk : » Ik geef trier
't gene inij ter vlugt en zonder veel peinzen in den
zin en nit de pen sckoot :" en het is wel te bejam-

meren , dat de man Beene meerdere zorg aan zijn
opstel heeft besteed , hetwelk dan , buiten alien twijfel veel naauwkeuriger en vollediger zou geweest
zijn. 1k stem ook geredelijk toe , dat de tusschen
ingeworpene aanmcrkingen dikwijls van eenen stempel zijn , overeenkomstig den wansmaak en de onkieschheid van het tijdvak , waarin de schrijver leefde en wel zoodanig , dat het mij veel gekost heeft
de beide deelen en vooral het laatste geheel door
te lezen ; doch niettegenstaande dit een en ander,,
geloof ik , dat wij niet weinig verpligting aan hem
hebben , die de moeite genomen heeft van zoo vele
Spreekwoorden bij een , en onder zekere rubriken te
brengen. Ja , die, zoo wel in het juist bepalen van
den zin, als in het onderzoeken naar den oorsprong
van een en ander , menigvuldige bewijzen gegeven
heeft van letterkunde en vernuft , waardoor zeer veel
't welk mogelijk anders nog in het donkere liggen
zoude , geheel of ten deele is opgehelderd.
Na TUINMAN bleef dit ruime veld onzer Vader
landsche letterkunde bijna geheel onbearbeid, tot dat
MARTINET en VAN DEN BERG ill hun gesckenk voor
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de jeugd , in het laatste der vorige eeuw,, de volgende
Spreekwoorden behandelden:
Dat zjen ze niet die Wilhelmus blazen. — Hill
schreit tranen met tuiten. — Holland is in last.—
Hide heeft de papegaai afgeschoten. — Hfj slendert
mee als de waard van Beileveld. ---7)(1s't Komt op een
turfje niet aan , als men in 't veen is. -- ./Schoenrnaher houd u bfj uwe leest. — Elk huis heeft gin
hruis. — Men roept zoo tang Paschen tot het eens
homt. — Elk vischt op zijn gets. — Elk regeert
zijne maand.—Gellyhe monnihen, gelffhe happen.—
Kort afzeggen is vriendschap doen. — Geene rozen'
zonder doornen. — Goed rond, goed Zeeuwsch. —
Veel verhuizen host veel bedstroo.—De morgenstond
heeft goud in den mond. — Het rieht naar de mostaard. — Wel voorgaan doet wel volgen. — Zelf
is het beste hruid. —Hij zal mfin hoffer niet hruijen. — Iemand van stuurboord naar bakboord zenden. — lify waait met ale winden. — Als er een
schaapje over de brug is, dan volgen de anderen.—.
Iiii mag wel een potje breeken. — Het appelmannetje komt om zijn geld. — Zffn haan kraait Koning. — Hff is in de mat geweest. -'LMoet vroeg
krommen zal het een goede hoepel warden. ---'t Kan
verkeeren zegt BREDERO. - Lutje lui zweet , is
gaauw gereed. — Hij liiht hem op een duit. — HtY
heeft veel op ziin kerfstok. — Korn ik er van daag
niet , dan hom ik er morgen. — Komt men over den
hond, men kornt ooh over den staart. — Waar de
twin het laagste is , wil elk er over. — Nieuwe bezems vegen schoon. --..f:Men moet het Ozer smeden
als het heet is. — Zwjagen verantwoordt veel. —
't Slechtitte rad maakt het meeste geraas. — Patien-
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tie is goed hruid , maar ' t groeit in ieders hof niet. —
Die zich dood were wordt onder de galg begraven.—
Vrienden host is haast gereed. — De pot verwgt
den he tel , dat 49' zwart is. — Men hoort ver,, dat
de winter hood is. — Duren is eene schoone stad. —
Haastige spoed is zelden -goed. — Het geld wast
mff op den rug niet. — 't Kan niPt door den beltgel of het han er niet door. — Een ledige bears is
een veilige paspoort. — Die God bewaart , is wel
bewaard. — Reg t door zee. — Stille waters hebben
diepe gronden. — Hooge boomen vangen veel wind. —
Elk heeft genoeg in zijn eigen hof te wieden. —
Het is hwaad kersen eten met de grooten , Zij
sniff ten met de steenen. — Twaalf ambachten derlien ongelukken. — Met een andermans pooten de
hastanjes nit het vuur halen. — Als het half verdronhen is , wil men den put dempen. — God wreekt
daar Hi)* niet spreekt. (14)

In het begin der tegenwoordige eeuw werd dit
lettergeschenk nagevolgd door eenen ongenoemden
schrijver,, die in zijn Nagazjen van Spreekwoorden
opgehelderd door voorbeelden en ver lettingen tot een
leesboek voor de jeugd (15) zijne gedachten mededeelt
over : Een Spreekwoord een waar woord. —Als de eene
hand de andere -wascht , worden zjj beide schoon. —
Eerl9eh duurt het langst. — Eerst gedaan en te laat
bedacht , heeft menig een in verdriet gebragt. — Ara
gedaan werk is goed rusten. — De kleederen mahen
den man. — Gierigheid.is een wortel van alle hwaad. —
Middelmaat /solidi staat. — Bid en werk. — Het
werk prijst zlinen meester. — Boontje komt om zijn
loonye , of, gelfih het werk zoo de loon. — Een
leugPnaar moet een goed geheugen hebben. — Wie
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Zang soep eet , wordt oud. — Lang geborgd, is niet
geschonhen. — God laat het water wel aan , maar
niet over de lippen homen. — Honger maaht raauwe
boonen zoet. — Ondanh is 's werelds loon. — Zoo
gewonnen , zoo geronnen. — Eeneii vlugtenden
and moet men eenen gouden brug bouwen. — Rome
is niet op eenen dag gebouwd , of Keulen en Ahen
niet te gel h. — Laker is een vingerlang. — Van
twee hwaden moet men het ligste hiezen. s4De hruih
gaat zoo Zang te water tot zti eens breeht. Kwade
gezelschappen bederven goede zeden. — De nacht is
niemands vriend. — Feel hoofden , veel zinnen. —
Hoogmoed homt vOOr den val. — De verstandigste
geeft toe. — Wie zich in gevaar begeeft homt er in
om. — Wie loopt , die wordt gejaagd. — Wie de
schade heeft heeft de schande toe. — .diet weer
doen is het beste berouw. — Het ei wil altffd wfjzer zijn dan de hen. — Wie dronhen steelt , moet
nuchteren hangen , of dronhen gedaan, nuchteren
geboet. — Jong gewend , oud gedaan. Gel ff he
in,onnihen , gel??' he happen. — Dwalen is menschelj.h. — Voor een geh en een dronhen man moet men
met een voeder hooi uitwfjhen. Gedane zahen
hebben geen heer. — Beloven en houden, past jongen en ouden.— Met den hoed in de hand homt men
door het gansche land. — Zeit trouw en vertrouw
niemand. — Met schade en schande wordt men tail's.—
Voorzigtigheid is de moeder van de wjjsheid. — Zoo
gij jets vindt, laat u dat niet behoren ; maar geeft
het weder aan hem, die het heeft verloren. — Verbeelding is erger dan de derdedaagsche hoorts.
Bedrog loont zOa n' meester. — Het hwaad homt nit r
al zouden het de raven uitbrengen. — Een hand-
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werk verlaat zijnen wester niet , of, wie een hand,
werk han , behoeft niet te bedelen. — Wie niet hooren wil , moet voelen. — Een mager vergelijk is beter dan een vet proces. —De waarheid vindt zelden
herberg. — Hetgeen men niet meet ; deert het hart
-niet. — Lust en liefde tot een ding , maakt ale
moeite en arbeid gering. — Veegt eerst voor uw eigen deur en dan voor uw buurmans , of, elk heeft
genoeg in zijn eigen tuin te wieden. — Lang honger geleden is Been brood gespaard. — Arm Gods
zegen is het al gelegen. — Het heeft zoo moeten
zijn, of, wie han tegen ongeluk. — Na regen homt
zonneschfin , of, na ljeden homt verbligen. -- Al
te veel is ongezond. — Er is seen ongeluk zoo groot ,
of er is geluk bfj. — Al te haastig deugt niet. —
Stoort u aan het schoppen van een ezel niet. — De
morgenstond heeft goud in den mond. — De tfiden
veranderen en wij met dezelve , of , dat was is altfjd beter , al regende het honing. — Op een groenen hwast behoort een scherpe kg, of,ifzer scherpt
. bliff bij uwe leest. —
men met fizer.—Schoenmaker
Wie ligt gelooft, wordt ligt bedrogen.—Veel kleintjes maken een groot , of , veel handen maken ligt
werk. — Goede boomen dragen vroegtfidig goede
vruchten. — De linherhand moet niet weten wat de
regterhand doet. — Het is beter, onregt te lijden ,
dan onregt te doen , of, een goed geweten is een zacht
kussen. — Arm met eere han niemand deeren. —
Koopt in der tfjd , dan hebt gij 'tin den nood. —
Spaart in der tijd , dan hebt gij 't in den nood, of,
sparen is eene goede rente , of, die wat spaart heeft
wat , maar als het hammetje gekloven is, is het spayen gedaan. — Dien God bewaart is welbeimard.—
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Neern niet te veel hooi tegelijk op uw vorh , of,
die veel beginners , eindigen weinig. — De eikenboom
volt niet op den eersten slag. — De onschuldige
moet vaak het gelag betalen. — De duivel is na
gaande, of, een ongeluh zit in een klein hoekje. —
Men moet de tering naar de nering zetten,of,steek
uwe voeten niet verder dan uw bed reikt. — Wiens
brood ih eet , Wiens woord ik spreek. — Het kan
verkeeren zegt Bredero. — Nood leert bidden. —
Gelijk zoekt zich, selijh vindt zich, of, vogels van
eender veren vliegen graag zamen. — Eens onregt ,
altijd onregt, of, wat van daag onregt is, is morgen
geen regt. — Een profet is niet geacht in vitt
Vaderland. — Het moet krommen , zal 't een goede
hoepel worden , of, wat HANSJE niet leert , leert
HASSJE nooit. — Met ,leine lapjes leert de bond
leder eeten, of, hoedt u voor den eersten misstap.—
Eenen armen on' tbreekt veel , maar eenen vreh alles.

A. FOKKE S. Z n . behandelde op zijne luimige geestige wijze , deze zes , hier te laude gebruikelijke
Spreekwoorden: Elk is een dief in zone nering. —
'Lis al geen good wat er blinkt. — Practica est
multiplex. — Bij 't scheiden van de markt leert men
de kooplui kennen. — Geen geld geene zwitsers. —
Elk meent zijn uil een valk te zijn.
Ook W. BILDERDIJK heeft in zijne nieuwe verscheidenheden , het volgende toegelicht: Die zich een koets
belooft , hrijgt er nog wel eens een oriel van.— Zen
stoute schoenen aan te trekken. — Hfi heeft kind noch'
kraai. — Ik ben geen Bremer. — Ik kan de ooren
schudden dat zij klappen. — Vijgen na Paasch. —
Voor sint velten loopen.—Bij de zucht. — Prikken
eten. — Pik , olfj of graaf.
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Wat de hear van Nederlandsche Spreekwoorden en
dichterlijhe zedelessen van S. WILLEM betreft , berigt ik alleen , dat dit werkje te Antwerpen 1824 is
gedrukt en zoo weinig aan den titel beantwoordt ,
dat verdere vermelding nutteloos zoude wezen. (16)
Van de Oud-Vriessche Spreekwoorden in het bijzonder , hebben eerst Er WASSENBERGH en daarna
J. H. HOEUFTT eenigen , waarvan ook in andere
provincien in gebruik zijn , taalkundig opgehelderd. (17) Zij zijn :
tiab jab/ aab Nit/ aab brae/ §tiet ten Ind to #tae.
Oud geld , oud hooi , oud brood , staat iemand wel
te stade. babe jonnen i quae Mien to Wen. Oude
konden is hwaad bassen te leeren. babe faxen Ilium quae to faen. Oude vossen zijn kwaad te vangen.
lab 2,11)agne0 4cere jern jet fdappen fin be *tape.
Oude Wagenaars (voerlieden) hooren gaarne het Happen van de zweep. — $11Intan# frioun i alman§ Bich.
Allman; vriend is allemans geh. Zerint be War#ige bidet act / be je§citige naet. Beloopt de slijhige
voet iets , de asschige niets.
9Araeb bj bie fic#t/
t3t10 bp be tuicrjt. Brood bfy: de ligt , kaas bay de
wigt. racy pm fututife #ang4/ ban tine Herren
itfang4. Beter in de vogelzang , dan in der heeren
Hang. — %Cester itia ftitan 4tangit/ a ten iee Leiter.
Beter een blind paard , dan een keg halter (halster).—
catOorObe btu media be 4a1ft /tit. De onbe.
zorgde beet maaht den hall wit. —Veer aerit tomtit/
beer aerft mach. Die eerst homt , die eerst maalt.—
ter be nutut blot tate mot 30 fatale. Die de noot
wit eeten , moet ze hrahen. — 'air be *rem oben/
#tutut be matte / bur be 913ebiergbongije/ litulue be tape.
41A
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Duar de Heeren rfy den stuift het stof , dear de Bedelaars dansen stuiven de lappen. — ten #c4urrc
#E4tep mint folic. Een schurft schaap maaht, er
velen. — (Elm riitb gottb Eiger haard is
goud waard. Ceti joun goui #ior4t me naet tint mount.
Een gegeven paard ziet men niet in den beh. —
ern Mien Ran atiinne nin moot marijr. Een steer
kan alleen geen meel malen.
ffier fin 41'14 / jean
Oin 14c ac.- Ver van huis , digt bij zijne schade. -otie itignen Moir be 4* brab. Vele honden doen
den Naas den dood. ffotic itiirben fallen nin ,fieck.
Vele woorden vullen geen zah. — Orate aer§en
be4ohe lutthe brootRett. Groote laarzen hebben wide
broehen van noode.
pat h'iabe flionge/ pp* be
Ong. Wat de ouden zingen , piepen de jongen. —

bOorft folic moot/ hers rick man be mutate #topje
#0 if. Hty heeft veel meets van noode , die ieder een
den mond stoppen zal. — Vac quaer #rDalft/ joe better tort. Hoe /wader schalh , hoe beter geluh. 00C crier bacm Ion boerCiaemer tirtieg4. Hoe edeler
boom , hoe buigzamer tah. l one forggrien 4abbe
'mirk nebben, Jonge vogels hebben weehe hebben. —
long lion/ bomme Hoe/ aabe lion / Raabe liar. J onge
lui , domme lui ; oude lui , houde Mi. — aid/ mot
mit On pongc to rich gaen. El/ moet met ziine beurs
te rade gaan. — Itaerge tttbben gar faatit to liaemer.
gaan vaah te lamer.
firaufticnbc
Karige
ineijen bocrjc aileriang40t. Krahende wagens duren
allerlangst. 1Cang4 feigjen it nin bran 1prrjen.
Lang vasten is geen brood sparen. %tad= lieu
jouttne folic nammen, .sieve lui geeft men vele namen. — IZtit§c gotten rinnen gaau ober. Kleine potten loopen gaauto over. — Zlits0 to let/ folic to let.

Zege 4annrn
E'en weinig te laat , yid te laat.
iOt guar 4aeicrten faen. Met lege handen is het hwacid
Alinbert be #rDaef o imaxt be
havihen vangen.
Mindert
de
schoof
, zoo vast het varken.
bang.
Zoer #ittfte frioun / a 't Rad tine groppe Tot.
Naas te buur naaste bloedvriend , al's het half in de
groeve ligt. — Aimmen tuft Wier ten be §Motg ttuingt.
Niemand weet waar iemand (waar hem) de Schoen
wringt. ,if/in tint metier 4at#t/ a§ Tien to faen.
Geen ding met er haast , als vlowyen te vangen. —
Ont be ire i -pine baam/ §oo tint our at fir4iep in
faani. Om dat het hekken is van den dam , loopt
overal schaap en lam. — niniffige bretiben i Rime
bounjen te Wren. Onwillige bruiden is kwaad dansen te leeren.
Wi#jen for banljen lei be fawn.
Vrfjen voor dansen zegt het meisje. uae 4innen/
bur be aijen unit ii e/ in t4u1130 to liten gaen. Kwade Mennen , die de efjeren nit (buiten) leggen en te
huis gaan eten.
euattrit aab/ quadrh jongD/ quaeirit
Won/ pad' klon. Slecht oud , slecht jong , slecht
gop nin 4ett iergitu
gewonnen slecht gesponnen.
ourftomb bi§te. Roep geen hei , eer gif overgekogap nin Wfcring/ art* int net 4e#te.
men zii t.
Roep geen haring , eer gly ze in 't net hebt. —
Moe* mut/ a# be baarge
Regt nit als de varkens snuit. hefte annen meit3e Otionclienbe /nonnen. Zachte handen maken stinkende wonden. —
htirpenbe onnen / aertme met ImetitOen te megt#en.
Slapende honden behoort men niet wakker te maken.
htringe perm/ reverie neat tang. Strenge Heeren
regeren niet lang. — 't deter nut We to biter be
't Gaat er niet wel
moutu tint trelioor bar
toe, waar de muis in de etenskast dood
— 't 210
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ztirpb fet tin ien oorman# Oc4upttri. '1 Is altfjd vet
't ao blene Donn Tref)/
bat br core tine kitten Otorcfjt. 't Is den eenen bond
teed , dat , de andere in de keuken ziet. — 't a#pn
°ROI/I #c4iIpatten/ of men of #npen/ Dili be ffaani.
fin een andermans schotel. —

't Is een ongelfyhe twist, zoenen of ooren afsntjden,
zegt het meisje. — 11Pa be DpnOt Rric toot/ bp #inpt
#eirt naet mem be tam forte 4of1e. Wie den hengst
hrifgen tail , smiit , (of slaat) hem niet met den toom
voor '1 hoofd (den kop.) — 2P0I beguilln/ ili Daft
ftpuinn. Wel begonnen is haast gesponnen.—

Ook P. C. SCHELTEMA handelde later over de volgende : (18.)
%nibten in pag;ten 4ingie net count beam/ mar toot
orm 'tract. Ambten en posten hangen niet aan den
boom , maar wel aan den hruiwagen. — %me Brea
i3 flutter a3 Timm poat. Het brood eener minne
is zoeter , dan de hoeh eener moeder. — %mum peat,
i3 better a3 tilt111111C poat. Der minne pot of host is
aangenamer , dan die der moeder. 21pn luera/ marl/et Vera. Eigen grond maaht een Beer. — a13 bp
timer' heart luoffe/ ban Wirt it Cleat en multi3. Wanneer de bergen zullen kalven (baren) , dan wordt het
half eene muis. — %3 bp firma ficatle/ ban bonfet
it hinter. Als de bergen kalven (baren), danst het
water. — E1 jet Willem Wirt lionit raar oon it rpm
Al wat WILLEM heel, heeft een noodlottig uiteinde.

virDif rf Ind (moor Mut
—%3bpaoei:1Uln/
Romme. Als die oude geslagt wordt , zal er wel
smeer uit homen. — %3 bp VoliatibertS fen ftenautti
Wiry/ ban biir3e bp friefen fen %Sancti. Als de Hollanders van KENAU pogchen , dan pogchen de Vriezen van BAUCK.- 113 bi moanne foi i3/ icDpiit bp orral.
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Als de maan vol is , schfint zjj overal. 9:1.3 be
'wafter Meat i3 / ban tit bi Biel el neat ter otea ftomme.
Wanneer de rooster in orde is , dan zal de duivel
niet op het herhhof komen. — %3 be rout J3 tin fen
tier I ban i0 fp ta Jape Anne per. Wanneer de rogge tierig te velde staat , dan is zij met Mei in
de aar. — 13 by 3erafien tqefirte I ban ftfonrite fp meet
a3 tana#en. Wanneer de zeePijeren brehen, dan stinhen dezelve meer , dan wanneer de landeijeren breki by Unit pageert / ban WI 4p int
hen. —
fierber Munn. Wanneer hif de linie passeert , zal
hti wet verder homen.
%3 tint Zorett# bi Rap garb
ftiet/ ban #oabbe iitp mop inane. Wanneer sint LAURENS het hoofd goed staat, zullen
mooi weder
houden.
bi tritium op it Ian fpnne/ ban binnr
bp tiennen bettoenb. Als men de hater op het land
vindt , is de learn betooverd. 9:13 en bittergman-

near op en 4eage Wier gitiet/ ban f eat 4p en Wfge
fortir4ammet. Wanneer een dwerg op eene hooge Wier
(hoop aarde) staat , heeft hii een hooge voetbanh.
Zaga lumen/ Wpm ftreamen. Barre baren , Barre
stroomen. fetter ta bra0en / a3 ta tummeljen. Beter te draafien , dan te tuimelen. Zetter en Irma3ege frijor/ a3 en pefOige team Beter een modderige
schoen , dan een teen met arch bemorst. 9Nittenfiruhib / Paget bi tonger to bi borq Wait, Brittenhruid ,
jaagt den donder de deur nit. — Zrea bp 'tiigt/rn tit*
bp 't Imigt. Brood bfy het ligt , maar Baas bff het
Zappe it fan/ bi #ealte reps. Boven het
gewigt.
halve
reis. Zat binne borfien# mrp fak.
zand , de
Pat zjin bohkens met zout.— (sat binne Zuita#apen.
Pat zijn LUKAS-eijeren.‘ — it; at f# nin bean tuirbig.
i3 jirtte al garb /
Pat is geen boon waardig.
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bat b ipt3c bp weate neat !tune buit133e üuirline to
ftrittrippeni", fep it Ipt3e izteup'ite. ',Het is nog al
goed , dat de kleinen de grooten niet in den zak
bekoeven to hruipen ," zeide ket kleine geusje. —
at Wier bp be bet oaf. Dat was bij den bek off.
at Ftiinfit a3 en ittapinuint3e. Dat klinkt als een
klapmuts. — 4J at bp e3e11;7 neat inytte / bat file btt
fogen War ltiot fi33c. Dat de ezels niet weten , zul7
len de vossen hun wel zeggen. at frWiebt aupt-'
ter MO fin bfixenifr4aftt. Dat moet JUPITER met
^ J% at brat be bort ni-n3
zijn blihsemschicht sckeiden.
icarb. Dat keeft de bok ons geleerd. at ojitt
nett Dianen. Dat gaat Haar Vianen. — M car WV
nil bur tuintintie. Er zal een beer tuimelen. —
Men schreef ook wel over Spreekwoorden van eerie
enkele zaak ontleend , zoo aIs in de beide, stukjes
van den onlangs overledene N. VAN DCR IlutsT geti.
teld : Luim en Ernst , of verhlaring eft uitbreiding
van eenige Vaderlandscke Spreekwoorden, welke van
de eijeren ontleend zjen, ten fare 1&23 uitgekomen.
Deze Spreekwoorden zijn: Men ham dat voor een
ei en een appel hrtygen.
laat hem op z9'ne
ejeren zitten.
eijeren voor zjingeld.—
Dat zal hem geene winde/eren leggen.
Kwaad ei
kwaad kniken , of, Vim het ei beter zijft dan het
hoen? dat zou de drommel doen.
Sla de eiyeren
in de pan, dan komen er geen kwae hitikens van.•—
Het is zoo vol als een el.
Hij maaht ket als eijeren die uitloopen.
keeft zijn -eigen nest
bestruifd. Hif meende zijn ei0e trier neer to leggen. — Men ken hem .een ei in zyn, gat gaar braden. —Toen zij met zout hwameny waren de e9geren
al op. — J1 loopt, of hfy 'op efferen ging. — Dat
1.4

4 .1%
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was het ejer-eten niet. 't Is beter een half el
dan een lege dop. — Men moet niet te veel efieren
onder gene hen leggen.

Daar men somtijds , om zich ten aanzien van een
of ander te verontschuldigen , zeker Spreekwoord of
Spreehwoordelifhe zegsw#ze bij de hand heeft, schreef
de Maatschappij tot nut van 't algemeen, eene
prijsvraag uit om. het gevaarlijke, schadelijke , ja
dikwijls misdadige daarvan aan te toonen , en
werd ten jare 1824 met goud bekroond, wat P. VAN
DER WILLIGEN onder den titel: Een Spreekwoord
niet altijd een waar woard , gaf, en licht verspreidt
over: Al te goed is een ander: gek. — Wel vergeven , maar niet vergeten. — De boog han niet altijd gespannen z9'n. — Die zich flood werht, wordt
onder de galg begraven. — Men meet de Voorzienigheid niet vooruitloopen. — Wel ! dat is altfid
zoo ! dat heb ik nooit anders gezien. Een gedwongen eed is God leed. — Het hembd is mil nader
Ih ben mty zelven het naaste. —
dan de rok.
De liefde begint van zich zelven. Len leugen
om best tail, is geene zonde. — Men mag eene waarheid zeggen , en eene waarheid zwijgen. — Het it
voor de ganzen niet gebrouwen. — Jenever goed
voor alles. Elke rampspoed, straf des kernels. —
De appel valt niet ver van den slam. — Hly is
van geene goede eyeren gezet. — Gedachten z9en
tolvrty. denk er het miine van. — Zyin tijd
was er. — Niemand sterft voor ztjn' tffd. — Er
zfin weinige jongen, die het den ouden verbeteren. —
Onze ouders en voorouders ztIn loch ooh geene gekken geweest. — Men moet oude Palen niet verzetAlk verandering is geene verbetering.
ten,
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Dat heeft al zoo Lang goed gegaan. — Die veel
weet , heeft veel to verantwoorden. — Wat han ik
er tegen doen ? — Het heeft zoo mueten wezen. —
Ih ben de eerste niet , en zal de laatste niet wezen. — Dat is er wel wfizer overgehomen. — Geld
is de ziel van de negotie. — Het geld dat stow is ,
maaht refit dat prom is. — is een dief in zjene
nering. — Hebben is hebben , maar Arff gen is de
kunst. — Die het breed heeft, laat het breed hangen. — Is de broh groot, zet er uw mond naar.--Beier eens weelde dun altijd armoede. — Leer om
leer : sla je mfi , ik sla je weer. — Wacht u voor
de geteekenden. — Rood Naar groeit op geen goeden
Stille waters hebben diepe gronden.
grond.
Men noemt Beene hoe bont , of zij heeft wel eene
vleh. — Die eens steelt , is altjd een dief:"
Bit fraai geschrift gaat wel over veel maaksel van
lateren tijd ; doch ook over hetgene wij van onze
vaderen hebben geerfd.
1k weet niet, dat na C. TUINMAN iemand eenig sfistema van Vaderlandsche Spreekwoorden en Spreehwoordelijhe zegswfizen gegeven heeft, als de reeds genoemde N. VAN DER HULST. Volgens hem, zijn zij (gelijk
hij in de voorrede van de stukjes zoo even aangegeven
schrijft) of, van beelden ontleend (beeldsprakig) of
zonder inkleeding.
I. De van beelden ontleende hebben de Natuur
of de Zamenleving ten grond.
DE NATUUR als
Dieren , b. v. Z9an haan moet honing hraa#en.—
Dat was een oude rat in de val. — Dat muisje zal
een staartje hebben.
Zty 'even met elkander als
heeft zone schaapjes op
de hat met de muis.

26.
Wat helpt wars en bril, als de uil
het droog.
Een zwaan heeft zoowel zijne
niet zien en wil.
Een ezel :loot zich
véren noodig als een musch.
geen tweemaal aan een' steen. — Het hinhende
de batten muizen,
paard homt achter aan.
Met
onwillige
honden is het
niet.
maauwen
Hebt gj niet geweten, dat
hwaad hazen vangen.
de groote visschen de Heine eten. enz.
Planten , b. V Late haver gaat ooh op. —
heeft ooh nog jong Koren te veld.—Hide gooit palm
in het vuur. — Men moet het tahje buigen als het
jong is. — Men moet Beene oude boomen verzetten.—
Onhruid gaat niet uit.
Hff heeft in zfyn eigen
tuintje zoo veel te wieden.
Wat hebben die hoetjens een grass enz.
Delfstoffen , b. v. Het is niet alles goud wat er
blinht. — Met den zilveren hengel visschen. — IJzar
scherpt men met lizer. — Het is altemaal hwih. —
Het is lood om oud Ozer. — Het zit er zoo dun op
als het goud op een duits (thane op een cents) hlootzit op eenen gouden berg. — Hjj belooft
je.
hem hoefien met gouden hoornen. heeft een
staal geheugen. — Men han geen Ozer met handen
brehen. — Het is om een gouden of gzeren hetting
te doen. enz.
Natuurverschijnsels , b. v. Wanneer het op de
grooten regent, druipt het op de hleinen. — Hfj heeft
een hwade bui. —
m#dt den regen en valt in
Hfj is voor den regen binnen. — Hem
de sloot.
hangt een onweer boven het hoofd.
Hij heeft het
te heulen-hooren donderen, Hij laat Gods water
over Gods akher loopen. — Hij hOt of 4# sneettw
ziet branden. — Men bidt meest de opgaande zon
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Hii is met de noorderzon verhuisd.
aan.
het
donher is zien alle katjes graauw.
Hfy is niet
waardig in zjen schaduw te staan.
draait
met alle winden. enz.
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eer. — Het is een man van den tabbaard. — Gelfjhe munnihen geltyke happen. — Hoe nader bij
Rome , hoe slechter christenen. — Een renegaat is
erger dan een turk. gist tegen het heilige
huisje. — De vos preeht de passie. — Die gast is ,
moet waard willen wezen.—Hff gnat bij den drommel le biegt. — Goed rond , goed zeettwsch. — De boeren hebben dihwfils Borst , zfj houden van een korte
preek en een lange worst. —De deugd in het midden,
zeide de duivel , en hfi ging tusschen twee hapuc9.nen. Die den altaar bedient, leeft er van. enz.
Spijzen , b. v. Hi/ laat hem de hastanjes nit het
vuur halen. — Zen haring wil bier niet gaar braden. — Het is kwaad kersen eten met de grooten ,
want zje gootien met de steepen. — Wiens brood
men eet, wiens woord men spreekt.
gebrek
van brood, eet men korstjes van pasteijen. Zii
zullen elkander geene beulingen zenden.—H# laat
hem in ziin sap gaar koken. enz.
Kleeding , b. v. Hij komt met de kous op het
hoofd te knis. — Elk voelt best waar hem de schoen
wringt. — De pacts staat hem op zfi , of hfj is niet
wel gemutst. — Het hembd is nader dan de rok. —
Hff heeft ze achter de mouw. — De broek happen
en het garen toegeven. — Het is geen hat , om zonis maar fader handschoenen aan te Casten. -de
huik
naar
den
wind.—
hangt
lievouwen.
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Men lout hem in het hembd staan. — Hij homt er
zonder hleerscheuren niet af. — De drommel zal
hem een rohje naaijen. enz.
Handel en nering , b. v. Knollen voor citroenen
verkoopen. — Twee joden weten wat eene brit host. —
Bt. het scheiden van de marht, leert men de hooplui
kennen. — Daar komen zoo wel kalven als hoeijen
aan de markt. — Goedhoop duurhoop. — Lang borgen is Been befit schelden. — Tap ze , maar Borg
ze niet. -- Hje is van alle markten te huffs gehomen. — Wel opgedaan , is half verkocht. — Elk is
een dief in z9en' nering. enz.
Ambachten en gereedschappen , b. v. Het zfin
niet alien hohs die lunge messen dragen. — Het is
goed riemen snJden van een andermans leer. -een harden kwast is een scherpe beitel noodig. —
Men moet het tizer smeden terwjel het heet is. —
Kalh en steen metselt wel. — Met passen en meten
wordt de tfi'd versleten. — Er is dak op het huis.—
Harde steenen slijpen 't fizer,, harde stooten mahen
wjjzer. — Men moet praten en brelyen. —Die timmert aan den weg , heeft veel beregt. enz.
Spelen , b. v. Die kaatst moet den bal verwctchten. — De gekken hrijgen de haart.— Hij is het hodielje hwijt. — Hfj hijht hem in de kaart. — Hif
wist hem goed te troeven. — Hij is het hatje van
de baan. — Die vlieger zal niet opgaan. — Hff zal
den dans niet ontspringen.—Hlj maakt luchtsprongen. — Hij dobbelt tegen honderd oogen. enz.
Reizen en scheepvaart , b. v. Hty zal de kaap
niet halen. — Die voor hond :cheep komt moat beenen kluiven. — Hfj is de tramontane befit. — Het
malt hem in het zeiltje. — Onder het zeilen is het
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goed roetyen. — Dat zijn noodschoten. — Boob is
hapitein. — Die nood heeft moet pompen. — De
beste stuurlui staan aan wal. — Hij heeft het zeiltje ten top. — Hty ziet op geen aap als h9e nit
Oost-Indien komt. -- Bit gaat den hoeh om. — Oost
West te huis best. — Op die klip heeft zich zoo
menigeen gestooten: — Wly. willen schoon :chip mahen. — Op dat hompas tan men veilig zeilen. — Hfj
komt met de naschepen. enz.
Oorlog , b. v. Hij gaat zlin pieh schuren.— flyj
laat zjene hielen hiihen. — Het is geen boer wjes te
maken hoe een soldaat aan den host komt. — Hfi
gaf hem de voile laag. — Hij weet zich goed te
verschansen. — Hit loopt storm. — Dat zal er op
los gaan. — Die bang is moet schilderen. — Hi,'
heeft al zijn hruid verschoten. — Hij is ruiter te
voet. — Hff maakt regtsom beer. — Hij verdient
een roffel. — Hij viel hem in de faith. enz.
Menschen in het algemeen en hunne bijzondere
deelen , b. v. Zijn hart ligt hem op de tong. — Men
moet geen wolf in het hart smoren. — H heeft
een blaauwtje geloopen. — Het vuur wordt hem zoo
na aan de schenen gelegd. — Het hart zinht hem
in de schoenen. — Die zlin gat Brandt moet op de
blaren zitten. — WI' heeft haar op of om zijn tanden. — Hij heeft een verstaald voorhoofd. — Hij
maakt een afgod van ztIn buik. — RV heeft een
fluweelen tong. — RV wil overal den news in hebben. — Hff loopt, of hfj een been om een duit
had. — Men wordt met den nek aangezien. — Men
moet hem boven de heupen vatten. — Hij is doof
aan dat oor. enz.
Bijzondere personen en algemeen bekende voorvallen , anecdoten of fabelen , b. v. Dat zffn ze niet
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die Wilkelmus blazen. Het is een tweede Steven
van der Klok. Dat is op zfin Uilenspiegels. — Men
stuurt een. hat (Cats) naar Engeland , en z# zeit
maauw als ze to huis komt.
Liever Turksch al*
Spaansch. — Het kan verheeren , zei Brederode.
hijkt naar de Klundert , of de Willemstad in
brand staat. Wie- zal de hat de bel aanbinden. —
De druiven zijn zuur , zei de vos , maar hij Ion er
niet bij. — Wat doet Saul onder de profeten ? —
Ztj maken hem Jonas. — Het is een tweede Simson. — Dat is een stukshe van Jan Steen. — Hij
maakt het als J ochems bond , hoe langer hoe boozer. — Het is vrolijke Fransje. — Veel gesc4reeuw
maar weinig wol , zeide de drommel en hij schoor
varhens.--Hij leidt het met Jan van Leiden of enz.
II. Die , welke zonder inkleeding de waarheid
voorstellen , zijn;
Natuurkundige , b. v. Ara regen komt zonneschijn.
De kortste dag is daar lang genoeg voor.
Daar
is Been ifs , of het host menschen vleijs. .41: de
hanen kraqijen is het verandering van weer. — Vrijdags weer zondags weer. -- Zonnetje rood , water
in de sloot. Al: het hindehe is geboren , dan hebben
de hnollen hun smaah verloren.
Huishoudkundige, b. v. Ver van huis, digt bij zijn
Hering zonder verstand is schade voor
schade.
de hand. — Veel verhuizen host veel bedstroo.
Driemaal verhuisd is zoo goed als eens verbrand. -Den goede buur is beter dan een verre vriend. —
Die al zijn host verslint omtrent het- middagmaal
vindt , als het avond is , zijn heuhen bijster schraal. —
Die . een duct versmaadt , is den gulden niet waard. —
Dat men afdingt is het eerst gewonnen.
Al: uw
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buurmans huisje brandt , is uw schade voor de hand. —
Die veel jagen en vinhen zal 't vleesch in de kuip
niet stinhen. enz.
Zedekundige , b. v. Lijd en mijd.
Een vriend
beproeft men in flood.— Oud mal boven al. — Eind
goed al goed.
Een zot kan weer vragen, dun zeven wifzen kunnen beantwoorden. Kwaad gezel*chap doet dolen. —Daar men mee verheert , wordt
men mee geeerd. — Laat de dooden rusten. — Dat
oud is dat knort graag ; dat jong is speelt graag.—
Schijn bedriegt. — Die erg denkt, vaart erg in het
hart. — Al te fij n is maar schijn.
Ik laat , zoo besloot do schrijver,, de volkomene
aanvulling van dit letterkundig geraamte , zoo het
niet geheel verwerpelijk is , voor anderen over , als
ook het oordeel over mijne manier van verdeeling ,
Welke daar het slechts eene proeve is , voorzeker
nog voor veel verbetering en uitbreiding vatbaar is."

Het kwam mij niet ongepast voor hetgeen betrekkelijk mija onderwerp voorhanden was, zoo
veel ik dit namelijk kende , (19) op te geven. Dewiji
ik begreep dat zulks tot deszelfs letterkundige
geschiedenis behoorde , die den lezer in de gelegenheid zoude stellen , om , als ware het, met een
opslag van het oog te zien , wat reeds in dit yak is
gedaan en de bronnen te vinden uit Welke men
-putten kan, om tot de juiste kennis van een en ander to geraken.
Intusschen is \de behoefte onzer natie aan een vollediger verzameling , door sommigen die over het onderwerp schreven, opgemerkt , en men moet erken.
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nen , dat andere volken ons te dezen opzigte reeds
aanmerkelijk vooruit zijn. Zoo hebben toch b. v. de
Deenen een woordenboek van Spreekwoorden in het
Fransch overgezet , en met den Deenschen tekst
in 1757 te Koppenhagen uitgegeven. Zoo heeft men
voor de Franscke Spreekwoorden , twee woordenboeken van DE BACKER en PANCKOUKE, terwijl in 1822
uitgekonien is : Dictionaire des Proverbes Franpis
par Mr. de LA MERANGERE (20) Men heeft derhalve aldaar het belang der zaak zoo beginnen intezien , als de Abt RESEWITZ , door zijne schriften
over de opvoeding beroemd , die er omtrent zegt :
N De Spreekwoorden van een yolk , zijn de nationale
schat van hun menschenverstand , en verdienen nit
dien hoofde verzameld , onderzocht , beoordeeld ,
N beschaafd en gelouterd te worden. Indien men zich
hieromtrent bevlijtigde zou men zijne natie eene
» wezenlijke dienst bewijzen ; haar het bezit ontdekken van schatten , waarvan zij tot hiertoe onkuni dig was , en haar inderdaad verrijken , wanneer
)) men haar dien rijkdom regt leerde gebruiken : "
P. WEILAND heeft wel in zijn Nederduitsck, taalkundig Woordenboek reeds vele opgenomen , en wij danken er hem voor ; maar dezelve konden daarin zoo
niet behandeld worden, als de genoemde Abt terogt
wil , en hoe veel ontbreekt ook aan zijne verzameling er van niet !
De overtuiging hiervan , bragt mij op het denkbeeld
om hetgeen ik over dit onderwerp, sedert jaren , had
verzameld , voor mijne tijdgenooten te bewerken.
Ik gevoelde wel de vele zwarigheden , die zich
daartegen opdeden , maar poogde dezelve te boven
te komen , onder anderen , door het kiezen van eenen
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weg, welke mij voorkwam tie geschikste te zip tot
bereiking van mitjn doel.
Ik moest , naar ik meende , de Spreehwoorden en
Spreehwoordeljehe zegswjezen klassificeren en bij gedeelten behandelen , om daarna , alien op een behoorlijk register te vereenigen. Ik vond hierin reeds
als voorganger W. A. WINSCHOTEN , in de zeventiende eeuw te Amsterdam geboren en kweekeling
van den geleerden ADRIANUS JUNIUS die hem tot
de beoefening der Nederduitsche taal opleidde. Hg
vormde het ontwerp om eenen Seeman , Landman ,
Steeman en daarna eene volmaakte letterkunst in het
licht te geven , waarin onze Vaderlandsche Spreehwoorden uitgelegd zouden worden. Uit hetgene wij
van zijnen arbeid bezitten , bliikt , dat hij voor die
taak vrij wel berekend was ; ofschoon wij met
C. TUINMAN gevonden hebben , dat hij, zoo als deze
het noemt , den bal wel een: miss gloeg , en zij werk
nog zeer veel te wenschen overliet. Wat ook de
laatstgenoemde in zffnen en N. VAN DER HULST in
lateren tijd , ten aanzien dier klassificatie gegeven
hebben , is zoo even door mij vermeld en ofschoon
niet aigemeen , toch wel in meer dan een opzigt,
bruikbaar bevonden. Ik moest, vervolgens, naar het
mij voorkwam, mijne verzameling zoo volledig mogelijk
maken; waar oorsprong of zin duidelijk waren, dezelve
slechts aangeven ; doch wanneer zij meer of min in
het donkere lagen , in het midden brengen , wat ter
opheldering er van dienen kon , en eindelijk moest ik
mijne lezers ongemerkt doen gevoelen , wat ik zoo
even uit RESEWITZ schriften heb bijgebragt , en waarop ik nader wensch terug te komen.
Dewiji zulk eene wijze van bearbeiding mij de
3.
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geschikste voorkwatn, en gelijk ik vroeger aanmerkte, onze Vaderlandsche Spreekwoorden en Spredwoordel# he zegswij zen van de Scheepvaart en het
Scheepsleven ontleend , de harahtermatigste zijn ,. besloot ik, tot eene proeve , met deze te beginnen , om
vervolgens , zoo dit mogt , tot andere over te gaan , en
indien al niet alles door mij kon afgewerkt worden ,
waaraan ik op mijnen leeftijd zeer twijfelen moet
anderen in de gelegenheid te stellen, om het aangevangene werk, op den ingeslagen weg, te voltooijen.
Ilierbij moet ik echter aanmerken dat ik niet
schry over den rijkdom onzer taal in woorden , die
dienen moeten om alle mogelijke Scheepsbezigheden,
werhtuigen en behoeften uit te drukken ; een rijkdom
zoo groot , dat er zoo min op een oorlogschip van den
eersten rang , als op het kleinste schuitje , lets voorkomt of verrigt wordt , dat niet zijne eigene benaming
heeft ; van den grooten mast ,tot aan het kleinste
touwtje of blokje , — van den Scheepsbevelhebber
tot den zwahber of koksjongen toe ; een rijkdom derhalve zoo groot , dat ook andere volken , de Franschen , Engelschen en Russen zich daarvan bij hun
Scheepvaart en Zeewezen hebben bediend; of zeggen de eerstgenoemden niet b. v. voor ons stuurboord,
stribord, — voor ons bakboord ba-bord , voor boegspriet, mat de beauprê , —voor boeilijn , bowline ,
blindes — voor kaapstander cabestan
—vorblinde,
enz.? 1k wil ook niet gewagen van de veelvuldige woorden en spreekwijzen , die aan ~chippers
en Zeelieden alleen behooren , door hen in eenen
eigenlijhen zin gebruikt worden en naauwelijks voor
andere menschen dan voor hen verstaanbaar zijn ;
maar ik wil mij bepalen bij die Spreekwoorden en
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Spreekwoordeliihe zegswijzen, Welke hier te laude
in den gewonen omgang , en alzoo bij dagelijksche
gesprekken , in eenen , ook bij aridere standen bekenden zin , zij allerwege , 't zij provinciaal, 't zij nog
meer plaatselijk , 't zij , even als voorheen , of zeldzamer dan te voren , in gebruik en ontleend zijn van
het varen zelve , (hetzij dit zeilende of op eene
andere wijze geschiedt) — van bezigheden en verrigtingen , met en op schepen, — van landen , havens, gronden en stroomen, — van scheeps-soorten
en gedeelten van schepen, —van het scheepstuig,—
van scheepspersonen en scheepsgebruihen; lets waardoor men , de zaak nit een. wijsgeerig oogpunt beschouwende, op nieuw ontdekken zal dat ook het
gewone bedriff, en de hoofdbezigheid van een yolk,
niet, minder dan de nationale denkwijze en het heerschende volkskarakter, vermogenden invloed heeft
op deszelfs taal.
Lang was 1k het met mij zelven oneens over den
vorm , lien 1k kiezen zoude. Die van Verhalen,
beviel mij, het meeste. 1k . had denzelven ook eenmaal in mijne reeds aangehaalde verhandeling gekozen , wanneer, onder anderen het volgende door mij
werd verteld :
woonde, wel niet genoodigd , maar toevallig , een
Rartijtje van jonge , zoo gehuwde als ongehuwde heeren en dames bij , en verblijdde mij waarlijk, dat ik
onder hen s was; want puntige sententien en geestige
scherts wisselden elkauder gedurig af. Iedere ,dubbelzituligheid werd zorgvuldig vermeden, en alle bescheidenheid bestendig acht genomen. Ik vond hier, na
mijn veelvuldig werk , eene verrassende uitspanning.
Dan, daar komt tegen half acht, de jonge von Pa-
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uit Dresden herwaarts gezonden om bij zijnen
oom op het kantoor geplaatst te worden , en die aan
het huis , waar ik mij be yond, was aanbevolen. Daar
komt deze jonge von- PiVenflii eensklaps de kamer in,
— draait op zijn' linker hiel als een priktol, om de
dames te fixeren verspreidt in een' oogenblik de reuk
de . . . de . . . (vergeef mij ,
van een Eau de . . . de .
dat ik het niet weet , die Onkunde is schier iederen
discipel van Ilennert eigen) von PiVenfla ridiculiseerde
mij in het voorbijgaan, want ik was een geestelijke, en
begon zich in het gehe.el zoo fattdrig te gedragen , dat
elk er van walgen moest. Ik hoorde hem niets zeggen,
dan hetgeen in een' jongeling van zeventien jaren te misprijzen was , en evenwel verbeeldde hij zich al vrij aardig te zijn , wilde zelfs galant wezen, en veroorloofde
zich al meerdere en meerdere vrijheden. Ik was nieuwsgierig hoe men dit opnemen zou, en daar fluisterde hij
juist Kati), eerie goede Geldersché deem, iets in het oor,,
hetwelk deze zeer verstoorde maar de geestige Kris ,
die naast haar zat, zette haar terstond met dit oud0 hij is gisteren
vaderlandsche spreekwoord ter neer :
pas gekipt , en kijkt van daag eerst uit den dop!"
D Te huis gekomen , vertelde ik aan mijne kinderen
hoe onvoegzaatn von Plifenfili zich gedragen had, en
van deze hoorde ik , dat hij sinds een half jaar in het
gezelschap van Gerrit Wildhoofd en andere dergelijke
knapen geraakt was , en zich met deze aan vele buitensporigheden schuldig maakte. Kinderen ! zeide ik, wie
weet of dan de kruik niet zoo tang te water zal gaan ,

tot dat zij breekt.— IVie zich aan een ander spiegelt ,
spiegelt zich zacht. Daarom vergeet niet, dat e'e'ne aangestokene druif , een geheelen tros een vurig schaap
de gansche kudde , en e'e'ne brandaar de beste school

bederven kan. Weerstaat de eerste beginselen , cloocit
de rups in de pop. Want uit een kleine ponk , ontstaat
ligt eene groote vlam , en als er e'ein schaap over den
dam is , volgen de an,deren. Waarom zij , die ons dit

waarschuwden

er wijsselijk bijvoegden :

Blast de pon,ken poor de clam,,
Schut de schapen, voor den dam !

Under de genen, die zich naar dezen raad gedroegen,
mag de brave Woordvast genoemd worden , en zeker
oogstte hij er de heerlijkste vruchten van in. Zijne gezondheid bleef ongekrenkt , zijne zedelijkheid leed geene
schade, en zijne vergenoegdheid weed nimmer door eenige
inwendige wroeging gestoord. Het is ook opmerkelijk ,
dat hij , door de ondervinding hiervan, aangemoedigd ,
zich altijd bevlijtigde om de lessen der Vaderen , in
hunne Spreekwoorden uitgedrukt , na te komen , gelijk
u nit de volgende bijzonderheden blijken zal. "
3) Met de spreuk: Aileen hij,Bien God bewaart, is wel
bewaard , girig hij de wereld in , terwijl hij in de keus
van weinige vrienden nooit vergat , dat het niet alles
goad is wat er , en dat de ware vriend eerst in,
den nood gekend wordt. — Van jongs af, aan arbeidzaamheid gewoon , hield hij zich overtuigd , dat de morgenstond goad in den mon,d heeft , stond daarom doorgaans
vroeg op, en werkte tot den avond. Dit viel hem somtijds
wel wat zwaar , en niet zelden deed zich ook eene of
andere moeijelijkheid op maar dan dacht hij : Wie de
roos wil plukken , moet de doornen niet ontzien , en
poogde die moeijelijkheid te boven te komen. Evenwel
niet bij overbling , want hij wist , dat men Been paard
loopende bedaan. kan , en tevens met de noodige voor-

zigtigheid , want b. v., Beter ;:e'ene ,vogel in de .hand,
dan tien in, de lucht. Eens Wilde men , dat hij , s met
hetgeen h4 gewonnen had, 'deel zou nemen in zekere
publieke fondsen, ,maathij antweordde eenvoudig : Men
moet niet te veel eijeren onder , eene hen leggen ," en
daar het Fransche fondsen, tijdens het Jacobinisme ,
waren, voegde .hij er schertsende bij , en niet een ei
cc

wider een' hear, want die trapt het met zone pooten
aan stukken."

D Voorts was zijne eerlijkheid ieder bekend, nooit betrad of verliet hij, zijn kantoor of de beurs , zonder zich
te herinnerenk : Beloven, en houden, past jongen en,,ouden.
Eindelijk begon hij ook te gelooven, ,dat eene cgoedevrouw het beste huisraad is. Hij, sprak over zijn ernstig
verlangen om dit huisraad te bekomen met zijne oude
tante , eensdeels , om dat zij , na den dood zijner ouders
zijne naaste bloedverwante was , eri anderdeels om dat
hij wist, dat zij het zwak had , van wanneer zil met
iemand een kapoentje at , altijd near het hanekammetje te pikken, en haar dus niet durfde voorbijgaan.

Hij beklaagde zich dit ook niet , want de vrouw keurde
zijn voornemen goed , en weldra zag hij veel bevestigd,
van hetgeen zij hem bij die gelegenheid gezegd had ,
b. v. dat de een, op de hang klopt , maar de andere
de vogels krijgt ; want, wat vier verliefden vruchteloos
beproefd sadden , gelukte hem , vooral : dat hij het
nestje niet hegft , die het weet , maar die het rooft ,
en dat een schoone roof een' stouten lief maakt; naauwelijks toch had hij Batje Bijsig leeren, kennen ,. die

niet minder schoon van karakter dan van uitwendig
voorkomen was , of hij roofde haar hart , en zij werd
de zijne. Met de les van haze brave moeder , Wat men.
spaart is het eerste gewoimen, verliet zij.,het ouderlijke
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huffs , en toen haar man zich , bij hare intrede in het
zijne, daarover verontschuldigde , dat zijne wolfing wat
klein was , antwoordde zij hem : Jongenlief ! is uw

fornuis klein , gij hebt ook minder hout van noode."
Ook omtrent dit paar gold : Het oog van den meester
maakt de paarden vet , en het oog van de vrouw houdt
de kamer net. — Was er nu of dan wel jets ongenaams ,
dan zeiden zij : Geen, dag zoo schoon of men ziet wel
een wolkje." — Wilde de man somtijds in zijne han-

delzaken wat te veel het strengste regt , dan overreedde
hem zijn Bat je , van de waarheid , dat een, mager pergelijk beter is dan een, pet proces ; en als zij wat te
veel naar den sinaak wilde gekleed gaan , dan zeide de
man : .Ales is goeci , zoolang de zijde het vuur pan de
keuken niet uitdooft ;" voorts toonden zij beide door
hun gedrag , te gelooven , dat er geen lekkerder brood
is , dan, hetgeen men met de armen, deelt.
;) Gij had , na verloop van eenige jaren. hunne tafel

met frissche kinderen, de vruchten van vroegere ingetogenheid en bedachtzaamheid , eens moeten zien. De
eetlust zag daar wel struif poor taarten aan ; maar
de moeder zorgde ook dat er vol op was , en 'dat Beene
ongelijke schotels schele oogen, maakten. Wat zorgde
die vrouw voor haar kroost ! Gaarne zou zij nu en
d.an eens uitgegaan zijn , maar zij deed dit_ zeldzaam ,
omdat zij begreep , wanneer de kat van huis is, dan
hebben de muizen een' prilen, loop. Hare moeite is ook
rijkelijk beloond. De kinderen zijn deugdzaam en voorspoedig opgewassen , en nu reeds alien gehuwd. De
ouders gaven op den trouwdag aan elk een gelijk deel ,
maar hidden onder het oog , dat men zich niet uit
moet kleeden , poor dat men naar bed gaat , en nu zij
overleden zijn , is het te wenschen , dat hunne, met
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vlijt en spaarzaamheid verkregene bezitting , fang odder
hunne afstammelingen bewaard moge blijven , en doze
hun , ook voor het maatschappelijke leven zoo nuttig
en belangrijk voorbeeld , altijd zullen volgen." enz.
Ik herhaal het , zulk een vorm beviel inij meest ;
dock ik zag tevens al spoedig in , hoe moetjelijk
het vallen zoude , verhalen uit Spreekwoorden , alleen
van de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend ,
te schrijven. Zij lieten zich , naar ik meende , wel
in een niet gerekt did-tank , zoo als dat van ToLLENS , de Scheepvaart getiteld , vereenigen ; maar in
Proza ..... ik inoet betuigen , dat ik de mogelijkheld eener goede uitvoering zeer betwijfelde. Wel
is waar , zij werd meer dan eens beproefd en zoo
sprak. b. v. de Hoogleeraar MEIJER ten jare 1828 in de
Maatschappij Felix Meritis, bij de behandeling van den
invloed der Zeevaart op de Nederduitsche taal , (21)
Scheepstermen en Spreekwoorden vereenigende
» Heerlijk uitgerust , en met geeerbiedigden wimpel,
gleed onze Staatshulk, sedert eeuwen , over de nu eens
kalme , dan weer onstuimige zee des levens. Met versterkte huid en hooge boorden , met stevige masten en
dikke blanke zeilen , stevende zij , als een pronkstuk
der volken , regt door zee , naar de reine kaap. Yolk
en stuurlieden waren vrolijk en vergenoegd , want wederkeerig vertrouwen en wederkeerige tevredenheid maakten de reis des levens tot eene spelevaart. Alle vlaggen
groeteden onze Eendragt, en bewonderden onze welvaart
en onze fierheid.
» Eens echter in eenen stikdonkeren nacht , na eenen
al te gunstigen wind , en eene al te gladde zee , toen
yolk en stuurlieden half in slaap waren geschommeld ,
praaide men een vaartuig , hetwelk , ongezien, met op-
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getogene zeilen en met helsche wimpels prijkte. Het was
de nijd, die verpester van de zee des levens. Met
voile handen werd het zaad der tweedragt op het verdek onzer Eendragt geworpen , en met eene boosaardige
vreugde vervolgde hij nu zijne verderfelijke vaart. Waar
schiet dit zaad geene wortels ? Het kiemde en groeide
dus ook in onze Staatshulk.
;) Het eerst begonnen kok en bottelier te kg yen , en nu
meenden yolk en stuurlieden te luisteren , fp aar hun
voedsel gebleven was. Rampzalige twist ! Beide hadden weldra een gedeelte des Yolks en der Vlagheeren
op hunne zijde ; beide wisten welhaast hun geschil tot
de zaak der geheele manschap te maken. Vertrouwen
en eenigheid waren nu van boord gezweept. Een gedeelte des Yolks Wilde naar de ze haven zeilen ; eenige
vlagvoerders wilden naar gindsche kusten stevenen ; andere matrozen wilden zeilen bijgezet hebben ; andere
gezaghebbers waren van oordeel, dat men zeilen moest
minderen. Alle schepen , die men praaide , werden om
raad en hulp gevraagd, het eene door den kok , het
andere door den bottelier. ;) Regt door zee ! " riep de
eene; D alle zeilen blank 1 " riep de andere. Aldus verloor
men het goede vaarwater, en geraakte op de dwaalvaarten , even nadeelig voor schip als yolk. De woelige
staatshulk werd, door nog woeliger stormen, nu eens
naar draaikolken gesleurd , waarin dezelve lAjkans verslonden werd; dan weder zoodanig op klippen gestooten,
dat weldra de eene Stuurman na den anderen over boord
viel.
3) Een vreemdeling , die bij geweld en logen de Stuurmanskunst , en op de Acherontische stroomen de scheepvaart had geleerd, drong naar het roer,, greep hetzelve
met zijne ijzeren vuist, en lies zijne gehate wimpels
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hijschen. Nu ,lieten , kok en bottelier- wel de lippen
hangen -maar, daar men twee scheep is , moet men
mee varen. Weldra rees de ellende ten top; onze jonge , flinke matrozen plaatste hij op andere schepen , en
met zijne vuile gezellen hij ook onze hulk besturen. Hij kende het maaksel van ons schip en den acrd
van ons yolk niet en zijne taal was een wangeluid in de
ooren onzer zeelieden. Een gedeelte der manschap zag
den kok , het andere den bottelier aan, en zeide ;) met
dien Vreemdeling kunnen wij niet lang varen hij zal
ons schip geheel doen vergaan. Welaan ! verzoent
?) en draait elk wat bij ! Gij , kok ! kunt u aan geen bo)) ter , en gij bottelier ! u aan geen drank meer verD grijpen want de lieve bootsgezellen van dien vreemden
stuurman , die altijd op kaap Grip varen , hebben ons
niets overgelaten. Dit woordje raakte grond ; koksen botteliersgezellen draaiden elk wat bij , hidden hunne ooren op de plecht gevestigd en bij de eerste gunstige gelegenheid, toen een hevige storm dreigde , riepen beide partijen : Vrienden ! staat vast, het zal er
waaijen!" ligtten den vreemden Stuurman geheel niet
zacht uit zijn kompas , en wierpen hem netjes over boord.
)) De keus eens nieuwen Stuurmans was nooit twijfelachtig geweest maar om hem het roer aan te .bieden ,
drong de een den anderen : want die het eerst in de boot
springt , heeft keur van riemen. De vreemdelingen wierden van dek gezwabberd , de eigen wimpel weder geheschen , en de oude kabels en zeilen te voorschijn gehaald. Aan het kompas echter had men zoovele miswijzingen opgemerkt, dat hetzelve voor onbruikbaar verklaard
en een nieuw- gemaakt werd. Aldus pronkt nu het hervormde • vaartuig weder heerlijk op de baren uitbundig
bulderen de kartouwen , en oude en nieuwe wimpels
3)
7)
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vletten door elkander. De S,tuurman, wetende dat hij
een moeijelijk zeeschip te behandelen heeft , belooft een
oog in het zeil te zullen houden. Nu en dan komt er
wel Bens eene kink in den kabel, maar wij laveren toch
nog al ,het walletje langs. Eens echter waren vvij , door
eenen plotselingen storm , zoo nabij een' verschrikkelijken
draaikolk geslingerd, dat , zoo niet de -handige en moedige wending van den Stuurmansleerling ons weder
in het goede vaarwater had gebragt , wij onze kabels
wel weder hadden kunnen inpalmen , en onze wimpels
in de pekel leggen.
3) Gode zij dank echter ! wij drijven nog op ons eigen
water. Het yolk vertrou.wt op de stuurlieden, en Ale
stuurlieden rekenen op de medewerking van het yolk.
Vergeten wij dus nimmer , wat er tot eene gelukkige en
voorspoedige zeevaart behoort. willen wij de gewenschte
haven , bereiken dan mogen, wij niet altijd ophalen en
bijzetten er moet somtijds gereefd en geminderd worden. Houden wij ons verdek schoon en de kinken uit
de kabels; dan zullen wij zelfs met een labberkoeltje ,
voorspoedig en verre genoeg voortglijden. Staan wij
getrouw op onzen post , en slaan wij alien de handen aan het werk , dan zal onze vaart Wel vlot gaan
dan zal elk, die onze geprezene zeevaart ziet , moeten
Zij zUn-gelukkig door verdien,sten!"
uitroepen :
ESCURY -gaf de volgende proeve
Ook COLLOTeener vernuftige zalnenvoeging der Spreekwoorden
waar aan wij thans bepaaldelijk denken :
1/11 zijn in een schip , zeggen wij , en wij geven te
kennen , dat wij deel- en lotgenooten zijn maar , die
eerst in de boot is, heeft keur van riemen , en wijleeren er door, dat .voortvarendheid, in het behartigen van
, zaken eene zeer ,aanteprijzene hoedanigheid is r . naar
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onzen aard beminnen wij den man , die , vijand van
alle omwegen , opregt en getrouw te werk gaat, en wij
zeggen van hem : hij vaart regt door zee ; terwiji wij
tegen een. ander , wiensi sprakelooze achterhoudendheid
ons argwaan baart , en weerzin verwekt , het stile waters hebben diepe gronden , uitspreken : in onze bespiegelingen gaan wij den loop der dingen na , en letters op
de verschillende lotgevallen der menschen , ruirnschoots
zeilt hjj , zeggen wij van hem , wien geene hinderpalen
beletten , om het zeil of den schoot te vieren : met andere woorden : hij zeilt met een luopenden spriet , een
klein wind-ken deert hem niet : in een tegenovergesteld
geval bevindt zich een ander , en hij moet het schip bij
den wind houden ; genen zien wij gelukkig voortgaan ,
en het waait hem dan regt in zen zed ; de voorspoed
blijft hem bij , en het is met hem voor den wind ; belemmert hem verder niets , dan hetgeen naauwelijks opmerking verdient , dan stuit hem geene vaart ; maar
wordt het van ernstiger aard , dan roept men hem toe :
leg de riemen in , tegen stroom is kwaad zwemmen.

Hem , die met moeite vele goederen vergadert , en, nit
vrees van verlies , ze met groote bezorgdheid gadeslaat ,
roept men toe : hoe meerder visch , hoe droever water, —
groote visschen scheuren 't net, en springen uit den ketel.
, Wij maken ons een plan van geluk voor ons volgend

leven , en de voorteekenen zijn , bij den eersten stap ,
dien wij daartoe doen , gunstig , dan is het : goed roeijen onder het staande zed ; goed nevens het schip te
zwemmen ; doch wij zijn aan tegenspoed on.derhevig ,
wel nu , er komt ligt een rakje in den wind; een kron-

kel , in het touwwerk gevallen , kan de vaart belemmeren , en dan is er eene kinke in den kabel gekornen.
* Men streeft ons in het bejag naar eer en voordeel op
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zijde , dan legt men het tegen ons in .clen wind , en ,
wij moeten het over een anderen boeg wenden , want ,
men kan niet alted bezeilen , hetgeen, men bestevende.

Daar is er een , 'dien men in zijnen loop wil stuiten ,
en ziet , men steekt hem de loef of , zip schip raakt
in de 4 ; ja , hij wordt als nagesleept in de vaart van
een ander , hij vaart dan in diens zog , en hij is den
wind kwet ; bij grooter tegenspoed moet hij , niet zelden , tegen wind en stroom oproeijen , tot dat eene ligte
wending in zijn lot voor hem een labber koeltje wordt,
en dan komt er een luchtje ; heeft hij nu de wijsheidsles in acht genomen , en , met bedaardheid op zijne zaken passende , het roer , als het ware , in het water
gehouden, , dan is hij het hoekje to boven, het gaat weer
naar wensch , en het blokje is in het schWe.
S Er zijn zekere menschen in de zamenleving , welken
men het nooit van pas kan maken , die moeijelijk in den
omgang zijn , en wij-noemen ze lastige zeeschepen ; er
zijn er, die het Kier niet bij laten , en voor wier geweldigen aanval , wanneer eene vlaag van toorn of ontevredenheid hen voortstuwt , men zich wachten moet;
dan waarschuwt men ons , dat zij met een opgetogen
zeil op ons los komen , dat zij ons aan boord klampen
zullen; wij moeten dan een oog in het zeil houden, opdat men niet van ons zeggen kunne , het anker is doorgegaan. Onder het beredeneren van deze wisselvalligheden des levens , in menigen kring van ons gezellig
verkeer , verloopt de tijd , en het uur van scheiden is
gekomen , doch wij verlaten elkander niet, zonder het
nemen van een glaasje op de valreep."

Ziet daar,, twee proeven der genoemde behandeling,
uit den laatsten tijd ; doch welk eene waarde zij ook
hebben molten, konden zij mij niet doen besluiten ,
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de navolging 'te beproeven , en, dat te minder, omdat
rnijn geschrift dan nog altijd met taalkundige aanmerkingen zou hebben moeten aangevuld wordew,
ten einde niet ,slechts den oorsprong, maar ook den
/in wel te ippaler“ anders toch' zou men , om lets
te noemen , Stille-wateren- hebben,diepe gronden , zoo
als het in de laatst vermelde proeve voorkomt , alleen
in een' , hwaden zin leeren verstaan, geheel soijdig met
hetgeen bij ,dit Spreekwoord zal worden ,aangemerkt.
Verhaltdelingen of gemeenzatne brieven over het
onderwerp , moesten, Om deszelfs aard voor zulk
eene iverzameling te oppervlakkig ofte uitvoerig zijn.
Ik helde nu over, om volgens• derv, raad-van, .eenen
hooggeachten, mil aen :chip voor te stellen,
en het ,figintkiff he,,,natir aawleiding van ,de'..straks genoem-de biejzonderheden van iSchip , Sokeepvaart en
Scheepslevm, te behandelen ; loch alleslwel overwegende, begreep ik, dat dit weinig verschillen zomde
van den aiphabetiseken vorm-, we&e- zich, o n meer
waartoe ik
clan eene Aden , , ,seheen, aantebevelen
dan ook-eindelijk besloot.
Intusschen vond, ik bij hen , die mit ,zijn. voorges
gaan eenen blijkbaren itoeleg om‘ b. v. door,het turf,
schen inwerpen van zoogeneenuli aardigheden , den
lezer te 'vervrolijken § of door, het -in viechten van . eenig
lee am onderkvik i nuttig . te en: dit bragt mij
op den invai our, zoo dikwiejls, mij , naar aanleiding
van een ()Lander Spreekwoord of, Spreekwoordelff he
zegswOlze , lets i gerekiedhundioi natutarkundig.tof:ze.7
dehundigs , in pioza• of pdfszi.t. , Aoor mij'gelezen.,,,gehooid of door- ntlj; . stiverf .Nrel eons ged aeh t of gescliresehodt'4 hetditarik te vieehten es Web,
yen tei
wat 'alidtten' betreft , met- de eigenei woorden, der
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proza-schrOvers of dichters bij welke het wordt
aangetroffen. 1k teekende hunne namen daarbij op ,
of de letters waaronder ik mij herinneren kon , het
gelezen te hebben ; doch waar ik in het onzekere
was , duidde ik dit door * aan. Dat varier CATS
inzonderheid mij al zeer dikwijls voor den geest
kwam , kon niet anders ; want wie heeft meerder onderwijs in de Spreekwoorden aangetoond en er nuttiger lessen nit afgeleid , dan hij ? De ondervinding
leerde mij , dat dit den arbeid niet weinig veraangenaamde en dit beloof ik mij ook van de lectuur ;
terwij1 ik mij vleijen durf, dat daardoor tevens een
zedelijk doel getroffen , en ware levenswijsheid bevorderd zal worden.
Dewijl het echter niet anders kan wezen , of bij
zulk een overvloed als voorhanden is , zal wel overgeslagen , of ten aanzien van oorsprong en zin ligtelijk
gedwaald zijn , is miejn voornemen nalezingen te geven , in welke alles wat tot aanvulling en volmaking
wordt aan de hand ged.aan , en mij voorkomt daartoe
te kunnen dienen , (zelfs zoo men zulks verkiezen
mogt , met bijvoeging van de namen der inzenders)
zal worden opgenomen. Men zal mij en het lezende
publiek daardoor bijzonder verpligten , ja , der Vaderlandsche letterkunde belangrijke dienst bewijzen , en
zoo moge , alles te zamen genomen , deze mijne poging strekken om , in overeenstemming met den
wensch van den waardigen LUBLINK DEN JONGEN
hetgeen onze vaderen ons hebben nagelaten , als op
de ervaring gegrond , door het vernuft opgesierd en
door den tad goedgekeurd , te hooger te doen waardeeren en tot de nahomelingschap voortteplanten.

Alhoewel het zaad klein zij , breidt het echter deszelfs krachten
uit, waar het slechts in goede aarde valt ; zoo ook bestaat de wijsheid in weinige woorden, maar groeit aan bij derzelver toepassing.
SENECA.

PADERLANDSCHE
SPREEKWOORDEN
EN

SPREEKWOORDELME ZEGSWIJZEN,
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%bmitaai Dr* gritflateni wordt we! eens
aan tafel gehoord , oin aanteduiden , dat men daarin
voorgegaan , in den schotel toetasten mag , en afgeleid van een oud gebruik om door een schot van het
Admiraalsschip , het schaften op de vloot to bevelen ,
of , in het algemeen van zulk een scheepssein , door
den Vlootvoogd tot een of ander gegeven.
4
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In wel ingerigte huisgezinnen en familien was en
bleef, vooral bij feestelijke gelegenheden , na het gebed om den Goddelijken zegen , eene tspelkomst aan
tafel , het teeken voor de dischgenooten om spijs
en drank to gebruiken. Zoo zegt de zoon van
't huis , in den gouden bruiloft van W. MESSCHERT :
wel moog de spijs ons smaken ,
Daar wij in 't vroom gebed , Hem loofden , die ze ons_ schonk.
Hij vult het eerst zijn glas , ten gullen welkomst dronk ,
En welkom ! welkom ! klinkt , daar 't voorbeeld is gegeven
Den Breeden feestdisch rond , door alien aangeheven;
Nu tast men naar de spijs, -

AFSCHEPEN•
Mtn jccft arm ateArrpt/ wordt van iemand
gezegd , dien men met een schip heeft verzonden;
doch Spreekwoordelijk gebruikt , beteekent het: men
heeft zich van hem afgemaaht , van hem ontdaan.

Doe dit wel , wanneer hij u vleit , doch nooit ,
wanneer hij u als een vriend berispt.
Oostersche spreuk.

Joken uwe ooren naer eenen vleijer,, die elk naer
den mont spreekt , gij bedrieght niemant dan u zelyen. Haet ge den openhartigen bestraffer,, die geene
gebreeken verschoont, zoo blijft gij daer in steeken.
VONDEL.

ANKER.
1ti not Ott inifirt/ zegt Spreekw.:

V vertrekt.—
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sten nood to gebruiken). De zin is hij is onze
laatste toevlugt. Men past het denkbeeld van pleatanker, ook wei op eene zaak toe , doch hoe dan ook ;
Zonder God is in wijsheid geen raad , magi
geene bescherming , — in vrede geene gerustheid,
en in voorspoed geen geluk. Hij ziet waar wij blind
zijn,
Hij weet raad , waar wij radeloos zijn , —
Hij is magtig , waar wij bezwijken , en waar wij
niets kunnen uitwerken , kan Hij
Scheppen.
P.

BONNET.

Vet aniter 10" boorgeoutn/ zegt men van een schip,
dat aan het drijven geraakt , omdat het anker geen'
grond houdende , zoo als men het ook wel noemt ,
is doorgeglipt , en dit words overgebragt op iemand,
die zijne vastigheid kwijt is , — Wien de grond,
waarop hij bouwde , ontzonken is.
Kniel stofbewoner , waar uw oog geene uitkomst ziet ,
Gevoel uw kleinheid maar misken Gods liefde niet.
It.

FEI TEE.

'nada tian 31in tiel4 ern antier. Be zin van
dit nog enkele malen gehoorde Spreekwoord, is onderscheiden begrepen. TUINMAN zegt ons , dat het
spottender wijze iemand geldt , die voorover in het
mulle zand valt ; maar verstaan wij WINSCHOTEN
wel , dan moet het in verband gebragt worden met
een ander Spreekwoord bij SPIEGHEL namelijk
be Oeffell 3ien tierber ail be built (dan tot den buik)
en beteekent het : u Wit maar pp bet 3ien nil
itett,0 fang
wil er maar zeer weinig van we-

ten; in de dagelijksche zamenleving gebrulkelijk ,

als men zijn gevoelen over een persoon of zaak niet
ten vollen nit.
Wie wijs is , spreekt niet meer dan hij moet, en
zwijgt wat ontijdig gezegd , niemand goed , maar
veeleer velen kwaad zoude zijn.
**

Op gaga be atilier0/ bit attpb in jet Water 5tin /
en unit Wren 3itiemtnen, 1)it Spreekwoord is al
zeer oud. In een boek toch , getiteld: rtr frDoone
hprecitinoorben in Arrsin0o0 enbe Zupt:itp/ orprrnt
t'Nntitierpen tip pan§ be %ct 1549/ leest men :
fia0t be andier0/ bit fin attpb in 't Water enbe en
Iran ntunniermeer Olueinnicn/ 't welk aanduidt : Hoe
goed ook alle gelegenkeid z , komi kij nimmermeer
voort.

Zoo bezat de Ridder de LA BOISS 'ERE te Toulon,
op den ouderdom van vijr en ze pentig jaren, een
door hem bijeengebragt kabinet van violen, gaittars , bassen , clavisimbels , luiten enz, maar kende
geen enkelen noot en, bespeelde nimmer eenig instrument.
W. A. OCKERSE.

4reft jet anker ar4trr be kat gryt/ beteekent letterlijk , naar ROEMER VISSER , in het hoekje
van den haard , achter de kat geplaatst , welke men
zich' dan verbeelden moet , op de plaat te rusten.
Volgens WINSCHOTEN : hij heeft het anker gezet
achter de paal op de kaai waaraan de scheepstouwen wooden vastgemaakt en hat geheten. Voor dit
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laatste wordt door den schrijver bijgebragt , wat HoOFP
in zijnen Gerard van Veleen , van de Reuzen , vertelt,
namelijk , dat zij berg op berg schansten aan hemelhooge katten (palen). (23) In beide gevallen zegt
het Spreekwoord ztine rust genomen hebben , hetzelfde dus als gine fOaapie§ op trt bunt Wtbrn.
Zoude dit laatste dacht ik wel eens , beteekenen
nadat zij in de rivieren gewasschen zijn en dit
vooral betrekkelijk schapen moeijelijk werk , is verrigt ? Of ontleend zijn van het gebruik onzer voorvaders , om bij hooge vloeden , de schapen naar de
terpen te drijven , zoo als nu nog b. v. op het eiland
Texel , naar de hoogten? wanneer het ook op ander
vee toepasselijk zoude zijn en men daarom , bij verwisseling zegt , zijne koetjes op het drooge hebben.
Of is het woord scheepjes ook ongelukkig in schaapjes overgegaan? -Wanneer dit laatste waar is, en het
alzoo tot de Spreekwoorden , waarover ik thans handel , behoort , gelijk ook WEILAND schijnt te denken ,
versta men door het drooge , het strand , waarop de
onttakelde kielen, , na volbragten arbeid , b. v. de
visscherij , worden gezien , en figuurlijk genomen ,
zal dan ook wel de zin dezelfde zijn , als die van
het antler achter de hat zetten.
Eens doet de arbeid niemand zwoegen ,
Om met hard vereelde hand ,

D'onbebouwden grond te ploegen
Niemand stevent ver van land,
Om een weg door zee te banen ,
Wie zich toewijdde aan de deugd ,
Deelt er,, vrij van zorg en tranen,
In der braven (24) zielevreugd.
PINDARTIS.

i§ 300 bet al# ten hpaan#E4 inkier I of a0 ern
anfteritort (de stok , die achter , bij de zoo genoemde neut van het anker , gevoegd wordt, om de ankerarmen en tanden te beter in den grand te doen vatten.) — Men gebruikt het Spreekwoord spoitender
wilze, van iemand die zeer mager , of gelijk het
ook wel heet , zoo mager als een bout is. De vraag
blijft echter waarom denkt men in hetzelve juist
aan een Spaansch anker , en zegt men ook wel jet
Sit er 300 bet op/ MO op ern hpaan00 aniter? WINSCHOTEN schrijft , dat het hem heugt bij H. VAN LIN-.
SCHOTEN gelezen te hebben , dat de Portugeezen op
zandachtige plaatsen gewoon waren hunne anker-tanden en armen vet te smeren , omdat zij oordeelden ,
dat zij dan in het zand te beter hielden. Hij bedoelt hiermede denkelijk deszelfs uit het Portugeesch
en Spaansch vertaalde : tleg#-Or#Mrift ban to Ma.11 denten/ gedrukt
bigatien tier in
te Amsterdam in 1623, en door den Hoogl. G. MOLL,
in zijne verhandeling over eenige vroegere zeetogten
der Nederlanders , zeer geprezen. Hoe ligt kan nu
dit Portugeesch gebruik tot de Spanjaarden, hunne
naburen , overgegaan , of zelfs van deze afkomstig
en onze voormalige betrekking tot het laatstgenoemde yolk, de oorzaak zijn, dat het in onze taal tot
een Spreekwoord werd. — Of zijn de ankergronden
op de kust of in de havens van Spanje , meestal
van zulk eenen kleiachtigen , kieverigen aard , dat
zij meer dan andere gronden gelijk men zegt, aanslaan , en zou het daarvan ontleend zijn ? Dat zeevarenden dit beslissen !
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B.

BAAK. (BAKEN.)
CCU #r4ip (ook wel een wrak) op !itranb/ it ten
bad/ (of baleen) in 3rt/ een teeken , dat de schippers voor de droogten waarschuwt , opdat zij geen
schipbreuk lijden. (25)
Te louver, man te roer, te louver, lieve maet!
Kijck; hoe het met het schip van onzen buurman staet!
Het sit daer op een Sant , gegeesselt van de stromen,
En daer en is geen hulp, hoe seer de gasten bomen,
Dus soo er nu een wint komt dringen nae de wal,
't Is seker dat de kiel in stucken bersten zal.
Ghij , sie dan naerstigh toe en let op uwe saken,
Een schip op 't droogh geseijlt dat is een seker baken ,
En 't is, naar mijn begrip , geen onvoorzichtig man
Die op een anders seijl, de sijne toomen kan.
J. CATS.

Oneigenlijk zegt het Spreekwoord : de ramp of
het ongeluk des eenen , is den anderen tot ?marschuwing , en hier geldt weder: Ij #piejlett 3ic#
3arrjt/ bit 3ir4 aan ern anbtr #piegtit.
De gansche natuur is een tooneel van bedrog
voor de zinnelijke ziel. Naauwelijks is er eenig
ding, wat is hetgeen het schijnt te zijn, en wat het
meeste vleit, is niet zelden het verste van de wezenlijkheid. Er zijn stemmen, die condom ons zingen , doch wier toonen ons ten verderve lokken. Er
wordt wel een maaltijd aangerigt , waarop vergif
in iedere schotel is. Er is eene legerstede , die
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ter ruste noodigt , doch daarop te sluimeren is de
dood. Hoe lang zal het nog duren , eer het lot
uwer voorgangers in dezelfde loopbaan , u wijsheid.
leert. Hoe lang zal de ervaring alley eeuwen , hare
stem te vergeefs tot u blijven verheffen ? Daar gij
den Oceaan , waarop gij varen moet , met wrakken
bedekt ziet , zijn deze teekenen niet genoeg om u
voor de verborgene klippen te waarschuwen ?
HITGO BLAIR.

41:i

c fraftrn rtonirn nit/ vertoonen zich, zegt fig. het

geheim homt aan den dag.
allarn most 3irn 4oe Det gaaftenb i§/ zegt Spreekw.
onderzoehen , hoe het gesteld is. — Mli Drt hirp
berleopt (ook wel, als de tijen veranderen) ber3et
men be ballenfi. Wind en maan hebben op het tij
of gets , (de beweging van op- en afloopend water,)

eenen belangrijken invloed , zoo dat diepten , welke
eertijds zeer goed konden bevaren worden, door aanvoer van zand of slijk , voor de scheepvaart verloopen (verloren gaan). In dat geval worden wel eens
de bakens daar, waar het nu weder dieper geworden is, weggenornen , en bij de nieuwe ondiepten
gezet. Hoe keurig beschreef CATS dit in deze
regels
Sie waer ik heden stae , daar speelden eens de baren
Daer quamen alle daegh de schepen in gevaren ,
Daer sag men menig hulck , die met sijn vollen last
Quam stuijven uit de zee, de vlaggen op de mast
Nu is hier enckel sant en niet dan dorre platen,
Van slibber overgroeijt en van den vloet verlaten ;
Daer eertijts was de kolck , is maer een enge sloot.
Nen siet er niet een schip ; men siet er niet een boot,
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Men siet er niet een mensch ; alleen de schorre meeuwen
Die schuijlen hieromtrent , om daer te zitten schreeuwen,
Aileen een schippers Bast komt voor een buitenkans ,
Hier bomen inderhaast en haalt een schuijte sants;
Wat stae ick dan en kijck aen dus verlaeten kreeken ,
De bakens altemael , die dienen hier versteken ;
Het is een schippers woort , het is een oude leer,
Al waer geen vaert en is, en hoeft geen baken meer.

het biep iburfoopt/ iirryt men be trafienp duidt
Spreekw gebruikt , aan wanneer de omstandigheden
veranderen , neemt men andere maatregelen.

Vergeten wij echter nooit , dat bij hoogheid geen
hoogmoed; bij grootheid geene grootschheid, bij eer
geene trotschheid; bij Rijkdom geene weelde voegt,
en hoe dwaas het is , op het genot van heden,
verwachtingen te bouwen voor volgende dagen en
jaren.
F.

BA AR.
pp meta bat

Drill

orene Bann (ook we! geene

zeeen) te ioatt kuntitn Emu Spreekw: dat hij voor
niemand behoeft te waken of te zwichten. Zoo
schrijft HooFT van de bondgenooten , dat zij , wanende , dat hun geene zee te hoog mogt gaan , zich
onderwonden , met eene nieuwe en ongelooflif he vermetelheid , Konings geduld te tergen.

Welk een kwaad is de hoogmoed ! Van de troonen der Vortten verspreidt hij over landen en volken moord en brand; in de raadzalen ontsteekt hij
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beleedigende bitterheid; in de maatschappijen stookt
hij twist en onderdrukking , in de huisgezinnen rustlooze kwelling en verdriet , en als hij zijn klaauw
in zaken van Godsdienst slaat , ontheiligt en verpest hij zelfs het heiligste.
P. BONNET.

BALLAST.
Vti it tcn ttaffaOt (ook wel, onnutte batta0t). Ballast is hetgeen in het schip geworpen wordt om het
dieper te doers gaan , en daardoor tegen omslaan te
beveiligen. Nadat het hiertoe gediend heeft , brengt
het doorgaans gees nut meer aan en ligt het dikwijis zelfs in den weg. Van een' mensch gebezigd ,
beteekent het zoo iemand , als b. v.- R. FE1TH in
zijnen ouderdom, dus beschrijft :
Welk naauwlijks levend rif kruipt daar amechtig henen ?
Zijn hoofd zinkt naar den grond , zijn krachten zijn verdwenen.
Een stok rilt in zijn hand, en komt zijn nood te sta
Zijn beenen wagglen en het ligchaam beeft hem na.
In ieder voren van het diep gerimpeld wezen,
Is onrust , kwade luim en zelfverwijt te lezen.
Hij gromt bij elke vreugd , die 't schuldloos hart verb4jdt ,
Belastert wat hij ziet en prijst slechts d'ouden tijd.
Geen voorwerp streelt zijn donkre in vocht verzonken oogen.
Zijn wensch is foltering , zijn poging onvermogen.
'k Zie slechts, hoe zeer ik staar,, in ieder trek , 'hoe kleen :
Verwoeste menschheid en vermoorde jeugd alleen.

Bij den dood van zulk een' mensch zegt men :
bat 0 ern batiaOt uit ben Imo; 't welk van eene zaak
gebruikt , zoo veel aanduidt als : de zwarigkeid is
opgeruimd.
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BEWIMPELEN.
1' beinimprit bet. Een wimpel is een smalle
strook geverwd of ongeverwd doek , geschikt om van
den top te waaijen P en waarmede men lets , b. v.
een' vlaggestok zoo omwoelen kan , dat het wezenNice verborgen blip of een ander voorkomen erlangt.
Mogelijk ook , dat men voormaals wel een vreemden
wimpel , zoo als later een vreemde vlag gebruikte ,
om den vijand te misleiden of dat de wimpel , te
dien opzigte voor de vlag genomen of met dezelve
verwisseld werd. Hoe dan ook : het Spreekwoord :
4ti beinimpett #ct/ duidt aan : hij verbergt het ,of,
doet het anders voorkomen dan het is. Van daar:
#11 fprrefit ortficinimpetb/ voor: hje komt rond en open10 voor zijne meening nit.
Zoo vertrok b. v. ten jare 1598 JOAN VAN OLnaar Frankrijk , om deszelfs Koning
tot het doorzetten van den oorlog te bewegen. Hij
ontmoette HENDRIK den vierde te Angers , en nu
stelde hij in eene korte aanspraak, dien Vorst de
kracht van het verbond, onlangs door hem met de
Staten gesloten voor , en betoogde hem , hoe men
het houden er van , van hem verwachten mogt ,
terwiji hij van wege zijne meesters zoo veel onderstand beloofde, als zij vermogten. De Koning die
de ware reden , om welke hij aarselde, bewimpelen
wilde , gaf ten antwoord, dat de nood hem tot den
vrede dwong; maar On.ze groote Staatsman, anders
niet zeer open van karakter , sprak hem nu onbewimpeld dus aan: D Uwe illajesteit heeft getoond ,
DENBARNEVELD

Hoch nood noch dwang te kennen , dcicir waar het
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deszelfs eere gold , en hoe zou zal zich dan, zoo ver
kunnert vernederen van zich den vrede te later!, opdringen, door een' viand, wien zjj door tegenstand
en cooed, ligtelijk de wet zal kunnen voorschrifren.
Het is man u Sire / orn den Spaanschen trots te
vernederen en uwe Majesteit zal geene schande voor
eer willen inoogsten , voural , daar de aanbieding
miner meesters gewisselijk stre/Iken zal , ont uwe
Majesteit betere voorwaarden te doen, bedingen,"

F.

BEZEILEN.
WI tee ft 1Ct beyilb/ zegt, Spreekw. h# heeft zijn
doel getroffen. — (Men heeft zoo ook nog: Dg 1 ,0 #et
1:ieftje te bairn/ voor : hiy is de zwarigkeid te boven ;
Schippers toch moeten soms langen tijd en met veel
moeite laveren, eer zij eenen uitstekenden hoek te
boven zijn gekomen , waarna zij het ruime voor den
wind hebben , of gunstiger tij krijgen; of echter het
Spreekwoord: h'j is den hod. om , voor: 4) is dood ,
van de scheepvaart ontleend is, wordt betwijfeld.)
Alen Ran (teen 4aiien (of ook wel geene reede) met
Dem be3eilen; niet met hem te regt raken.
Dit is inzonderheid met dezulken het geval, die
meestal door hunne luimen geregeerd worden en
elken Bag aan zich zelven ongelijk zijn, nu eens
van deze , dan weder van die ontwerpen zwanger
gaan; heden uwe ootmoedige dienaars, morgen uwe
openlijke vijanden zijn , nu eens vrolijk en bescheiden , dan weder knorrig en onbeleefd zijn, -- nu

62.
eens in de gezelschappen den hoogsten toon geven,
dan weder het spreken schijnen verzworen to hebben , menschen als het ware van een uur,, eene
minuut of enkele seconden , op welke men zich
derhalve in geene omstandigheid des levens verlaten kan.
E. KIST.

BOEG.
„Men Rona !em bluarf boar ben boeg. Boeg , oorspronkelijk van buigen , duidt het voorste gedeelte
(als het ware , de Borst van het :chip , waar het
sterk gebogen is) aan. \Vie nu een schip dwars voor
den boeg komt , stuit deszelfs gang , en van daar
words het genomen voor : iemand 1 finregt weerstreven. — Boegen , van dit boeg afkomstig , is volgens WEILAND hoer: zetten en, hij brengt ten bewijze bij : nu boegt hjj , waar de zon de'Cingaleezen
roost. J. DE MARRE. Van daar: j 3eitt op Mien
berg. In het varen: hif houdt eene streeh. Spreekw.
hij gaat denzelfden gang ; doet, zoo als hij gewoon
is. — 00 inenbt 4et abler tenet' anberen baeg. Eigenl: hty verandert vine' streeh. Spreekw. hij beproeft het op eene andere wifte. — Vet met ober
Bien boeg gaan. Eigenl: die streeh moeten wij houden. Spreekw. op die wfize moet het aangelegd worden. —IN izenbt #et ober idle thargen. Eigenl. houdt
nu eens deze , dan weer gene streeh. Spreekw.
Rif beproeft het op allerlei wfizen , stelt alle middelen in het werk. — Zoo gaat het menschelijke le-

ven voort, en op het einde ?
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Zalig hij , wiens stil gemoed
In het onheil , dat er woedt ,
In het doodlijk schrikvol uur,,
Bij 't verwoesten der natnur,,
Als zijn boot in doodsgevaren ,
Worstelt met de holle baren ,
Dan gelaten alle taken ,
Rem vertrouwt , die 't wel zal maken.
E. N.

OVERDORP.

gab. Posr.

Bo EI.

s ec ft #ooftf ail ten Until zegt men van
iemand , die een van nature zeer groot , of ook wel
door toorn opgezet hoofd heeft , 't welk meer of min
naar het groote blok gelijkt , dat aan het anker geboeid of vastgemaakt zijnde , aanwijst, waar hetzelve
gt.
Of

ons hoofd groot , dan of het klein zij , waar

alles op neer komt , is een goed verstand en een
edel hart.

V.

Daar de Scheeps- of liever Anker-boei, sterk is
om een stootje to kunnen velen , wordt de zegswijze
ook wel gebruikt van iemand , die hardhoofdig —
Aoppig is.

Booi.
Zuni i Rapittin/ of meestal bij verkorting Rapten. Boy is de Engelsehe benaming van een'
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scheepsjongen , die ook in onze taal schijnt overge-

nomen te zijn , zoodat het genoemde eigenlijk zegt
de Scheepsjongen matigt zich het gezag van den
Kapitein aan. Bij klankspeling wordt het woord
booi, op dienstboden toegepast, die in de huishou-

ding alles 'willen beschikken en regeren. Voorts
zegt: boot i# liaptein: het gemeen speelt den baas.
Dit laatste hebben ook wij in het Staatkun,dige ,
maar al te dikwijls moeten betreuren. Getuige , onder anderen, de volgende beschrijving , welke ons
J. WAGENAAR van de plundering der pachters te Amsterdam door het gemeen , ten jare 1748, geeft :
B 't kostbaarste huisraad (schrijft hij) schilderijen ,
boeken, gemaakt zilverwerk , alles werd geschonden
of vernield. De wijnen en sterke dranken , die
men in de kelders dezer luiden , in grooten overvloed , aantrof, werden gulziglijk, te lijve geslagen
of baldadiglijk geplengd , geheelen oxhooffin werdt
de bodem ingesmeeten : en de roode wijn stroomde
zo rijkelijk door de gooten en rioolen , dat er 't water in de graften door geverwd werd. Met den
avond, en toen 't graauw nu den drank in 't lijf
hadt , wakkerde de woede , en borst nit tot de d.artelste baldadigheden : ontziende 't gespuis zig niet ,
openbaare ontugt te pleegen , terwijI hunne makkers , met plonderen of zwelgen , bezig waren. Men
wil , dat aan een huis , behalve de stukvaten en
oxhoofden , wel dertig duizend Hessen vol wijns
opgezoopen of vernield zijn. In de meeste huizen,
werden alle de vertrekken , tot boven in den top ,
ledig geplonderd , en somtijds , zwaare stukken huisraad en geldkisten naar beneden gesmakt, dat alles
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daverde en kraakte , daar 't neder kwam : ook werden de plonderaars , die beneden stonden , en 't afgesmeeten huisraad verder verbrijzelden en in 't water droegen , dikwils , gekwetst en somtijds gedood,
door kasten , tafels , deuren , die , zonder iemant
te ontzien , ten vensteren uitgeworpen werden. De
woede hieldt , den ganschen nagt en den volgenden
dag aan. Onaangezien de Wethouderschap , al bij
tijds , hadt laaten afkondigen , dat zij van de begeerte der ingezetenen , om de Pagten te hebben
afgeschaft , kennis gegeven hadden aan de Staten
en Zijne Hoogheid , Met vermaning om den uitslag
der raadpleegingen op zulk ben gewigtig stuk , met
ged.uld , of te wagten enz.

BOORD.

Ott Witt ober Daub/ of raa1t art boorb fthrtit/ zegt
Spreekw. met zinspeling op zoodanig geval :
hest zijn middel van bestaan. raallte atüter be
puttin0 otwr Doorb/ duidt aan: hje werd zeer ongeluhhig , naardien de zoogenoemde puttings iemand
tot borstwapen kunnen dienen. PLI 4C111 Oiler
booth/ Spreekw. h9* ontzet hem van zijn ambt of
bediening. — Ij j crit brci oiler boom (ook wel over
stuur) grinirrn/ zegt fig. : hfj heeft veel door den.
handel (bijzonder , den zeehandel) verloren. —
itirtr aan *intr. booth/ Spreekw. hfj heeft het weer
opgehaald , (weer voorspoed gehad.) Daar het
gangboord datgene is , waar langs men gaat , zegt
men wel van iemand, die in den weg is : htat bort
j ij in get gangboorb te limn? maar meer nog is gebruikelijk: pj/ of um jrcft 4cin ban faturboorb 'mar
5
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Darn:orb tte3onbtn. Stuurboord is de regter- , bahboord de linker zijde van het schip. Wat den oorsprong dezer benamingen betreft , WEILAND leidt
ba1boord of , van het oude bah , voor rug en boord
de linker zijde, omdat de Stuurman , het roer aan
de regterhand hebbende , den rug naar de linker
zijde van het schip gekeerd heeft. Bahboord , beteekent dan zoo veel als rugboord. Stuurboord daarentegen van stuur en boord , de regter zijde van
bet schip , als men van het roer naar de voorsteven
ziet. (26) Het Spreekwoord duidt aan : iemand ,
gedurig keen en weder sturm , vooral wanneer dit
geschiedt om beuzelachtige redenen en nuttelooze
bcodschappen.
Men vertelt , dat Stavoren , weleer Vrieslands
hoofdstad. , thans echter een klein stadje , door den
koophandel tot zulk eene hoogte van rijkdom, luister en weelde was opgeklommen , dat de burgers
de verwende kinderen van Stavoren werden genoemd. Voorts , dat eene rijke weduwe een schip
naar Dantzig zond met bevel , dat de Schipper de
kostelijkste waren van daar zoude medebrengen.
De man nam daar eene lading tarwe in en meende
zijnen last wel volbragt to hebben , maar bij zijne
tehuiskomst , was de weduwe er dermate misnoegd
over , dat zij vernemende , dat de tarwe aan. Stuurboord (ter regter zijde) was ingeladen , bevel gaf ,
dat dezelve aan. Bakboord (ter linker zijde) in zee
geworpen zou worden. Nadat dit in spijt van den
Schipper verrigt was , groeide er zulk een zandplaat voor de stad , dat de haven van Stavoren
daardoor gestopt werd , en de koophandel alzoo
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belet zijnde , de heerlijkheid der staid. verdween ,
terwijl eindelijk, aldaar — ter vereenwiging dezer
gebeurtenis en het ongenoegen Gods daarin gebleken , naderhand schoone tarwenaren., doch zonder
graan , groeijen. — Zoo luidt het vertelsel , maar
ik geloof niet , dat het zoo is , oindat het geene
tarwenaren zijn , die daar wassen , maar van eene
andere plant, die men ook in zandgronden op ons
vaste land vinden kan. Het is wel mogelijk, dat er
te Stavoren eene weelderige weduwe gewoond en
iets dergelijks bedreven heeft, en dat men daaruit
een zooclanig wonder zamengelapt heeft; maar het
zekere weet ik niet te bepalen. Ondertusschen is :
iemand van Stuurboord naar Bahboord zenden ,

hem van het eene naar het andere jagen , — een
regt ondeugend bedrijf.
MARTINET.

Cell man offer beerb/ cm Wet te mintier.. z Iemand ,
schrijft WINSCIIOTEN , buiten boord vallende , en ten
gevolge er van verdrinkende , komt de kost ruimer
om. Spreekw, beteekent het, dat men in een of ander verlies weinig zwarigheid stelt, gelijk kapiteins
omtrent matroozen , want, zoo besluit hij , zfj worden zonder liefde aangenomen en zty scheiden zonder hartzeer." Het Spreekwoord wordt dan ook

gebruikt , wanneer iemand sterft, aan wien niet
veel gelegen is , zoo als b. v. de man, Wiens graf
schrift naar P. G. WITSEN GEYSBEEK , moest zijn :
Hier onder r it s t SEBASTIAAN
Die nooit iets anders heeft gedaan.

3egi ationkf rnob/ 'ft morgen# ger* inter aan blob/
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zegt de varensgezel , als de zon des avonds rood en
helder ondergaat , want het is hem een teeken ,
dat het den volgenden dag goed, d. i. droop en helder weer zal zijn ; maar Spreekw. gebruikt , beteekent het: wie 's avonds opgeruimd rusten gnat, zal
's morgens in goeden luim ontwahen.

Mijne laatste gedachte bij het inslapen , was de
liefde van God, — mijne eerste bij het ontufaken ,
Zijne genade , en ik was Hummer opgeruimder dan
toen.
STILLING.
Vp tiubt 3tcrJ aan ringer Boorb/ zegt letterlffh
Han lien kant van het schip , welke het hoogste boyen het water uitsteekt en waar men het minste Hat
kan warden ; doch overdragtelfjh : 11# houdt het
met dezulhen , van Wien hif zich het meeste voordeel belooft.

Ongelukkig wanneer dit onvoorwaardelijk is en
tot het doorgaande karakter behoort, hetwelk dan
ongetwijfeld , die vastheid mist, welke ons zoo noodig is op de paden des 'evens.
W. A. OCKERSE.

BOOT.
pp Rota rant in Rin boot/ zegt men Spreekw. van
iemand , die eenen anderen in zijn belang of tot
zone denhwiize overhaalt. — Dan be boot Rona men
in be fr4uit/ beteekent : van minder hiaaad homt men
tot erger, of ook wel in eenen goeden zin : het
Kleine is diktaffis vaiddel en trap ow tot het groote
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te gerahen. — Merit in be beet/ Rent ban denten/
duidt aan : wie er het spoedigste bij is, kan hiezen ,
hetzelfde met : /vie raft itomt/ bie eerdt maalt.

B it A
pp bora brain Damn brain. (Het hoogst zeil op
den fohheinast.) Zoodanig een daar nog boven te
plaatsen , is thans niet meer gebruikelijk ; dock was
dit voormaals wel, bij de Spanjaarden op hunne, zoo
genoemde karaken. Oneigenlijk wordt er dooi , aangeduid: hij maakt uiterlffh veel vertooning , of, gelijk men ook wel zegt : hi" is grootsch in zfin wapen ; maar :
De sterren en hooge eeretijtels zijn bij de verdiensten , hetgeen de weerhaan is bij den wind.
Wie een' grooten tijtel en eene ster heeft , moet
ook groote verdiensten hebben : daar rigtten zich
irnmers de potentaten naar,, bij het geven er van ,
en ziet men het niet aan de meeste heeren , die
hooge tijtels en sterren hebben ? — A propos. 1k
heb wel eens eene ster op eene of andere borst
en op het gelaat daarboven , de diepste sporen
van kwelling en verdriet gezien, en dan dacht ik
bij mij zelven : het moet toch niet altijd rust en
blijdschap zijn, die milk eene ster somtijds zoo hoog
op de borst doet zwellen, en tijtels en sterren ,
maken niet altijd innerlijk gelukkig. Getrouw zijn'
pligt te doen (plagt mijne moeder te zeggen) is eene
ster op de bloote Borst, de andere zitten sleclits op
den rok."
CLAUDIUS.
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BRANDER.
1011 fawn een traninr aan boorb/ zegt men, om aan
te duiden , dat men in groot gevaar verkeerde ; want
een brander is zoodaoig toegerust schip , dat tot het
andere genaderd , ontviammen en hetzelve in brand
steken moet. Men heeft daarom ook : jet i een branbtr / 4rinb af!
Zoo begreep het letterlijk 's Lands Admiraal -MIwant G. BRANDT verhaalt in
de-sielfs le ven , bij het jaar 1666 : D D'Engelsche
brander , een school]. schip , dat een oorlogsfregat
geleek , werdt terwijl , door eenige van, 's konings,
fregatten aangevoert, en met een vonrwindt van
achteren oploopende , meende het Admiraalsschip
de. zeVen.' provincien. , aan bakboord aan boordt te
leggen. , en was geen scheeps lengte van boordt ,
jaa zoo naa gekomen , dat zich d'Engelschen daaruit
en in hunne stoep begaven , uitgenomen een man
aan 't roer , en e' en ander die den bran& in 't kruidt
zou steeken. Toen king de behoudenis van dat
groote schip , en bij gevolgh van 's Landts vloot
en 't gansche Vaderlandt , aan een zijde draadt.
Maar de RUITER, tij kavelende , deedt schielijk
het roer in lij aan boordt leggen , en de zeilen aan
stuurboordt ombrassen : waardoor de brander gladt,
achterom 't schip misviel , toen gaf hem DE RUITER
de laag." en het vijandelijke schip ? — 't was zoo
ORIEL DE RUITER,

alci CATHARYNE LESCAILJE ZOrig :

Voorwaar men zag het ijslijk branden ,
En snellijk springen naar omhoog,
Zoo ver kwam 's vijands roam te schande,
Ms zijn vermeeten trotschheid vloog.
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Spreekw. beteekent het: Berg u , want gii loopt
groot gevaar.

13RANDING,
pp grraarit in be iiranbing I d. i. daar ter plaatse ,
waar de golven op het strand breken en het allermoeijelijkst is to landen ; het zegt Spreekw. V geraakt in de uiterste verlegenheid of ongelegenheid.
't Leven wentelt zonder spoor,
's Werelds wijde kolken door,
Krult en rolt zijn woeste baren ;
Wisselt telkens tij en stroom ,
Worstelt tegen strand en zoom,
Ree en haven misgevaren ,
Stijgt en stort met d'eigen spoed ,
In gedurige eb en vloed.
Tuimlend over baar en sehuim ,
Zwalpen we op 't onmeetlijk ruim ,
Zoeken waar we een legplaats vinden:
Slingren beurtlings heen en weer,
Dobbren op en domplen neer,,
Prooi en spel van zee en winden :
Afgestroomd en voortgeroeid ,
Naar de branding ebt of vloeit.
H. TOLLENS.

Cz.

BUDRAAIJEN. BIJLEGGEN.
Vni bruit of test rip. Bjedraatjen , beteekent: het
schip tegen den wind draajeen opdat het langzainer
voortga, hetwelk ook bijleggen of een bfflegger mahen
heet. Spreekw. wordt het in het gemeene leven van
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iemand gebruikt , die zffn stuh niet langer volhoudt,
maar van zffne meening, boosheid of iets ander: terughomt.

Wanneer het verstand van dwaling overtuigd is ,
en het geweten zijne regten doet gelden , is toegevendheid de lofwaardigste zaak , en brengt zij het
gemoed tot kalmte en rust.
**
----.0...---

C.
Onder deze letter, zijn mij geene Vaderlandsche
Spreekwoorden , of Spreekwoordelijke zegswijzen ,
van de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend ,
bekend.

I).
DRIEDEKKER.
4.4 at if, ecti brirbeRfter/ zegt men wel eens van eene
groote, zware vrouw of een dergelijk meisje , omdat
een schip , dat Brie dekken of verdiepingen boven
elkander heeft , een grout, zwaar schip mag heeten.

Hoe gelukkig, dat de grootste zwaarlijvigste vrouwen, niet zelden de zachtzinnigste zijn!
STERNE.
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DROOGE. (IIET)
1p 3it op jet brow/ beteekent Spreekw. hfj is in
verlegenheid en ziet Been han g om zich le redden ,
zoo als een schip , dat op het drooge zit , niet
voort kan.
Treurige toestand voorwaar ! — Wie zou het
storinachtige lot des 'evens kunnen verdaren , als
niet de vleugelen van Gods liefde , zich helder door
den nevel uitbreidden en ons den olijftak van boyen aanbragten ?
T. MOORE.

BBUI L.
WI bort jet met ern bruit. Fen druil is een klein
zeiltje achter op het stuur om bij stilte , te beter voor
te koinen. Vandaar beteekent: lets met ern bruit te
born: het langzaam verriglen , hetwelk men ook wet
druilen noemt , en hierom zegt men van iemand ,
die lets met weinig lust en ijver uitvoert: hil is een
druil of een druil-oor.
Luke en phlegmatieke menschen moeten gedurig
aangedreven worden , en dewijl bijna ieder mensch
toch , door eenen of anderen hartstogt bezield wordt ,
vindt men somwijlen gelegenbeid , om zoodanige
vadsige schepsels in beweging te brengen door dien
hartstogt aantezetten.
VON KNIGG1:.
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BRIJ VEX'.
*fp laat bet maar intann I ook wel Totten en brtiben/ of op Ooki genabe brptieni Spreekw. maar gaan
zoo als het wil. tpj iaat ri m op Rine rigene riemen
brIthen/ zegt men , als iemand, een schuit of boot welke
hij op het sleeptouw nam , en tot zekere hoogte bragt,
los laat, om dezelve naar hare bestemming voort te
laten roeijen. Spreekw. Ht.,' laat hem geheel aan zich
zelven over, of zijne eigene meening volgen. Men
zegt ook wel: irmanb op 3pm rigent ittieften facia brphen/ en dan is het beeld ontleend van een' vogel, die
zijne jongen laat vliegen en na dezelve eenigen tijd
ondersteund te hebben , hunne eigene krachten laat
beproeven. De verbeelde zaak is echter dezelfde.
Er zijn gevallen , waarin het niet anders kan , of
men moet iemand geheel aan zich zelven overlaten :
maar hoe lofrelijk, wanneer men zich zoo gedragen
mag , als de Apostel JOHANNES in zijnen hoogen. ouderdom , volgens het berigt van KLEMENS DEN ALExANDRYNER. Een jongeling Loch , verleid tot ongebondenheid en allerlei snoodheden , ging helaas !
zoo ver in het kwade voort, dat hij eindelijk het
hoofd eener bende struikroovers en moordenaars
werd, en toen J OH AN NES dit vernam , wat deed hij ?
achtte hij hem nu onherstelbaar verloren? of keurde
hij hem zijner verdere bemoeijing onwaardig ? ?een,
hij begaf zich op reis , zocht hem in zijne schuilplaats op, stelde zijn leven in zijne en zijner makkeren handen , hield niet op hem te vermanen, te
bidden , te bezweeren , tot hij hem vermurwd, tot
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tranen , schuldbelijdenis en bede am vergiffenis ,
met een wooed tot ware verbetering en een Christelijk Godzalig 'even, had terug gebragt.
J.

CLARISSE.

E.
En

EN VLOED.

'#170errI' 01)0 0 rft rn Morb. Eb is het afloopen
of vallen , Vloed daarentegen het wassen of toevloeijen van het water , en van daar , dat het Spreekwoord zegt: wereldsche zaken zfjn aan eene gestadige afwisseling onderworpen. Maar hoe ?

De geschiedenis der wereld , die ons den mensch
in het groote vertoont , levert met al hare afwisselingen , niet anders op dan eene gedurige wederkomst van dezelfde tooneelen en bg ebeurtenissen. In
Karen gestadigen stroom zien wij , nagenaeg op dezelfde wijze en door dezelfde oorzaken , personen ,
geslachten en volken op- en ondergaan. De eene
eetrw is het afbeeldsel van de andere. Het menschdom neemt in alle landen gedurig denzelfden zwaai.
Barbaarschheid en weelde rigten beurtlings gelijksoortige verwoestingen aan. De getaande Moor en
de geblankette Europeer werken volgens een hoofdbeginsel , dat door wit en zwart , door verdikte en
verdunde lucht , door woestheid en beschaving, met
kracht henen dringt, en de wereld houdt niet op
zich zelven to herhalen : Hetgeen er geweest is ,
hetzetpe zal er ziln , en hetgeen er gedaan is, het-
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zelpe zal er gedaan worden; zoo dat er niets
nieuws is wider de Z012.

W. A.

OCICERSE.

.1/a Dap tilarbrn/ Inc rUrn/ duidt Spreekw. aan:
na grooten voorspoed , komt wel eens groote te t4 enspoed; loch worth nog meer gebruikt , om te kennen
te geven hoogmoed hoist voor den val.
Hoogmoed was het , die den gelukkigen mensch
verjoeg uit het paradijs van onschuld en vreugde.
Niels ontbrak aan zijne wenschen — aan de hand
zijner manninne doorwandelde hij den lusthof, voor
hem geplant ,
in den geur der vruchten smaakte
hij de liefde van zijnen formeerder ,
morgen en
avondkoelte suisden hem dezelve toe Maar hoogmoed sloop in zijn hart binnen om hem te zekerder te overmeesteren , deed zij het kleed der
begeerlijkheid aan — hij waande , dat niets wat
hem bekoorde , hem mogt onthouden worden —
ti.at het bezit van al wat hij begeerde , slechts tot
vermeerdering zijner grootheid strekken kon ! Van
dit oogenblik of , wordt hij klein en verachtelijk ,
en zoo God zich niet ontfermd. had , hij was den
duivelen gelijk geworden ! Geen Eden is meer
een verblijf voor hem , want waar woonde immer
de hoogmoed in een Eden ? _ Smart en kommer
wachten hem op eene ondankbare aarde, want kan
het anders dan op hoogmoed volgt vernedering ?
Hij teelt in zijn' eerstgeborenen een' broedermoorder , want , wat beteekent broederbloed voor een
hart , waarin trotschheid hare zaden heeft ontwikkeld
En alle ondeugden , en al wat men gewe-

tenloosheid noemen kan , zijn de gevolgen der eene
hoogmoed.
ondeugd
J. H. VAN DER PALM.

F.
FO K.
pp De* be fort opgr3tt. Spreekw. hij heeft den
bril op den neus. Gelijk toch schippers de fok bijzetten , tot hulp van het groote zeil , zoo wordt een
bril op den neus gezet , tot hulp der oogen.
Het licht is zoet , en het is den oogen goed , de
zon to aanschouwen. Indien dan een mensch vele
jaren leeft , dat hij zich verblijde in die alien; maar
ook gedachtig zij aan de dagen der duisternis , dat
zij vele zijn kunnen.
SALOMO.

pp most be fort ult4ouben; zegt Spreekw. hfj moet
in zone stelling volharden , en hoar standvastig verdedigen en is ontleend van iemand op de voorsteven ,
die bij het wenden van het schip , de fok , tegen
den wind , met alle inspanning van krachten , moet
vasthouden.
Bewustheid van onschuld en regt, geeft vrijheid
en vrijmoedigheid tot spreken en verdecligen maar
het moet met zedigheid en bescheidenheid zijn.
Het gebeurde toch meermalen , dat men, schoon het
regt aan zijne zijde hebben.de , zich met zulk een
drift van hartstogten , zulk eene scherpte van taal
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en zulk eene bitterheid van bewoordiugen verdedigde , dat men voor de geregtigheid sprekende ,
onregt deed, de onschuld voorstaande, zich zelven
schuldig maakte : de waarheid, die men opluisteren
wilde droevig bezwalkte en de goede zaak , die
men meende te beschermen , den vijand ten prooi
gaf, die dan al spoedig de hoofdzaak liet varen ,
en stof tot beschuldiging vond , welke hij te voren
niet had.
F.

G.
G R 0 11 D.
Dript of Boort Dcm in ben gronti/ zest Spreekw.
hij bederft hem — hide brengt hem in zulke omstandigheden , dal er hoop noch uitzigt meer voor hem
is. Het Spreekwoord is ontleend van het vijandelijk

scheepsbedry, waardoor men een schip zoo teistert ,
dat het zinkt. 1j 3ifaan ben oronbi of ook wel:
aan is ct Wit/ Spreekw. hij Iran zich zoo min redden,. als een schip , dat op het drooge geraaht is ,
voortzeilen han. Al zeer dikwijls geeft men er door
te kennen zijn geld is op , hij is arm.
Arm zijn, beteekende weleer 'onder fatsoenlijke
lieden , minder geld te hebben , dan men voor het
houden van zijn staat noodig had: enkele anders
welgezetene , ook sommige adelijke personen en voornamelijk geleerden, konden door zamenloopemle omstandigheden , tot diem moeijelijken en lastigen staat
vervallen , en wat het ergste was, het woord waar-
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mede men denzelven uitdrukte , had jets gemeens ,
jets triviaals aan zich , dewijl men het ook tevens
bezigde voor den staat, waarin de laagste klasse van
menschen zich doorgaans bevindt. Daar echter de
zaak zelve , sedert eenigen tijd , zelfs onder Keizers , Koningen , Vorsten , Staten , Steden , hooge
Collegien, Adel , groote en voorname Kooplieden ,
meer algemeen geworden is , heeft men een fatsoenlijker en bevalliger uitdrukking voor dezelve moeten uitvinden , het gemeen alleen blijft zoo arm als
de mieren. — De Souverainen , Wien dit ongeluk
overkomt , zijn nu slechts in eene gedelabreerde
situatie , — de Grooten en Kooplieden hebben
slechts een momentaneel gebrek aan numerair,, en
de kassen der hoogere en lagere kollegien , zijn in
een staat van penurie.
A. FOKKE. Sz.
Dude gronben Deberlien be REIM§ / Spreekw. kwaad
verheer, bederft het karahter. Zoo althans verklaart
J. CATS het in zijn' spiegel van den ouden en nieuwen tad. Het staat bij hem gelijk met tin frjurft
frDaap 'nada er beef/ en bie bij be lumpier' Wont/
leers Wriften.
Die met de wijzen omgaat , zal wijs worden;
maar die der zotten metgezel is , zal verbroken
worden. Daarom komt niet op het pad der godloozen en treedt niet op den weg der boozen. Verwerpt lien en gaat er niet door; wijkt er van, en
gaat voorbij.
SALON°.
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htifir itiatrr Dettru biepe oronben. De gronden
der rivieren zijn ongelijk , zoo als een heuvelachtig
land. . Waar nu de grootste diepte valt , heeft men
stile wateren. Waar ondiepten gevonden worden ,
heeft de meeste beroering plaats , naardien eene menigte waters door wind en storm zoo niet in beweging gebragt wordt , als eene mindere hoeveelheid
van hetzelve in ondiepe plaatsen. Gclijk dit voor de
scheepvaart van belang is , zoo heldert hetzelve het
Spreekwoord genoegzaam op. Lieden stil van aard,
geneigd tot weinig sprehen , zijn somtffds niet ligt
in beweging te brengen om hunnen geest , geljeh
men zegt , uit te laten. Zfej verbergen hunne geheimen en wachten zich voor alle luidruchtigheid.

Zoo verklaart ook MARTINET het , die het ten slotte
toepast op WILLEM den eerste , Prins van Oranje ,
s Welke (schrijft hip in bange en beroerde tijden
levende , zijne geheimen 'wonder wel wist te verbergen en weinig sprak dock veel hoorde , waardoor hij
groote zaken ten goede des Lands uitwerkte."
Ondertusschen blijkt het uit WiNscHoTEN , dat het
ook in minder gunstigen zin gebruikt wordt van zulken hie/ zoo als hij schrijft , 3irn of 311 orrn tiliffiunnen tefirn rn rt tart tirn arijtrr/ of in br irioultiljrtilien.
211 Dclificti 3r/ (zeggen sommigen) ar4tcr tic men.
In het algemeen wordt er veeltijds door bedoeld :
Die veel zwifgen , denhen daarom niet le minder ,
en op dezulken is wel toepasselijk , dat men hunnen
grond niet peilen, moeijelijk , of in 't geheel niet

achter hunne ware meening komen kan. In alien
gevalle geldt :
Wat geheimhouding vordert, wordt het best buite"
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den uitersten Hood, aan niemand. vertrouwd. Men
kan toch gemakkelijker iemand doen 'worm dan
**
doen zwygen.
WEILANn geeft aan het Spreekwoord deze verklaring : gebrek aan levendigheid is Been bewil's van
onnoozelheid.

G ii x.
ittarDt u tutor be Opft. Gj'h beteekent den stok
of kloet , die de bezaan uitzet. Wanneer er nu
vrees is , dat de bezaan zal omslaan , roept men wel
hun , die er digt bij zijn , toe : wacht u voor de glish!
oneigenlijk zegt het : mat u voor het ongeval , of,
gelijk het ook wel gebruikt wordt , .voor den weer.
omstuit. (27)

H.

HAVEN.
Alit Darn§ (ook wel heiningen) frDutten WO. flit
is denkelijk daarvan ontleend, dat havens, die schepen bergen voor wind en storm, zeilende schepen,
die er voorbij varen, hinderlijk kunnen zijn. Spreekw.
duidt het aan dat men er altffd in zfjn beroep,
nieening of verdiensten , b#.1fiden moet, wanner er
ooh anderen komen, die met ons hetzelfde .beoogen
en beproeven.
ftoint in It Douben Wien (eene voilige‘-en beslotene plaats voor schepen) Spreekw.
geraakt in
bereirtt be Wien 3pner timeerte.
veiligheid.
6
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Spreekw. hfj bereiht z jn voorgesteld doel , of, hid"
verhrfigt zlinen --1g i§ op rent tircembe Dal= ;game* t; Spreekw. Hi" heeft ongeoorloofde verheering met een meisje of vrouw gehad. Meestal
wordt het van gehuwden gebruikt, en dan behalve
het onzedelijke.
Hoe lichte kan de meijt den loosen handel klappen !
Hoe lichte kan de man u op de daad betrappen!
Hoe lichte enz.
J. CATS.

HELMSTOK.
e ern ftaat aan ben #cintitort/ be anbere aan ben
from. De boeg is , geltik ik bij dit woord opmerkte , het voorste gedeelte van een schip ; de helmstoh , waarrnede het roer gedraaid wordt, vindt men
op deszelfs achterste gedeelte. Wanneer nu een schip
in de vaart is , past de een op het roer , de andere
op het voorzeil b. v. de fok. Spreekw. gebruikt ,
zegt het : de een werht met den anderen , elk op
41r;

zijne wijze, merle om de zaak doortezetten.

Zoo ging het b. v. tijdens onze ,verlossing van
Fransche, overheersching , ten jare 1813 D In 'Jen
ochtendstond van den 2lsten van Slagtmaand toch,
begaf zich de Kolonel TuLT.INGH, te 's Gravenhage,
van , eenige officieren vergezeld , naar het hula van
den Heer VAN HOGENDORP , ten einde, dozen, de
dringende noodzakelijkheid van de aanstelling des algemeenen Bestuurs , vo.or oogen to houdem- Hij vond
den, Heer VAN Rogitri poRp en bij denzelven de
Heeren CHANvGITION van LIMBURG STIRUM SWEERS
de
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de JONGE en CANNELAN. Hier droeg
hij zijne wenschen en die der Haagsche schutterij
voor , en vernam door den Heer VAN HOGENDORP
(die met jeugdig vuur opstond en de bekendmaking
luide voorlas , in welke hij zelf zich , met den Baron VAN DER DUYN aan het hoofd der bevrijders
van het Vaderland stelde) dat het verlangen der
ingezetenen stolid vervuld te worden. Dit stuk
was door beide heldhaftige mannen onderteekend ,
en werd , op deszelfs verzoek aan den Heer Tux,LINGH overhandigd. Door den zelfden moed bezield , riepen gemelde Bevelhebbers hunne manschappen bijeen , geleidden die voor het huis van
den Heer VAN HOGENDORP , maakten dezelve , benevens de ook daar geschaarde .strangers , in het
bijzijn van de Heeren HOGENDORP , CHANGUION ,
VAN STIRUM en anderen , bekend met de aan hen
even te voren ter hand gestelde proclamatie , en
hadden het genoegen , de geestdrift der gardes tot
zulk eene hoogte te zien stijgen , dat zij onder handdrukkingen verldaarden, tot alle ondernemingen bereid te zullen zijn , om den vijand van den Vaderlandschen grond te helpen verdrijven.
DE LANDAS ,

A.

S. LASTDRAGER.

/JOLTER TOPA.
let i# er 4pitertopa. Holtertopa is een scheepsterm , als er door ondiepten gevaar is , dat men
aan den grond zal geraken , en dus peilen moet ;
dan geldt : schipper pas op ! Als het er toe zit, is
het te laat ; koud of holt er op aan ! waarvan ik hol-
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tertopa het heist afieide ; zulke zamentrekkingen

der woorden toch , waren oudtijds veel bij ons in
gebruik. Dit nu , wordt op andere dingen toegepast , als er gevaar, en alles in rep en roer is.

HONT. (DE)
Rom ik otter be font / ban Rom ift Our ben ftaart.
MARTINET heeft in zjene Spreehwoorden hierover omtrent het navolgende: 0 Men heeft wel gemeend , dat
het Spreekwoord dezen oorsprong heeft : Wanneer
een jongen zoo ver kan springen , als een bond lang
is , zal hij in een tweeden wel zoo ver komen als
de staart lang is , d. i. over den geheelen bond ,
omdat sommigen den staart kort hebben of gekromd
dragen , (Ns : wie over den pond komt , hold ook
over den staart. Maar dit is geheel mis. Men
weet dat Zeeland voorheen vast is geweest aan Holland en Vlaanderen : de zee heeft van tijd tot tijd ,
de rivieren , die door Zeeland naar zee liepen , wijder gemaakt, naderhand dieper ingeboord , en daaruit
zijn die verschillende eilanden voortgekomen , waarnit Zeeland nu bestaat. De stroom intusschen , die
deze Provincie van Vlaanderen scheidt , was reeds
in de dertiende eeuw zeer breed, en is thans nog
veel breeder. Hij draagt den naam van de WesterSchelde of de Hont (MARTINET spelt met d en t,
doch dit mag niet; het is Hont of Honte. Zie WEILANDS handwoordenboek. In zijn grout taalhundig ,
woordenboeh heb ik het niet gevonden. Van de
Honte draagt het dorp Hontenisse deszelfs naam ,
en dit verzekert de spelling van Hont en Honte.)

05.
HO loopt voorbij Vlissingen, Biervliel , Terneuse en
andere plaatsen naar Antwerpen , bij den vloet der
zee op , en draagt van Antwerpen of , bij de ebbe naar
zee , ter hoogte der genoemde stad , den naam van de
Schelde ; lager of bij Terneuse en Biervliet , de Hont
of Wester-Schelde , en is , voorbij Vlissingen zeer
breed, maar loopt vervolgens bij bogten smaller naar
en voorbij Antwerpen. Wanneer er nu een zware
wind of storm uit het westen of zuidwesten waait ,
staat het water in de Hont geweldig hol ; loch dit
mindert , hoe verder men naar en voorbij Antwerpen geraakt. Een zeeman nu , die over de breede en
hol gaande Hont met een klein vaartuig komt , kan
ook ligtelijk over de smalle , stifle Schelde, die den
dun afloopenden staart verbeeldt, geraken. Zie daar
(zegt hij) den oorsprong van het bovengenoemde
Spreekwoord , dat te kennen geeft : Ih kan gemahhelijh ligte dingen volbrengen , wanneer ik zwaardere heb verrigt."

Selden bekomt ijemant uitnemende dingen sonder
groote moeijte. God verkoopt spetenschap voor arbeijt , eere poor gepaer,, zegt het oude Spreekwoord.
J. CATS.

.1.
elf A F FA.
11111 i# at in aaffa. Spreekw. Hij ligt reeds in onmagt , of is al dood. De uorsprong van dit Spreek-

woord schijnt de volgende te zijn. Toen de Hollanders en wel bijzonder die van Haarlem, eertijds de

86.
kruistogten naar het heilige land bijwoonden , zetteden
zij gemeenlijk te Jaffa voet aan land, waar zij lang
werden opgehouden , en zoo als genoeg bekend is , de
meesten het terugkeeren vergaten. (28) Hunne vrienden gevraagd zijnde : waar is die of die? antwoordden : ja, waar zou hij wezen
figt al in laffa. (29)

K.
K A A P.

Op 3a1 be ftaap niet been. Door de Kaap wordt
in dit Spreekwoord de Kaap de Goede Hoop verstaan.
Zij is, als het ware, de sleutel van de vaart op de
Dost-Indien en voor de Oost-Indische schepen , die
hier gewoonlijk ververschingen plagten intenemen ,
van groot belang. Men ziet te scheep zijne aankomst
aldaar, met groot verlangen te gemoet. Ongelukkig
derhalve , wanneer het schip te wrak of de zeeman
te krank is, om de kaap aan te doen , en daarom zegt
men van iemand , die zfjn Joel niet zal bereihen of
ooh wel van zijne ziekte niet ophomen : 4ti 3a1 be
fiaap niet Wen.

K ABEL.
Zoo grof all een fiartef / is eene wijze van spreken , die gebruikt wordt om iets aanteduiden , dat
in zijne soort ver of is van fijn te zfjn. — beebe
ftreng maaftt ben Raba. Een habel is een dik touw,
om het anker te houden te boegseren , -schepen
te vertuijen en dergelijke meer. Eerst met de derde streng , begint hij te worden wat hij wezen inoet.

87.
Spreekw. gebruikt , beteekent het , volgens

TUIN-

de derde man brengt de praat aan. iij hadert het op nit Pred. 4 vs. 12. Een drievouwig snoer
zal niet ligt verbroken worden en het latijnsche
Spreekwoord tres faciunt Collegium ; doch dit be-

MAN ,

grijp ik niet. :Op Rroop in 4ct Rabagat/ d. i. de
kamer,, waar de kabeLopgerold of rondgeschoten ligt,
en naardien dezelve dienen kan voor een schans of
borstwering , zoo ziet men wel Bens , bij een zeegevegt, bange soldaten of matroozen als er gelegenheid
toe is , zich daarin verschuilen .en van daar dat
het Spreekwoord zegt 4' was een bloode bloed. —
Vat i0 ten Raba op 3aiber/ zegt men , wanneer
jets , waarvan men zich bedienen moet , niet bij de
hand is , even als dat een kabel op den zolder van

een huis of schuur ligt, tijdens het schip denzelven
behoeft. — aim 1 een Rini,/ in ben late. Kink (eigenlijk hrinh zie WEILAND) is eene omkrulling ,
waardoor de kabel , zoo als men zegt, in het ongereede loopt. Spreekw. zegt het : Er is eene zwarigheid in den weg gehomen.

Zwarigheden ligtvaardig weg te willen blazen, is
onverstand, maar die zwaarder te doen wegen dan
zij zijn, onredelijk en onbillijk.
F.

KAJUIT.
9110 4et in be kajuit regent/ ban bruipt 4et in be jut.
de kajuit is het verblijf van den bevelhebber,, de ,hut
op een schip daarentegen , die van mindere zeelieden. Meestal is de laatste Onder de eerste , en door
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het Spreekwoord wordt aangeduid : .41: hoogere stand
den lff den , moeten mindere daarin deelen.
Dit siet men menighmaal , ook nu in onze tijden ;
De Vorsten hebben sehult , de kleijne moeten lijden.
Want daer een moedigh Prins verkeerde slagen duet,
Daer is het, dat het volck de straffe dragen moet.
I.

CATS.

Ook , zonder op verschil van stand te letten , zegt
het in het gemeene leven : de eon deelt in het lot
van den anderen.

KALEFA.TEREN.
3a1 bat Intl Ratefateren. Kalefateren is een
woord van Italiaanschen oarsprong en duidt aan
een schip tegen bet indringen van het water , met
talk , pek en teer bestrijken , of ook wel lappen.
Spreekw. gebruikt men het, om aanteduiden li zed
het wel in orde brengen , even als art 3a1 tat
barken Ind itiaffc4en/ — 1ft ineet haat Wei mouth=
aan te pagen.

KANT.
Vet raarit Rant not hull. Pit . is het geval , wanneer men lets van het eene schip aan het andere , in
eene haven toewerpen wil , dat in het water valt , of,
wanneer zoo lets gebeurt, tussehen den wal en bet
vaartuig. Spreekw. zegt het : het homt in het geheel niet bisj , en is eene zeer gewone wijze van
uitdrukken om aan te duiden , dat in cone rede za.
menhang noch slot is.

89.
Zoo vindt men het in den zoogenoemden Frans
Bakes , en ook in een minder bekend boekje , getiteld.: een Comedia ofte spel van Hommus , daarin
betoont werdt , ',vat loon , dat de zonde geeft namelijk de doodt , ende hoe den mensch van alle
Creaturen verlaten werdt , alleen zone deucht staat
kern daarbe. Zeer genoeghljjk ende kortswijlick
voor alle menschen ende seer nuttelijck om to weten. Der zonde loon is de dood. Rom. 5. 't Amsterdam. Ghedruckt bij OTTO B4RETSZ SMI.ENT ,
Boeckdrucker, ',pomade op de Beguilers Bredestraet,
in de nieuwe druckerij 166.1. In dit werkje ligt

alles , zoo bespottelijk dooreen, dat men denkelijk
sedert dien tijd , van een boedel of andere zaak die
in de war ligt , eerst zeide : het is er homulus , en
naderhand , gelijk nu nog bij verbastering van het
woord, het is er hommeles.
V. E.

KAP ER.
is aar it een Raper op be kuit. Een paper is een
zeeroover , en verschijnt hij als vijand op de kust ,
dan is er gevaar van ontvreemding en verlies. Zoo
gaat het ook in het gemeene leven. Wanneer iemand
ons bespiedt en hetzelfde doel met ons bejaagt; wanneer wij gevaar loopen , dat een meisje ons ontvrijd
wordt , een post of eenig voordeel ons ontgaat ,
omdat er mededingers naar het meisje , den post of
het voordeel zijn , dan zegt men Spreekw. baar 0
ten Raper / of : er min Raper# op be ROL

90.
K UELHALEN.
6:211 3a1 Drginnen te ftielDaten. Kielhalen is , een
schip op zijde wenden , orn het behoorlijk te kunnen
nazien , en den bodem wet te verzorgen. Vooral op
onze zeeplaatsen en bij de Schippers , wordt het ,
zoo als het bier voorkomt , van eene vrouw gebezigd, om aan te duiden , dat zij aan het schoonmaken van haar huis zal gaan.
Zindelijkheid , is eene allerloffelijkste eigenschap

in eene vrouw , — wordt , althans Kier te lande ,
bij alle brave verstandige vrouwen aangetroffen, en
waar die deugd binnen de behoorlijke paten blijft ,
strekt zij , even als de matige en wet beredeneerde
zuinigheid , tot een van de sterkste steunen der
huishouding, dewijl eene zindelijke vrouw, behalve
het aangename voorkomen , dat zij aan alles, wat
haar omringt, weet te geven , tevens een schat besparen kan , dien het slordige wijf , door alles te
verwaarloozen , stilzittend verkwist.
A. FOICK.E. Sz.
Illg i§ jjertieWtalti/ wordt Spreekw. gebruikt van
ienzand , Wien men door en door nut gemaakt heeft
omdat hielhalen ook een scheepsstraf is , wanneer ,
de misdadiger door middel van een touw,, welks eind
aan de groote ra is vastgemaakt , onder het schip
wordt doorgehaald.
KLAMPEN.
WI itiampt mg aan tioorb/ zegt fig. 4' spreekt mile
aan , of , hij valt m# aan. Mailmen beteekent toch

in de scheepvaart het eene schip aan het andere
hechten.

K LIP.
3a1 bie klip niet te Dollen 3eiten: Spreekw. dat
gevaar niet te boven homen , klippen onder water
zijn toch voor den zeeman dikwijls zeer gevaarlijk ,
want kan hij die , door gebrek aan wind of door een
te sterken stroom , niet te boven zeilen , dan vervalt
hij er ligt op , en lijdt schipbreuk. Daarom zegt
men ook wel : be Turn en be brouturn Ain gebaaritike
Vroeg de meisjes liefde zweren ,
Vroeg met dischvermaak en wijn ,
Dans en spel gemeenzaam zijn ,
Vroeg een vrouw met geld begeren ,
lieet den wissel van de jeugd ,
Voor een ras vervlogen vreugd
Roekeloos verdiscompteren.
P. G.

WITSEN GEYSEEEK.

KLOUWEN.
Vat i een hioutuer/ ten Wartime Riau/net! Klouwen beteekent bij het scheepvolk hetzelfde als halefateren. Spreekw. zegt , hetgeen ik daar noeme : Er
is al heel wat aan te doen. Vervolgens worth het
gebruikt om iets buitengewoon groots uittedrukken ,
zoo dat men b. v. boort : dat is een hlouwer van
een jongen dat is een hlouwer van een os
KOK EN BOTTELIER.
te ben itoft DOM/ wart het ronftoat (de scheeps-
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keuken) Een scheepskok kan doorgaans niet
verdragen , dat de matroozen hem bedillen , en wanneer iemand kunner het doet , wordt hij ligt de keuken uitgejaagd. Spreekw. Tie het werk van zljnen
meerderen of ten minste desgenen , van wien hij
afhanhelffh is , berispt , behaalt er ondank door. —
91[0 ftoit en bottelier 3amen imben/ 4clort men / limar
be toter gebieben 0. Kok en bottelier hebben het
toeverzigt over de scheepsvoorraad. Zoo lang zij
vrienden zijn , kan hunne ontrouw, wanneer zij die
plegen , verborgen blijven ; doch ontstaat er tusschen
hen verschil dan beklappen zij ligt elkander en
het kwaad komt aan den dag. Spreekw. gebruikt ,
is het op verschillende standen , inzonderheid op
bewindslieden en dienstboden toepasselijk ; terwijl
het in het algerneen zegt: wanneer ondeugende menschen overhoop liggen , ontdekt men niet zelden uit
hunne verwtjten, het door hen bedreven kwaad.
Alleropmerkelijkst is dienaangaande het voorbeeld,
ons door J. B. CHRISTENMEIJER, in zijne nieuwe tafereelen nit de geschiedenis der lilfstraffelyke regtspleging , in den persoon van J. H. HIMMELGARDEN

gegeven. Nadat hij verhaald had , hoe deze beruchte booswicht , ten jare 1805 teregtgesteld , zich
op de listigste wijze , van de hem aangetijgde misdaden zocht vrij to waren, en hoe zijne medepligtigen , in het verhoor eenparig verklaard hadden dat
zij hem nooit gezien hadden, vervolgt onze Schrijver du.s : )) Had nu HIMMELGARDEN gezwegen
welligt hadden alien het leven er afgebragt maar
de maat der gruwelen was vol. De Voorzienigheid
verdwaasde den man des bloeds , en nu was het

95.
,) tot hiertoe en niet verder." De vermetelheid was
bij den booswicht nog niet ten top gestegen ; hij
wilde nog 6One uitdagende proeve daarvan geven ,
en het volgende gesprek narn eenen aanvang.
D HIMMELGARDEN.

(in vervoering en als in hevi-

gen toorn) Is het niet wat to zeggen , dat een eerlijk man (slaande op de borst) gelijk ik ben , door
zulke schurken (op de andere gevangenen wijzende)
moet worden vereerlijkt ? Mij gelooft men niet ;
maar zulke schelmen worden hier voor geloofwaar-

dig gehouden !
PETER ALBERT. (r erbleekende , en op eene waarlijk tooneelmatige wijze , met langzame schreden ,
over elkander geslagene armen , en min of meer
voorover gebogen ligchaam, tot voor HIMMELCIRDEN
tredende , en hem toen kort onder de oogen ziende ,)
ja , schelmen zijn wij , dit is waar ! maar gll —
gij zijt grooter schelm ; — Gij waart onze aanvoerder — gil hebt ons enz, enz. — Nu werd de

gansche kluwen ontwonden , — en regtvaardige
vergelding volgde het misdrijf,, op het schavot.

KomituIs.
Vet 3iet er nit at of men in ten itombui§ (scheepshenhen — ook wel rookgat waar het niet zelden morsig is) ftomt. Zoo spreekt men als het in een huis
of kamer in het geheel niet zindelijk — en vooral
berookt is.

lion P A 114 E.
Vet lua# baar foliere ftompanle. Kompanje is het
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verdek boven de hut, wel tot een magazijn gebruiht;
vandaar dat een kompanjemeester hetzelfde is', als
magazijn- of pakkuismeester. Hieruit laat zich het
Spreekwoord verklaren. Het zegt: men was er slecht
voorzien. Het was er armelffh.

KOMPAS.
tin Rompa# i# lierbraaib/ of ban be pen. Het howpas is de wijzer , waarop de twee en dertig winden geteekend staan , en wordt gezegd verdraaid , of
ook wel van de pen te zijn , wanneer het ontsteld
is. Oneigenlijk wordt het toegepast op iemands
hoofd , wanneer het niet wel staat , b. v. als men
gemelfjh is, en daarom zelfs de onschuldigste scherts
niet verdragen han. Niet zelden , maar vooral het
geval met hem , die alle , of vreemde _husten bezoeht (zie het woord haven) doch ook niet minder
met die zich te buiten gaat in den drank , van welke personen het Spreekwoord meest wordt gebruikt ,
en in welk geval men soms wel ziet gebeuren , dat
naar de volgende vertelling zweemt.
PIET FOPS was met zijn wijf aan 't kijven ,

Zij sweet hem onder de bedrijven ,
De sleutels naar den kop ,
Paz nam ze lagchend op,
En sprak: mijn lieve Taus!
Zal IE. Cipier van 't dolhuis zijn?
STARINGH.

Op bit Rompa# Ran men heft aangaan/ beteekent
fig. op dien raad han men gerust vertrouwen. --Met
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het oog op de strehen van het hompas , of de onderscheidene rigtingen van den wind , daarop aangewezen , zegt men wel van iemand , bat 411 ftrefien op
3pn Rompa§ De*/ om aanteduiden , dat hji nu eens
deze , dan weder gene wending aan zffne woorden
en daden geeft , al naar dat het zifn belang **int
te vorderen.
Die valsch van hart en bedriegelijk van tong is,
zal het goede niet vinden , maar in het kwade vallen. Doorgaans gaat het , zoo als SALOMO in deze

spreuk voorspelde. Veelligt zou men , zonder vermetelheid kunnen zeggen , dat het altijd zoo gaat,
indien wij slechts het kortstondig en ras voorbijgaand fortuin van den eerloozen niet verwarren
met duurzamen voorspoed , en geduld genoeg hebben , om de eindelijke uitkomst van zijnen weg of
te wachten.
J. H. VAN DER PALM.

L.
LAAG (DE) GEVEN.
f) II geeft Dem be Untie Ian. Men weet , dat op een
oorlogschip , door een laag geschut verstaan wordt ,
de gansche rij van stukken , die op zulk een schip
nevens elkander liggen. Men spreekt zoo van een
schip , 't welk b. v. drie lagen voert , d. i. drie reijen geschut boven elkander heeft. Schiet men nu
uit zulk een rij te gelijk , op een vijandelijk schip,
dan noemt men het : de voile laag daaraan geven. Maar oak deze spreekwijze heeft men in eenen
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overdragtelijken zin overgenomen , en gebruikt Naar
bij verschillende gelegenheden; wanneer men iemand
ruw bejegent, — hard aanspreeht , of zoo de waarheid voorkoudt , dat er niet veel tegen in te brengen valt ,— of wanneer men eenen anderen, op eene
minder gebruihelfjhe , maar niet minder onfatsoentijhe en lastige wiize , met een ganschen stroom ,
dock niet van woorden, begroet.

LAND.

aft 3ic lanb. Dit zegt men op zee , als men met
het bloote oog , of door middel van een kijker ,
eenige kust ontdekt ; maar oneigenl. wordt het te
scheep gebruikt , als de matroozen zien , dat de
sckaftbak zoo mindert , dat men bij den bodem komt.
In het burgerlijke leven zegt men aan tafel wel :
aft twc tan') of ook wel granb/ ontleend van een
vaartuig dat aan lager wal geraakt zijnde , niet
meer voort kan , en men duidt er door aan , dat men
verzadigd is. WI burft 'net tian lanb (ook wel van
durft lets niet ondernemen.
fteften:
Had menigeen zelf gedaan , wat hij anderen doen
het , menige zaak zou beter behandeld, de uitkomst
gelukkiger , en het gevolg heilzamer geweest zijn.
F.
3iet Wet/ joe na jct bp faith
Spreekw.
hoe het Met de zaah gelegen is — hoe ver
vorderd is.

97.
LAY E REN.
n latieert. Laveren is , overdwars been en weder zeilen , om wanneer men het in den wind heeft ,
even wel voorttevaren , en als men derhalve iemand
gedurig, van de eene zijde van den weg naar de and.ere ziet zwieren , omdat hij te veel gedronken , of,
om ook hiervoor eene spreekwijze van de Scheepvaart ontleend , in de plaats te zetten , ombat j be
lading fcljeep rjerft/ dan zegt men : pit iatieqt en men
belacht- men bespot hem.

leder vermaak tot het uiterste gedreven , wordt
vergf: 't Geen tot een hartsterking en verfrissching

van het menschelijke leven was bestemd , wordt bij
gebrek aan matigheid , ons verderf.
JERUSALEM.

LIG T ER.

imgt een ligtp aan troop. Een ligter is een
klein vaartuig , dat een gedeelte der lading van een
grooter inneemt , opdat het te beter een haven moge
kunnen binnenloopen , of over de droogten heen geraken. Spreekw. zegt het in het algemeen: hij
hrtIgt onderstand en pulp doch in het bqzonder :
om door moefjelijhheden en bezwaren keen te homen.
In u mijn dierbaar Vaderland !
Is de armoe , die om hulp kwam smeeken ,
Van bangen kommer nooit bezweken :
Gij hood haar altijd onderstand!
Al troffen u de felste slagen
Al legt de nijd uw welvaart lagers,
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Gij deelt nog uit uw oversehot :
Ms mildheid liet zich nooit vermindren ,
Gij zorgt dat niet uw sehatten mindren ,
Waarvan ge op woeker geeft aan God.
P. NiltrIVLAND.

Men heeft ook nog: alle beetie§ 4efilen/ idle bragtJO Born / dat somtijds meer ernstig , maar doorgaans lagchende gebruikt wordt , om te kennen te
geven , dat ooh eene hleinigheid wel Bens wat kan
uitwerhen. Doch , of dit van denzelfden oorsprong
is, wordt betwijfeld.

Lo E F.

*Li fteerit Rein be lorf af. De loef is die zijde van
het schip , waar de wind van daan komt en vandaar
beteekent loeven , tegen den wind inkrimpen, — scherp
bij den wind houden. Voorts de loef hebben , boven den wind zijn ten aanzien van een ander schip,
dat in een zeegevecht van het grootste belang is ,
daar hij die de loef heeft, boven den wind is en ten
alien tijde bij zijnen vijand komen kan, terwiji de
geen , die in de lij is , zulks onmogelijk kan , en
door den damp van het kruid naauwelijks zien kan,
wat hem te doen staat. Het Spreekwoord lij fterra
(of taint) Dem be WO aft zegt: H# gaat hem te boven. — liff overtreft hem, of ook wel : hij behaalt
eenig voordeel op hem.

LOODS.
1 ni ili ten goebe/ een lien= toob§/ ook wel
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innbciman. Fen loud, is ietnand , die kundig is in
de gronden voor den mond eener haven of rivier ,
en schepen behouden binnen en buiten brengt , waartoe hij zich van een , dieplood bedient. Spreekw.
worth onder den naam van een goeden loods, elk
verstaan , die in eenig yak veel ondervinding en behwaamheid heeft opgedaan , en daardoor de gesckikt..
heid verhregen om er, niet alleen voor zich zelven
goed in voort te homen , maar ook anderen te onderrigten en te raden. Daarentegen heeft men: Da

Sit et Wet bieper / 3cibe be WW1/ en Dli pear wonb/
om te kennen te geven : men moet van menschen ,
die van behrompene geestvermogens zfin , niet meer
verwachten , dan zij in staat *In te doen.

Alle menschen kunnen geene even verhevene zielsvermogens hebben : de wereld zou er slecht bij
staan , indien het zoo ware. Er moeten meerdere
ondergeschikte , dan heerschende genie ') onder de
zonen der aarde zijn, zoo zij niet alien in eeuwigen
twist zullen leven.
VON KNIGGE.

Ik heb , jet begint te Witten/ voor : het begint te
bedaren , hier niet laten volgen , omdat men daarbij
niet aan de Scheepvaart , maar alleen aan den wind
denkt , en luwte ook tot het land betrekkelijk words
gemaakt , als het b. v. is: de Schaapkerder leidde
de kudde aan de luwe zje de van het bosch i- of in
de luwte van hooge bosschen. Poor.
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L

u.

De lij , is die zijde van het schip , waarheen de
wind waait , die door het overhangende en uitgespannene zeil nedergedrukt wordt en op het zwaard
rust. Wanneer nu het eene schip de loef , of den
bovenwind heeft , dan is het andere schip , dat onder den wind, ligt in lij. Hiervan nu hebben wij ,
naar WEILAND de volgende Spreekwijzen : ientanb
op be Ig fintiten/ voor: hem eenig voordeel ajzien.—
gaunt" in be in tram/ voor: hem to boven gaan.
-amo
in be ln/ voor; in hood Drengen. — actnanb
in iti 4outien/ voor: hem in **fie magt bedwingen. —
IN tint in Ili/ voor : hij is overwonnen.

IL IJ K.

(0 E)

pp 0 nit be Wit geffagen. Door het woord itik
wordt to scheep verstaan het touw , dat rondom de
zeilen vastgenaaid worth. Wanneer nu door storm
of rukwind een zeil daarvan afgescheurd of als uitgeslagen wordt , is hetzelve , zoo als men zegt ,
ontredderd. Wie , Spreekw. gezegd , nit be ilift gelinen i§/ is geheel in de war, — weet Beene nithomst , — han zich niet redden.

LIJIN -.LIJII1TJE.
titatile§ (of zachtjes) aan/ ban tveRt be inn (hetzelfde met touw) niet. Het is , of wij Hollanders,
het den schipper van een trekschuit, den zoogenoemden Jager (als wtj op den titel letten) hooren toe-

WI.
aroepen , om voortekomen , dat de lijn , waarmede
schuit en paard verbonden zijn , door to felle aanstrenging breeke ! Oneigenlijk zegt het : Gaat niet
met drift te werh , opdat daardoor uw plan niet
mislukhe. Van /fin komt bij verkleining, het woord
ljentje of touwtje. Van daar : treft aan bat 1pntje
nict/ voor: bemoei u met die zaah niet. — q1511 meet
aan bat fpntje nict trcliften/ d. i. gty moet van die
zaah niet ophalen , — Naar niet aanroeren ; noch
daaraan tornen (eigenl. ruhhen, zie WEILAND.) Pp

loot in ljet ipntic/ d. i. met de lijn om het IV,
ten einde een schip of schuit voortteslepen. Als
men nu met iemand wil spotters, die in plants van
medetevaren , de schuit moet voorttrekken zegt men:
bic in jet fpntfc toopt/ liaiqt tube: maar van daar
ook in het algemeen : t_i ICIOPt in jet ipntic: voor :
h# wordt voor den geh gehouden. Nu en dan boorde ik het SpreekwoJrd gebruiken om aanteduiden :
hfj is aan den gang geholpen: of ook wel : hja verdient de host met moeite. — Zp traken Eine ipn/
zegt men in het huishoudelijke , maar inzonderheid
van gehuwden , die overeenstemmen.
Ossen voor een ploeg gespannen ,
Dienen wel een weg te gaan ,
Leert dan vrotiwtjes, leert dan mannen ,
(Deze les gaat beide aan)
Mee to trekker gene lijn ,
Wilt gij dat er rust zal zijn.
J.

GOEREE.

M.
MAST.
WI mag 3ien / Doc Di ben matt tigaalt. De mast
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is op, het schip , dat lang , opstaand hoot, aan
hetwelk de hoofdtouwen tot stevigheid gespannen worden. Om nu te zeilen , moet daar , waar men geen'
vast staanden mast heeft , zoo als op groote schepen,
dezelve als hij neerligt, worden opgehaald., 't welk
geen gemakkelijk werk is. Spreekw. gebruikt , duidt
dos het genoemde aan
moet zien , hoe ver hif
het brengen han, — beproeven, hoe hij de zaah zal
uitvoeren ,
ook wel : hoe h# aan de host of door
de wergild zal homen. In dien zin zegt men mede :

3at ben inapt itiet
3oubt boo; ben malt marten / beteekent Spreekw.
zoo hij meer at , zoos hij moeten lijden, afgeleid
van een gebruik om de matroozen wegens gulzigheld of onvoegzaamheid onder het schaften, aan den
mast gebonden , te straffen.
1 tiaqt/ tuaar be groat ma§t baiqt. Op kleine
vaartuigen vindt men gewoonlijk een , op grootere
twee , en op de grootste drie masten. Vandaar zegt
men een driemastschip of driemaster voor een groot
schip. De namen nu dezer masten zijn verscheiden.
De voorste heet de fohhe.mast , omdat daaraan de
fok wordt gehecht ; de tweede of middelste overeenkomstig zijne gedaante , de groote mast. Van daar
zegt : de Spreekwijze: bum itia4 bt groat waft
bacqt/ (zoo wil het WEILAND in navolging van WINSCHOTEN) overal varen , waar het gevalt ; doch naar
het gebruik berekend , meer nog : willen hetgeen
de meester wil , — van hetzelfde gevoelen met z9.nen meerderen zijn , of ten minste , hem vorlgen.
/Dup. mortal gene flute groat marten op ern frpip
3gn. Spreekw. Daar moet maar een baas zfin.
J. CATS heeft bij dit Spreekwoord, met gelijksoortige
door hem aangehaald :

1.03.
Twee honden 't samen aan een been
Die dragon nimmer overeen ,
Twee raven teffens op een tack ,
Dat is gedurig ongemack.
Twee mussen aan een koren-air ,
En maken nimmer vreedsaam paar ,
Twee hanen op een boeren werf,
Die vechten eeuwig om het erf.
Twee Prinsen in een Koningrijk ,
Die staen geduurich ongelijck. enz.

Vane ma§ten tiangen beef Ittinb. Al wat laag en
smal is, gevoelt weinig winds, maar tegen hetgeen hoog en wijd uitgebreid is , druischt zeer veel
winds aan. Hooge tnasten (het Spreekwoord heeft
ook wel , boomen of molens) vangen veel wind: zegt
dus: groote , aanzienliihe personen, staan het eerst
voor haat en laster bloot.
&mint de guide middelmaet ,
En set ter zij den hoofdschen staet ,
De Stormen treffen 't steijl geberght
En watter trots den Hemel tergt ,
Wat hoogh is , lijdt te grooten last,
Waer 't rijsken buijght daer schut de' mast ,
De blixem tast Palleijsen aan ,
En laet de slechte hutte staen.
D. Pz. Psi,.

Vti main ban cen' waft cen'§r4oenpen. Spreekw.
bederft jets groots om jets Heins.
c be3em op ben ma§t om be ace frftoon te
Dit Spreekwoord wordt genoegzaam opgehelderd door
het volgende schrbven van WAGENAAR wanneer hij
van den handel-oorlog tegen de Oosterlingen (de
steden aan de Oost-zee , in het Hanzee-verbond begrepen) die in 1433 uitbarstte , .gewaagt: De onzen,

104.

meldt hij , werden zoo stout op kunne overwinningen , dat v.)* , zoo men zegt , gewoon waren een bezem in den mast te voeren , om te kennen te geven ,
dat zfj de zee van alle vrijbuiters schoon geveegd
hadden."(30) Di t stemt volmaakt overeen , met hetgene
men in de /roniek van Holland door van GOUTDOEVE
uitgegeven , leest , namelijk : pattanbe.0 en „terIanbq:i Waren fa Warr rube in fa voate,1 menirDtr optq 3er/ bat men in tang4r obeli anbrgi gDern frijeprn
elm; are en imnam ban brfe/ rube in ern teprinn
brim/ DingDen fp brOfrmen am 4aer marrlifrn. (31)
Daarom zingt VONDEL ook :
Dan voert hij op den mast, den bezem tot een wapen.

Nog ten jare 1813, maakte de Schout bij Nacht
A. KIKKERT van deze zegswijze een gepast gebruik,
wanneer hij zich in zijne proclamatie van 26 November , onder anderen dus liet hooren : D De bezem weer op den mast! en de wateren schoon geveegd van de aanhangelingen eens veroveraars ,
die in de razernij zijner verhitte verbeelding , zich
onoverwinnelijk waande , zijn gebied tot aan de
grenzen der aarde zocht uittebreiden. Herstelt de
glorie van Holland& vlag , weleer onverwinnelijk ,
weleer geeerbiedigd , maar sedert door de heiligschennende handen onzer verdrukkers met schande
bezoedeld en aan Harden gescheurd. Wij strijden
nu niet meer voor eenen dwingeland , die ons
puttede , die al onze pogingen , die het bloed onzer
jongelingschap schatbaar maakte aan zijne heerschzucht , en die , zoo vele jaren lang, een spel maakte
van den vernielendsten oorlog neen. ! wij strijden
voor ons eigen. vaderland , voor onze ouders, voor
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onze vrouwen, onze kinderen en onze bezittingen.
Deze zaak is wettig , is heilig. De zaak van het
raderland , is de zaak van God.

A. S.

LASTDRAGER.

..........--.......

rt.
Ook onder deze letter zijn mij geene Spreehwoorden of Spreekwoordelfjhe zegswifzen van de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend , bekend.

0.
ON DER OF OVER.

Irt mon rr otter of oiler/ zegt men, als het schip
zich in nood bevindt, zoo dat men den hagchelijken kans tusschen vergaan of zich te redden , moot
wagen.
Zoo kwam in het midden der achttiende eeuw de
onverschrokken zeeman, KORNELIS SCHRIIVER , toen
nog kapitein zijnde , in gevecht met een' Algerijnschen zeeroover , die een groot , welgewapend en
sterk bemand schip voerde. Heet was de strijd ,
die van weerskanten , met onverflaauwden moed
werd volgehouden. SCHRISVER bekwam intusschen
aanmerkelijke schade en liep (niettegenstaande de
heldhaftigste tegenweer) eenige oogenblikken gevaar
het onderspit te delven. Het denkbeeld van een
slaaf der bloeddorstige Algerijnen te worden , was
hem ondragelijk. In dezen uitersten nood laat hij
zijnen konstabel , in wien hij een groot vertrouwen
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stelde bij zich komen , hem bevelende , zich met
eene brandende lont bij de kruidkamer te plaatsen ,
en den roodezz, haan in het buskruid te werpen ,
zoodra hij hem driemaal met den voet op het dek
hoorde stami)en. De konstabel hoorde bedaard dit
bevel aan en vertrok , onder de betuiging , dat hij
den last van zijnen bevelhebber getrouw zoude nakomen. SCHRUVER , die nu geene slavernij meer te
duchten had, vocht met de grootste ge .w theid voort,
en door de hitte van den strijd vervoerd, stampte
hij tot tweemaal toe, met den voet op bet dek; doch
herinnerde zich nog in tijds , het door hem gegeven
bevel. Zijn overschrokken cooed werd gelukkig met
de schoonste uitkomst bekroond; de roover verloor
eindelijk den hoed , streek de vlag , en gal zich
over. Verheugd over deze onverhoopte zegepraal ,
vliegt onze held naar beneden , prijst zijn wakker
scheepsvolk over den betoonden moed , doch vindt
zijnen konstabel nog met de brandende lout op den
hem aanvertrouwden post, en vraagt hem : I) Staat
gij nog daar ?" — ;) Ja kapitein twee had ik er
gehoord ; ik wachtte maar op den derden."

G. ENGELBERTS GERRITS.
Het Spreekwoord: jet most et op of antler/ in het
geineene leven gebruikt , beteekent : dat er een elide
aan de zaak moet homes; zii moge dan gelukkig of
ongeluhhig uitvallen.

00S T-INDI el.

Jrirn Stet op peen flap/ di§ men tilt cao0t-anbit Romt.
Dit Spreekwoord is niet duidelijk. Oppervlakkig
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beschouwd , zou men zeggen, dat voormaals een ruime aanvoer van apen , daartoe aanleiding moet gegeven hebben , waarvoor ik echter geen bewijs gevonden heb. Mogelijk we! , wordt het best opge
helderd , door vergelijking met een ander Spreekwoord : riteft ben uap beet wanneer men op
eene of andere wfize geld behomen heeft, en de aanmerking van WINSCHOTEN en WEILAND, dat het woord
aap, eene somme gelds , een schat beteekent. Het
Spreekw. men 3ict op Ent aap (geen geld) alri men
uit tbaft-.'Snb0 Rana/ duidt in het gemeene leven
aan : de hand die gewonnen heeft , is mild. Men
weet voorts , dat Oost-Indie het peperland is en
daarom zegt men wei van iemand , die in de vaart
gaat peper Daten/ of Dp gait am
derwaarts gaat
print ult.
Siet waiter volck van kruijd wil blosm ,
Hier en heel verr' van hier omtrent :
Dien moet het laden,, sou men 't losen ,
Voor soo veel keelên soo gewent ,
Zijn wij niet qualiok uitgekosen ,
Tot sulcke taf'len sonder end ,
Bchooren zulke Peperdoossn (Oost-Indische schepen.)
K. HUYGE1119.

OP... EN UITDOKKEN•

3a1 Diet marten aphaftinn of ook wel , uitbakiten.
Een dok is een besloten plaats , waarin de schepen
bewaard worden. Van daar dohhen voor : in het doh
brengen. Op- en uitdohhen, als een schip nit het
doh gehaald en in de vaart gebragt wordt. ig 3a1
Det marten apbakften zegt Spreekw. het voor den dag
brengen en uttboftRen: het teruggeven.
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Beide moesten de Franschen, ten jare 1815, doers,
Zij hadden gedurende hunne vernielende oorlogen ,
op het voetspoor der oude Romeinen , eene menigte
meesterstukken der kunst , zoo wel standbeelden
als schilderijen , uit Italie , Duitschland en elders ,
hetzij door afgedwongene verdragen , hetzij door
onbewimpelden roof, naar hunne hoofdstad gesleept.
Onder deze betreurde ook Nederland het kostbare
en door geheel Europa beroemde kabinet van naartuurlijke zeldzaamheden der Prinsen van Oranje ,
door hen uit den Rage , en eene menigte onnavolgbare schilderstukken , zoo als de afneming van
het kruis door RUBBrNS enz. uit de kerken van.
Antwerpen , Gent , Brugge en elders , medegenomen. Door eene overdrevene , kwalijk geplaatste
grootmoedigheid , had men hen dit alles , bij den
vrede van 1814, laten behonden. Thans begreep
men , dat dit voorbeeld van inschikkelijkheid , den
Franschen als zwakheid was voorgekomen , en besloot dus , zich in natura van het geroofde meester te maken , volgens den regel , die elk vrijstelt ,
zijn wettig eigendom wedertenemen , waar hij zulks
vindt. De Nederlanders waren de eersten , die
het waagden , te midden. van Parijs , de handen te
slaan aan het overladene Museum. Niet alleen
werden aan de Belgische steden de meesterstukken
hunner Vaderlandsche kunst teruggegeven , maar
de Hoogleeraar BRUGMANS , die reeds te Waterloo
in eene andere betrekking , zoo veel goed had gedaan , zorgde nu ook , dat het Stadhouderlijke kabinet grootendeels , of, waar het te zeer uit een
verstrooid was , door andere voorwerpen ruim
vergoed , in 't Vaderland terugkwam. De Koning
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schonk , tot prijs van 's mans welgelakte pogingen ,
deze geheele verzamelirig aan de Leidsche Hoogeschool.
N. G. VAN KAMPEN.

P.
P

EILE N.

VII jeeft min grenb ;open / zegt eigenlijk de diepte
van het water afgemeten en Spreekw. hij heeft achter iemands geheim trachten to homen.

Die ijdele nieuwsgierigheid , die navorschende en
bemoeizieke geest , Welke de menschen doet indringen in de zaken en geheimen van anderen , verstoort niet zelden de goede orde en vrede der zamenleving , — geeft aan verscheidene verkeerde
drifter voedsel , en trekt menig eenen of van het
achtgeven op de vervulling van zijnen pligt.
ZOLLIIKOFER.

P ER.
pp i0 ern regte peittcpert/ of, ki !eeft pert aan be
Dpert. Zoo spreekt men van een plakker in gezelschap , die van scheiden noch opstaan weet, wanneer
hij eenmaal bij goede vrienden aan het zitten, spelen of praten is , en dat zeer natuurlijk , omdat een
gepekte broek der schepelingen , aan stoel of bank
vastkleeft.

110.
PLECIIT.
ac plerlit if: /Ian Det frjjip. De plecht van een schip
is deszelfs voor en achter verdek. Het eerste is
de voor- het Iaatste de stuurplecht. Het Spreek.
woord schijnt een klankspeling te zip' op het woord
pleegt (gepleegd) als een deelwoord van het werkwoord plegen ; er wordt toch door aangeduid : Men
doet niet meer zoo,— het is niet meer in gebruih,—
het wordt niet weer in acht genomen. Ik ineen evenwel het Spreekw. ook wel te hebben hooren gebruiken van een huisgezin , school of dergelijke , waar
alles in de war , of, om weder een scheepsterm te
bezigen , booi haptein was , en als men daarbij in
aanmerking neemt , dat het commando of bevel ,
meestal van de plecht uitgaat , dan is een schip
zonder plecht, een juist zinnebeeld van een' staat ,
maatschappij of huisgezin zonder orde.
Maar waaraan dan aan gebrek van orde, zijn die
tooneelen van jammer en ellende toeteschrijven ,
welke zoo menigmaal ons mededogen wekken : voormaals bloeijende familien nu geheel. bedorven , de
bedrukte weduwe en het verwaarloosde weesje hulpeloos in de wijde wereld uitgestooten ? wat is zoo
vruchtbaar geweest als dit , in het voortbrengen
dier snoode euveldaden , welke de zamenleving met
onrast en schrik vervallen , ja die tot bedrog , geweld en zelfs dood.slag leiden ?
B.
Men zegt ook wel ban be plc* rbiten/ d. i. nit
ziinen staat gerahen,—zfin ambt of bediening ver-

liezen , en dit last zich daaruit verklaren , dat de

bevelhebbers ter zee op de plecht staan ; — die nu
afgezet wordt , volt , als ware bet, van dezelve af.
PLUNJE.
915tro tan pint*. Plunje is alles , wat een zeeman
tot zijne kleeding van wol of linnen heeft ; vervolgens wordt er in het algemeen, allerlei kleeding door
verstaan en die te Bergen zegt haar opteruimen of
wegtesluiten. Spreekw. maak , dat g2f uit den weg
Aomt , want het zal er gelden,

Dit was voor de Belgen , tijdens den aanvang
van den tiendaagschen veldtogt, ten jare 1831, het
enkele woord van onzen koning: Voorwaarts!
R. C.
POMPEII.
4oubt jet met pompon Dollen. Is het een of
ander ongeval op zee oorzaak , dat het water in het
schip dringt , aanstonds moet men, met alle man, aan
het pompen. Vertraagt men er mede, of scheidt men
er mede nit , dan neemt het water de overhand en
men moet verdrinken. Vandaar niet alleen , Spreekw.
4oubt het met pompon Dollen voor: hij houdt het
ter naauwernood , met moeite vol ; maar ook: Jaen
meet pampen of tier3uipen/ voor: men moet werken of
te gronde gaan.

Hoelang luiaard, zult gij nederliggen? Wanneer
zult gij van uwen slaap opstaan ?
Een weinig
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slapens , een weinig slaimerens , een weinig hand-'
Youwens , al nederliggende , zoo zal uwe armoede
u overkomen als een wandelaar en uw gebrek als
een gewapend man.''
SALomo.

POOLSHOOGTE (00K WEL HOOGTE.)

pp mint PactIODoogte/ bij verkorting Dante/ zegt
men van den zeeman , die astronomisch berekend ,
op welk een' graad van hoogte , hij boven de kim
is ; maar Spreekw. gebruikt men het van iernand ,
die naauwheurig onderzoek doet , hoe het met een
persoon of zaah gelegen is.

P RAA111.
Een praam is een schouw , die b. v. met molder
geladen diep onder water worth gedrukt en vandaar
zegt men Spreekw. b. v. bic ham ' Inorben 3rrr arpraant d. gedrukt of verdruht.—pet tO ern manwig um to een pgatm to 3rtten/ zegt men Spreekw.
van een ventje dat niet veel to beduiden heeft.

Q.
Ook onder deze letter zijn mij geese Spreehwoorden
en Spreekw. zegswilzen , van de Scheepvaart en het
Scheepsleven ontleend , bekend.

113.
R.
REEF.
pp =At be reef to§/ of pj binbt ten rccfjc in. De
reef is een strook van het zeil, van eenige nevens
elkander geplaatste koorden voorzien , die elk tegen
over zich een gaatje hebben , waardoor men ze
trekt, oni het zeil intekorten. Vanbier zegt : Bli
ma ga be reef lo/ Spreekw. h'j maakt zijne huishouding omslagiiger en , j i ijinbt ten reefje in: hfi vermindert zfin' staat. Ook beteekent het wel aan tafel : h# begint minder te eeten.

111 rocit inet 3pize eigenc ricmcn / zegt Spreekw.
Hfi beproeft zijne eigene bytaten
te maken.

0 lit

vorcleringen

Zich op zijne eigene riemen in een gevaarlijk
vaarwater zoo als b. v. dat der Poezie begevende ,
moet men zijne kracht overwegen , eer het schip
zee kieze. Menigten lijden hier schipbreuk , die
door verwaantheid aangevoert, ja vervoert , zich
te vroeg en te diep op dezen Oceaan wagen , en
niets is er schadelijker,, als eige liefde , die fraaije
vernuften verblindt en onder hout. Die naulix twee
of zes goede revels weet uittewerken, wil een leerdicht opzetten. Die qualijk een leerdicht kan , wil
voor een treurspel spelen, of een heldenwerk trompetten. Bij trappen klimt men eenen tooren op en
niet zonder trappen, tenzij met gevaar van den pals
8
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te breken. D'een bereikt langsamer, d'ander sneller , den *top der volkomenheit hoewel men hier
naulix volkomenheit vint , omdat die de maet van
's rnenschen vermogen overtrert.
VONDEL,

1ti !aat 4ein op stint rigene rietnen brptien: Zie
set ern don of dem* onber uct 3tit.
Spreekw. zet , even als een schipper , die den
voortgang van zijn zeilend vaartuig door het roeijen
bevordert , of , door een riem het zeil sneer gespannen doet staan , en alzoo sneller voortspoedt, de
drfiven.

zaak, die hji behartigt , meerder hracht
GOMMER en ARMIJN te Hoof ,
Donghen om het rechte geloof ,
Ieders ingebracht bescheit
In de weeghschael Wert geleit :
Docter GOMMER arme knecht ,
Had et met den eersten slecht ,
Nits de schranderen ARMIJN
Teghens BEZ A en CALVIJN,
Lei den rock van d' Advokaet
En de kussens van den Raet ,
En het brein dat geenszins scheen,
IJdel van gezonde reen :
Brieven die vermelden plat
't Heiligh recht van elcke Stadt.
GOMMER zag., vast hier en gins,
Tot zoo langh mijn Heer de Prins
GOMMERS zijd' , die boven hingh ,
Trooste met zijn staele klingh ,
Die zoo zwaer was van gewigt ,
Dat al 't andere viel te licht,
Toen aanbad elck GOMMERS pop ,
En ARMIN , die kreegh de schop.

VoNDEL.
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Op faalt be riot= binnen. Spreekw. hfj eindigt
lets , of laat het varen.

it JET.

pp laat atle0 in 4ct riot to_opn/ of ftuurt affe,4 in
tet rict/ zegt Spreekw. h9e bestuurt zfjne zahen,
even slecht als een Schipper,, die zff a vaartuig niet
nit het riet weet te houden.
Als de verwarring insluipt in de zaken der menschen , nadert niet zelden de armoede als een gewapend man. Op het gezigt van het naderende
onheil sidderen zij ; maar hebben de sterkte van
geest verloren om er zich tegen te wapenen, en
met opene oogen storten zij in den knit, die voor
hunne voeten. ligt.
**

11,0EIJEN.
pp tacit er aan of onber/ beduidt Spreekw. hfj
heeft er de hand in. Zoo zegt men van de vrouwen , die eene barende te hulp komen , bat RI Mt
roc4en gaan. — 30 meet ror4en met be riemen / bie
4ti ljeeft/ Spreekw. zich van de middelen en gelegenheden bedienen , welhe 49' bezit. —pli meet tegen luinb
en ftroom npraejen/ Spreekw. hfj heeft de grootste
moefjeltyhheden te overwinnen. — O rder ürt fitaanbe
3eit i3O het garb rorUen. Spreekw. het gaat gemahhelijh als men hrachtig geholpen wordt ; of ook wel:
als men eenige vaste inhomsten heeft , han men or
ligtelijh jets bij winnen, om bekoorlijk te bestaan. —
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Op refit inct tiers tin= naar fiver Ina'. Wie met
Lien riemen roeijen laat (want zelf kan hij dit nooit)
doet wel zijn best oat ergens spoedig te komen , en
daar lager wal , volgens hetgeen bij dit woord zal
aangeteekend worden , eenen verminderden staat afbeeldt , zal de zin van het Spreekw. wel, zijn : hij
schliant er zich op toeteleggen om, zoo als men zegt
den boel gaauw op te mahen en banhroet te gaan.

Geestig schreef K. fluIrGENs van zoo iemand
RELNait is met sijn stramme laden
Naer Ak ,ffis Baden toegereden.
Baer he2ft hij geld en sael en per,' ,
In alle vrolickheit verteert.
Siet , wat de water P n vermogen
Te pa-rd is hij naar 't bad getogen.
En op sijn' voeten weergekeert.

R OEB.
fjoubt firt roer/ Spreekw. hij bestuurt de zaTwain 4rt par,; 11aft: hij laat het bestuur
ken. —
niet varen. IT)11 Sit aan fict roc, Ilan taat: hi oefent de regering des Lands nit.— pp Doubt 3tin rep
ma: hide bestuurt zijne zahen goed, of ook wel :
ijoubt
gaat refi t over eind, — en waggelt niet.
Drt rare in het Mater / d. i. de zaah aan den gang.—
hi/ blii:ft vast bfj zijn
ftaat Ittif aan fict
naa',,
: het is er op aangetar;
fiat
besluit.
toe,
ccitaan: Ib heb op
te
aft
fIeb
min
uoo
legd.
mijn' beurt gepast , of , mfin' beurt vervuld. Poitti
Mu top refit: pas op , dal gif nlet valt. — Mtn
ini§tpt niet naa?.. Cict rar2.: men schikt zich niet naar
ftecRt jet
het bestuur , men is ongehoorzaam.

117.

rm In bt hfj laat zijne bediening varen of doet
afstand van zfj nen post. (Waarschijnlijk afteleiden
van een gebruik der boeren en schippers om wanneer zij hun vaartuig gebruikt hebben , het roer er
aftenemen , en bier of daar in een heg te steken ,
om voortekomen , dat men er zich , buiten hunne
voorkennis , van bediene.) 'Oct Doefb i p le.t req. Van
pct fr4ip : Dat gedeelte van 's menschen ligchaant
'1 welk het middelpunt van het zenuw-gestel , de
hersens , in zich bevat , en waarin de voornaarnste
werktuigen onzer zinnen geplaatst zffn, is voor het
geheele ligchaant , wat het roer ter besluring van
het :chip is ; daaront zegt men ook van iemand
wiens gedachten loopen spelen , of , die niet regt bly
zijne zinnen is : ijet roe; i Van rjet jOip/ of ook :

trgt ütt Look ntwr 't Doorb
rjeafb ituurt niet.
baiv 't binben lull/ zegt in zeentans taal: houdt
eene vaste streeh naar zekere plaats ; maar overdragtelijk: hfj bestuurt de zaken tot bereihing van
zfin doel. Zoo schrijft HOOFT : van 't rot der Nederlandsche zaken, te born 'corn otirr 'tttocqb/ bear
-511 'tbinbrn luitbrn.
De kranke hulk van den Staat ware gewis ondergegaan , indien JOHAN DE WIT niet aan het roer
gezeten en de lessen nageleefd had , welke hij reeds
vroeg aan anderen inboezemde , door te zorgen
(om zijne eigene woorden te gebruiken) dat men
aan de eene zijde de koorde niet te sterk trok en
gevaar liep die te breken , en aan de andere zijde,
door te veel los te laten. , niet toonde, dat men bevreesd of wanhopig was.
F. A. VAN HALL.
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S.

SCIIEPEN.
aft ben met jrrn gefOrept (opgescheept) zegt
Spreekw. 1k ben met hem belast of verlegen. Zoo
zegt HOOFT : Ik ben daar wee gescheept , daar ik
mee over moet.

SCRIP/ SCIIUIT.

pti rrebt min aan bat frDip/ Spreekw. hjj is merle
in die zaak betrokken.— Vet i§ ten bicp gaanb frpip.
Zoo spreekt men van iemand , die voor zich en zjjn
huisgezin veel geld noodig heeft om zone verteringen goed te waken, denkelijk omdat een schip, het-

welk , of door eigene zwaarte , of door zijn last diep
gaat , veel water noodig heeft om te kunnen vlotten
en varen ; van daar ook bet Spreekwoord : woot frDip/
groat Water / omdat hoe dieper een schip gnat , het
zoo veel te meer water behoeft , zal het niet aan
den grond geraken.
Ses paerden Heer,, en soo veel knechten ,
Daer gh' alle daegh voor aen moet rechien ,
En die daer voor uw koets bestaen ,
Of achter u geflickert gaen ?
't Staet heerlick , sonder wederseggen :
Maar,, mach ik 't met u overleggen ,
Voelt gh' aen u selfs niet waiter schort ?

Uu, staart wordt langh . --, sew vleugels hort!
K.

aft met

Oct

HUYGENS.

fr4fp aan be 3er übergellen. Spreekw.

miine handen van den persoon of de zaak aftrek-
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hen , den man aan zjen lot overlaten. — Daaren-

tegen zegt men : *Oct i§ crn fcDip/ Isaac um tic .4anb
aan ma rjoubcn/ voor: het is een persoon of zaah,
die men niet moet laten varen. —pa i tuffc4rn ftaai
rn fc4ip grUalfrni Spreekw. voor den eigenaar verloren gegaan. Oct icriip mart op bi ijelfing/ zoo spreekt
men van een vaartuig , als er iets aan to herstellen
valt , en zoo ook Spreekw. van een mensch , als hij
bran, is en geneeshundige behandeling noodig heeft;

dan geldt toch :
Eer den Geneesheer, en beloon helm naarmate hij
u dienst heeft bewezen , want ook hem heeft God
geschapen. — Schoon de genezing komt van den
Allerhoogsten , hij ontvangt nogtans van den Koning
geschenken. — De wetenschap des Geneesheers ,
verheft zijn hoofd , en grooten der aarde eerbiedigen hem. — God bragt de geneesmiddelen uit de
aarde voort , en een verstandig man zal er geen
afkeer van hebben. — Werd niet water door een
hout zoet gemaakt , opdat men de kracht er van
zou kennen ? — Ook schonk Hij den menschen de
wetenschap , opdat hij in zijne wonderen verheerlijkt zou. worden. Daardoor schenkt hij de genezing , en verligt der menschen kwelling. Van dezen inaakt de artzenij-bereider een mengsel , hij
wiens kunst nimmer volmaakt is, en door hem verspreidt zich Neil over den aardbodem. Mijn kind,
wanneer gij krank zijt , verzuim u zelven niet.
JEZT.TS STRACH.

Oa niit fc4crp 3onbp ftrfcDuit. Beschuit (scheepsbeschuit) worth hier genomen voor behoorlff hen voor-
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raad , om de refs te doen en de zin is , fig. geno.
men , ga in Beene handel-zaah zonder geld. — pet
frDip i0 gerifrinn mitt man rn muif. Eigenl. Niets ,
dat levee had , van het meeste tot het minste , is
aan de schipbreuh ontkomen. Oneigeni. Alles is
verloren. Zaar ftomen 300 . ri roote fOrprn aan/ 44

tr aftiarrn. Spreekw. er zal zich nog wel eens zulk
eene gelegenheid opdoen , meestal ter vertroosting
gebruikt , als er een huwlijk afraakt , of men het
in den handel niet eens kan worden omtrent den
koop. — Ziaa; men boo;. fit cep Rom/ most limn boo;
burn. Spreekw. men moet het werk doen , waartoe
men ambts- of b eroepshalve verbonden is.

Een ambt aanvaarden en het daarmede verbonden werk schuwen , is zich zelven en anderen misleiden. ;) Dan alleen bezitten wij het echte karakter van christenen , wanneer 'wij den Godvruchtigen ijver , welke ons , als dienstknechten van God
betaamt , met die naarstigheid willen. paren , welke
van on.s , als goede leden der maatschappij , gevorderd en verwacht wordt."
E. KIST.
Cm frDip op ftranb i.0 ern barn in ye. Zie baah,
baleen. — Ze p air frDcpen fittitirn aan fart of loaf.
Zoo spreekt men van bejaarde meisjes, die ongehuwd blifven ; vooral van zulhe , die door spfjtigheid of te groote hieschheid, verscheidene aanzoehen
hebben afgeslagen en hlagen , als het te laat is. J.
CATS

voert regt aardig zulk eene , dus sprekende in

Ick was een jonge stam , van ijder een gepresen ,
En met een schoon gewaeij tot in de lucht geresen ,
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Ick was een rancke Spruijt , een gaaf,, een kerstig bout,
Het groenste van de laen , het schoonste van het wout :
Ick was een Bosch alleen, daer al de vogels quamen ,
En gansche dagen langh, haer soete vreughde namen,
Daer menigh jongh gesel , en menig herder sat
Die slechts maer om de lucht van mijne tacken badt ;
Al wat er geestigh songh , dat wou sijn eerste nesten
Ter eere mijner jeught in dese tacken vesten:
Naer ick was then te trots en daarom wild'ick niet
Nu stae ick hier alleen , gelijck een eensaem riet,
Nu is mijn jeught gegaen, mijn bloeijsel afgesegen,
Mijn groen dient maer alleen tot stroijsel op de wegen ,
Al wat nosh om mij swiert en is Been jeughdig blat ,
Maer niet dan vuijle mosch , of, ik en weet niet wat.
lck vinde met verdriet, ik vinde dat er uijlen ,
En raven van den nacht in mijne tacker' schuijlen :
Ik vinde met verdriet, dat jae de vledermuijs
Maeckt in mijn holle stam haer ongeluckigh huijs:
Des roep ick overluijt tot alle jonge boomer,
Die fris en lustigh staen omtrent de versehe stroomen ,
En weest niet al te trots o dochters van het wout ;
Wat heden j eughdigh is , dat wort ten lesten out ,
Dat wort , eijlasen! kael en al de goene tacken,
Die komen sonder loof, die komen nedersacken ,
En siet , wien eens de tijd haer jeught en groente nam
Die blijft dan naderhant , die blijft een dorre stam.
Geloof het, fiere jeught ! en leert het overleggen ,
't Is kunst het gunstigh jae in tijts te kunnen seggen
Want die haer kans verkijckt, behout maer enkel spijt
Welaan dan , let er op, en dient u van den tijt.

pti itomt met be nairDrpen. Men heeft doorgaans
bij eene vloot , schepen die trager varen dan anderen en alzoo achter aankomen ; van daar geeft het
Spreekw. te kennen : hij komt later of te laat; ook
wel : hi/ ban met anderen niet mede doers, 't zij het
hem aan ziels- of aan ligchaarnskrachten , of aan die
beide, ontbreke. — 1t1 leeft fr400n frDip grinaaht/ zegt
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men vrij algenieen van demand, die zich van de eene
of andere der meest gebruihel#he wt'i zen om het ligdictum le zuiveren, heeft bediend, — of Wien de goede
natuur,, door hem 19' tfids , ter outlasting van hwade
stoffen to hulp te homen , het lastige gebruik van emetica of purgantia heeft willen besparen.— pp berftaat
jj ern fr4erp0/ Spreekw. htj weet niet wat men zeggen
wil. —Iticiu ftjip / ittein 3617 fig. Heine huishouding ,
Kleine zorgen. — Mir barq 4enb frDeep ftemt/ wort

be Deem tiluiben of , be Denften erten/ zegt Spreekw.
Overheerd moet laden , of ook wel : Men moet het
zich getroosten , als men in onaanzientijhe of onaangename posien werkzaam moet zijn.

Vet Wet affoopen ban fiet frrieepje. Bit behoort tot
de verschillende zoo genoemde gezondheden of conditien, welke doorgaans in een vrolijk gezelschap
of gemeenzamen vriendenkring , gedronken worden.
Men wijdt die toast toe aan de gehuwde manners ,
wier echtgenooten zich in gezegende omstandigheden
bevinden , en sointijds ook wel aan de , vrouwen ,
welke het kinderbed verbeidt.
Waarlijk , — welke conditien ook worden afgeschaft , deze heeft zoo creel nationaals , eigenaardigs
en goeds , dat de Hollander haar wel in gebruik
mag houden.
W.
pp Deeft 3lin frDrepie0 op Da brone. Lie over dit
Spreekwoord bladz. 54.
jet fiat' Deter ban een frDip ban ban ern frDuit.
Spreekw. fifihen hunnen sneer geven dan minder
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gegoeden. — pg Rona al in ntn irfluitie: hfj wordt
het reeds met Inti Bens. — VDU 39n in f it fOuitie
en marten rube. Spreekw. Er valt niets aan te
doen , wij moeten er ons naar schikhen. — Er i0 gem

frDuit 300 bigt / of/ er how tigt ern fat in. Spreekw.
het is moeljelijh geheimhouding te bewaren. —

pli

t1aa2t met mg in fen frDuitje (ook wel schip.) Spreekw.
hij is met mij van hetzelfde gevoelen, of, hfj
heeft met mile hetzelfde Joel , even als zij , die
in een vaartuig naar dezelfde plaats stevenen. —
pp rjoubt 3iC1J MO of ri p or it WO/ to taat 3gn fOuitie
bra !awn/ Spreekw. hje houdt zich , als of hij er
geen erg in had, en slaat intusschen den drank stilletjes naar binnen ; zoo toch drinkt een lekke

schikt , zachtjes en allengs het water in. — Oa nit
mtn irDuit/ gg beberft be tirar4t/ Spreekw. verlaat
mijn gezelschap , want gij benadeelt het, of berooft
mfi van het voordeel, antlers daarvan te genieten.

%i be bruit i0 in be fr4uit/ (wij zouden thans zeggen in het huwlffhsbootje) ban 3gn be Defoften ult.
Spreekw. Men herinnert zich dihwills zfjne beloften
niet meer,, als men *size begeerten verhregen &eft.

Men belooft wel gouden bergen aan. hem , die
dienen en helpen kan , maar is de dienst gedaan
en de hulp bewezen , dan zijn er dikwijls omstandigheden in den weg gekomen, die tot hiertoe verhinderden woord te houden. — Evenwel zal alles
nog wel met den tijd schikken, , maar het schikt
zich zoo lang , tot dat dienst en hulp vergetenzijn,
en het vragen om de vervulling van gedane beloften misdadig gerekend wordt. Geheel verkeer4 gehandeld , zijn wij toch door ons gegeven woord ,
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ja al is het zelfs niaar door de billijkheid , jets aan
menschea verschuldigd , dat wij ons dan toch van
onze verpligtingen kwijten. Onze toezeggingen moeten verzegelingen , en onze overtuigingen voor God,
ons verbindende wetten zijn.
P. BONNET.
nt3rg Bern bra* err he friittit hot Spreekw.
Liaast u niet , met u van uw fortuin verzekerd le
houden. Stel niet to vroeg vast , dat gaj gelds genoeg hebt.

Het haastend hart kiest veelal den kortsten weg,
en het ongeduld wil liever met eenen sprong op den
top des bergs zijn , dan die met langzame , soms
moeijelijke schreden , beklimmen, maar de wijsheid
keurt het af, en de ondervinding waarschuwt er
tegen.

SCIIIPBREUK.
Ipbt frftiptirettft/ b. v. in zffne eer , zegt Spreekw.
Wit fr4iptmettit in z#ne
verliest Naar. —
verwachting , zegt: het homt zoo niet nit , als
zich had voorgesteld.

SCIIIPPER SCHIPPEREN.
bat boor frDipperj Spreekw. hfi bestuurt de
zaak. i§ ern 3ctfrDippee / zoo noemt men hem,
die voor een ander vaart , ziine plaats als schipper
vervult ; niaar ook nog algemeener , die jets , van

r)r)
Welk een' acrd ook , in stede van eenen anderen verrigt. — Pp raaht frDippr; te Inlet. Zoo spreekt men
van iemand, die zfjn schip befit is geraakt , omdat

hij het in de vaart heeft verloren , of omdat men het
hem niet langer durfde toebetrouwen , zoo dat hij nu,
in plaats van te varen , moet loopen. Ook wordt het
overdragtelijk gebruikt van iemand , die van zjen
ambt is ontzet , of wit zijne kostwinning is geraaht. —

Nu eens moeten de, schippers hard werken , het zij
bij storm of stilte of eenig ander toeval ; maar op
een' anderen tip , hebben zij bijna weer niets te
doen , daar zij b. v. voor wind en tij zeilende , op
hun gemak aan het roer,, staan en het schip stiffen.
Men spreekt daarom van bp feDipprOpeo ,rijc],,1 tc tutinn/ en geeft er Spreekw. door te kennen , dat men
nu eens hard en straf doorwerkt , doch dan wedetzljn gemak houdt.

Niemand welligt , die , hoe berispelijk zulks ook
ware, dit meer deed, dan de Schilder JAN STEEN ,
die door den Hood gedrongen. , tot het penseel als
zijn laatste plechtanker de toevlugt nam 3 maar, zoodra zijne zaken b.ersteld of ten minste verbeterd waren , zich weer aan lediggang en slemperij overgaf.
HOUBRAKEN.

Op groote schepen hebben :chipper en stuurman ,
beide hun onderscheiden werk ; maar op kleine
vereenigt het zich in een' en denzelfden persoon ,
en wanneer men derhalve Spreekw. zegt : by i
fcDipper en ftuurman tclien0/ duidt men er door aan:
hij heeft het geheele bewind in handen. Zoo schrip
.1100FT , sprekende van de hulk der vereenigde ge-
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westen. ,Dat God den nooit volprezenen 'rinse
w9'sheid en wahherheid verleende ow,
a'
1 frDippr;, en Outman Wimp in d' uitersten
nood , zoo wel heilsame order te geven , als gedu, righlfik can 't roer te staan."
Hij heeft het geheele bewind in handen, hoe fraai
WILHELM

wordt dit denkbeeld toegepast in de volgende dichtregels.
v

x•

Een kundig palinuur , behoedt de kiel voor 't stranden ,
houdt bij stilte en storm, het dringend roer in handen,
Ilet zij 't gestarnte blink , of voor een' nevel zwicht ,
De zeilsteen wijst hem staig , waar 't zeeker noorden ligt ,
Ilij zal bij al 't geloei der nachtelijke winden,
De zee betemmen en de juiste haven vinden. "

Vermeetle ! die een' mensch , een nietig mensch vertrouwt ,
Die op een kleine kracht bij luttel kunde bouwt ,
En minder van een God , een wezen durft verwachten ,
Zoo eindloos van begrip , als onbeperkt van krachten.
't Is God, die 't groot heel-al naar Zijnen wenk regeert ;
Zijne Almagt is het roer, daar 't al naar wendt en keert ,
Zijn goedheid rigt den loop, en blijft de ree verscholen ,
Zijn wijsheid is 't kompas, dat nimmer kan doen dolen ,
Dat op de haven mikt , die onzen togt besluit ,
En deze haven koos zijn liefde voor ons uit.
kiel moog wezen ,
Hoe hol de levenszee , hoe broos
Zou, waar zijn God het voert , het nietig schepsel vreezen ?
Vaar zorgloos , vrolijk mee , regtschapen sterveling ,
Een twijfling is hies schuld , een klagt G odslastering.
Rampzalig hij , die , waar Zijn 008' bier mag aanschouwen
In vreugd niet danken kan , in nood niet durft vertrouwen.
R. FEITH.

Van schipper , schrijft WEILAND heeft men in
het gemeene levee , schipperen gemaakt , om aan te
duiden , maken , doen, uitvoeren. Van daar zegt
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men: ift 3at Da tart Warn te frDipprren d. 1. ik zed'
wel maken , dat het goed uithornt.

SCHOO T.
11)11 grot ern frDoot onbr Watt; / zegt men van
iemand, die , ergens over sprehende , op eene meer
bedehte ; dock daarom niet minder gevoelige witze ,
een scherpen zet geeft, en moet afgeleid worden van

de grondschooten in een zeegevecht die niet gezien
worden, maar toch zeer schaden.
Vrees niet SIMPLICIUS , op 't smalen van den nijd
Dat gij te onnoozel voor uw wigtig staatsambt zijt.
Hoe ? zou men 't Vaderland niet aan uw zorg vertrouwen ,
Daar zelfs het kapitool door ganzen werd behouen ?
0*

Hoe komt het, dat Nevrouw,, gewoon aan 't hoofsche leven
En die niet dan haar mops ooit teeder heeft bernind,
In 't eind besluiten kon , haar zoon de borst te geven ?
't Is zegt DORANT wiji de Arts, geraadpleegd over 't kind ,
Het de ezelinnenmelk , als 't best heeft voorgeschreven.
**

Iht bort ten noobfrDooti geldt hem, die iets doet ,
waaruit men duideljeh bemerhen han , dat hjj met
de zaak verlegen is en zich niet weet le helpen;
door milk een schoot toch geven de zeelieden te
kennen , dat eigene kracht te kort schiet.

SLEEPTOUW.
Jaen nermt ran op het ficeptoutti. Wanneer een
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schip ter gelegenheid van een zeegevecht of anderzins , buiten staat geraakt ont de vloot te volgen ,
wordt het wel door een ander op het sleeptouw genomen d. aan een ander schip vastgemaakt en
zoo medegevoerd. Vandaar: irmanb op jct fiteptottin
=men/ voor: hem in het natuurlijhe of zedeltyhe
daar brengen , waar hij zonder hulp niet komen
zou ; maar ziet men dan ook niet wel eens : b. v.
De stem van BAVIUS is anders luttel waard ,
En echter heeft ze ALCEST nu 't wigtigst ambt gegeven.
Zoo hinnikte weleer HIJSTASPES moedig paard ,
En zijn berijder werd hierop ten troon verheven.

*

SPOEL
Alen üreft 4on be imam

ftefpartb

/ zegt Spreekw.

men heeft hem in zee geworpen , een scheepsbegrafenis gegeven. De oorsprong er van %indt men in
de verbittering der Hollanders tegen de Spanjaarden ten jare 1577, en de wreedheid die daarvan het
gevolg was. Het was toch (naar WAGENAAR) gewoon, de Spanjaarden , die men gevangen hreeg ,
rug aan rug te binden en in zee te :114 ten, 't welk
men de voeten spoelen noemde.

Het ware te wenschen geweest, dat zulke wreedheden alleen aan de zijde der onderdrukkers , en
moedige tegenstand tegen. dezelve , of edele beschaming daarvan , aan die der onderdrukten ware geweest. Doch , helaas ! de waarheid eischt , dat wij
erkennen , hoe zeer ook van deze zijde de verbittering en wraakzucht de beste zaak ontluisterd heb-
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ben. Wij moeten het niet bewimpelen , of verbloemen , maar zoeken te verklaren. Dezelfde spanning,
die den mensch boven zich zelven verhief en boven
de vreeze des doods , gaf ook aan het toornige beginsel in zijne ziel , dat heillooze overwigt boven
het zachte en meewarige , dat zelfs de warme ver
kleefdheid. aan gelouterde godsdienst-begrippen, niet
vermogt daarover te zegepralen : Wat zeg ik? dat
juist die verkleefdheid door het dwalende denkbeeld,
als of men de mishandelde en in hare belijders ten
snoodste vervolgde leer, door den dood dier vervolgers moest wreken , de zucht tot wraak , die den
mensch zoo eigen is , kwam versterken en scheen
te regtvaardigen. — Het is eene aanmerking , door
de geschiedenis van zoo vele tijden bevestigd : dweepende verkleefdheid, ook aan het heiligste , aan
godsdienst en vrijheid , ontziet geene middelen ,
zelfs geene menschen 'evens. In tijden van koele
of laauwe bedaardheid, burgerlijke en godsdienstige
vrijheid, kan men zich naauwelijks verbeelden , hoe
de mensch , in geestdrift ontbrand , zoo veel opofferen , maar ook de menschelijkheid zoo zeer verzaken kan.
N. G. VAN KAIVIPEN.
SPIJGAT EN.
Oct toopt be fillmaten uit. Spfjgaten (ook wel
spiegaten genoemd) zijn die gaten, welke men aan
de beide zijden van een schip , in het gangboord
vindt , en waardoor het water, dat op het dek komt,
weder wegloopt. Wanneer het nu in het zeilen zeer
hol gaat , slaat er dikwijls veip water over heen ,
9
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dat door die gates uitloopt. Vandaar schOnt de genoemde Spreekwijze ontleend te zijn , out zich er
over te beklagen , dat iemand het al te grof en te
erg maakt , zich b. v. zeer beledigend , verkwistend of wellustig gedraagt.
Een wuft kapelletjo zworf van den dageraad ,
Den ganschen langen dag , door rijke bloemen dreven
En was, toen de avond viel van dat verrukkend lever:,
Van zoo yea dartlen lust , nog even onverzaad ,
Tot dat het onverwacht , bleef aan een distel kleven.

..

STAAG.
WI Inapt/ of Emit 4cm otter ftaa of ftatt. De staag
van een sehip , is het zware touw , waarmede men
den mast aan de voorsteven verbindt, om hem staande
to houden. In den eigenlijken zin zegt: elm flan
intrpen of fintiten/ het schielijk wenden van een schip
om tegen den wind intekrimpen, en vandaar beteekent het overdragtelijk , van een' mensch gebruikt :
iemand door een' schiellyhe onverwachte wending van
het gespreh , door uitval, of krachtig antwoord , in
de war brengen en , ale het ware , ontzenuwen.

Wij kennen het mannelijke antwoord van Burgemeester VAN DER WERFF te Leiden, aan de oproerige menigte , met het plotselinge gevolg ervan , maar
minder bekend is, wat HOOFT verhaalt van eenige
moedige burgers te Enkhuizen , die de Spaansche
bezetting ter stad uitdreven , en haar in spijt der
vier Burgemeesters , en van Hollands Admiraal
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13osHu-izEs , die toen in de stad was , voor den
Prins deden omslaan. Hoe hartig is de taal van
CORNELIS PIETERSZ , op het barsch gezegde van Burgemeesteren : De stad is ons bevolen! — 3)Zoo de
stad u bevolen is, regeert Naar dan naar het behoorlijke bevel. Het inbrengen van krijgsvolk is niets
dart schelmerfj , oin de burgers op de slagtbank te
brengen:" of , van BROUWER tot die zelfde Burge-

meesters , die zeker vaartuig wilden buiten brengen , op hunne vraag : wie 't hun beletten zoude? — Dwij ,— al kostte het ons het leven!" Op
deze taal, legt een soldaat zijn geweer op hem aan:
maar ARIE DIRKSZ , eigen gevaar niet achtende ,
voegt hem toe : Geen soldaat zij zoo koen, dat hij
op een' burger schiete ! — De Spaansche huurling
hoort het, — beeft en draalt, tot men BROUWER te
hulp komt.

ST APEL.
vti Daft #et op ftapel ge3et. Zoo spreekt men van
hem, die met jets een aanvang maaht , — jets onderneemt ; de stapel toch, is het schuins liggende hout,
waarop het geraamte van een schip wordt opgezet
en afgetimmerd; maar zoo zegt men ook: 4rt tO ban
'lapel gefoopen/ om aantewijzen , dat iets zijn beslag
gekregen heeft.

STREEK.
WI Doubt be regte limit/ zegt men van iemand , die
den juisten weg inslaat om tot zijn Joel te gerahen ,
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dewijt fqeeitOnben in de Scheepvaart beteekent
het vaartuig naar een bepaalde streek van het hornpas gerigt houden. — Met betrekking tot de gezondheid , zegt men van iemand , die ongesteld is:
Dp it bran 3pn ftgeR/ en van hem , die hersteldis :

Wm. op 3kin ftreeR oeftomen.

S TROO M.
110Igt ben fuming zegt men van hem, die zich
door anderen verleiden laat om lets te doen , of
viedeslepen , ona part!j te hiezen zonder dat
zelf met , of bedenht , feat hij doet. Zulk een

laat zich dan , gelijk men het ook wel noemt, bone
ben ftprun mebeffepen/ even als een schip , dat met
den stroom mededrijft.
Zoo is het ook dikwijis met het yolk. Het is wel
vastklemmende aan zijne vooroordeelen , maar ook
ligtgeloovig , tot blindheid toe , en daardoor wispelturig in zijne begeerten. Dus werpt het zich van
zelve in de strikken van een ieder , die behendig
genoeg is om een gepast lokaas te vinden , en dit
valt zelden moeijelijk, dewijl de menigte haar zwak
geen oogenblik ontveinzen kan.
SIMON STIJL.

Men spreekt ook wel van een ftpoin van woorden
of gedachten , om den overvloed ervan aanteduiden. Zoo zegt men : (se benftbeelben en Moorhen
ftp:annen jem tot / en fluent er mede: hij behoeft ze
Wet te zoehen.
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Dit was , onder anderen , het geval met CHRYSOSTOMUS. J) Gedeeltelijk waren zijne leerredenen
vooraf zorgvuldig door hem bewerkt gedeeltelijk
veranderde hij dezelve, onder het uitspreken, naar
voorkomende omstandigheden , en meermalen trad
hij voor de vergaderd.e menigte op , zonder eenige
andere voorbereiding, dan het vurig gebed tot God.
Hij sprak steeds voor eene talrijke schare , waaronder zich niet zelden vreemdelingen bevonden, die
opzettelijk te Antiochie gekomen waren, om hem te
hooren. Bij alle klassen en standen , bij Joden en
Heidenen zelfs vonden zijne leerredenen bijval."
A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN.
Vet hi boob-ftpom / b. v. op de beurs , wan veer er
weinig of niets in den handel te doen is.

STRUKEN.
WI Mira be blag. fig. hfie doet onder , hfj geeft
het gewonnen, omdat een schip dat zich aan den vijand overgeeft , ten teeken ervan , de vlag strijkt.
Buk Hever , als het mag , dan dat gij willende
blijven staan , uw hoofd verliest, want dat is in
het natuurlijke en zedelijke, eene bittere zaak.
V. E.

STUUR (32) STUREN.
3it Witt !jct Amur/ zegt Spreekw. hjj regelt de
htutq Rittpt: hty heeft het be
zaak. —
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wind verloren , hfj is er afgeraakt of, hfj is de Hem'
befit. — Op bmit du; Atup (achteruit): kij teert
in. — 11)sta; 1.0 tire at; . ttittr: daar is groot verlies.
Dewij1 affturen in de Scheepvaart genomen wordt
voor afhouden , of door middel van sturen verwijderen, zegt men Spreekw. voor afzenden,afsturen, b. v.
IR ftuurbr 4rni ban 4tti# af/ en, aft 3a1 ünn'nionen
op_ bic 3aart ecnl affturem

STUURMAN, STUURLIEDEN.
pg i ten garb fluurtnan op see / zegt men Spreekw.
van ieinand , die in groote, belangrjihe gevallen , de
zahen wel weet te regelen en aan den gang le houden.
Zoo was het met Prins FREDERIK , HENDRIK, die,
toen na den dood van Prins MAURITS , onze Staat
een schip geleek , dat zijn' stuurman verloren had,
met geene mindere voorzigtigheid en kloekheid , het
slingerende vaartuig , door de onstuimige baren
moist heen te sturen.
B. H. LIILOFS (33).

c fir* htuuriieben ftaan aan WM. Men moet
aan een kaai of strand , te midden van schippers
staan , om zich telkens te overtuigen , dat men van
boord zijnde , het beste schijnt te weten , hoe een
schip wel te besturen , en er geen einde is aan de
aanmerkingen , die men op anderen maakt. Vandaar
het Spreekwoord in den zin van : het valt geniahhetiller te berispen dan, te verbeteren.
4.11.
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Voorwaer het is so licht geseijt,
Be lieden hebben geen beleijt ,
De Schipper of de man te roer,,
Dat is voorwaer een rechte loer ,
Wis , soo ick Stuurman wesen mocht ,
Ick stierd het schip in genen bocht ,
Ick stierd het schip in genen kolck ,
Soo hield ik 't schip en al het volck.
J.

CATS.

Zij , die in het openbaar bedrijpig zijn , worden
van kundigen en onkundigen , en pan de laatsten
wel het stoutste beoordeeld. Doorgaans wandelen
de sclzranderste raadslieden op de markten, staan
de wijste stuurlieden op het strand , en zitten de
voorzigtigste kregslieden in de tent. Welk Genees-

heer b. v. ondervond niet meermalen, bij het mislukken zijner ijverigste en doelmatigste pogingen om
zijnen zieke te behouden, dat zijne behandeling
van den lij{ler werd bedild en berispt door de onbevoegdste beoordeelaars ? Welk Regtsgeleerde verloor ooit een geding , in weerwil van Ole inspanning en welsprekendheid, die het in zijn vermogen
stond aantewenden , zonder dat er zich, wie weet
hoe velen ? lieten hooren die het beter zouden gemaakt hebben , dan hij ? — Welk Leeraar sprak ooit
eene redevoering nit, met hoeveel zorg ook bewerkt , en hoe goed ook uitgevoerd , die niet nog
veel beter zou zijn uitgevallen ; zoo hij zijn werk
bad willen overlaten aan dien en dien naauwelijks of zelfs geheel buiten staat om wel te schrijven of te spreken ? Gebeurt ons dit , dan kunnen
wij wel driftig of gemelijk zeggen : de beste stuurlieden (stuurlui) staan aan wal , maar wij kunnen
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ook , en dit is veel beter , ons daarvan bedienen
om ons te troosten, en de zorg van het hart te lagchen. Met een welgeplaatst gevoel van onze waarde
en in de bewustheid , dat wij onzen pligt hebben
gedaan , kunnen wij ons troosten met 's werelds
loop en denken en zeggen, met een democritischen
grimlach : ja , de beste stuurlui staan aan wal.
W.

T.

TA KELEN.
WI begint aftetafteicti / zegt Spreekw. ten aanzien
van zline gezondheid , hrachten of geldel# h vermogen , te verminderen. Takelen of toetahelen is toch ,
het schip van touwwerk voorzien , om er mede te
kunnen varen , en aftakelen het tegenoverg e- stelde ;
maar overeenkomstig het eerste , zegt men ook :
bli f reft Dent bruit* totottaftrIb d. i. geslagen , en
Dg i§ itionbrrip torgrtafteib/ voor : zonderling opgeschikt.

Touw.

ij rtibt aan bat tonlit. Spreekw. hi/ is aan die
zaak vast en hangt er van af, ontleend van een schip,
dat aan zijn ankerkabel op en near gaat. aar
i# Ern twain aan to Drirogen/ zegt men van een vermolmde of losse paal , waaraan het schip niet vastgelegd kan worden , en Spreekw. gebruikt , duidt
het een onstandvastig , bedriegelffk mensch aan , op
Wiens trouw men geen staat kan maken. — Jett
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matt Det Mantic that Werth/ is een raad in het huwelijk , om aanteduiden men moet het vrouwtje wat
toegeven.
Een Nan die als de Noordewind ,
Door 't huis rinkinki , met norsche buijen ,
En alles dwars en avregs vindt ,
&eft bijster weijnig te beduijen ,
Veel beter acht ik dien van aard ,
Die , als de zonne , door haar straalen ,
Een koesterende warmte baart.
Lankmoedigheijt heeft meerder kracht ,
Omtrent een vrouw, dan 't woeste tieren;
Allengskens wordt een stee p verzacht ,
De vrouwtjes moot men 't touw wat vieren.
J.

GOERaE.

TRAMONTA.NE.

it bt tramontanc itittpt, nit is van Italiaanschen oorsprong. Aldaar heet de noordewind , omdat dezelve van over de Alpen komt : tramontana.
De schippers noemen zoo ook, de noord- of pool-ster :
Stella tramontana, wanneer zij hun koers rigten.
Verliezen zij die uit het oog , raken zij hunne tramontana kwijt , dan zijn zij geheel van hun streek ,
en zoowel Hollanders, als Franschen en Duitschers,
bezigen het genoemde Spreekwoord van iemand, die
in de war geraaht en niet weet wat te doen.

T

(G E T IJ.)

21M tp i§ Intionpen. Tly beteekent eb en vloed,
of ook wel Bens bijzonder (len vloed , in tegenover-
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stelling van de ebbe. Vanhier , dat het genoemde
Spreekw. zegt : hij heeft geleefd. laat 3gtt tL
litrioopcn: de goede gelegenheid , die hij heeft voorbjjgaan. — pet tg tuarrit naifi nienianb volgens TuINMAN , een boodschap van den schipper,, aan Keizer
KAREL V, toen hij dezen na deszelfs afstand der Nederlanden aan zijnen zoon PHILIPS , van Vlissingen
naar Spanje overbrengen zou , en zijn aanzienlijke
passagier niet spoedig genoeg kwam. Het is eene
waarschuwing voor menschen van allerlei stand, om
toch de gelegenheid , die men tot lets goeds heeft,
niet te laten voorbijgaan. — 1i inert Ind tg te FaMtn: goeden overslag le tnahen, of zijn slag waartenemen. — Vet it boob 41/ in den handel gebruikelijk , zie Strom.

U.
Onder deze letter zijn mij geene Spreehwoorden
of Spreehwoordelijhe zegsw# zen , van de Se/seepvaart en het Seheepsleven on-tleend , bekend.

V.
VAARWA.TER.
Sit auburn grburig (en ook wel , binar#) in Jet
Intarinater/ zegt men van iemand, die bestendig anderen tegenspreeht , gelijk aan hem, die de vaart
verstopt , belemmert.
Het is een bewijs van onkunde , blooheid of vlei
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jerij , alles wat een ander zegt , toetestemmen
doch bestendig tegenspreken en redetwisten , zelfs
over woorden en beuzelingen , toont een hart ,
dat geheel met zich zelven is ingenomen , en op
anderen met minachting nederziet. Daar zijn verschillende lieden van dit slag , tegensprekende uit
bonton geleerde tegensprekers , gemelijke tegensprekers enz. doch de besten hunner, zijn ter naauwernood dragelijk in de maatschappij. — Wijs in
hunne oogen, dunkt hun, dat niemand de zaken zoo
wel inziet als zij. Hoog van hart, kunnen zij niet
dulden , dat anderen hen wederleggen. Eerzuchtig,
lijdt hunne ingebeelde waardigheid niet , dat zij ,
zich eenmaal verklaard hebbende , hunne dwalingen zouden erkennen , en niet zelven daarbij driftig , is hij die , hoe zedig en bescheiden ook , iets
anders dan hun gevoelen voordraagt , in hunne
oogen, een mensch zonder verstand , door vooroordeelen verblind , zoo al niet van verkeerde en
slinksche bedoelingen te verdenken. Zulk eene ongelukkige gesteldheid is geschikt , om de beste zaken ellendig te bederven , huisgezinnen te beroeren , landen en steden te verdeelen , raadsvergaderingen besluiteloos te houden , en algemeene rampzaligheid te verspreiden.
W. A. OCKERSE & P. BONNET.
bringt bent uit 3tin rigcn ttaarinater: Spreekw.
berooft hem van zijn regt of eigendon.
VALREEP.
Ceti glitaciir op be battery. Dit behoort under de
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veelvuldige zoogenoemde conditien , bij het drinken
van een glas wijn , en de gastheer stelt het niet zelden in , bij bet scheiden van het gezelschap. De
valreep is toch de scheepstrap , die men buiten
boord hangt , en langs welken men op- en afklimt.
Begeeft men zich van het schip , dan neemt men
aan de valreep afscheid van hen , die men aan boord
achterlaat. Vooral dan, wanneer deze eene reis gaan
ondernemen , drinkt men daar nog wel , staande een
glas wijn.
Wanneer ge een vriend , die 't Land verlaat,
't Vaarwel! heft toegeroepen ,
En droevig op de valreep staat ,
En afklimt in de sloepen;
Dan drinkt gij nog een glas,
Als of 't uw smart genas ,
Dan dankt gij nog voor 't goede ,
Dan wenscht gij, als gij van hem scheidt ,
Dat hem de Hemel hoede ,
Bij Lange afwezigheid.
Dentocritische tafelliecljes. (34)

Het is vanhier , dat een glas , bij het scheiden
van ten gezelschap gedronhen , niet zelden ten Mita*
op be battery beet.

VAREN.
Zoe inapt op ? Elk yolk heeft , gelijk meer is opgemerkt , in zijne wijze vati groeten , iets kenmerkends. Twee Spanjaarden of Italianen elkander
ontmoetende , zeggen : Come Om? Hoe staat het ?
Beide toch houden weinig van werken , loopen en al
wat vermoeijend is ; zij staan en praten liever. — De
vlugge Franschman zegt : Comment ita 't ID Hoe gnat
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het al? — De ernstige Engelschman : you bo Uott
ha? Hoe mutat gje het ? —De Hollander , die zooveel lust en voordeel in de Scheepvaart vindt ,
vraagt als hij u ontmoet 4or liaag Ik blijf
toch bij dit gevoelen , in weerwil van -hetgeen daar
tegen wel Bens is aangevoerd. (35) Het is zoo, op
vele plaatsen , buiten de Provincie Holland, worth,
even als in Duitschland , het woord varen gebezigd , voor vertrekken van de eene plaats naar de
andere , ook met Aar , wagen en paard. Zoo zegt
men in ,Noord-Braband: de har of wagen , vaart op
die of die plaats af, en verstaat men in de Meferij
van 's Hertogenbosch , door rijden : slechts te paard
rijden. Men zegt ook wel het wagenveer en het
veerhuis , waar de wagen afvaart , en vandaar dan
ook , dat de man , die den wagen bestuurt voerman
heet. Met dat al houde ik het daarvoor,, dat in de
Provincie Holland , waar van oudsher de verschillende behoeften der ingezetenen , zooveel Scheepvaart vorderden , de vraag: 40c tiapt op? van het varen met schip of schuit , is afgeleid ; te meer ook ,
om de aanverwante Spreekwoorden , zoo aanstonds te
noemen en vooral , omdat op die vraag het overoud
antwoord slaat : 300 tang0 het Inaffetle Deem (Er
zijn echter Spreekw. b. v. in ben baarb baren of in
4et fr4ifb burn/ welke ik daarvan niet afleide).
bapt Wei of ittuaigt: beteekent fig. hij is al
of niet gezond. bapt boor ininb en imam/
Spreekw. hij heeft voorspoed , gelijk in een tegenovergesteld geval , tegenspoed. baa4 (of
roeit) tegen ben frpom op / Spreekw. hif houdt
in weerwil van alle hindernissen vol. Zoo schrijft
S. STIJL, in zijne ophomst en bloei der vereenigde

142.
Nederlanden : 1, dus eenmaal ingescheept vinden
zij geen middel , om ooit weder 'tegen den stroom
opteroetien , en worden meer en meer genood-

zaakt , gevoelens aantenemen , welke zij te voren
zouden verfoeid hebben." — 1p bazqt aOteruit:
fig. hij heeft ongeluh , en in het tegenovergesteld
geval , geluk. — Vet i0 ritilaitift met jem gebaren:
Slecht met hem uitgekomen.
baart in 3tnt 300
i0 al greeter 3ee abergebaren: Hi/
(zie Zog.)
heeft al in grooter nood, gevaar of moeijelffhheid
verkeerd. 2J ben tai tang§ bast men het 3trierOt/
wordt wel gezegd , om aantetoonen, dat men niet
te stout in het wagen moet zijn , maar de veiligste
*We kiezen. — p baart met bubbele paffen / is

een Spreekwoord , ontleend van schippers , die in
oorlogstijd vrijbrieven van beide zijden nemen , om
zich daarvan , al naar dat het belang zulks vordert ,
te bedienen , en duidt aan , dat iemand niet te vertrouwen is, dewijl hfj slechts naar het oogenblih handelt.
Dees menschen zijn gelijk de zee ,
Die nimmer rust gevoelt ,
Gestaag van de een op de andre Ree
Als die steeds raest en woelt,
Sij zijn gelijck de bleeke Maen,
Die nimmer hout een staet,
Nu neemt zij af, dan groeit zij aen,
En hout geen vaste maet.
Sij zijn gelijck de wint, die waaijt ,
En ongestadigh drijft ,
Of als de weerhaan , die der draaijt ,
En noijt bestendigh
D. Pa. Pus.

baart tiprg en i bast !fiat/ Spreekw. hij
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maaht vroeg toestel en is laat gereed. Het wordt
opgehelderd door een ander gelijksoortig : roept:
lui./ en hif vaart voor morgen niet , 't welk naar
WINSCHOTEN ook wel beteekent : hij is zoo kwaad
niet , als 49 wel 191ht. — Inapt tube at be
Foote malt. flit wordt op iemand toegepast , die
in eene zaak wordt medegesleept , als de mast op een
schip , die nergens van weet en opmerking nosh
bestuur heeft. —
baren in fine tiew§: zij doers
jets tot gemeen voordeel. Jaen ii in Det fOuitje
en moet mebetiaren/ geeft te kennen , dat men genoodzaaht is te volgen , werwaarts men geleidwordt. —
Jaen moct harm luaiq men boo; fr4eep itomt/ zegt
Spreekw. men behoort de bezigheden en pligten aan
ambt en bediening verbonden, getrouw waar te nemen en te vervullen.
Onder de, te dezen opzigte uitmuntende mannen ,
verdient G. W. RABENER eene plaats. Hij was in
den hoogsten graad arbeidzaam en offerde alles aan
zijne bezigheden op. Hij had reeds vroeg smaak
gevonden in hetgeen zijn pligt hem opleidde. Zijn
dag was telkens regelmatig afgedeeld, en zijn tijd
als 't ware door hem uitgekocht. Hij stond gemeenlijk zeer vroeg op, en deed het zwaarste werk
eerst, om de voile kracht en levendigheid van zijnen
geest daaraan te kunnen besteden. — Zijne maaltijden benamen hem slechts weinig tijd, en hij verliet ze , zoodra zijn werk hem riep. — Door zulk
eene getrouwe vervulling zijner pligten, klom hij in
korten tijd, -tot eer en aanzien op. enz.
C. T. WISE.
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Tyt lueitiaren Van lat3en Duty; is een zeer gebruikelijke toast der gasten , op het einde van een maaltijd den gastheer in zijne woning toegebragt , om
aanteduiden , dat men uit dankbaarheid voor het genotene onthaal , hem en zijne familie alien voorspoed
en geluk toewenscht 't welk dan gewoonlijk door
hem beantwoord wordt. Zoo heeft men in de Democritisae tafelliedjes , op de wijze van , Wien
Neerlandsch bloed door de aadren vloeit of, Komt
broeders, Anoopt den vriendsc4apsband :
Een gast.
Komt! laat ons, die hier gasten zijn,
(De gastheer zie het aan!)
Komt, laat ons met een beker wijn,
Ten boorde vol gelatin,
En ingeschonken, dat het ruisch
Erkentlijk tot zijn eer,,
De welvaart drinken van dit Buis;
Het bloeije meer en meer!

Ai de gasten.
Het bloeije meer en meer!

Een gast.
Wij danken al wie werkzaam was
Voor aangenaam genot;
Wij wenschen met dit zelfde glas,
De welvaart zij hun lot!
Naar boven al, dat nimmer kruis,
De gastheers woning deer!
Groot zij de welvaart van dit hub,
Het bloeije meer en meer!
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Allen.

Het bloeije meer en meer !
De Gastkeer.

Vergun ons , waarde Vriendenschaar
Bit glas van dankbaarheid;
Uw vrolijkheid was saus , voorwaar !
Op 't Been u was bereid.
'k Vereenig mij bij . 1 vreugdgedruisch ,
En dank u voor al de eer;
Groot zij de welvaart van elk huis ,
Zij bloeije meer en meer!
Allen.

Het bloeije meer en meer!

rj) ti (of be at *pint) 4erft be Real lek gebaren/
zegt men voor: hjj heeft de zaah geheel en al bedorven ; want, als een Schipper het vaartuig zoo
lek vaart , dat het water uit de kooi loopt , dan maakt
bij het al zeer erg. (36)

VLAG•
fly tiopt be Wag. De vlag is het bekende sieraad
boven aan den mast der schepen en haar gebruik is
velerlei ; vandaar zegt het genoemde Spreekw. 14i5
is de opperste , of ook wel: hy laat zich Belden. —
maar :
10
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Nooge wallen schiet men neer
Diepe grachten vult men weer;
Deught en eendracht zij uw macht
Recht en Rede wal en gracht.
H. BORN.

hoe;t fievroote brag/ zegt SpreekW. het hoogste woord.
boqt geinetbig *be 'Waft/ of: Dti
lout be Wag liter en I of: 1 4g Wit be Mar(
°Wait barren/ duidt aan , dat iemand ergens of allerwegen den baas wil spelen. Zta tualgen be gpote
zij volgen de Grooten , of ook wel den grooten hoop , gelijk de 'vloot den Admiraal nazeilt,
die de groote vlag voert. Inapt onbe bit Wan:
hy is het met dien persoon of die zaak Bens.
hunt jet met Mgr to inimpri/ d. geheel , of
liever : met glans. — ID at pronftt at# ten Wag op
ten mobbe*4uit of praam: dat mooije komt met het
niet otereen. (Men -gebtuikt het ineest van
vtiegéiuttn 'optchiki) — reef litatmen
TrittO. Volgens 'ROEMER VISSCHER beteekent
`dat bij sAiiiiiers , , die het , tildeSte F op huhue
vaartuigen pronken , doorgatins 'het . slechtste geschaft worth. Spreekw. dus: om uiterlijke praalvertooning , moet men zich somtijds maar al te zeer
behelpen.
Eet - niet zoo gulzig , zerde de Heer 'VON ROZENzijne kinderen , deat , dat wij -Otero,.,
door then piaaltigen maaltijd bijna al adze' contanten hebben. moeten 6pofferen dat alleen om Ons
fatsoen te houden. Wij moeten dit nu we-deroin ,
gedurende eenige weken , bezuinigen , anders waMULLER tot
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Ten wij verloren !!!!

— Hoe veel beter is het , zijne levenswijze interigteri naar zijne inkomsten en te vreden
en vergenoegd te zijn met datgene , hetwelk de hemel ons gegeven heeft : het koint mij voor, dat het
zoogenoemd houden van zijn fatsoen, eigenlijk daarin bestaan moet , dat men , als een braaf mensch ,
als een braaf vader des h-uisgezins , alleen zorge
voor het belang van zijne dierbaarste pander]. dat
men ieder een geeft wat men verschuldigd is'; dat
men geene rijke lieden , wier inkomsten naauwelijks
verteerd kunnen worden , navolgt, vooral dan niet,
als men naauwelijks het honderste gedeelte van hunne
schatten bezit. Het houden van zijn fatsoen, dient
ook wel gedurende den ganschen loop des levens
plaats te hebben; en hoe kan dit zijn, als men
om dit zoogenaamd fatsoen optehouden , in een
jaar, al de inkomsten van verscheidene jaren, schandelijk verteert ? Moot zoodanig eene levenswijze
niet eindigen in bespotting en verachting , ja zelfs
in eindelooze rampen?
W. KIST.

111 meet be Mat( flAiften. Zie Strff hen. — Men
Ran aan be Watt 3ien fide be Ininb i#/ Spreekw. aan
het uiterlijh voorhomen , onderhent men iemands gesteldheid.
Scheeps vlagge wtat den wind gedvurigh naar hij Alraaijt ,
jonge lieeren
En elcke kabel dient : wat doen
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Met liken op de Broeck en op den Hoed met y eeren ?
Die vlagge wijst den wind , die in haar hoofden waeijt.
K. HUYGENS,

V LOEB.
,laa rime Worben/ farm abet'. Zie el en vloed.
VLOT TEN.
1j laat Dein maim Written en brpticn. Zie driiven.
c 3aall tuff niet Written/ Spreekw. niet geluhken.
VOOR LAND
pet i Rin briorianb. Voorland noemt men eene
in zee uitstekende punt lands of den hoek , waarop
een vaartuig aanhoudt. Vandaar,, dat men van het
eene of andere zegt , dat het iemands voorland is ,
wanneer hij op zoo iets , uit hoofde van zijne omstandigheden rekenen moet , of het er naar maakt ,
dat hij er toe zal vervallen of komen. Zoo zegt
men van menschen, die geen geldelijk vermogen hebben : luerfun i§ Dun tiocirranb/ en van hen die niet
oppassen willen : Det See at of armacbc ig3 4un Umlaut!.

w.
W A L.

112# fterrit ban tuai/ zegt Spreekw. hje maaht een
aanvang met de zaak. — Zli ben knot lane of ook
wet : bti of Ianggi pet Waite*. Spreekw. voorzigtig-
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Zie Kant. — Pp
lijh. — Vet raatit Rant norft
aan Door; of aan lager is gelukkig of
ongeluhhig, of ook wel : het ziet er met vine zahen voor- of nadeelig nit.
De ware deugd hangt ecliter niet van uiterlijke
omstandigheden af; zij steunt op vaste en beredeneerde grondbeginsels, en zij is zoo eeuwig, als de
ziel , die Naar ontspruiten deed.
KANTELAAR.

WANT.

pp Oita to Ind Want oticijoop. Pit is zinspeling
op een schip , waarop te veel touwwerk , zeilagie
en dergelijk scheepstuig op een gestapeld wordt,
zoodat het belemmert , en wordt toegepast op iemand,
die te veel op zich nemende zich zelven verwart.
goon Want roft naar Oct fr4ipi moot to wonbe
oaan/ of op con Riip hertiaitm Spreekw. wie geen'
vrouw heeft , die hem past , moet in het huwelff
ongeluhhig zijn. CATS brengt dit te huis op der gehuwden ongelijkheid in jaren, en laat een' ouden man
dus sprekew:
Weleer hadt ik een vrou , die was van inijne jaren,
Die was, gelijck als ik , genegen om te sparen ;
Die droeg een' slechten doeck , maar dit aelwaerdig Bier ,
Dat strijckt gelijck een paeu , en is te bijster fier,,
Dat wil den nieuwen snuf van ketens en van ringen ,
Van paerels om den ,hals , van alle mooije dingen ,
Van al dat hoofs gelijckt en altijt weder aen :
Het schijnt dat mij de beurs moet eeuwig open staen ;
Noch is het niet genoegh, 't en kan geen ruste lijden ,
Het wil geduurigh uijt geduurigh spelerijden ,
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Geduurigh overal. Wel denk , hoe past mij dat r
Die eertijts ongemoeijt omtrent den vuure sat ?
Naar noch soo waer het iet met dese buijtelusten,
Indien ick in der nacht ten minste mochte rusten:
Naer dat en magh niet zijn ; het kind dat wil de mam.
0 ! dwaesheijt dat ick ooit soo jonge vrouwe nam !
Wel vrienden ! hoort een woort, wie stil begeert te leeven,
Die moet dit mal gewoel de joncheijt overgeven ,
Want uijt de daet geleert, soo roep ick met berou
» Omtrent een grijsen baert en dient geen jonge vrou. "

WATERSCIIIP.
pet bon rt Want tot/ al imigt het tuategrDip een
oat rum. Dit Spreekwoord schijnt ontleend te zijn
van een schip , waarmede men b. v. zoet water vervoert , of waarin men een bun voor de visch heeft ,
or die levend te houden. Of in hetzelve het water
door een gat meer of min inloopt, is evenveel. Het
wordt toegepast op iemands zahen , als reeds zoo
zeer vervallen , dat een weinig meer of minder ,
daarin Beene veranderiny ban mahen, en ook wel op
een' mensch qf boedel , van welken iedereen wat
tracht te pluhhen , of te scheuren.

W IND.
pet gaat Dem Moot Inn irinbi zoo spreekt men van
iemand , die voorspoedig is , miens ondernemingen
wel geluhhen , en die daardoor in goeden staat geraaht. Wil men het echter nog sterker uitdrukken,
dan neemt men bij den wind , het tij of gettide te
baat en zegt : Det oaat Dem hoot luinb en tti/ door

welke zamenvoeging men te kennen wil geven , dat
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zoo iemand dul4ele vorderingen in welvaart mactAt,
gelijk men hij gunRtigem wind wi gunptig tij , met
dub/Joie snelheid voorts,poe,dt.
goede , ja , Goddelijke raad, in voorspoe4.
Met
op tegenspoed, tegerispoed op v.00rspged to
denken , want zoo doende, zijn die beide best getemperd.
JEZITS SIRACII.

3iet in ben ininb beteekent , uit aanmerking ,
dat schippers vooral op den wind letten , als er onweder aan de lucht is , Spreekw. gebruikt : hij geeft er
acht op, ofeenig gevaar of onkeil genaakt. Zoo schrijft
HOOFT : Hoewel de ontsteltenissen , die 't genaahen onzer ellenden beteekenen, van heeden float gister begost zfjn , zoo hebben wij 't al een wijk laalen heenen gaan , op toeverlaat , dat de mooghenste
Heeren en Staaten der gewesten in ben ininbt 3ouben 3ieni en uwe Hoogheit het opsteekend en nu over
't hooft hangend onweder aanwilzen.” — 1 mint
Dm ben Mutt aft ontleend van zulk zeilen ovaardoor
men eenen anderen , den wind dien hij noodig heeft
om voorttekomen , ontneemt , beteekent Spreekw. hij
berooft hem van zijn voordeel. In dien zin meldde
de zoo evengenoemde schrijver : Hit was de wegh ,
om dien van Guise, die door den twist in 't gelOOye hunnen aanhang stfifden , 't onderscheppen ende
ben tuinbt aftenemen."
1§ boor ben tninb. Men zegt van een vaartuig
dat het door den wind gaat, wanneer het bij het 1averen , na een langer of korter streek to hebben afgezeild , weder Wendt. Waait het nu hard, dan
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pelt het wel eens zoo sterk over , dat zelfs de zeilen het water raken en nat warden. Vandaar schijnt
afkomstig, dat men van hem die te veel gedronken
heeft, zegt , dat hij door den wind is , en dat te
meer, omdat men ook wel van zoo iemand den anderen scheepsterm gebruikt , namelijk :4E1 la pin met ern
nat
Mogt men dit nimmer van iemand kunnen zeggen : want dronkenschap verzwakt den geest ,
ondermijnt het ligchaam — is een lief voor de
bears , en een duivel voor de ziel.
V. E.

Vti it ben biinb Ritipt/ Eigenlijk kan hij , met wien
dit het geval is , ,even als een schip zonder wind ,
moeijelijk voort , en vandaar dat het Spreekw. gebruikt wordt, om aanteduiden : het gaat met zijne
zahen niet vooruit , of ook wel : het ontbreeht hem
aan doorzigt , moed en hrachten , om voort te homen. — (emu mint' en ftpom Ran men niet op3eiien.
Dit spreekt van zelfs , en wordt fig. gebezigd , om
Teden te geven , waarom wt.,' of anderen in eenigerhande onderneming hwalijh slaagden daar zfy te
moeijelijh gemaaht werd om te volvoeren; of ook
wel, om aan te toonen: waardoor men in tegenspoed
of armoede is geraakt. Men is dan gewoon , het genoemde Spreekwoord , te gebruiken en geeft er door
te kennen : wanneer men alles tegen zich heeft, han
men niet voorspoedig zffn.
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Niet voorspoedig — maar toch wel gelukkig ,
want het geluk huisvest , under lief en leed, in het
hart.
V. E.

tear' runt ern turDtie I zegt men , wanneer een
labberkoeltje begint te waaijen , dat in het zeil valt ,
en worth Spreekw. gebruikt , wanneer zich eenige
grond van hoop opdoet , loch ondergaat men , in
voor het overige gewenschte omstandigheden , een'
geringen tegenspoed, —komt er eene kleinigheid voor,
die ons hindert of schaadt , men zegt dan : Cr Rena
Hot ern raftie (niet rukje) in ben ittinb; een rak toch,
noernt men te scheep , een eind wegs , dat men moet
afzeilen , en op eene gansche reis , hoe voorspoedig
ook , treft men toch ook ligt een eindje waters aan ,
dat men in of tegen den wind moet zeilen. De
kronkelende loop onzer rivieren , maakt dit dageMks , aanschouwelijk. — pü !tot troen Dem in ben
iiiiiib / zegt men van een schipper die met zijne
zeilen aan een' anderen den wind onderschept ,
en vanhier wordt het oneigenlijk genomen : van hem
die zich tegen iemand aanhant. — pp inaait met ant
Winben. Hoe vele schepen zijn er niet, alle dagen
op het water , waarvan het eene dezen, het andere
genen wind noodig heeft , en dit is van veel belang;
maar ongelukkig zij , die zoo veranderlijk als de
wind zijn , ja , die Spreekw. gezegd , met Mir Winben inaatten/ d. i. het nu met dezen , dan met genen
houden , nu dezen dan genen naar den mond praten , ofschoon zij van een tegenovergesteld gevoelen
zijn.

I&4.

Vertrouwt zoodanige lieden niet.. Zijt zelve standvastig en houdt den regten weg , al zoude dit velen mishagen. In het einde zult gij er de vruchten van plukken.
MARTINET.

X. en Y.
Onder deze beide letters, zijn mij geene Vaclerlandsche Spree4woorden of Spreehwoordellihe zegswiizen,,
van de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleendi,
baend.

Z EE.
Ilpt it ftort op ye/ Spreekw. het gaat or stil en
bedaard toe. — t hra bita; at ern brute* 3er/
Spreekw. het was daar onder de menschen al zeer
onatnimig.— Men gebruikt in onze taal het woord zee
dikwips, orn eene menigte of een avervloed van lets
aanteduiden. Zoo spreekt, men b. v. van een zee van.
bloed, — van tranen , — van zorgen. Zoo zegt men.:
den 3ce ban influent' (ook wet een oceaan van rampen) otierbertte 4ent/ voor : Eene menigte van onheilen
troffen en druhten hem.
Sta. pal mijn vriend! Het hart ontvalle u niet !
't l oog s,tormen zoo het vyil , de Reer regeert !
De ontroerde zee , der golven hol geklots
Stuwt ons van lieverlee ter haven in.

Verzonk er menig schip in dezen vloed ,
Geen nood voor ons; de stuurman die ons voert,
Heeft nooit een kiel op. 't barnend zand gezet.
Zoo wijs als sterk , is hem geen klip te blind,
Geen zee te hoog , geen onweer te verwoed ,
Hij vordert slechts , dat men gerust en stil,
Zijn lessen volg, en 't voorts aan Hem betrouw.
H. VAN ALPHEN.

. VAI 4reft ern 3re (een overvloed) ban grib/ d. 1.
hfie is zeer Ilk; maar zoo zegt men ook boertende:
Ve 3re ifi 3onbe thatch/ met zinspeling op schatriike
lieden , die Hagen , als of zij arm waren. — WI 4
ern foonbetoo3c 3re/ duidt Spreekw. een ondoorgrondelijk mensch aan. — Vti ftaat met jcm burp in 3er/
zegt Spreekw. hjj laat zich , steri met hem in. —
lea 311 be See at opinemen! De zee werpt alle onreinigheid op , en men gebruikt daaron* dit Spreekwoord , wanneer zich iets voordoet , dot bjezonder
mishaagt. Evenwel zegt men ook van een bij nitstek milddadig mensal : 4ti greft op iiI". be yr.
Onder de voorbeelden hiervan , verdient eene
voorname plaats , hetgeen in de H. Schrift , door
JOB, bij de moedige verdediging zijner onschuld gevraagd wordt, en tot hare wezenlijke schoonheden
behoort : Heb ik ooit (zoo sprak hij) aan den armen zone begeerte geweigerd of der weduwen oogen
van vruchteloos verlangen doen smachten? Heb
ik ooit mine bete alleen gegeten en die niet gedeeld met de wees? Van mine jeugd af, was ik
lzem, ten vader , van kindsbeen af , der weduwen
toevlugt i Zag ik ooit een' ongeltsbkigen zonder
bleeding , een behoeftigen zonder deksel , dat niet
zone lendenen znfi zegenden , door de vachten mij-
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;ter schapen verwarmd? Zeiden niet mine huisgenooten : waar is de man , die van zone spas niet
werd verzadigd .2 "Veen./ Been' vreemdeling liet ik
buiten vernachten , de deur miner tent stond steeds
open naar den weg.

0 most het goud den menschenvriend ,
Die heilverspreidend , heil verdient ,
Aileen te beurte vallen !
Dan ware 't goud , nu vaak heschreid ,
Een reine bron van zaligheid ,
En zegening voor alien !
T. 13.

'Op oaat trot boor 5er. Wanneer wij te land reizen , kunnen wij niet regt toe , regt aan , voortgaan
of voortrijden naar de plaats onzer bestemming of
begeerte ; de wegen kronkelen dikwijls om en om ;
hier stuit men voor een' bezaaiden akker,, daar voor
een bosch ; hier voor een rivier , daar voor eene
weide; doch op zee is het geheel anders ; daar ontmoet
men geene akkers , bosschen of dergelijke hindernissen ; daar mag men doorgaans regt toe , regt aan
zeilen en onbeschroonid zijn koers voortzetten: daar
gaat het rrot boor are of ook wel : met Da frDip mibben tuate;#/ en de Hollander past dit toe op menschen van een opregt vast harahter, die voortgaan,
zoo als zif begonnen zjin, en van wijhen noch dralen wegen; voor de vuist sprehen of handelen, zonder te veinzen.
Wie dit doen mag , bezit ware levenswijsheid
snits hij met opregtheid, voorzigtigheid , en met eer-
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lijkheid, inschikkelijkheid pare, en al stijgt hij doorgaans niet zeer hoog , hij betreedt toch een effen
pad zonder veel gevaars , en wordt hij door de
boosheid , die zooveel deugd in hare nabijheid the!:
dulden kan , tot op den oever van zijnen ondergang
gebragt , ook dan ziet men hem niet zelden , ten
laatste eene glansrijke uitkomst bereidt. Getuige onder
anderen hetgeen eenmaal onder MEHEIV1ET , Koning
van Cliusistan (thans Suziane in Perzie) voorviel.
Deze vorst liet zich van vrouwen , vleijers en gesnedenen beheerschen. Het toeval 't Welk hem beter diende dan anderen in voorzigtigheid, had hem
eenen eerlijken Vizier gegeven , die de geregtigheid ,
zijnen Monarch , en den Staat , die door hem alleen bestuurd werd, opregtelijk beminde. De brave
man echter,, stond welhaast aan de vervolging ten.
doel , want hij gaf geene ambten dan aan verdiensten , hij verkocht geene gunstbewijzen en des Sultans vrouwen hadden geene beschikking over de
schatten des Rijks , om hare oppassers om te koopen , en eene onbegrensde pracht te vieren. Zijne
vijanden wisten dus een oogenblik van zwakheid
in den Monarch waartenemen , de Vizier verviel in
ongenade , en werd verbannen van het Hof. De
schrandere man wist maar al te wel , dat het
vruchteloos zou zijn zich te regtvaardigen doch
schreef eenvoudig aan den Koning : ;) dat gelijk
14 algid getracht had nuttig te wezen , he ook
nu verkocht , dat hem eenige morgen onbebouwde
grond mogten worden toegestaan , die hij beloofde
tot vruchtbaarheid te sullen brengen en daaruit
zijn onderhoud te vinden."
MEHEIV1ET ,

die niet opgehouden had hem aehting
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en liefde toetedragen , beval , dat men aan dit
verzoek zoude voldoen, dock weldra kwamen zijne
dienaars , die het gewigt hunner boodschap niet inzagen, hem zeggen, dat er geen onbebouwde grond
in zijn irijk te vinden was. De koning deed dit
aan. zijn -gewezen Vizier berigten en hem, zoo veel
bebouwden grond aanbieden, als hij zoude begeeren. n Neen I " was het antwaord van den edelen
man : ik begeer gem ander loon voor mijrbe diemsten , .dan de aangename betpustheid van dezelve be-wezen te hebben. lk heb slechts
dat inn Sow-verein weten zoude , in svelken, staat
liek gelaten heb ; en
wensch niets vuriger dan dat
injjne oppolgers zullen doen, , gelijk ik heb gedaan." Dit antwoord opende de oogen des Sul-

tans , -hij herstelde den Vizier in zijnen post; -overlaadde hem met zijne weldaden, en men zegt, dat
hij van tom -af de zorg voor zijne vermaken aan
de vrarawen , maar de zorg voor zijn. Rijk , aan
wijzen overliet.
CARDONNE. (34)
aar btftqiniten tt Mtn in ten Wpm:0# tan in be
3te / is een Spreekwoord , hetwelk to kenti6n geeft,
dat er meer menschen , door onmatigheid in den
drank , foramen, dan er op zee vergaan. 3ee
maaftt obinet/ zegt men , om aanterdniden , dat de
zeevaart voor menig een' dienstig is , on hem tot
pipe pligt te hrengen.

139.
ZE EGA T.

bp meet jet 5ergat in/ zegt men Spreekw. van
iemand , die men meent , dat tot niets antlers dan
de zeevaart 'deugt, omdat men op het land geen
raad met hem weet.

ZEEMAN.
Zeeman/ Been man / is eene Spreekw. klagt van
te huis geblevene vrouwen , wier mannen fang op
zee zwalken. ern gab 3rentan bait Ind dirt ,Doogi
of, 3tIft hitt ren# teen ern Taal/ df, Inortrt hid ern§
tuft/ beteekent fig. de 'beste en .behwaamste han wel
eens een ongehth hrfigen , doch het laatste , .inorbt
Ind ten0 nay/ 2a1 doorgaarts te kennen geven : de
weiroegeltihste man han wel eens ongeluairheschonhen worden, en toch, geen dronhaard zijn.

ZEEMAN SCHAP.

,11)11 7 latet 3temanicbap te n getiruiften. Len ,zeesnan
voorat, m'oet-4, gelijk ,men vewoon is •te ‘izeggen„ vwelen te geven on te .netuen , al naar Sat de .0mstanAigheden het ‘vorderent; wil Rhij ziln eenmaallemaakt
• hestek 'cenveranderljjk ten envimtettolijk svolgen , ;dan
,kan ‘let (naanwelijks tmissen , chij =moat =datum&
verkeerd uitkonten. Nu ,eens tacit, ,wortht/Aij door
den 'wind,, dan wader 4door de stroomen ,genoodsaakt ,van f koers te verantleren. Iller eens moot :hij
wat tnoordeiijker , daar Wader wet zuidelijker
dan , hij ,rich -had vodrgesteld ; rgebrek [tan spjjs ,
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drank of beide vordert niet zelden , dat hij land aan
doet daar,, waar hij het niet voornemens was. Vanhier,, dat men zeer eigenaardig van demand, die rekhelijk is , en zich naar de omstandigheden met goed
beleid weet te schikken en zick te rigten naar den
gang van het werk , zegt , dat hij 3remanfrOp Inert

te otbpiiirn / en van eene zaak , welke men niet
met alle gestrengheid kan behandelen , of naar een
vast bepaald plan uitvoeren : ban meet tun yemanKw tube geljruiRt incqben.
Door geoorloofde , tijdige en verstandige inschikkelijkheid , wordt wel Bens de toorn bedaard , de
gramschap ontwapend , de twist afgesneden , het
gevaar afgewend , en menig onheil verhoed , maar
gebrek eraan tergt hem , die refit meent te hebben
otn Naar te verwachten , en brengt hem ligt in verzoeking , om door list of geweld onregtvaardig te
zijn.
Z.
Z EESCHIP.
Vet i een ongetnaftfteitift 5erfrpip I zoo spreekt men
van een' mensch, die lastige nukken heeft , en in het
dagelijksche leven zich niet weet te schikken naar
den gang van het werk en de omstandigkeden ; die
altijd zijn zin wil hebben , moeijelijk tot het gevoelen van anderen overtehalen is, en niet gemakkelijk
le leiden en te besturen valt. Onder de groote schepen toch , vindt men , die niet zeer naar het roer
luisteren , en wier bestuur zoodoende , hem die aan
hetzelve staat , niet weinig moeite en oplettendheid
kost. Met zoodanigen wordt zulk een mensch vergeleken.

-161.
'Gclukkig hij , die onder de vloot, met Welke hij
moet varen , niet veel make ongemakkelijke zeeschepen telt.

w.
ern mat 3rrirrifp tiara rrn tuff/ Schrijft W EILAND
is een mal schepsel.

ZEEVOETEN.

Left 3rritorten. Een goed zeeman moet vast
op zijne voeten staan, om ten alien tijde , doch
vooral biej storm en onweder , onder al het schokken en slingeren van het schip , zijne bezigheid zonder gevaar te kunnen verrigten ; men is daarom gewoon te zeggen dat een zeeman zeevoeten moet
hebben en vandaar dat men ook in bet dagelijksche
Leven van hem zegt , die vast of refit stevig op
zijne voeten staat dat hij 3rritortrn Ocrft,
E E NV A T E It.

anti i§ at mrnig Water dm pet Octofb german/ zegt
de zeeman , die meermalen storm en verbolgen zee
heeft doorgestaan , en zoo spreekt ook hij , die in
welken levensstand dan ook, veel ongemak heeft ondervonden , en met vele gevaren te worstelen heeft
gehad.

ZEIL, ZEILEN.

vertreht , of:
11)11 gaat antler 3ri1. Spreekw.
hij gaat inslapen.
IlOpt woo of: kJ lior4
11

462.
litchi 3eil / Spreekw. hje anaaht groote of Heine vet-tooning . --7- V9 #aalt Rut 3eit in top/ zegt men van
iemand , die zoo veel vertering maakt , als zijn vermogen maar immer toelaat , en mogelijk wel meer ,
om door kleeding , huisraad , met een woord , door
zijne gansche levenswijze te schitteren.
Wie 't zeilgen hijst tot in den top,
En set bree-fock en blinden op,
En dan op storm , noch buijen past,
Die wordt al te onversiens vermast.
Dus houdt u machtig onder 't Landt ,
En legt bij tijds af, 't staande wand :
't Is beter dat m' aan 't roeijen slaat ,
Eer scbip en man te gronde gaat.
D. Pz.

PERS.

pp gaat er 3i it op marten/ Spreekw, het bejagen. —
In gaat met be faatite fOrpen onber 3eiti Spreekw.
ht./ verzuhhelt zijn' tfid , verwaarloost de beste gelegenheid.

Zoo was het, toen in het jaar 1794, onze gezanten BRANTSEN en REPELAAR , die in last hadden
met Frankrijk over den vrede te on.derhandelen ,
veertien dagen noodig hadden om van 's Ha naar
's Bosch te reizen en , vandaar nog zes dagen, om
te Parks te komen : in welken tusschentijd de vorst
zoo sterk toenam , dat de rivieren , vaste vloeren
werden , de Franschen den wapenstilstand opzeiden,
en vervolgens ons Land veroverden.
K.
Vp 4oubt jet clog in 't 3cif/ Spreekw. hif is en blt)ft
op zijn hoede. — Vp 3ct idle 3eiten tip / mu be rtuOt
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(ook wel , tic ftaap) te paten, Spreekw. hid' spant
alle hrachten in en stelt alle middelen in het werh,
OM vin oogmerk te bereiken. — pp i# fttif enber 4et
Sell / Spreekw. h# is in staat jets te hunnen verdragen. — pti ftomt met ern opoeftooften 3tit /
Spreekw. in drift en toorn.
p en driftig gemoed , maakt ligt een scherpe tong,
en ontstak menigmaal een veel verterenden brand ,
door geen menschelijk vermogen te blusschen. —
;) Wijzer en edeler gedroeg zich onze WILLEZ IV.
Hoe sterk vervolgd , hoe bitter getergd , hoe onregtvaardig behandeld , hoe zeer omringd van zijne
openbare vijanden , hoorde niemand van hem ooit
een woord uit zijnen mond , dat naar verbittering,
verachting of wraakzucht zweemde , en meester om
al zijne vijanden te verpletteren, scheen zijne grootste zorg , om alien gelukkig te maken."
ONNO ZWIER VAN HAREN.

pp foopt met ern nat 3riti Spreekw. htl is beschonhen.— pp 3cift ruimf0000 / Spreekw. ht1 neemt het
niet naauw , het tegenovergestelde van : hid' houdt het
scherp bje den wind , beide ontleend van het vieren of
aanhalen van de schoot. — Iip 3ritt 4em in be 3tibe/
Spreekw. hij benadeelt hem gevaarlfjh , omdat de
zijde van het schip deszelfs zwakste deel is. — Men
Mort 3eilen tertupt tic ininb bient/ Spreekw. men
moet van de goede gelegenheid , die men heeft , gebruik mahen. — NO b-et man met ern Dattien luinb
Wit 3rilen/ Spreekw. als het maar half wil geluhhen. —pp 3citt (ook wel tiwt) arfitertiit/ Spreekw.
het loopt hem tegen , hij wordt arm. — Pp 3eitt

164.
lano0 ben int/ of ook wel : iangli het inaffetle jecn /
is ontleend van een schipper , die in plaats van in
het ruime sop te varen , het langs den kant of den
wal houdt , en duidt Spreekw. aan : hfis handelt voorzigtig , of : h# gedraagt zich hleinmoedig , ook wel:
hff legt het niet te hoog aan. —Vier linen tug met
be 3eiie1t boot btu malit/ Spreekw. nu is de gelegenheld om voort te werken , of voort te homen on: ontnomen. — Wanneer men het niet langer met het
een of ander kan uithouden of het in eenig opzigt
moet opgeven , noetnt men dit: de zeilen binnenhalen
of stripen. Zoo zegt men ook van iemand , die van
zich zelven valt : 4p 4eeft bet 3eiltje oeftreften. —
%Ift het ;tit f*urt ban 4erft jet ten j:tat/ Spreekw.
ban is ban — geen ongeluk voor den tijd. — Celt
imulnenDaar trat meet ban een marOcii. Als men
in aanmerking neemt , welk een kracht het marszeil op een schip doet , dan zal men de tegenoverstelling van een vrouwenhaar allerjuist gekozen linden , om den invloed der vrouw op het mannelijke
hart aanteduiden , en geen wonder:
Als de Schepper aller dingen,
Voor het grootst der zegeningen,
D'eersten stervling eene vrouw,
Mt zijn vleesch vereeren zou;
Heeft Hij ze uit geen oog geschapen,
Dat aan alles zich vergapen,
Heeft Hij ze uit geen hand gewrocht,
Die naar alles grijpen mocht,
Heeft Hij ze uit geen brein genomen ,
Dat ze jets ijdels mocht bekomen;
Heeft Hij ze nit geen tong gekneed,
Die van niets ,dan klappen weet.
Heeft Hij hem geen vrouw uit de ooren

165.
Die naar iedereen mocht hooren ;
Hee ft Hij ze uit geen voet gemaakt ,
Die te licht aan 't hollen raakt ;
En uit geen der ingewanden ,
Om in geene drift te ontbranden.
Maar een rib nit 's menschen lijf ,
Koos en wrocht Hij hem ten wij f:
Opdat ze in haar gansche leven ,
Aan het manlijk hart zou kleven.
W. BILDERDIJ/C.

ZOG.
LJ tiaigt in Sun pg. Zog , zoo als het hier voorkomt , is de zuiging van een ander vooruitvarend
schip , die als aantrekt. Wanneer men daarin komt ,
vaart men als van zelve mede , en dus wordt door :
y tiaazt in 31n 3O / Spreekw. aangeduid : dat iesand een ander gemahs- of voordeelshalve volgt.
WEILAND haalt hierbij onder anderen van A. VAN
DER VLIET aan :
Toen mogt ik op de holle baren ,
Der ongemeten letterzee
In 't zog van uwe dichten varen,
En keeren veilig op de ree.

Gelukkig voorwaar elk Schrijver , die, 't zij hij
al dan niet in het zog van anderen gevaren heeft ,
na volbragten letter-arbeid , veilig op de rede terugkeeren mag 1

V. E.

AANTEERENINGEN.
...........-_,_

1.
, Alle Spreekwoorden zijn Spreuken ; maar niet alle
Spreuken zijn Spreekwoorden" schrijft JOANNES LuBi.INE
DE JONGE en hij brengt onder anderen het volgende ,
ten bewijze hiervoor bij. n De fraaiste Spreuk, de treffendste gedachte van den Wijzen , van den Dichtet , is
misschien een gouden legpenning in het kabinet des
kunstverzamelaars , maar het Spreekwoord moet eerie be-.
kende , eene gangbare munt wezen , over welks waarde
men het met elkander volkomen eens ist . In alien gevalle , moet het Spreekwoord meer zijn dan de zinspreuk
van den grooten man, — meer dan het raadsel , van den
Wijsgeer : het moet bij elk bekend, het moet in den mond
van elk mensch versta.anbaar wezen. De krachtigste en
keurigste stelregels , zoo lang zij voor het gros der menschen niet volkomen duidelijk zijn; zoo lang zij niet
door alle klassen aangenomen en gebezigd worden , zoo
lang zijn zij nog het eigendom van die verhevener mannen , waaraan zij hun bestaan te danken hebben , zoo
lang behooren zij nog in den engeren kring van hunnen
oorsprong , zoo lang zijn de Spreekwoorden slechts Spreaken." Zie zijne Verhandelingen 1 d. bladz. 245.
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2.
Het geheele aloude Oosten schrijft A. FO KKE Sz. zooverre het geheugen slechts, maar eenigzins , ondersteund
door aloude overleveringen , reiken moge , drukte zich
in Spreuken uit. In Spreuken bestond al de leer der
Indianen , Perzianen , Egyptenaars , Arabieren , en voornamelijk door de laatstgenoemde volken, zijn de Spreuken, nadat ze derzelver woonplaats in Spanje gevestigd
hadden , over geheel Europa verspreid. Behalve den
intogt der Spreuken aan deze Westelijke zijde van Europa , zijn zij ook aan de Oosteliike zijde van dat werelddeel , door Griekenland aan Italie en door Italie
aan Duitschland medegedeeld , alien te zamen loch
slechts` een zelfden oorsprong hebbende , namelijk Egypte' , Phoenicie , Indie en de Oostelijke wereld. Griekenland en deszelfs dichters, voornarnelijk deszelfs tooneeldichters , waren ongemeen Spreukrijk waarvan wij in
hunne , ons nageblevene werken en wet inzonderheid
in de Spreuken van Euripides, duidelijke bewijzen aantreffen. Maar behalve edeze uit de pennen van wijsgeeren , redenaars en dichters gevloeide Spreuken, waren
er nog eene menigte van andere , die nit de ervaring
des yolks gèboren en door het yolk zelve in omloop gebragt zijn. Zie zijne Inleiding tot de Ironisch, Comische
verklarin,g van het Spreekwoord : weber I een bief in
3gne nerino.

3.
bAls ik mid van een Spreekwoord bedien , om daardoor
mijne meening uittedrukken , Beef ik er tevens door te
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kennels, dat niet alleen ik zoo denk , maar dat velen
van die gedachte zijn en het publiek met mij instemt
want ware dit laatste zoo niet, dan zou het aangehaalde
Spreekwoord, geen Spreekwoord geworden zijn. Reeds
het Spreekwoord derhalve , als zoodanig , verstrekt tot
getuigenis en blijk, dat de waarheid daarin vervat, algemeene goedkeuring heeft verworven en door het publiek
is gebillijkt geworden. Een Spreekwoord heeft gevolgelijk een groot gezag , en daar men zich toch doorgaans
gaarne naar het oordeel van de menigte rigt , vooral
wanneer men daaronder ook verstandige en kundige
lieden tellen m.ag heeft men altijd sets gewonnen en
men zet zijne uitspraken meerder gewigt bij , zoodra
men die met een Spreekwoord bevestigen. kan." Zie
Illagaziln van Spreekw. bladz 14 der Inleiding aangehaald.

4.
De coornaarnste reden ; want ook nog andere kunnen daarvoor worden bijgebragt , en wel
rooreerst , dat onze natie op het tooneel der wereld
altijd een werkzame rol gehad heeft, en door alle moeijelijkheden heen , onderscheidene wissellingen van rang
en stand ondervond , en onder dat alles , in aanraking
met bijna al de volkeren der aarde gekomen is , waardoor zij van hare afgodische duisternis af, tot op het
hoogste toppunt van hare verlichting toe , niet alleen
alle standen doorliep maar ook getuige werd van den
wisselenden toestand van zoo vele rijken en staten en
jnist daardoor bekend werd met de zeden, gewoonten ,
gebruiken en verschillende taal van de half beschaafde
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en meer verlichte volken , waaruit volken moesi , dai
zij door al die omstandigheden , zich met vele natien
vermengde en vermaagschapte , waardoor dan ook hare
taal eene mengeling werd van de talen , niet alleen der
nog geheel onbeschaafde en woeste volken , maar dat
zij ook van de beschaafde Romeinen , de Grteken , de
Gaulers , de Germanen en Britten , en van zoo vele
andere volken , in hunnen meer of minder beschaafden
toestand, zeer vele woorden overnam.
Ten tweede , dat met die overneming en de gemengde zeden , natuurlijk nieuwe en zonderlinge idem geboren en daardoor het veld harer bespiegeling zeer
wijd en uitgestrekt moe g t worden , hieruit moest natuurlijk een groot verschot van onderscheidene uitdrukIdngen. ontstaan , 2oodat ieder eene zaak of omstandigheid , naar zijnen bijzonderen smaak , op verschillende wijzen , onder onderscheidene woorden of beelden bragt en verre van over het een of ander veel te
redeneren , sprak men, zoo als de natuur het ingaf;
waardoor dan al menigmaal, de waarheid onder de zonderlingste beelden en inkleedingen zich vertoonde. In
navolging nu van hetgeen men van anderen gehoord en
waarin men behagen geschept had, beproefde ieder van
tijd tot tijd, zijne eigene krachten , om nieuwe Spreekwoorden te scheppen , welke bij een yolk , dat in zoo
veelvuldige betrekkingen met andere stond , oneindig
in getal , en zeer zonderling in vorm moesten wezen.
Verg. N. VAN DER HuLsT , luim en ernst bladz. 3 , 4.
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5.
Ook Magistraatspersonen maakten ze diensthaar aan
de leiding van het gemeen , dat toch ook Spreekwoorden,
beer kent dan wetten. Men verhaalt, dat de Antwerpsche Bargemeester ANTONIE VAN STRAALEN , in dagen
van onrust , meer dan eens zijne burgerij tot rede bragt,
door haar eene taal te doen hooren , die uit Spreekwoorden kracht en klem ontleende. Toen hij ondanks
zijne bewezene diensten , op het wreed bevel van ALVA
ten jare 1561 (zie WAGENAAR Vaderl. historie 6 deel
bladz. 284) te Vilvoorden op het schavot werd gebragt
en onder het zwaard ging bukken , riep hij , in voile
overtuiging zijner onschuld nit : Voor wet gedaan , kwalijk beloond ! Zie Keur van Nederl. Spreekw. bladz.
18 mijner Inleiding aangehaald.
6.
Dat het Spreekwoord hiervan afkomstig is , schijnt
buiten bedenking te zijn , daar men het zoodanig bezigde , toen het ketterbranden nog in versch geheugen
lag. Zoo leest men in den Bijênkorf der Boomsche
kercke , door MARNIX , in de uitga-ve bij zijn leven in
1574 fol. 2: bat 3p 1rtteri4 3pn en damn naar ben
mutparb/ en ook nog later , in de voorrede van REI
NIER TEELE voor zijne overzetting van M. SERVETUS
van de dolinghen in de drievuldigheijt role baar tern
burft Rirften/ it rrn Rater rn rupritt na be mutliarrbt.
d. Zou daardoor wel op den brandstapel kunnen
geraken.

Denkeiijk heeft

men ,

toen het ketterbranden op den
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mutsa.ard in vergetelheid was geraakt en de beduidenis
ervan niet meer verstaan werd , van het onbekende of
minderbekende woord mutsaard, gemaakt mosterd; doch
vanwaar men door : het ruikt naar den mosterd, in
het gemeene leven aanduiden wil : het is te duur,, het
host te veel geld , betuig ik tot hiertoe niet te . weten.

reeds vermeld , maakte mij in
zijne Verhandeling over de Spreekwoorden, op de bijgebragte vervalsching van dit Spreekwoord opmerkzaam.
LUBLINK DE JONGE

8.
Zie derde deel , aanteek. bladz. 17.

9.
Zonderling is het, schrijft D'EscuRv, dat intusschen
bij de Trriezen , Spreekwoorden van dezen oorsprong ,
schaars schijnen gevonden te worden. Onder de oude
rriesche , welke een onzer geleerde taalken.ners , de
Heer HOEUFFT , met zijne aanteekeningen heeft uitgegeyen , heb ik er Beene aangetroffen , zoo min als in eene
zeer groote verzameling van dezelve in handschrift ,
welke zijne vriendelijkheid mij ter nasporing heeft verleend." Zie Holl. roem 3 deel bladz. 21. In de verzameling van Vriesche Spreekwoorden door P. C. SCHELTEMA , zie bladz. 21 der Inleiding , vond ik echter nog
den scheepsterm : de linie gepasseerd , vOOr 50 jaren
oud geworden zijn.

10.
Ik vermeldde den ilen druk , dien ik bezit , om te
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doen zien , hoeveel aftrek deze gedichten , te dien tijde
moeten gehad. hebben. Jets waarover men zich zoo wel
moet verwonderen, als dat zij aan de Burgemeesters van
Gorinchem zijn opgedragen, en met het wapen dier stall
prijken , naardien zij , ofschoon nit het aangewezene
standpunt bezien , waarde bezittende , zoo vol van de
schandelijkste indecentien. zijn , dat zij thans al zeer
moeijelijk eenen uitgever , met vermelding van zijnen
naam , vinden zouden. Dit , voor de overdrevene laudatores temporis acti 1

H.
lk gewaagde alleen van diegenen , welke in onze taal,
over het onderwerp onzer beschouwing geschreven hebben , of tot deszelfs kennis veel hebben bijgedragen, en
bij wien ik nog wel voegen mag: ROEMER VISSCHER ,
tijdgenoot van HOOFT , REAAL en VONDEL , met welke
hij letterkundigen omgang hield. Hij droeg wegens zijne
zinrijkheid in bijschriften en puntdichten bij velen den
naam van .Nederlandschen Martialis , nit wien hij ook
veel ontleende. — Bij dit een en ander in onze taal , moeten wij echter de gewigtige dienst niet vergeten , welke
onze beroemde landgenoot DESIDERIUS ERASMUS bewezen
heeft door eene vroegere verzameling van de Spreekwoorden en Spreuken der Ouden , in het Latijn. )) De
3) man (schrijft D'ESCURY te refit) D die zoo gemeenzaam
)) met hunne dichters en wijsgeeren was , heeft natuurD lijk veel kunnen verzamelen, terwij1 zijne doorwrochte
)) kennis hem in staat stelde am alles , wat uitlegging be)) hoefde , toetelichten. lk behoef niet to doen opmerken,
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n hoe welkorn zijne Adagia der geleerde wereld waren
n en hoezeer men zich op dien schat van Spreekwoorden
n uit de oude wereld, als het ware , vergastte , daar
n men, in de laatste uitgaven, waarvan de geleerde boekn handelaar TROBENIUS er een zevental geleverd heeft,
)) tot over de vierduizend zoodanige Spreekwoorden aann treft. Zie Holl. roem 3 deel. Aanteek. bladz. 13, 14.
Na hem, schreef JOHANNES SARTORIUS eene Latijnsche spraakkun,st , en verzamelde in dezelve Brie duizend Latijnsche Spreekwoorden en eene Viva (zoo
als hij 't noemde ,) van Spreekwijzen.
Onze Hollandsche schrijvers en dichters , hebben met
zulke verzamelingen hun voordeel gedaan.

12.
Zie
en 235.

LUBLINK DEN JONGEN

verhand. 1 d. bladz. 234

13.
D ' ESCURY Holl. roem 3 d. aanteek. bladz. 17.

14.
Men heeft deze Spreekwoorden ook afzonderlijk gedrukt, onder den titel : MARTINET verzameling van Vaderlandsche Spreekwoorden , opgehelderd ten gebruike
der jeugd en in de scholen.

15.
Dit Magazijn , dat alle aanbeveling verdient , is ten
jare 1800 uitgegeven to Amsterdam , bij WILLEM VAN
DER VLIET.

A A N TEEK EN INGEN.

9

M.
Het getal der zoogenoemde Spreuken van WILLEms,
is 226. Tot eene proeve diene . , wat ik daar voor de
hand opsla.
No. 152. reel kraauwen zeert ,
veel spreken deert.

No. 162. Onverdroten
heeft genoten.
No.

211. Beter bloode Jan,
dan doode Jan.

Voorwaar,, echt Belgische kost!

17.
Het werk van J. H. HOEUFFT is getiteld : Taalkundige aanmerkingen op eenige oad-Priescha Spreekwoorden en de reden , waarom ik hetzelve in. ver-

brenge met dat van WASSENBERGH , ligt in hetgene
band brenge
de voorrede van HOEUFFT ons kennen doet. Deze
schreef toch : )) 1k ontmoette in zekeren Almanak van
het jaar 1664 , met meer andere zaken deze oudFriesche Spreekwoorden, onder den titel van Der vrijê
Friesen Spreekwoorden. Ik besloot dezelve , voor zoo
verre ik mij daartoe , met weinige en geringe hulpmiddelen , enkel door eigen oefening in staat beyond ,
met eenige aanmerkingen optehelderen , en raadpleegde
daartoe , onder an.deren , de Bijdrage/7, tot den Frieschen Tongval van den Heer WASSENBERGH , eenen
man, in denzelven evenzeer,, als in de Grieksche en
L atijnsche letterkunde doorkneed en verre boven mijnen
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lof verheven. In dezelve werd ik herinnerd aan de
Verzameling van oude Friesche Spreekwoorclen, door
dien Hoogleeraar te voren , achter de eerste uitgave van
deszelfs Verhandeling over de eigen namen der Friesen,
als een toegift geplaatst. Welke was, dezelve herziende ,
mijne verwondering , te bevinden , dat dezelve, zonder
ken meer of minder , dezelfde waren die de Bredasche
Almanak bevattede ! De onzekerheid , waarin de Hoogleeraar verkeerde , of dezelve , bevorens , al of niet ,
waren uitgegeven , werd, door deze mijne ontdekking ,
geheel opgehelderd. Hoezeer aan deze Spreekwoorden ,
door den Heer WASSENBERGH hier en daar , eenig licht
was bijgezet , achtte ik het , daar mijn arbeid reeds ver
gevorderd was , misschien , desniettegenstaande, niet geheel overbodig te zullen zijn , dezelve voor minkundigen , op den begonnen voet , ten einde te brengen. , en
zie hier daarvan de vruchten." Verg. voorrede in.—v.

18.
De uitvoerige titel van dit boekje is : Verzameling
van Spreekwoord.en , Gezegden en Anecdoten , benevens
belangrijke , geschied- en oudheidkundige Aanteekeningen

enz. meeren,deels Friesland en de Vriezen betreffende ,
alsmede Taalkundige ophelderin,gen , omtrent den oorsprong en de ware beteekenis van oude Vriesche woorden en gezegden door PAULUS CORNELIS SCHELTEMA ,

te Franeker,, bij G. IJPmA. 1826. — Het geheele werkje
beslaat intusschen, behalve het voorberigt van 'VIII, slechts
62 bladzijden , en deze wijd gedrukt !
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19.
Hieronder verzoek ik echter niet te begrijpen, hetgeen
van onze Spreekwoorden en Spreekw. zegswijzen in
sommige werken , b. v. de zeereizen van kapitein DE
JONG en den Pleegzoon van Mr. VAN LENNEP , verspreid
ligt , en door mij van tijd tot tijd is aangeteekend , om,
er, waar ik het noodig achten zal, gebruik van te maken. Gaarne doe ik ook hulde aan het nieuw Hand-woordenboek der Nederduitsche en Fransche talen ,

door AGRON , L ANDRE en WEILAND , bearbeid, waarin
vele Spreekwoorden zijn opgenomen , die soms uit de
Fransche vertaling meerder licht ontleenen , of de voortreffelijkheid onzer taal , door vergelijking onder het oog
doen vallen. Na J. CATS heeft inzonderheid LUBLINK
DE JONGE de waarde daarvan ingezien en , om mij nu
alleen tot het Fransch en Ilollandsch te bepalen , tot
voorbeelden opgegeven.
Voor het Fran,sche: l'habit ne fait pas le moine
(het kleed rnaakt geen monnik) zeggen wij : Het zijn
alien geen koks , die lange messen dragen.

Voor het Fran,sche: qui se couche avec les chiens se
leve avec des puces (wie met honden te bedde gaat,
staat met vlooijen weer op) zeggen wij : wie pik aan-,
grfjpt , wordt er mede besmet.

Voor het Fransche: chat echauole craint l'eau tiede
(een kat die zich gebrand heeft is bang voor laauw water) zeggen wij : waar zich een, ezel tweemalen stoot ,
wacht hi] zich voor de derde maal.

Voor het Fransche : Bonner un oeuf, pour avoir 1111,
boeuf (een ei te geven, om een os weerom te krijgen)
12
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zeggen wij : een schelvisch uitwerpen om een kabeljaauw to vangen. — Met hoeveel zouden doze voorbeelden vermeerderd kunnen worden ! Intusschen zal
ieder , die in andere levende talon bedreven is , geredelijk toestemmen , dat ook daarin onder de Spreekwoorden veel keurigs gevonden wordt, hetwelk door
de onze niet wordt overtroffen , of , waarvoor wij niets
in de plaats hebben. Zoo als 'b. v. Het Duitsche :
Mancher baut ein Schloss in die loft , der keine Hatte
auf den sand bauen kan (menig een sticht een paleis
in de wolken , die geene hut in het zand kan bouwen)
en de Italiaansche: a moline , orologii e sposa , manta
sempre quelche cosa (aan de molens , uurwerken , en
vrouwen hapert altijd iets). D'uccelli , di cani, d'armi e d'amouri, par an, pracerre,mille dolori (met vogels,
honden , geweer en amourettes , heeft men voor eene
pret , duizend verdrieten). In het vervolg komen wij nog
wel eens op zulke voorbeelden terug.

20.
Verg. Hollands roem 3e deel aanteek. bladz. 19 in
de noot onder den tekst.

21.
Dit gedeelte der Redevoering van den Hoogl. G. S.
MEIJER wordt gevonden in de Letter en Zedekundige
lessen van Prof. P. VAN GENABETH 1° dl. bladz. 325
-- 328.
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22.
Het Latijn luidt :
Haec facit ut , videat cum terms unclique minas ,
Naufragus in mediis brachia jactet aquis.
Saepe aliquem solers medicorum curs relinquit,
Nec spes huic , vena deficiente , cadit.
Carcere dicuntur clausi sperare saIutem ,
Atque aliquis , pendens in cruce , vota facit.

25.
Ik heb deze beide uitleggingen opgegeven en kenne
geene andere , doch zij bevallen mij niet. Het is ook
niet zeker,, dat HooFT in de aangehaalde plaats, door
batten , paler' verstaan zou hebben.

24.
In het oorspronkelijke leest men : Goden. De vertaling is van P. NIEUWLAND.

25.
De ba,kqna zijn ook bier to lande, sedert 1673, gebriat
tot seinen , tijdens het naderen of landen van dqn. vijankl. Han Ed. GrooLMog. bepaalden toch 3 Augustus van
datzelfcle laar : Wanneer eenige vijandtliike scheepen
voor de wal gezien worden , zal van den toren wordem
geseint , bij nacht met een vuur., btd,agh met een
mantle; ende bij dagh zoowel als bij nacht, vier guar
tier uurs aan den anderen , een schoot geschotea wordem: enz. Zie BRANDT levee yam de RgrTER, d.

bladz. 449.
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26.
HOEUFFT en D ' ESCURY stemmen volkomen met WEILAND
in ; ook heeft BILDERDIIK zich voor dit gevoelen verklaard , en een geacht vriend , mien ik daarover raadpleegde , schreef mij onder anderen , het volgende : Het
voornaamste gedeelte van een schip , is het achterste ,
het mindere het voorste , waarvan de benamingen stuurboord en bakboord afkomstig zijn. De stuurman aan
het roer staande en naar het voorschip ziende , heeft
aan zijne regterhand de stuurboords- en aan zijne linkerhand de bakboords-zijde. Die onderscheidene benamingen zijn zeer eigenaardig genomen uit het standpunt
van den man , op het achterschip staande en het oog
op het voorschip gevestigd houdende. De man aan het
roer geeft het schip deszelfs stuur- en bakboord , omdat
in dien stand de regter-en linkerhand naar die beide
scheepszijden gekeerd zijn. Zoo lezen wij in de Dictionaire de Marine , Seconde edition , Amsteld. 1736 op
het woord Stribord: c'est le Cote de la main droite
du vaisseau au respect dun homme qui eiant a la
pousse , fait face vers la prone. Het grondbeginsel van
regter- of linkerzijde , berust bij den mensch alleen , en
kan dus niet dan van den mensch ontleend worde.n ,
het zou dus oneigenaardig zijn , de scheepsbenamingen
stuurboord en bakboord regter- en linkerzijde to n.oemen , want het schip zelve heeft geen regter- of linkerzijde , daar het , gelijk ik aanmerkte , van den man aan
het roer , of op het achterschip staande , zijne onderscheiding van stuur- en bakboords zijde , ontleent , omdat de man in dien stand zijne regter- en linkerhand,
naar die beide zijden gekeerd heeft.
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Onlangs echter las ik in het Taalkundig Magazipt van
de JAGER , het 3e stukje bladz s 195 iets van S. J. Z.
WISELIUS, 't welk ik hier woordelijk volgen. laat. )) BILDERDIJK zegt : de stuurman heeft de roerpen aan de
regterzijde en , derwaarts gekeerd , heeft hij dus het linkerboord achter den rug, vandaar stuur- en bakboord. —
Neen, de stuurman heeft de roerpen, nu aan de regterdan aan de linkerzijde, al naar dat de wind van dezen
of genera kant invalt , en bakboord blijft niet te min onveranderd bakboord en gevolgelijk ook stuurboord, stuurboord. Volgens eene vrij algemeene overlevering is de
oorsprong van de Spreekwijze Bakboord en Stuurboord
de volgende : de stuurlieden hadden voorheen hun verblijf in hutten , aan de regterzijde van het schip , de
matroozen daarentegen in bakken (om bij bepaalden getale te schaften) afgedeeld aan de linkerzijde , en van
daar stuur- en bakboord." Zoo ver WISELIUS. - WINSCHOTEN , verbeeldde zich : een' stuurman met de regterhand aan het roer , en ter linkerzijde den schaftbak ,
om onder de hand te kunnen eten.

27.
TUINMAN heeft : itiarbt it boor be pp / en schrijft :
hierdoor drukt men uit , dat iemand op z>' •n voorspoed
niet zorgeloos zija moet. De gelijkenis is ontleend van de
uitgespannene zeilen bij een sterken noordewind, die een
schip wel ligtelijk doet omslaan , waartegen een schipper
op zijne hoede moet wezen. Met waarheid wordt daarom gezegd : in den grootsten voorspoed behoeft men den
meesten raad. -- Dezelfde Schrijver heeft vervolgens
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bij het Spreekwoord : #11 hot , rip het glipen: ; dit gebruikt men van iemand die zoo zoo staat den geest
te geven. Het is genomen van het weerslaan der zeilen , dat in een vlakken voorwind wel schielijk geschiedt,
en een schip kan doen omkenteren. Dit heet men gijpen. — In het Handwoordenboek van WEILAND, vinde ik
gap , en gilpen als Stheepswoorden; maar in zijn Nederduitsch, Taalkundig Woordenboek , zoekt men het woord
gajp te vergeefs. ' Evenwel., gfjpen is bij hem, uit "vergelijking met het hoogd. gieben, met opgesperden mond
naar den adem snakken , lucht scheppen. )) Vanhier ,
meldt hij , is de gemeene Spreekwijs . nog overig : DE1 tint
op 4D et ppm/ voor : -hij haalt den laatsten -adem. fig.
zegt men toch : Da . 3eit gtipt/ als hetzelve wind vat
en schielijk dreigt omteslaan." Wanneer men nu dat
glipen , de grip wil noemen , en dan voor gijk , g#11
wil ischrijven , .ik .heb er niets tegen , de Spreekw. zin
blijft toch dezelfde.

28.
Verg. van de NUenburg , Reizen 1 d. bladz. 307.

29.
Verg. WINSCHOTEN , Seeman bladz. 91.

30.
, Zie Vaderlandsche historie d. 3. jbladz. 5.
51.
Verg. den druk van 1636 bladz. '461. Deze icronijk
wordt bij WAGENAAR niet aangehafild, maar wel bij13-EnG,
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de Necierlanders en het Hanzee verboncl , bij het Utrechtsche genootschap ten jare 1833 bekroond.

32.
De oude benaming van Stuur aan het Scheepsroer
gegeven , was zeer doelmatig , wegens deszelfs working :
het sturen namelijk van het schip. De in later tijd in
gevoerde benaming van roer , is minder toepasselijk en
vordert eene uitgebreide ornsehrijving , om de beteekenis
ervan te leeren kennen, terwij1 het Stuur, zonder eenige
opheldering te behoeven , zich terstond volkomen laat be-grijpen , van besturen afkomstig te zijn. Vandaar dan
ook, dat de man die hetzelve bestuurt, in onze taal nog
deszelfs oorspronkelijke naam van Stuurman behouden
heeft. Ook bij de Franschen wordt het roer goupernail
genoemd, hetwelk afgeleid van gou perner, dezelfde eigenaardige beteekenis heeft van besturen of regeren.

55.
De Hoogleeraar LULOFS, die in deze kernachtige woorden , zeer veel zegt , voert ten bewijze aan , het dichtstuk van HUYGENS , dat ik hier volgen laat :

hOcepOwart /

ten otiOftten Van

prin0 311aauritO tian bra*.

Mouringh, die de vrije Schepen.
Van de Seven-landsche buert
Veertigh jaren , onbegrepen ,
Onbekropen heeft gestuert;
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Mouringh , die se door de baren
Van soo menigh tegen-tij ,
Voor de wind heeft leeren varen ,
Al en was 't maer wind op zij.
Mouringh , Schipper sonder weer-gae
Die sijn onverwinlickheit
Waer de Sonn op , waer sij neergae
T'aller ooren heeft gespreit;
Mouringh, die de zee te nauw Kiel
Voor sijn zeilen en sijn want
Die de vogelen te gaw viel ,
All beseilde hij maer 't sand ;
Mouringh was te koij ekropen ,
En den eindeloose slaep
Had sijn Wacker oogh besloopen ,
En hem Leeuw gemaekt tot Schaep.
Reeers en Matroosen riepen :
D Och , de groote Schipper, och
Wat sou 't schaen , of wij all' sliepen
Waekte Schipper Mouringh noch ! "
11 Schipper Mouringh , maer je leghter
Maer je leghter plattevelt !
Stout verweerer , trots bevechter
Bey te Zeewort en te Veld !
Kijck , de takels en de touwen ,
En de vlaggen en het schutt
Staen en pruylen , in den rouwen
Altemalen in den dutt. "
Dutten ? sprack moy Heintje ; dutten ?
Stifle , Maets ! een toontje min !
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Mitten ? — Wacht, dat most ick schutten,
Bin ick angders , die ik bin.
'k Heb te langh om Noord en Zuijen
Bij den Baes te roer estaan ,
'k Hebb te veel gesnoor van buijen
Over deuse muts sien gaen.
'k Selt hun licktelick soo klaeren ,
Dat ick vlaggen , schutt en touw ,
En de Maets , die met me vaeren
Vrijen sel van dutt en rouw ,
Reeers , (jouwer liefde wien ick ,
Die van verr op 't kusse vicht)
Wilier an ? Kedaar , you dien ick ,
You , allienigh , bij dit licht !
Weeran : riepen do Matroosen :
D 't Is een Man , oft Mouringh waer ! "
En de Reeers , die hem koosen ,
Weeran : v 't Is de jonge Vaer."
Heingje peurde strack an 't Stuer, en
Haelde 't ancker uyt den grond ,
't Scheepje ginck door 't Zeesop schuren ,
Offer Mouringh noch an stond.
Dat de Feeders (schrijft LULOFS) hier 's Lands Staten , de Matrozen , het yolk; Mouringh, Prins MAURITS
van Oranje , zoon van WILLEM den eerste : mooi HEINTIE Prins FREDERIK HENDRIK (die , na zijnen broeder
MAURITS , aan de spitse onzer Voorvaderen tegen het
Spaansche geweld stond) beteekenen , behoeft wel voor
.
memand herinnering.

A ANTEEKENINGEN.

54.
in deze Democritische tafelliedjes komt ook nog iets
voor, op het wel aJloopen van het Scheepje, mij te laat
wider het oog gekomen out het op bladz. 122 le plaatsen. Het volgt op een aardig versje getiteld. Ilansje
in den kelder , en luidt :

Vrienden ! 't komt niet langer te pas
Om te wijden wenschen en glas
Aan het kleine Hansje in den kelder ;
't Weer is goed: en 't luchtje staat helder.
Geef dan uw wensch een' yrijen. loop,
Meerder ruimte aan 't bloempje der hoop !
Rasch toch wachten wij op de ree
Van des werelds woelige zee ,
Weer een snel zeilend scheepje of schuitje ,
Dan springe Hansje , 't olijke guitje ,
Nu 't aan wal hem niet meer bekoort ,
Als een vlugge Schipper aan boord.
Vrienden ! haast is 't oogenblik daar ,
Weinig dagen , en 't Scheepje is klaar ,
Sterk zij 't van knieen. , kiel en Yelling !
Stevig de stapel , glad de helling !
Schoon dan ook wat dreuning eens gaf ,
't Glij yoorspoedig ! wel loop het af!
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55.
teekent in zijn beredeneerd register
op zijne Taalkundige aanmerkingen bladz. 126 enz. bij
het woord varen, , het volgende aan : )) Het zij mij geoorloofd eene zeer ongezoutene spotternije , welke ik in
een Fransch tijdschrift gevonden heb , te wederleggen.
Aldaar werd , bij de optelling der woorden , welke de
verschillende volken , nit pligtpleging of beleefdheid ,
gebruiken , om naar de gezondheid van iemand te vragen , gezegd : ;) a entendre les Hollandais , ce people
laborieux et phlegmatique , se saleur , on diroit, qu'ils
sont toujours en voyage sur leers Canaux, ou en route
pour les grandes Indes. Hoe vaart men _Meer ? mot
a mot. Comment voyage Monsieur ? Ne croit on pas
voir un bon gros Hollandais , bien nourri et bien vetu,
voyageant commodement sur un de ses superbes canaux , ou allant a Batavia , et qui hele en passant un
ami, pour savoir s'il voyage aussi a son aise L'Anglais a bien aussi quelque chose de ce saint dans son
farewell , adieu , bon voyage , faites une heureuse traversee et c'est un souhait tout naturel a des Insulaires." Zoo zijn de luchtige Fransche geleerden! Uit onkunde der Noordsche talen begaan ook derzelver beste
Lexicographi dikwijls de allerschandelijkste feilen. Het
Nederlandsch: hoe vaart gij ? beteekent juist hetzelfde
als het, Fransche comment vows portez vous? moetende
varen hier in den zin van voeren, , drab en opgenomen
worden. Het moeit mij , dat de Scheepsbevelhebber DE
JONG , .Reize in en door het kanaal bladz. 91, ook
van gedachten. is , dat welligt het woord welvaren, in
3. H. HOEUFTT
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de gewone vragen : hoe vaart gij? hoe varen, de uwen?
uit de zeevaart ontleend zijn."

56.
Dit is de beste verklaring van het Spreekwoord, welke
ik geven. kan. C. TITINMAIC heeft : be fr4ippe &eft bi
itooi Ieft ocliarcn I d. i. het zoo gemaakt, dat hil't daar
niet houden kan.

57.
Deze vertaling uit CARDONNE , is van den Hoogleeraar
in zijnen Salomo.
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Bladz.

vine havens (ooh wel heiningen) schutten den
wind .............. 81.
Ns de bruid is in de schuit , dan viin de be. . 123.
loften uit. . .
— het diep verloopt , dan verzet men de - bahens. 58.
_ ___ in de ha juit regent, dan druipt het in
de hut.
87
- _ maar een halven wind wil zeilen .
. 164.
. _
— ....... zeil scheurt , heeft het een gat .
— hoh en bottelier zamen hij ven , dan hoort men
waar de boter gebleven is ..
92.
Berg uw plunje. . . . . . 111.
Booi is hapitein (bij verhorting kaptein). . . 63.
Bij den wal langs , of langs het walletje been. 148.
Daar is Been touw aan to beleggen .
. . 136.
. 87.
_ — een kink in den babel ..
— — veel over stuur ..
. 134.
— — een taper op de bust .
. 89.
. .
. 153,
_ homt een luchtje ..
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Bladz.
Daar men voor scheep komt , moet men voor
varen . .
..
120.
— verdrinken er meer in een wfinglas dan
in de zee . ..
158.
Dat is een driedekker ..
72.
— — klouwer, een wakkere hlouwer
. 91.
— — — kabel op zolder .
— pronht als een vlag op een modderschwit .of 87.
praam ....
146.
De Admiraal heeft geschoten.
49.
— baleen homen nit ..
57.
— beste stuurlui staan aan wal .
134.
— bezem op de mast , om de zee schoon te
vegen ..
. 103.
— denkbeelden en woorden stroomem hem toe. 132.
— derde streng maakt den kabel ... .. 86.
— een staat aan den helmstoh , de andere aan
den boeg . . •
82.
— oude schepen bliiven aan land of wal . . 120.
--pleat is van het :chip. . .....
10
1.
— widen en de vrouwen zijn gevaarl# he klippen. 91.
— zaak wil niet vlotten
148
..
--zee is zonder water.
155.
Die den kok bedilt, moet het roohgat nit. . . 91.
Des avonds rood,' s morgens goed weer aan boord. 67.
Een glaasje op de valreep . .. ...
140.
67.
— man over boord, een eter te minder. .
— :chip (of ooh wel een wrak) op strand, is
een bash of baleen op zee. .... .. 56.
— vrouwenhaar trekt meer aan dan een mars zeil . 164.
— zee van jammeren overdehte hem. .
. 154.
69.
Eerst in de boot , keur van riemen . .
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. 119.
Ga niet :cheep zonder beschuit. ..
— uit intin schuit, g# bederft de vracht . . 123.
Groot schip, groot water .. ..
. 118.
Gjj moet aan dat liintje niet trehhen. .
. 101.
. 51.
Het anher der hoop is enz. ..
— — is doorgegaan . . . • . • . • 52.
— doet er weinig toe , al hrfygt het waterschip een gat meer. .... ..
150.
— gaat hem voor den wind , of ooh wel voor
wind en tij ...... ..
150.
--hoofd is het roer van het schip .
117.
— is een brander, baud of .. .
70.
— ____ er holtertopa. ...
83.
een diep gaand schip ..
11g.
— _ — ongemahhelifh zeeschip .
160.
— schip , waar men de hand aan moet
—
houden. . ........ 119.
.___
tusschen kaai en schip gevallen ..
—
— — van stapel geloopen • .
131.
.
133.
— — doodstroom ..
— — dood t. ..
138.
— — een mannetje om in een praam te zetteu. 112.
. 148.
----- zfin voorland .
. 154.
— — hoel op zee . . .
— han beter van een schip dan van een schuit. 122.
--loopt de spfigaten uit.
129.
105.
— moet er onder of over
..... raaht leant loch wal . .
. ., . •
88.
116.
— roer ligt er Haar ..
117.
— --is van het schip .
119.
_ :chip moet op de haling. .
120.
.
— — is gebleven met man en mule
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Het 19. wacht tsaar niemand . .
138.
— was daar sobere hompanje .
93.
— een beroerde zee ..
154.
wel afloopen van het sckeepje . . . . . 122.
— welvaren van dezen huize ..
144.
— ziet er nit , als of men in een hombuis homt. 93.
— zit er niet dieper, zeide de loods, en hif
peilde grond ..
99.
Hier liggen wfj met de zeilen voor den mast. 164.
Hooge masten vangen veel wind.
.
• . 103.
Hij begint aftetahelen ..
136.
— bereikt de haven zffner begeerte . . . . 81.
— bewimpelt het en — hij spreeht onbewimpeld. 60.
— bindt een reehe in . .
..
113.
— doet het met een druil
73.
— een noodschoot. .
127.
— draait of legt bii
71
— dringt hem nit zijn eigen vaarwater. .
139.
— drift over stuur ..
134.
— durft niet van land stehen .
96.
— gaat onder zeil..
162.
..._
er zeil op mahen. ..
_
met de laatste schepen onder zeil.
•_.
regt door zee. .
1 56.
— peper halen — of om peper uit
107.
—
met hem diep in zee .
155.
— geeft hem de volle laag . . . •
95.
op als de zee.
—
155.
een school onder water • •
127.
•
— geliiht de anhers , die altijd in het water
zfin , en nooit leeren zwemmen ..
53.
--- geraaht in de branding .
. 71.
•■■■•■•■..
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lle havens (ooh wel heiningen) schutten den
wind. . . • • . • • • • . •
81.
beetjes kelpen , alle vragtjes ligten. . 120.
ills de bruid is in de schuit , dan zfin de beloften nit ..... ...... . 123.
— het diep verloopt , dan verzet men de bahens. 58.
- — in de iajuit regent, dan druipt het in
de hut.
.....
. 87.
maar een h,alven wind wil zeilen .
. 164.
- — zeil scheurt, heeft het een gat . . .
- ,ok en bottelier zamen hi" ven , dan hoort men
mar de gofer gebleven is ... .. 92.
Berg uw plunje. . . • . . . ..... 111.
Booi is hapitein (bij verkorting kaptein). . . 63.
Bfj den wal langs , of tangs het wallefje keen. 148.
Daar is Been touw aan to beleggen
136.
•
een kink in den kabel ..
87.
veel over :tour ..
134.
een paper op de trust . .
89.
homen zoo groote schepen aan als er afvaren. 120.
Daar homt een luchtje. ...... . .153.
— men voor scheep homt, moet men toor varen. 120.
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Daar moeten geen twee groote master op een
:chip zijn.
.. 102.
verdrinhen er meer in een,- wfinglas dan
in de zee.
158.
72.
Dat is een driedehher.
hlouwer, een wahhere hlonwer. .
91.
— babel op zolder. .
87.
- pronht als een vlag op een modderschuit of
praam.
....
.. 146.
De Admiraal heeft geschoten .
49.
- bahen homen nit ..
57.
.. 134.
- beste stuurlui staan aan wal. .
bezem op den mast, om de zee schoon te vegen. 103.
- denhbeelden en woorden stroomen hem toe. 132.
- derde strong maaht den habel ... .. 86.
- een staat aan den helmstoh, de andere aan
.....
.
82.
den boeg.
oude schepen bl von aan land of wal. .
120.
110.
- plecht is van het schip. ......
- wfin en de vrouwen zijn gevaarlfjhe klippen. 91.
• • • • •
• .148.
--zaah wil niet vlotten.
. 155.
— zee is zonder water. .
. 158.
--zee maaht gedwee ...
Die den hot bedilt moet het roohgat nit. • 91.
— lieden worden zeer gepraamd . . . . 112.
Des avonds rood, 's morgens goed weer aan boord. 67.
Een glaasje op de valreep ....... . 140.
- goed Zeeman valt wel over board , of, zeilt
wel Bens tegen een paal , of, word wet
.......
eons rat
. 159.
.
- mal zee:chip van een wijf
. 161.
•
— man over boord, een eter te minder.
. 67.
:chip
(of
ooh
wel
een
wrak)
op
strand,
is
—
56
een baak of bahen op zee ...
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.den vrouwenhaar treht weer aan dan een marszeil. 164.
. 154.
— zee van jammeren overdehte hem . .
69.
Eerst in de boot, heur van riemen. . .
Er is geen schuit zoo digt , of, er komt ligt
• •
een la in .... .. .
123,
119.
Ga niet scheep zonder beschuit. ..
123.
— uit m9'n schuit, gfj bederft de vracht .
. . 118.
Groot schip, groot water ....
. 101.
Gij moet aan dat liintje niet trehhen.
51.
Het anker der hoop is enz. .
52.
—
— is doorgegaan . . .
— doet er weinig toe , al hrffgt het water. 150.
:chip een gat meer. ......
— gaat hem veer den wind, of ooh wel voor
......... 150.
wind en if)*.
— hoofd is het roer van het schip . . . . 117.
70.
— is een brander, houd of .. ..
83.
____ _ er holtertopa. ....
118.
.
— een diep gaand schip ...
--_ — ongemahhelijA zeeschip ..
160.
.._. — -- schip , waar men de hand aan meet
. .
.houden.
119.
. 142.
— — hvalijh met hem gevaren. • • ,
119.
--_ tusschen haai en :chip gevallen . .
.___ --van stapel geloopen . .
131.
• . 133.
--- doodstroom . .
•138.
--dood t..
-- -— een mannetje om in een praamte zetten. 112.
148.
— — zfin voorland
— — heel op zee . . . • . . • • • . 154.
— han beter van een schip dan van een schuit. 122.
— loopt de spiigaten nit. ...... . 129.
— most er ender of over . . . , . . • 105.
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. 62.
.
[let moet over dien boeg gaan
_
106.
er op of onder .
88.
— raaht leant nosh wal .
116.
.
--roer ligt er naar ..
117.
.— — is van het schip .
119.
— schip moet op de helling.
. . 120.
--— is gebleven met man en muis
138.
— tij wacht naar niemand. .
93.
.
.
.
was
daar
sobere
kompanje
.
—
154.
een beroerde zee .
—
— wel *open van het scheepje . . . . . 122.
144.
— welvaren van dezen huize . . .
— zeegat of armoede is hun voorland . . . 148.
— ziet er nit, als of men in een hombuis homt. 93.
— zit er niet dieper , zeide de loods , en hij
99.
..
peilde grond. ..
34...
Hier liggen wty met de zeilen voor den mast. 1110460
Hoe vaart gij ? . . • . .
..
masten vangen veel wind ..
II
Houd uw roer refit ..
. 116.
• •
. . 136.
H9e begint aftetakelen . .
— bereikt de haven zfiner begeerte . . . . 81.
— bewimpelt het en— hij spreekt onbewimpeld. 60.
113;
— bindt een reefje in ..
73.
— doet het met een druil
— — een noodschoot
. 127.
— draait of legt bile .
71.
— dringt hem uit zfin eigen vaarwater.
139.
— drift over stuur ..
134.
— durft niet van land steken .
.
. . 96.
— gaat onder zeil . . .
.
. 162.
er zeil op maken ..
—
met de laatste schepen onder zeil. .
--

REGIS TER,
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nfi goat regt door zee .

156.

peper halen — of om peper uit . . 107.
met hem diep in zee .
. 155.
— geeft hem de voile laag .
. 95.
— — op als de zee ..
. 155..
— een schoot onder water. .
• • . 127.
— gelUkt de anhers , die altijd in het water
zijn, en nooit leeren zwemmen
53.
— geraaht in de branding • .
,
71.
--haalt zijn zeil in top.
. 162.
le veel want over hoop
149.
—
de riemen binnen ..
—
115.
— heeft het bezeild ...
61.
den aap beet ..
—
107.
_.....
de lading scheep.
.
97.
• •
........
een hoofd als een boei .
63.
_
veel over boord gevaren
65.
53.
— — het anher itchier de hat gezet .
_.
de fok opgezet . ..
77.
........
zijn grond gepeild ..
109.
--schoon schip gemaaht ..
121.
..._.
zajne scheepjes (ooh wel schaapjes en
koetjes) op het drooge .
. .
122.
het op stapel gezet . ,
131.
•
_
hem deerllik toegetaheld.
.
136.
.......
strehen op zijn hompas
95.
--de hooi leh gevaren ..
145.
--een zee van geld ..
155.
het zeiltje gestrehen .
164.
—
._
161
zeevoeten
78.
— helpt hem in den grond . .
68.
houdt
zich
aan
h,00ger
boord.
—
het met pompen haven .
111,
—

..._

—
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HtY houdt het roer. ..

BIadz•
116.

—
vast ..
_
zfin roer refit
— — het roer in het water .
........
zich als of hij geh was , en laat zijn
schuitje vol loopen . ..
. 123.
_
de regte streeh. ..
. . 131.
oog in 't zeil. .
—
. 162.
— is ons eenig plech,tanher..
51.
—
zoo vet als een Spaansch anher of als
een anherstoh.
. ....... 55.
— _ een mannetje om in een prawn to zetten. 112.
— — het hoehje to boven ...... . 61.
_ _ een ballast (ooh wel een onnutte ballast.) 59.
. 65.
— _ weer aan hooger boord. ..
— _ op een vreemde haven geweest. . . . 82.
_ — al in Jaffa. .
85.
_ — gehieMaald. . . . .
90.
—
een goede (ooh wel bevaren) loods. . . 98.
— — nit de lifh geslagen .
. 100.
— — een regte pekbroek. . .
109.
— — een zetschipper. . . .
124.
-een
een goed stuurman op zee. . .
. 134.
--_....... schipper en stuurman tevens.
. 125.
_ — van de plecht gerold.
I 10.
— — van gin streeh. .
132.
_ weer op zlin streeh gehomen. . • • •
— het stuur hw9.
.t
. . • • •
.
--.
133.
--..... won derlfih toeetaheld
g
. 136.
..
— de tramontane befi.
-- -137.
t .
— _ al grooter zee overgevaren.
. • . 142.
— — aan hooger of lager teal. .
. 149.
— door den
151.
•
, . wind..

--
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Bladz.
152.
is den wind hwift. .
155.
— — een grondelooze zee.
163.
— stfif onder het zeil.
-- hlampt m# aan boord.
90.
121.
— homt met de naschepen. .
— — al in mijn schuitje.
123.
. .
— ____. in behouden haven.
81.
— — met een opgestohen zeil.
163.
— hroop in het habelgat.
87.
. 68.
hrffgt hem in zijn boot. .
een ligter aan boord.
. 97.
laat er zipi anher vallen ..
. 51.
— — het mar drtyven, ooh wel vlotten en
drfiven, of op Gods genade drifven. . . 74.
— laat hem op zjin eigene wiehen driven. .
alles in het riet loopen, of stunt./ al—
les in het riet.
115
zich door den stroom medestepen. . . 132.
—
— — zijn ifi verloopen ...
138.
.
laveert.
97.
— leyt het roer waar h9. 'tbinden wil.
117.
tegen hem in den wind.
—
153.
— ligt in 41. .
100.
— — het anher
50
.
— ,loopt in het liintje ..
101.
— — met een nat zeil.
163.
— lijdt schipbreuh. .
124.
. 52.
— maaht van zyjn neus een anher.
_.
van een mast een schoenpen. .
103.
__.,
de reef los. .
113.
— may zien, hoe hif den mast ophaalt.
. 101.
— meent , dat hem Beene baren (ooh wet Beene
zeeen) to %oog zullen gaan ..
. 58.
............
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Biadze
liff moet de fok ulthouden .
77.
— — het zeegat in. .
.... 159.
— — roeijen met de riemen die hij heeft. . 115.
— tegen wind en stroom oproeijen. . . _.
_ — de vlag strjeken. . 147.
_ neemt poolshoogte (b# verhorting hoogte) . 112.
_
hem den wind af. .
151.
_ raaht schipper to voet. .
125.
..,..... raahte adder de putting: over boord.
65.
_ reedt mede aan dat *chip ..
118.
— roeit met tien riemen , naar lager wad. . 116.
— met zone
g
ne eigene
riemen
riemen . .
--.
113.
er aan of onder. .
—
115.
— rolt van de plecht ..
. 110.
........ rjdt aan dat touw...
. 136.
_ staat st9f aan het roer.
116.
.
smfi t hem over boord.
65.
_ steal' hem de loef af. .
98.
het roer in de heg .
—
116.
_
van wal ..
148.
....... strOt de vlag.
133.
— vaart waar de groote mast vaart. . . . 102.
_ _. tegen den stroom op .
141.
met m# in gin schuitje.
—
.
123.
_
voor Schipper. ..
124.
voor wind en stroom.
—
141.
—
wel of Awalffh.
_
achteruit. .
. 142.
--.....■I
.
in zfin zog.
met dubbele passen .
_
vroeg , en hij vaart laat .
g
mede als de groote
mas t.
—
. 143.
„,... — onder die vlag. .
. 146.
• ■• ■• ■.

.............

-

1...........
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IX,

BI adz.
65.
122.
69.
. 145.

Hij valt over boord. .
— verstaat geen :cheeps.
— voert bram haven bram.
— — de vlag. . •
— groote vlag; geweldig de vlag ; last
—
de vlag geweldig waaijen ; wit de vlag overal
146.
voeren ..
132.
— volgt den stroom ..
. 162.
— voert groat , of hij voert Mein zeil.
153.
_ waait met alle winden ..
138.
— weet wel t# te havelen ...
_
zeemanschap te gebruihen ...
159.
62.
— wendt het over een' anderen boeg. . .
— wendt het over alle boegen. .
.
125.
._. werht met schipperspoosjes.
— werpt , of snifit hem over staag of stag. . 130.
146.
— wint het met vlag en wimpel ....
86.
_. zal de haap niet halen. . ..
107.
het
moeten
opdohhen,
of
ooh
wel
uitdohhen.
— —
. 120.
— — den mast wel ophalen ...
.
91.
_ — die Hip niet te boven zeilen..
. 62.
— zeilt op anen boeg. .
--163.
ruimschoots . ..
— — hem in de zijde .
— zet een riem of riempje onder het zeil. . 114.
.1.... .... alle zeilen bij , ona de hust (ooh wel
.163.
de kaap) te halen . . .....
_ ziet wel hoe nu het bij land is . . .
96.
151.
— — in den wind . .

73.
— zit op het drooge. . . .
;
.
133.
— aan het stuur . . • . • •
.
. 116.
---- aan het roer van Staat.
....... — den grand, of ooh wel aan lager wal. 78.

11
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Madz.
Hij zit anderen gedurig in het vaarwater. . . 138.
zoude voor den mast moeten .... . . 102.
_remand op de lij snifiten — in del leggen,—
brengen ,
houden. ...
100.
Li ben met hem gescheept of opgescheept.
h
eb min poos to roer gestaan.
.
111
116.
moet het schip aan de zee overgeven.
118.
- stuurde hem van huis af, , of zal hem op die
zaah afituren .......
. 134.
voel land en ih zie land.
. 96.
- zal dat wel halefateren ..
. 88.
— het weten to schipperen.
. 127.
Klein schip , hlein zeil .. . 122.
Kom ih over de Hont, dan hom ih over den :Mart. 84.
Men heeft hem de voeten gespoeld ..... 128.
afgescheept. . ...... 50.
— van stuurboord naar bahboord
gezonden. ..
65.
is in het schuitje en moet medevaren. . 143.
han Been haven (ooh wel rede) met hem
bezeilen. ..
. 61.
han aan de vlag zien, hoe de wind is. . 147.
homt hem dwars voor den boeg. .
62.
•
•
62
luistert niet naar het roer. ..
. 116.
moet het touwtje wat vieren. ..
. 137.
zien , hoe het gebahend is.
. 57.
zeilen , terwijl de wind client. . . 163.
— pompen of verzuipen ...
. 111.
varen , waar men voor :cheep homt. 143.
neemt hem op het sleeptouw. ..... 127.
ziet op gees aap , als men uit Oost-Indie
homt ... ... ... ..... 106.
Mij is al menig water over het hoofd gegaan. 161.
•■•■■■•••••■■
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.
Na hooge vloeden, lage ebben.
76.
Onder het staande zeil is het goed roefien.
115.
Ontzeg Beene vracht eer de schuit vol is. .
124.
Op dit hompas kan men veilig aangaan. . 94.
Staagjes (of zachtjes) aan, dan breeht de lips niet. 100.
Stille waters hebben diepe gronden ..... 80.
Tegen wind en stroom ban men niet opzeilen. 152.
Trek aan dat lijntje niet. ..
100.
68.
Van de boot komt men in de schuit. .
146.
Veel vlaggen luttel boters .
79.
Vuile gronden bederven de habels .
•
•
Wacht u voor de Oh . . .
81.
Wat doet hif in het gangboord te liggen.
65.
zal de zee al opleveren ..
. 155.
75.
Werelds goed is eb en vloed ...
Wie geen want heeft naar het :chip, moet te
gronde gaan, of op een hlip vervallen • 149.
voor hond 'cheep hotnt , moet de beenen
hluiven of de bonhen eten . •
122.
Wij hregen een brander aan boord .
70.
•
Zeeman geen man ..
159.
Zoo grof als een habel ..
86.
Zij volgen de groote vlag .
146.
- hebben ze achter de ooren
80.
..
101.
- trehhen eine
. 123.
— zijn in het schuitje en moeten mede
143.
- varen in iine bears . .
90.
- zal beginnen te hielhalen
117.
Zijn hoofd :tuurt niet ...
hompas is verdraaid of van de pen
• 94.
137.
tff is verloopen .
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EN

SPREEKWOORDELLIKE ZEGSWIJZEN,
die tot opheldering bijgebragt zijn.

Bladz.
Bergen en dalen ontmoeten elhander niet
5.
De vreemde hoe likt het vreemde half niet
—
Die bij hreupelen woont leert hinhen .
. 79.
Door schade wordt men was ..
5.
Een schurft schaap maakt er velen .
. 79.
Het begint te lumen ..
. 99.
Het ruikt naar den mosterd .
5.
Hoogmoed komt voor den val
76.
Hij heeft z#n schaapjes of koetjes op het drooge. 54.
— is grootsch in zijn wapen .
69.
— — den hoeh om. ..
. . 61.
— laat hem op zijn eigen wiehen drja ven
. 74.
— spiegelt zich zacht , die zich aan een ander . 56.
spiegelt ..
.1A weet daar wel mouwen aan te passen .
. 88.
........
— zal dat varhen wel wasschen ...
Kroesch Naar, kroesche zinnen ..
. 5.
Waar een bei honing uitzuigt , daar zuigt een
.........
spin vergift nit ..
Wacht u voor degenen, die van God geteekend
........
zijn .
Wie eerst homt , die eerst malt. .
69
Zij zien of zij Been vijf kunnen tellen, en heb.69
ben er wel tien achter of in de monw . . 80.

N A. SCHRIF T.
...."-....114111,111....-•-■,

Nadat deze bladen afgedrukt waren , verscheen
in het Licht de tweede jaargang van het ray dschrift : Letter- en Geschiedhundig Allerlei , of
Verpoozingen in ledige oogenblihhen , verzameld door
C. VAN DER VIJVER , waarin de volgende Spreehwoorden enz. worden opgehelderd. Hij slendert
mee als de waard van Bielefeld. — Het rieht naar
den mutzaard. — Hfj i‘t in de mat geweest. — Dat
zijn ze niet die Wilhelmus blazen. — Wel bekome
het u! — Hti heeft teat op den lever. — Het is
van Maarten van Rossems tijden. — Het is heet
fizer om aantetasten. — Een glaasje na de gratie. — Het is een mosselhrjeg. — Jan alle man. —
Hij hijht als of 14 er vjf op had. — Het is een
hind van Nineve. — Iemand iets ongezouten zeggen. — Op iemands gezondheid drinken. — Iemand
bfj de ooren hr#gen. — Men zal daar niet lang
morgenspraah over houden.— Hly spant de hroon.—
Vogelvrii verhlaren. — Geen geld Been zwitsers. —
B# gebreh aan brood eet men de horstjes van pasteljen. — Hi,' slacht den beul , hiy eet alleen. —
Hje han het met het water van de zee niet afwasschen. — Hti ziet z#ne hulp in de poorte. — lets
verbloemd zeggen.
Men heeft , gelijk wij zagen , een aantal Spreekwoorden en Spreehwoordeljehe zegswfizen in onze

taal, waarvan de zin niet duidelijk is , of waarvan,
zoo dezelve al nit het gewoon gebruik kan afgeleid
worden, de oorsprong in het donkere ligt. Gaarne
zal ik daaront door anderen voorgelicht worden ow.-
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trent die , welke ik hier volgen laat en waarover ik
Hoch bij C. TU1NMAN Hoch bij anderen gevonden heb ,
wat mij voldeed. Zij zijn : 't Is een half Mozes. —
't was als of er een paard sprah. — Het is niet secundum Lucam. Hij wil de kwade pier niet zijn.
Daar zal Been haan naar hraaijen.
Hij vecht on,
's Keizers baard.
Hij hijht , of hij het le Keulen
had hooren donderen.
Keulen en Aken zijn niet
op ienen dag gebouwd.
slaapt als een roos(*).—
Hij zwoer bij kris en kras. — De hogel is door de
heeft haar op ziine tanden.
kerk.
heeft
wild haar in den neus. — De gekken hriigen de haart.—
't Is een vieze Griek. Hij heeft den bout op den hop
gekregen. Daar loopt wat van St. Anna onder.—
Zjj gaat moederziel alleen. Hij danst op een pa-pieren zoldertje.
Hij maakt een Blanhenburgsche
Hij doet het op zijn eigen houtje. —
rekening.
Hff weet wel , waar Abraham den mosterd haalt.
haalt er zijn hart aan op. — HIJ eet tegen
LUBLINK DE JONGE schrijft ; » het is onzin ; maar vanwaar het
hoofddenkbeeld ? Is het te zeggen : hij slaapt zoo zacht als op rozenbladen ; of hij slaapt als in de roos; als iemand , die de roos-ziekte
heeft , of is het iets anders? " 1k geef dit als eene proeve , hoe
men met zulke Spreekwoorden , tot hiertoe verlegen is en van hoeveel belang zelfs gissingen daaromtrent zijn. Dit is ook betrekkelijk
de Spreekwoordelijke zegswijze hij legt zijne hand over het hart.
» Is dit (vraagt de genoemde Schrijver) zijnen oorsprong verschuldigd
aan zekere gebaarmaking, dat wij namelijk , wanneer wij onze aandoeningen willen te kennen geven , onze hand op den boezem leggen en door dat teeken onze gevoelens bevestigen? of ontstaat het
nit een metaforischen zin, waarin wij de woorden hand en hart gebruiken , hart om ons inwendig gevoel te beteekenen (iemand het hart
roeren ; in het !girt tasten enz.) hand, om onze hulp uittedrukken
(iemand de hand bieden; de hand van iemand aftrekken) en zou
het derhalve moeteu zeggen : de hand meer te laten doen dan het
hart wil, iemand meer helpen, dan hij naar onze gedachten verdient. "

NA SC 1-1 ft I 14' T.

X V.

heug en tneug. — Zij legged botje bij botje. — 11#
teert van den hoogen boom of. — Hfy is bestoven
(voor dronken). — Hfil heeft een knip weg. — Hjs
weet van teeuwes noch meeuwes. — Hij is met de
noorderzon verdwenen. — Hty is met de kous op
het hoofd te huffs gehomen. — H heeft zich laten
bedotten. — Hij is neus-wijs. — Hij houdt zich
Jacques. — Hfj zoekt een plasdanhje te behalen. —
Hij kent het op zijn duimpje. — Hii liegt, dat htl
zwart wordt. -- Hij is bekend als de bonte hond.—
H# praat zich zelven in den zak. — Het is een regte
zoutzah van een mensch. (*) — Hij heeft de hondsschoenen aangetrohhen. — Hid' steeht er den draah
mede. — Hfis is een slimme vocatives. — Hij is
buiten westen. — Ht). * is in de boonen. — 't Z9'n
viezevazen. — H-je loopt, of men houdt hem voor
het lapje. — H# heeft er den hooi, of ooh wel den
brui van. — Hti is geringeloord. — Hifi roept als
een dief in een paardenstal. — Hij speelt den gebraden haan , of ooh wel voor scherminhel. — Dat
wete hem de bond dank. -- wordt door den mosterd gesleept. — Hij steent als een branke Schotsman. — Het is zoo oud als de weg van Kralingen. —
Hij heeft mosterd op zijn staart. — De ganzen gelooven niet, dat de biekens hooi eeten.—.Hij preeht
voor de ganzen. — Ws hol over tol , of ook wel

(*) leder weet terstond , wat dit beteekent , doch vanwaar juist
een zoutzak gekozen, daar zout iets krachtigs , prikkelends , levenversterkends is , en het zinnebeeld derhalve geheel verkeerd gekozen
zoude zijn ? Onder het schrijven valt mij de gissing in, of het ook
een verbasterd Spreekwoord is, en of het woord nand niet ongelukkig
in zout is overgegaan. Iets , 't Welk mij te aannemelijker voorkomt ,
omdat ik mij herinneren kan , in plaats van zoutzak ook wel Zandzak
to hebben hooren zeggen.
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holderdebolder. — Hij is van het hall ye genezeq. —
Hit scheert er den geh merle. — Daar is het hutje
met het mutje. — Hij is duarmede gehattestaard ,
of ooh wel geschoren.— Hij han zijne ooren sandden, dat zij hlappen. — Lange hleeren . korte zinnen. — Het is spikspelder nieuw. — Dat hangt als
een hoe in een hersenboom. — Hi/ heeft zich een
knol laten wijsmahen. — HI/ is zoo opregt als een
bohshoorn. — 't Is een krachtig argument tegen de
Socinianen. — Het is een Jan Hen , — een schobbejah , — een regte loeris. — Jan Rap en zijn
maat. — Daar zou de droes om lagchen. — Daar
was anderhalf man en een paardehoofd. — Hij
heeft een blaauwe scheen geloopen. — Hansje in de
helder en Maaitje in 't schrappaaitje. — Hi" loopt
bij hoeren en snoeren. — De broodhruimels steehen
hem. — Hij speelt hohes, bohes , — Hij is buiten
westen. — Hii laat violen zorgen. -- maaht habriolen of kapriolen. — Koetertje poet. — Dat is
een leven van de andere wereld. — Heeren peren
rotten niet. — Hij is gepierd.— Hij is om zeep. —
Men han wel een heisteen hoohen , dat het sop goed
is. — Onnoodige zorgen mahen vischgraten. —

In het vervolg wensch ik nog andere optegeven ,
wier oorsprong en zin dient to worden onderzocht ,
en waartoe ik de medewerking mijner lezers inroepe ; terwij1 ik verlangend uitzie naar de beantwoording der prijsvraag, bij de Maatschappij tot
nut van 't Algemeen uitgeschreven , zijnde: eene
Norte opgave van den oorsprong van verscheidene
Vaderlandsche Spreehwoorden , en derzelver nut en
nadeel in de gemeenzame verheering ; vergezeld van
eene verzameling der meest nuttig en aangenaam
geachte.

Xalezingen en Vervoig
OP DE

ellaberianboche
SPREEKWOORDEN
EN

SPREEKWOORDELIJKE ZEGSWLIZENI
BIJZONDER VAN DE

Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend.

roORREDE.

Met veel genoegen, heb ih mijn ondernomen werh,
waarvan dit stuhje het tweede is , voortgezet. Hetgeen ih behandelde, betrof toch dat belangrijhe gedeelte onzer schoone Taal, hetwelh zoo dihwtyls van
de schranderheid, het vernuft en den goeden zin onzer Vaderen getuigt, geschiedenis en ervaring in
ha geheugen terug roept, en nuttig onderrigt geeft
in het maatschappeliihe, huiseliihe en bijzondere leven. Telhens gevoelde ih, hoe vroegere Schrffvers
daarover, onder anderen de waardige Kerhleeraars
MARTINET

en

VAN DEN BERG ,

zich reeds ten hunnen

tfide moeten verlustigd hebben, in hetgeen door hen
over sommige Vaderlandsche Spreekwoorden gedacht
en medegedeeld werd; want ih ondervond, hoe dit
met zulh eenen arbeid verbonden is. Wel is waar ,
het onderwerp host somtsds veel nadenhen , en *let
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zelden verkeert men lang in onzeherheid, wat er omtrent te bepalen ; maar mike wetenschap wordt, zonder meerdere of mindere moeite, verhregen ? en ooh bty
deze studie s verhwiht elhe lichtstraal die het donhere ophlaart, den geest, en is ons eene milde belooning.
0oh nog van eenen anderen pant prijst zfj zich aan.

zify brengt ons nameljeh , somtfids in aanrahing met
mannen van hoofd en hart, die Naar mede op prijs
stellen en gaarne uit hunnen schat mededeelen , of
van den onzen ontvangen; maar wat wordt dan ooh
niet uit overeenstemming in smaah , doel en werking , geboren? Zoo het niet tevens de veredeling
van ons hart is, dan loch is het de verraj king van
het verstand en de opscherping vnn het oordeel ,
waaraan ons, in allerlei betrehhingen , zoo bfjzonder veel gelegen is. — Ih noemde in mfine Inlei-

ding tot dit stuhje , zulhe mannen, en nadat dezelve reeds was afgedruht , ontving ih nog eenige
mededeelingen, in den worm van een' brief , geteehend

.4. N. die mty regt welkom waren. Het verheugde
mu , ooh van deze hulpbetooning nog gebruih te
hunnen mahen , en waar ik dit nit gebreh aan
overtuiging , niet alit)* d deed , zal des Schrtivers
heuschheid mu dit wel ten goede duiden, en het
hem niet terug houden van mij , in het vervolg ,
te bliiven voorlichten.
Bij de genoemde studie word! men sows ooh aan-
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genaum verrast door hetgeen bfy dezen of genets
Schrtiver, dien men to voren niet, of weinig iende,
gevonden wordt. Zoo swam illii , eenige dagen geleden,
eene Verhandeling onder het oog , geschreven door

A. A. J. MEIJLINK , over den invloed der Geschiedkunde
op de Taalkunde in 't algemeen , en het nut en de
noodzakelijkheid eener grondige kennis der Vaderlandsche geschiedenis , ter beoefening der Vaderlandsche
taal , in 't bijzonder. Met good be1roond door de Koninhljehe Maatschappij van Vaderlandsche Taal en
Letterkunde le Brugge , onder de zinspreuh Eendragt

en Vaderlandsliefde , en aldaar ten fare .1829 in het
licht verschenen. Iloeveel trof ik daarin niet over
de Spreekwoorden aan, dat mii uitnemend beviel;
in het blizonder, wanneer de Sal-fiver de noodza-

kelijkheid der Geschiedkunde tot derzelver regt verstand , met voorbeelden staafde , en onder anderen
aanmerhte : , Het is er Hoeksch en Kabeljaauwsch, zal
de vreemdeling in onze Vaderlandsche geschiedenis
niet verstaan; h# zal niet dan met moeite hunnen
raden, dat dit gezegde : daar is twist en tweedragt,
beteehenen moet. — HO zal zijn kaas en brood niet

laten nemen , zal hem duidelfjh genoeg voorhomen ;
maar hile zal het gewis niet ontleenen van den opstand der Noord-Hollanders, in dien tijd Kennemers
en West-Vriezen genoemd, die onder de benaming van

kaas- en broodvolk , MAXIMILIAAN tegenstand boden.

VOORREDE.
Onze onervaren landgenoot zal niet geluhhig zijn ,
als hij hoort zeggen : Het is een Steven van der

Klok , of , Dat is een stukje van Jan Steen, h# han
het toch , zonder eenig geschiedhundig verhaal , niet
begrfjpen. Men stuurt een kat naar Engeland , en

ze zegt maauw , als zij te huis komt zal hem weinig beduiden ; maar was

h?j met het gedrag van CATS

behend , hij zoude een hlaar denhbeeld aan dit gezegde hechten. Zegt hem niet dat peper halen naar
de Oost gaan beteekent , hij zal het niet gelooven ,
noch dat om zeep gaan , sterven beduidt , zonder dat
men er tevens bit voege , dat dit van de hruistogten
ontleend is , waarin velen , die naar het heilige Land
geweest waren, om het te verdedigen of te bevrtyden,
Jeruzalemsche zeep mede terug bragten , of moesten
medebrengen , maar alwaar de meesten dit zeep ha-

len , met het leven bekoc4ten. Zal ih nu , behalve de
reeds opgezamelde , nog geheel geschiedhundige Spreehwoorden aanhalen, en die aan hem, Wien onze Vaderlandsche Geschiedenis niet grondig behend is ,
voorstellen , zoo als : hij kijkt naar de Klundert of de

Willemstad brandt. Hij leidt het met Jan van
Leijen af, en dergelijhe, waarvan in onze Taal
eene menigte te vinden is. Maar hiervan zal hij
volstreht niets verstaan, en ih zal du: de moeite
sparen van er meet- aantehalen."
In de aanteekeningen op die Verhandeling , vond
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merle veel lezenswaardig over dit onderwerp , dat
mij een genoegelfjh uur verschafte , en ih geloof,
dat de Schrifver onder hen mug geteld worden, die
in de Handleiding en deze mijne Nalezingen, worden
geroemd, als Licht verspreidende over dit gedeelte
onzer Taal.
In de 83e der genoemde aanteekeningen las ih ,
de vermelding der heldendaad van de Haarlernmers
voor Darniate. Te Haarlem pleegden jonge lieden,
op den eersten January van elk jaar,, te dier gedachtenis scheepjes road le dragen. Van daar ooh
zelfs het Spreehwoord: 't Is een mannetje om op

een praam te zetten ; d. i. het is een mooije jongen ,
waardig one bij den omgang, op de pramen , bij de
zaagscheepjes gebruikt te worden." Gaat dit door ,
dun vervalt mijne verhlaring er van, bladz. 112 der

Handleiding; dock ih moet betuigen, het Spreehwoord
nooit ander: gehoord te kebben, dan zoo als ih het
daar opgaf, te weten: van een mannetje dat niet

veel te beteekenen heeft.
Ih keb nu weder in het opgeven der Spreekwoor-

den enz. , meestal den derden persoon genoemd ,
dock dit is , zoo als ih reeds vroeger aanmerhte ,
bai het gebruih veeltfids willeheurig. Bfj de verbeteringen achter het derde Register bladz. x aangewezen, voege men bladz. 28 reg. 11 v. o. guirlandes.
Mijne Lezers zullen in hetgeen ter opkeldering
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der donkere Spreehwoorden en Spreehwijzen, in het
midden gebragt is, slechts proeven vinden. Waar
de zeherheid ontbrah , moesten wif tot gissingen de
toevlugt nemen,gelfieh de voornaamste Vaderlandsche
Schr#vers over dit onderwerp , ons daarin waren
voorgegaan, en het hangt van het individueel begrip
en oordeel

af,

dezelve aan te nemen of to verwerpen.

1h besloot de verme lding dier Spreehwoorden enz.
in mijne Handleiding, met de belofte van in het
vervolg nog andere op te geven, waarvan oorsprong
of zin client te worden onderzocht ; gaarne heb ih
hieraan in het Naschrift voldaan.
Mahen reeds verdienstelff he School-onderwtizers ,
van mijne Handleiding gebruih, ih vertrouw dat
het ooh wel van deze Nalezingen doen zullen, en
gaat het naar mijnen wensch, vele navolgers vinden
in het waarderen en beoefenen van een gedeelte der
Taalhunde, waarbij ooh reeds de jeugd zoo veel belang heeft , dat behoorlayh onderrigt erin , haar eene
wezenliihe behoefte is.
En hiermede neem ih voor een poos , van mijne
lezers afscheid ; in de hoop echter, dat elhander
reeds het volgende jaar zullen wedervinden, bfie de
beschouwing der Spreekwoorden enz. van het Land-

leven afhomstig, of han dit om btjzondere redenen
dan nog niet , die, welhe nit het Dierenrijk ontleend zijn , waarvan mijne verzameling al zeer nit.gebreid is, en veel merkwaardigs bevat.
ROTTERDAM September

1836.

III LEIDING.
.--..........-.....
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anneer ik , het vorige jaar , mijne Handleiding tot de hennis van onze Vaderlandsche Spreekwoorden en Spreehwoordelljhe Zegswijzen , bijzonder
van de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend , in
het licht gaf, deed ik optnerken , dat het niet anders zijn kon , of bij zulk een overvloed er van als
voorhanden is , zou wel overgeslagen en ook ligtelijk
ten aanzien van oorsprong en zin gedwaald zip],
waarotn het mijn voornemen was , Nalezingen te geven , in welke alles , wat tot aanvulling en volmaking zou worden aan de hand gedaan , en mij voorkomen zou daartoe geschikt te zijn , zou worden opgenomen. Weldra had ik het genoegen , van onderscheidene kanten te ontvangen , 't geen van der lezeren belangstelling in mijn onderwerp en deszelfs
behandeling getuigde , en men deelde mij ruimschoots
mode, wat men meende , tot mijn oogrnerk te kunnen dienen. Intusschen gebeurde , 't geen ik wel
eenigzins gevreesd had , namelijk, dat men niet genoeg letten zoude op de soort van Spreehwoorden en
Zegswfizen , die ik toelichtte , zij nde alleen dezulke
welke hier te Lande in den gewonen onigang en alzoo
bij de dagelijksche gesprekken , in eenen , ook bij andere standen dan die van schippers en zeelieden ,
bekenden zin , — 't zij allerwege, 't zij provinciaal ,
't zij nog meer plaatselijk ; 't zij even als voorheen , of
1

zeldzarner dan te voren , in gebruik zijn , — ontleend
van het varen zelve (hetzij dit zeilende of op eene
andere wijze geschiedt) — van bezigheden en ver.
rigtingen met en op schepen,— van landen, havens,
gronden en stroomen, — van scheepssoorten en gedeelten van schepen, — van het scheepstuig ,— van
scheepspersonen en scheepsgebruihen; iets , waardoor
men , de zaak nit een wjjsgeerig oogpunt beschouwende , ontdekken zou , dat ook het gewone bedrjf
en de hoofdbezigheid van een volh , niet minder dan
de nationale denhwiize en het heerschende volhsharahter, vermogenden invloed heeft op deszelfs taal.

Ofschoon ik mij hierotntrent duidelijk genoeg verklaard had , zond men mij massa's van Scheepstermen en Spreehwfizen, die aan schippers en zeelieden alleen behooren, en naauwelijks voor andere menschen dan voor hen verstaanbaar zijn.
Het speet mij inderdaad , dat men zooveel tnoeite
te vergeefs had aangewend ; want dat ik hiervan, zoo
min in mijne Nakzingen gebruik kon maken , als ik
aan de zoodanige eene plaats in mijne Handleiding
had kunnen geven , spra y van zelve , en is ook te
regt in eene der openbare boekbeoordeelingen aangemerkt.
Metdatal , ben ik voor onderscheidene mededeelingen, betrekkelijk de Scheepvaart en het Scheepsleven ,
inzonderheid aan den Heer Q. M. R. VER 'WELL
mijnen opregten dank verschuldigd , gelijk ook vooral , de Heeren Mr. W. C. ACKERSDIJCK , P. VAN DER,
WILLIGEN en A. DE JAGER , MO door hunne Letterkundige hulpbetooning , niet weinig aan zich verpligt hebben. Van het gebruik hiervan gemaakt ,
moge reeds terstond het volgende getuigen.

Men heeft mij gevraagd : of ik niet wel zou gedaan hebben , wanneer ik bij de Spreehwoorden enz.
van de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend ,
die, welke van de Visscherje afkomstig zijn, had gevoegd , — en of ik ze nu niet zou laten volgen? Ilet
eerste aan zij ne plaats latende, wil ik aan het laatste
voldoen , en — daar zij niet veel in getal , en meestal
duidelijk zijn , dezelve thans in den norm van een'
brief, mededeelen , welken ik mij voorstel , door iemand uit eene visschersplaats , die tijdens de Belgische onlusten , bij het leger van den Staat diende ,
geschreven te zijn. (1)
1k moet u vriend , mijn wedervaren in 1831, met een
woord vertellen. Gij weet, dat ik lang met mij zelven
in tweestrijd was , of ik den visschers- , dan wel den
kliegs/mans- stand kiezen zoude. Voor den eenen pleitte
dit, voor den anderen weer iets anders , en toen mijne
ouders eindelijk zeiden : men kan in Been twee slooten
tegelijk visschen , en gij moet bepalen , wat gij wilt!
werd ik soldaat. Wat mij daartoe te meer besluiten
deed , was mijne verwachting van spoedig bevorderd te
zullen worden , ik wilde toch , zoo als de visschers het
wel eens noemen , haring v6Or St. Jan, (*) maar te vergeefs , — het duurde een geruimen tijd, eer ik den rang
van fourier , waarin ik eindelijk geplaatst -vverd , beko-.
men mogt. Toen wij , na den opstand in Belgie, zagen ,
..•■■••••■.,.......

(*) Bekend is het , dat de 24e Junij , of de dog van St. Jan (Jo..
hannes de dooper) de bepaalde tijd is , waarop de haringbuizen van
ons Land het eerst de netten tot de vangst molten uitwerpen.
Voor St. fan, of voor dat men den haring in het net heeft, kan
men zich dus niet over de vangst verheugen en over dezelve oordeelen. Elders zegt men ook: hij verkoopt de huid voor dat de beer
gevangen is , en men roept niet van Nei! voor dat men den

over is

berg

4.
dat de bot vergald , de zaak des Konings volstrekt bedorven was , trokken wij met onze afdeeling terug, doch
hoe wij er ook naar vischten , konden wij er volstrekt
niet achterkomen , waarom men slechts verdedigender
wijze handelde , en kwamen op den inval , of men
den vijand ook fuiken zette ja , als men nu en dan
eenige manschappen opofferde , welligt een spiering uitwierp onz een kabeljaauu, te vangen? Het is ook niet te
ontkennen., dat sommige vijanden in het net zwommen ,
en , of sneuvelden , of krijgsgevangen gemaakt werden;
maar over het geheel genomen, wilden zij in den haak
niet bijten, , en wij verloren meer en meer veld , terwij1
de Belgen daarentegen, alles in hun rob slokten, en onze grenzen naderden. De verwarring was groot, en
zoo de vijand begrepen had , hoe goed het is in troebel
water te visschen , zou hij daarvan gebruik gemaakt
hebben , om tot in het hart van Oud-Nederland door te
dringen. Sommigen meenden. , dat de onzen zich tot
achter den Moerdijk zouden terug trekken , doch dan
zeide ik : gij droomt van schol en, eet platvisch
gij
zijt geheel in de war , dat gebeurt nooit , wij hebben toch nog eene geheele linie vestingen , die wij bezetten kunnen. Zoo gebeurde het ook , en -vveldra was
het in dezelve , zoo vol als gepakte haring. Dat garnizoensleven beviel aan de meesten niet , maar mij
wel. Tic had den kapitein eene niet onbelangrijke dienst
bewezen , waarmede hij zeer in zijn schik was, en daar
elk op zijn getij vischt , nam ik die gelegenheid waar,,
om hem te verzoeken, dat ik de kaserne verlaten , en
in hare nabijheid kwartier nemen mogt. Hij stond het
toe — nu was het : vischje spring in ! en ik bekwam
in de herberg : de zeerob ,
een aardig kamertje , zoo
(*) Zoo noemt men Spreekw. den echten Zeeman.

5.
rein (€ls een visbere , met een goede inatras en deken , een tafel en twee stoelen. Nu, dacht ik, een
klein visckje een zoet vischje , en was regt in mijn.

schik. Een mijner kameraden had hetzelfde plan , doch
kwam te laat en vischte dus achter het net. Dit veroorzaakte ongenoegen en hij begon zoo te razen en te
tieren , dat ik bij mil zelven. dacht : zoo er nog vuiler
rog was, hij zou mij aan booed komen, (') en hem voorsloeg , de kwestie aftedrinken. Dit gelukte ; doch toes
wij scheidden , schudde hij nog eens het hoofd en zeide : voor een visschers deur gevischt , en niets gevangeni lk had het best, maar niet mijn broeder, de korporaai , Wiens haring in zijn kwartier maar in het
geheel niet braadde. Zoo dikwijls hij jets, boven zijn
rantsoen , aan den hospes vroeg : moest hij met den
zilveren hengel visschen , en die leelijke woorden :
geld by den visch , hooren. Doch om van zulke kleinigheden niet meer te melden , de dienst was zwaar,
— dagelijks zonden wij patrouilles uit , maar mooi
weer en Been haring , nergens was een Belg te
zien. Eens trok de Generaal met zes duizend man
naar de heide , om den vijand te verkennen. Men begreep , dat hij te veel want overhoop haalde , en de
expeditie bragt niets te weeg , dan dat zij ons uitermate vermoeide. Op zekeren avond bemerkte ik veel
drukte bij de administratie , ik moest er haring of
kuit van hebben, en vernam, dat wij bij eene der mobiele colonnen van het leger zouden geplaatst worden.
.......•
(1 Men heeft ook in gelijken zin : was er nog inciter rog in see,
die sou den staart opsteken. Het is eene zinspeling op de rog, een
visch met een langen , leelijken staart , en het Spreekwoord zest :
was er nog vuilaarcliger niensch, hij zon sick tegett vtij aankanten.

6.
Reeds den volgenden morgen waren wij op marschg
Of mijn geliefd pijpje mij nu ook smaakte ! telkens sloeg
ik een' verschen worm aan maar gebruikte weinig
drank, zoo als het geval met mijn' nevenman niet was;
telkens was zijn veldflesch ledig, en dan moest hij
zyre netjes droogen , zijn roes uitslapen. Daarover door
den Luitenant onderhouden , die zijn want wel wist uitte zetten om achter de waarheid te komen , praatte hij
zich in de fuik , en kreeg arrest. Zoo was het met
onzen Oversten , ofschoon hij wel , beschonken bij den
Generaal kwam, niet doch wat zal ik zeggen ? groote visschen scheuren het net. Wij hadden al vrij wat ruw
volkje in ons bataijon, maar, in zulke waters vangt men
zulke visschen. Avonds in de bivouacs , leidden wij
(als er namelijk visch in het bun was) botje bij botje , (*) en deden ons refit te goed. De eene dag was als
de andere. Wij marcheerden voort , doch bleven buiten gevecht. De linkervleugel joeg den vijand bij Hasselt , den harpoen in het lijf. Ook wij, kregen Leuven in het gezigt. Onder in den kuil , zeiden wij ,
vangt men den visch, en verbeeldden ons al in Brussel te zijn, Coen de wapenstilstand ons teleurstelde , en
na weinige dagen , de vesting , die wij verlaten hadden, ons weder binnen hare , muren ontving wel niet
met de schande en schade van uit Duinkerken ten haring gevaren te zijn; (-t) maar toch met verkropte spijt.

(*) Botje bij botje. Zie de toelichting hiervan in mijne verkiaring der nog donkere Spreekwoorden.
(f) Van Duinkerken ten haring varen , is Spreekw. gebruikt ,
ontleend van de rnislukking der Duinkerksche vrijbuiters , die gedurende den Spaanschen oorlog , in de Noordzee , op onze haringbuizen
jagt rnaakten ; doch in het jaar 1509 gevangen genomen en opgeknoopt werdend

7.
Ziedaar lezer ! de Spreehwoorden enz. van de visscher# ontleend , zoo veel ik die kende , niet slechts
opgegeven , inaar ook door den zamenhang waarin zij
voorkomen , en waar het noodig was , door korte
aanteekeningen onder den tekst opgehelderd.
lk gaf in mijne INLEIDING bladz. 5 , voorbeelden van verbasterde Vaderlandsche Spreehwoorden
en Spreekwoordeltike zegswiizen , op ; doch kende
toen nog niet hetgene Mr. ZACHARIAS HENDRIK ALEWUN daarover schreef , en in het eerste deel der
werken van de Maatschapp# der Xederlandsche Letterhunde to Letyden , ten jare 1772 , is opgenomen.

Bij wijze van uittreksel deel ik thans daarvan het
volgende mede.
pp gaga Dem op pen bait.
Dit is onverstaanbaar , doch niet het oorspronkelijke hty geljs ht hem op rube uit/ dat is naar KILIAAN : geheel en al , volkomen. Hiervan verschilt ,
noch in beteekenis , noch in aard de spreekwijze :
gelfiht hem op een top/ oorspronkelijk dp rube op.
Zoo schrijft HOOFT in ware-nar , gebruik makende
van de straat-taal , die dikwijls in voor en heeft
Klaardtje is op inb'op gelijk de moer.
fpgngt ban ben o# op ben e3eI.
Zoo zegt men ; terwiji niemand op een as rijdt ;
maar, gelijk reeds door KLUIT en HOOGSTRATEN werd
aangemerkt , is het waarschijnlijk van eersten af geweest : van den orse (het paard) op den ezel , en dan
heeft het zin.
i0 Dont en blaauto geffatten.
Zoo spreekt men, even als of het bonte, dat eene
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irerscheidenheid van verwen is , het blaauwe niet
mede insloot , terwijI het zijn moet: blond en blaauw,,
aan Welke twee kleuren alle builen en striemen voornamelijk te kennen zijn. Zoo schrijft ook VONDEL,
in het bekende klinckdicht op PALAMEDES :
Het leedt teen seven jaer , of PALAMEDES schaere ,
Ging 's nachts de tenten van zijn rechteren doorwaeren
Die, rijzende verbaast , met opgereze haeren ,
Een schim vernamen , straf mishandelt , blont en blaeu.

pup aan pax,,..
Men zegt : wij volgen achter het 19'h paar aan
paar , of, de nachtwacht moet twee aan twee gaan,
of, de gevangenen waren gekoppeld paar aan paar ,
of, wij waakten bit beurten twee aan twee , en wanneer men onbevooroordeeld rekent , zullen er zoo
doende vier op een rei achter het lijk gaan ; Vier
menschen te zamen de nachtwacht hebben ; Vier
gevangenen aan een touw of keten vast zijn, en Vier
te zamen, nit vrees voor onheil waken , 't Welk men
echter geenszins bedoelt. Men moest derhalve zeggen , paar en paar , twee rn twee. Zoo schijnt het
ook vroeger geweest te zijn , daar VONDEL in zijn'
Samson zong:
Laat zich Godts gewijden zetten,
In hunne order paer en paer,

en het in de Staten overzetting van den Bijbel, Genes.
VII vs. 8 , 9, is : van 't reine vee en van 't vee , dat
niet rein was , kwamen er twee rn twee tot NOACH
in de ark. Het was derhalve in beide gevallen , bij
paren.

9.
I p flaapt ai# trn roof,.
bit beteekent natuurlijker wijze , gel#h de rozeic
slapen. Maar hoe ? slapen dan de rozen, en dat op
zulk eene uitnemende wijze , dat er een Spreekwoord
van ontleend is ? Neen , schoon sommige bloemen
des daags open en bij nacht gesloten zijn, welk laatste men mogelijk wel slapen zou kunnen noemen ,
heeft dit bij rozen geene plaats. Derhalve zal denkelijk slapen als een roos verbastering zijn van slapen af# in rozen. Op rozen toch , ligt men zacht en
rust men verkwikkelijk , daarom zingt J. CATS.
Wie heeft ooijt sachter bedt en wie kan beter rusten ,
Als die sijn herte voelt gesuijvert van de lusten ?
Ta noemt sijn eenigh wit, dat Gode wel behaegt ,
Soo dat geene binneworm hem in den boezem knaegt.
Een mensch alsoo gestelt , die slaept in sachte rozen
Omdat hij Godt alleen , als trooster heeft gekozen.

Dit een en ander wordt door den Taal- en Oordeelkundigen Schrijver, nader uiteen gezet , opgehelderd en betoogd.
Ook onder die Spreekwoorden en Spreekmanieren,
welke in het duistere liggen en door mij bladz. xivxvi van het Naschr0 werden opgegeven , zijn er, wier
onverstaanbaarheid aan hnnne verminking moet worden toegeschreven. Wij komen daarop nog wel nader terug , en zullen pogen dezelve in hunne ourspronkelijkheid te herstellen.
Men heeft rnij ook nog met andere schrijvers over
onze Vaderlandsche Spreekwoorden, als de door mil
genoemde , bekend gemaakt; te weten , betrekkelijk
de Sckeepvaarl en het Scheepsleven :

10.
Aeloude en hedendaegsche
Scheeps-bouw en Bestier, Anno 1671 in het Licht verschenen , in Wiens verklaring van Scheeps-Spreekwoorden ik nog enkele gevonden heb, die nu door
I.

NICOL tAS WITSEN ,

mil opgenomen en toegelicht zullen worden.
II. Een naamltyst van eenige Scheeps-Spreekwitzen,
met derzelver beschrj.ving en verklaring, to vinden
achter het leven van den beruchten kaper JAN BART ,
lilt het Fransch , Anno 1781 , eene lijst en verklaring
echter,, van veel mindere waarde clan de eerstgemelde.
Voorts over Spreekwoorden van allerlei aard.

I. Verzameling van Spreekwoorden en zegswifzen

opgehelderd en toegepast. Te &leek birSMALLENBURG
Anno 1820, zijnde de volgende
De bloem daar de bij honing nit zuigt , zuigt de
spin venjen uit. — Hij kan liegen als een wachter. —
Het is de moriaan gewasschen. — Een goed woord,
vindt eene goede plaats. — In den hood leert men
zone vrienden kennen. — Voor den dood is Been
kruidje gewassen. — Hij is een Jobs bode , of een
Jobs bode zfin. — Dien God bewaard, is wel bewaard. — Wie met pek omgaat , wordt er mede besmet. — Wat g# niet wilt dat u geschiedt , doet
dat ook aan een' ander' niet. — Doet wel , en ziet
niet om. — Wijn op melk, is goed voor elk ; maar
melk op wijn , dat is ventin.— Eigen lof stink t. —
Goede moed is het halve teergeld. — Daar wassen
herkhofsbloemen op z#n hoofd. — De naarstigheid
is de moeder van geluh. — Heusje homt op zffn
beusje. — Om eene kleine zaak bijt de wolf het
schaap. — Die eerst komt , die eerst maalt. — Hij
loopt in het oog. —Die het kleine niet begeert , is
het groote niet weerd. -- Men moet de hoe melken,

terwtil men ze heeft ; maar Naa r de sipeenen niet
aftrehhen. — Eenen vlugtenden viand moet men
eene gouden brag maken. — Het is een muggezifter. — Al is de logen nog zoo snel , de waarheid
achterhaalt Naar wel. — Die veel halt, veel ontvalt. — Die de roos wil pluhhen , moet de doornen
niet ontzien.—Help u zelven , zoo helpt u God. —
Iemand om den turn leiden. — Als de eene hand de
andere wascht dan worden beiden schoon.
HO*
bouwt hasteelen in de lucht.
Niet al de efferen
onder eene hen. — Zachte meesters mahen stinhende
wonden.
Doet raad voor het hwaad, eer het verder gaut. — Leeringen wehhen , maar voorbeelden
trehhen.
Ht spiegelt zich zacht , die zich can
eenen anderen spiegelt.
Een nagel doet wel een
hoeffiezer verliezen. — Zoo gewonnen , zoo geronnen. Gierigheid is een wortel van alle hwaad. —
Vergenoegdheid is het al. — Hoogmoed homt voor
den val. — Wie zich in gevaar begeeft, homt er in
om. Wie niet hooren wil , moet voelen. — Nood
leert bidden. — Nood leert uitvinden.—Dat muisje
heeft een staartje. — Is SwewL ooh onder de profeten? — Men moet een reef:9'e inbinden. Oost
west, thuis best. — Wat heeft geleerd de jonge man,
dat hangt hem al zfin leven an (aan).
II. Vaderlandsche Spreehwoorden, ten dienste van
de hoogste hlasse der Nederlandsche scholen, opgehel-

derd door A. vAN ZUTPHEN twee stukjes te Gornichem in 1821 en 1823 het eerste bij J. NOOBDUIJN
het andere bij J. VAN DER WAL uitgekomen, waarin
behandeld worden ziet , als of hij er zeven op
had. — 't Heeft niet te beduiden.—Hff ploegt met
Bens anders half. -- Iemand met ziin eigen zwaard

'1 is een hind van .17inevê.
dooden.
Ht./ zoeht
gine liulpe in de poorle. — Eigen lqf stinht. —
11# doet het om
't Is tegen den door! gevochten.
den broode. Iemand iets ongezouten zeggen. —
Hi)* verbloemt het. — Zal uithomen al zouden 't
de vogelen uitbrengen. — '1 Is ter goeder ure. —
H9e zal dat met al het water van de zee niet afwasschen. Wel behome 't u.
Op iemands gezondheid
drinhen. — Daar is een pot te vuur.
Hij heeft
het achter de ooren. 't Regter oor tuit. — Ergens met vuile voeten doorgaan. — Een appeltje te
grabbel werpen. — Hij heeft wat op de lever. —
Iemand met geene goede oogen aanzien. -- De opgaande zon wordt aangebeden , en de ondergaande
gevloeht.
Een glaasje na de gralie. — Met vragen homt men le Rome. — De hogel is door de herb. —
119. zal Been' hetterty in het land brengen. Houd
u op de beenen, dan word! ge van de Nachtmerrie
niet bereden. — Hij is zestig.—'t Is een heet ifzer
om aan te tasten.
Iemand bty de ooren hrifgen. —
Men zal daar niet tang morgenspraah over houden.
spant de hroon. —
slacht den beul,
eel
alleen. — Hi)* is vogelvrif verhlaard. —'t Is onder
de roos.
Hij neemt zijn paspoort onder zijne
voeten. — Jan Alleman.
Iemand in den vfizel
hrifgen. — 't Hangt aan een' zijden draad.
Hie
is Tiberius. — 't Is een mosselhrijg. — 't Is een
.Rabout.—'t Is er hoehsch en habeljaanwsch.
Hi/
zal zijn Naas en brood niet laten nemen. 't Is
van Maarten van Rossems 4yden. — Van Duinherhen ten haring varen. — Men moet zijn bier niet
verloopen met Slatius. — Honger is de beste saus.—
4 is zoo gerust als of zij gebahhen had. --

L).
leer! op zijn eigen smeer. — '1 Behomt hem als den
hond de worst. — 't Hammetje is gehloven. — De
werhader is hem 8-eborsten. — Die de roos wil pinkhen , moet de doornen niet ontzien. — Hfj grfjpt
naar de schaduw, en laat het vleesch ontvallen. —
Hty verhuist met de noorder-zon. — IN plant hoot. —
Dat rust , roest. — Men moet weten , hoe nabs
land. — Wee ./ die in een hwa«d land geboren is.—
Steek den vinger in de aarde , en rieh in wat land
gli *et. — IN is overal te huis. — '1 Gaat er op
stelten. — Hje han niet l9iden dat de zon in het
water schlint. — Hij Bunt hem '1 licht in de oven
niet. — Dat schaadt hem niet. —
111. Verzameling van .Nederiandsche Spreehwoorden , opgehelderd voor de jeugd door D. DRAAKeNBURG
te Haarlem bij de erve F. BOHN 1828 zijnde : Ws
hem een doorn in het oog.— Naar dat de man is, is
z9ene hracht. — Hij ploegt met eens under: half.—
Iemand met zjen eigen zwaard dooden. — Hij ziet
zijne hulp in de poorten. — Ws een hind van NinevO. — H1). is te ligt bevonden. — Hff doet het
om den broode. — 't Is door 't oog van eene naald
gekropen. — Hij haalt het paard van Troje in. —
Schoenmaher 1 bl9f blY uwe leest. — Ih ben bier
niet om vliegen te vangen. — 't Hangt aan eenen
zijden draad. — 't Is een mosselkrijg. — 't Is er
hoeksch en habeljaauwsch.— Hij zal zfin haas en brood
niet laten nemen.—Goed rond , goed zeeuwsch.—
Holland is in last. — 't Kan verheeren! zegt BREDERO. - Dat zijn ze niet,die.Wilhelmus blazen.—
Nog leven de geuzen.—H# heeft de brag gelegd.—
Hje han spreken als Brugman. — 'Lis ter goeder
are. -- Hy zal dat met al het water van de zee
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niet afwasschen. — De opgaande zon wordt aange&den , en de ondergaande gevloeht. — Hfi schreit
tranen met tuiten.— Hij heeft wat op z#n lever. —
Iemand met Beene goede oogen aanzien. — Men
roept zoo tang pascha tot het eens homt. — De
hogel is door de herb. — Met vragen homt men te
Rome. — Gelijhe monnihen gelijhe happen. — Heden mij, morgen gij.—Hij heeft hroinme vingers.—
'tZlin sterhe beenen, die de weelde hunnen dragen. — Beter ten halve geheerd , dan ten heele gedwaald. — Hoe grooter geest , hoe grooter.beest.—
Dat zal u in het oog druipen. — De nood gnat aan
den man.

Met genoegen ziet men uit deze kleine verzamelingen , hoe gunstig men reeds vroeger over de behandeling der Spreekwoorden , bij het middelbare onderwfjs , heeft gedacht.
Iv. Een tweede stuhje van de verzameling van
Spreehwoorden enz. door P. C. SCHELTEMA. In mijne
Inleiding gewaagde ik reeds van het eerste , maar dit
laatste is door W. EEKHOFF te Leeuwarden in 1831
uitgegeven. Deze toch verving den 78 jarigen grijsaard en verzamelde nit de aanteekeningen van zijnen
vriend, met deszelfs goedvinden , wat men hier aantreft , namelijk : pa bawl! 4crt/ Do !met §iti. Hoe
hooger hart , hoe lager ziel. —cri at bailit aan pinbrill§ On orxtirn Donbert thnintig inoi. Dat wist Jan
Hendrihs in zestien honderd twintig wel. — 4ra t
Vrate i3 Omit /um. De Duivel is in de tame. —

VO knit Dim er bp to forgjrn a3 Zolic ZaRitcrg

Ban.

Hfj weet er zich bile te voegen als Bolle Bakker: Jan.
— pfi kin Rommanbraric a3 tiaa§ Itrefi#. Htj han
bevelen als Baas KORNELIS. - 0:15autu Jot tigt Dp
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Gauw (Het dorp) ligt digt Sneeh.

Heeren reject* naet fang. Gestrenge Heeren regeren
niet lang. —Vet be grOen On it ian Ramen/ 5,1:(e it birrjten op. Toen de geuzen in het land hwamen , hield
het biechten op. --jt i3 meg cii33en net to
ffolfe Wirt:ten
Het is met zeggen niet te doen.
folic nin orcR. Veel woorden vullen den zak niet.
Een
nrn joint gout 1,-;joOt me naet Omit
gegeven paurd ziet men niet in den beh.
roept van
ropt feb pjerring foar dint aan.
flaring vOOr St. Jan — riop nin plating rarcite
't nete:te. Roept geen Haring voor dat g'j
ze in het net hebt. fieft marDet tea*. Rust
veroorzaaht roest.— D i r03jenbe #inne Wirt oontican/
bt Oirgienbe Orrjoulut min. De rlizende zon wordt
aangebeden , de dalende geschuwd. %3 be (ejettet

be pot foarititit/ bat et OWert 13/ ben Winne je bobe
naet orDien. Als de Ketel de pot verwijt, dat hfj
mart is , dan vin beide niet schoon. — eit3 moat
meg An pug to riebe gran. — Elk moet met zjene
/ears raadplegen.— jt firtil met to 4erg theft. Het
Vr tirrft nett be 110 owe.
zeil niet te Moog trehhen.
Niet wtider gapen dan de brok groot is. —
§pearienbe mom= Ind i§rb Ott. De sbpaarzame , al
eet hij Beene lehhernfjen , eet daarom zijn genoegen
aultin0 *It i3 moarn0 rgrft. 's Avonds zonwel.
%ijr1 i1 *ft. Wat
der schulden , morgens
4
't be #irrte i3 feline
men overhoudt is eigen.
Wanneer het leek
gri-jirp
in
farm.
baem/ rint plural
is van den dam , dan loopen de schapen en lamme-

ren overal. — 3Trie,OrDe trotthi en polfan§rDe bertaten
bet Rim= Fier meg Etamnic. Vriesche trouw en Hotlandsche duhaten , daarmede han men ver /omen. --
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113 immeit Orin lip W11113 tioutut/ Lieu toutur be frfueneti
be ruinten. Wanneer iemand een nieuw huis bowel ,
elan geven de vrienden de vensterglazen. lipreeftIWO i3 tuaf ab mar infer / bat in Olon3er nicer forlonOt a3 4en pronciter On in beet tier. Het Spreehwoord is wel oud , maar toch water , dat een slordige in een geheel jaar meer dan een pronher verffier fen ijalrifi Wu bp ptn firDea.
waarloost.
3rieb i iorti
Ver van huis, digt bij **tee schade.
maar inoarn i3 Oen onfiegrgpfgrit beg. Heden is heden , maar morgen is een onbegrypelyhe dag.
lit Dim hiof lick / mar nut tittinrie, Hij laat zich
wel leiden, maar niet dwingen.— hipper §rDoftje
Hart a3 lac fUlfe. Schippers poozen niet , wanneer
zf under zeil zffn. — 1g Deft for nimmen abut/ al
Wier it curt be erictinan. Hij gaat voor niemand
uit - het spoor , al ware het ooh de Grietman. —
mob affinne market iniere -abcf. Deugd alleen maaht
waren adel.
MijtO to ict/ Wile to frt. Weinig te
laat , veel te laat.
Zetter ten bfUnne pUngit/ a3
Hen lee Defter. Beter een blinde Ilengst , dan een
Reap it Wine tub in bruluit it #nne
leeg helster.
nrab. Loop het in den tijd en gebruih het in den nood.

De Schrijver deed ons op een derde of laatste
stukje hopen , doch dit heb ik nog niet gezien.
Onder de Schriften , waarin vele onzer Spreekwo9rden verspreid en toegelicht worden , en die men
de goedheid gehad heeft mij aantewijzen bekleedt
eene voorname plaats Comoedia vetus, of Bootsmans
praetje en Mallewagen van W. MEERMAN met dlanteeheningen van G. V. ZONHOVEN te Amsterdam ,
bii P. VissER 1740. Reeds vroeger had ik gebruik
gemaakt van hetgene door W. BILDERDIJK, behalve
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in het van hens, door mij aangehaalde werk , in zijn
HUYGENS, en
elders , opgemerkt is. Deze behoorde onder de schrijvers , in de 19e aanteekening op de Handleiding , bedoeld , en ik verzoek thans slechts , dat daarbij gevoegd worde re St. Jutmis , als de halven op het

geslacht-lijst , aanteeheningen op

ides dansen, — 't heeft er geen hand water bi , Heine broodjes bahhen ; — in het derde deel van 's Mans
Nieuwe Taal en Dichthundige verscheidenheden , te

vinden.
Wat nu de reeds door mij behandelde Spreehwoorden en Spreehw. Zegsunjzen betreft , zal ik de aanmerkingen mededeelen , welke ik ontvangen heb ,
en dezelve , waar ik het noodig oordeel , beantwoorden. De Suppletie (welk onduitsch woord , ik met
den Heer J. VAN WIJK Hz. in zijne vervolgen op
het AardryhshundigWoordenboeh, meest gepast vinde) zal Diet zoo veel zijn , als sommigen zullen
hebben verwacht , die mij Spreehwoorden .noemden
welke zij meenden van de Scheepvaart of het Scheepsleven ontleend te wezen, doch mij voorkwamen , het
niet te zijn. Is mij dit echter,, Kier of daar twijfelachtig gebleven , dan zal ik het met een woord
te kennen geven.
Zoodra men in het Naschrift op mijne Handleiding,
de lijst van zulke Spreehwoorden en Spreehw. Zegswtizen gelezen had, van welke de zin niet duidelijk
is, of waarvan , zoo dezelve al nit het gewone gebruik kan afgeleid worden , de oorsprong in het donkere ligt; verzocht men mij om wanneer ik lets
tot opheldering daarvan zou kunnen mededeelen,
hiermede niet te wachten , tot dat het onder de rubrieken , waartoe het eigenlijk behoort , zou voorko2
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men, inaar het bij de Nalezingen te voegen. Gaarne
voldoe ik hieraan, omdat ik, zoo door elgen nadenken , als door de mededeeling van anderen, eenig
licht over de meesten meen te kunnen verspreiden ;
terwiji ik mij vleije, in vervolg van tijd, nog
wel jets, tot toelichting van het onverklaard geblevene, te zullen kunnen bijdragen.
Behoort tot het doel mijner Verzameling, het karakter van ons yolk daaruit optemaken , en ter aanprijzing of waarschuwing voortestellen; ik heb nu
weder daaraan getrouw trachten te zijn. Ook heb
ik gepoogd ware levenswijsheid te blijven verspreiden , door de invoeging van hetgeen mij van voorname Proza-schrijvers en Dichters te binnen schoot.
Mogen dan alzoo deze Nalezingen, Been minder
goed onthaal dan mijne Handleidiag erlangen , en
nut met genoegen gepaard, de vrucht ook van dezen arbeid zijn!

I.
BEVESTIGDE OF VERBETERDE

VERKLABING.
EN

SUPPLETIE
DEN

SPREERWOORDEN, enz.
VAN

Me Schetpunart
EN

Ott %chtepottven
ONTLEEND ,

DIE IN MUNE HANDLEIDING VOOBKOMEN.
-------0----

A.
AANLANDEN.

Op i0 ban aangrianb/ ontleend van een persoon,
die , to scheep , een haven of reede .aandoet, zegt
Spreekw. daar gehomen. Onze dichters gebruiken
het van eene zalige standverwisseling bij den dood.
De Hernel was zijn duel , — hij is daar aangeland,

Proeve van zedepaly,

20.
A DMIRAAL.
Pe 21bmiraat peril- gefiDaten ,/ wordt , gelijk ik aanmerkte , afgeleid van een oud gebruih, om door een
schot van het Admiraalschip , het schaften op de
vloot te hevelen , of , in het algemeen van zulk een
scheepssein , door den Vlootvoogd tot een of ander
gegeven. Hierbij nu, heeft men mij gevraagd: of het
ook niet afgeleid kon worden van een zeegevecht ,
bij hetwelk het eerste schot door den Admiraal gedaan , door de overige bevelhebbers gevolgd wordt ? —
Dit is , zoo als men ziet , niet in strijd met het
door mij bijgebragte , en tie zin van het Spreekwoord
blijft altijd : de Gastheer begint den maaltijd, en
de gasten volgen ziin voorbeeld.
AF— Ell AAPIDOEN.
Pti boot of en aim/ zoo spreekt men van een' redenaar, die, wanneer men meenen zoude, dat hij aan
het einde was , nog weer aanheft, en dan doorgaan:
in herhalingen valt. Het is ontleend van een schip,
't welk , alvorens de haven in te zeilen , om de
gelegenheid , nu eens nadert , dan weder terugwijkt.
Zoo vindt men het b. v. telkens in de sermoenen
van den befaamden BROER CORNELIS ADRIAANSEN VAN
DORTRECHT , die zich niet ontzag , onder anderen te
prediken: cm tt oottietiO 5a ! be Calbinifiten / ',Cu*
tam en be perbooper# en gin niet fifteen boot
geguoren bganben arl5ob# / mar ook ban af3ob0 number en ban 0014 groote broulne / be inaarbe 112riffge umber At. 51inna. 95a! en barrom morten Op aibuO

2!.
Oepiaegfit rube tiernielbt lucrben met tiger en 3tucert/
Otrop / bait en toorbe / met tuOpoper/ O'ittpDcr / per
en tarre — a / en betit en beat / men 3at 3c Wet
tierteeren fig arg/ bu§ pnoo/ bull boo§ en bitO quaat
te #pn. Za! maiten / bat mun perm be CommiOariOcien peurtieber ooren lueberom beginners uitte§teften. Za! #11 &Kim #ier in Diaanberen te
VulOt/ nog# Wet Ojai oft ellie/ en te Camericil ooft
Wet negen of *en Oettftn/ brim 4angen of rerDten.
Za! en lip ftomen nog in be toeitomenbe lueerite
te Zrugge / am pier jet neftften tworiuub0 te
Vertu. Za! pier gaanber nog aOter Otraten / bie
artanrk at Ilan ben beam Orijaatt of met ben batOr
gegrepen 3utten luorben.
! ba ! en3. rn3. en3.
AFLIOUDE N.
begint luat aft0ouben / is letterlijk, op zekeren
afstand te blijven , en wordt in de Scheepvaart veel
gebruikt. Zoo zegt men b. v.: onze vloot hied af
en bleef buiten het bereik van 't vijandelijh vuur.
Spreekw. beteekent het : begint van ztin eerste
voornemen aftezien.
AF TUIGEN.
vti mitt af. Alhoewel aftuigen geen Hollandsch
woord is , wordt het in dit Spreekwoord gebruikt
in , den zin van aftahelen , en men zie derhalve in
de Handleiding op het woord tahelen.

AFZAKK EN.
3aitt af/ zegt men van een' schipper , die zijn

2,.

•

vaartuig met den stroom laat afdrijven , en fig. van.
iemand die met schaamte weggaat.
Dat hij zich schame , die de gevaren , welke hij
had kunnen en behooren te vermijden , niet vermeden , dezelve steeds getart , zich er dwaasselijk aan
blootgesteld en zich daardoor ellendig gemaakt heeft!
Maar niet he, die op den weg van zijn beroep en
dus op lien , welke hij genoodzaakt was te bewaildelen , van eenig ge-vaar verrascht of van eenig onhell overvallen werd.
ZOLLIKOPER.

ANKER.
1 #erft Ott anitet ar4tet be Rat gryt / is , lgelijk,
ik aanteekende , volgens WINSCHOTEN : hje heeft het
anker gezet achter de paal op de haai , waaraan de
scheepstouwen worden vast gemaakt en Rat geheten.
Men heeft hierbij aangemerkt dat deze uitlegging
zeer aannemelijk is , dewill hat oudtijds voor staah
en paal genomen werd. Zoo als uit HUIDECOPER OP
MELIS STOKE , 3e deel bladz. 290 , 291 , bij KILIA AN
(uitg. van VAN HASSELT , op het woord) met andey en aangehaald, blijkbaar is. — pp i0 300 beet MO)
een hpaan§c# anRer. Bij dit Spreekwoord merkte
ik, onder anderen , aan , dat het spottender wiize
gebruikt wordt van iemand , die zeer mager is ,
of gelijk het ook wel heet , zoo wager als een
pout is. Men heeft hier bij gevoegd, dat dit eigenaardig is, wegens de gedaante of vorm van een
anker , zeer wel bij een geraamte te vergelijken ,
wegens de lange dunne schacht , en de schrale
armen, met de lepels als handen. De benaming
van Spaansch anker , is waarschijnlijk uit den tach-
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tigjarigen oorlog met Spanje. Mogelijk waren toenmaals de ankers, bij die natie in gebruik , bijzonder
dun , of men heeft uit haat tegen de Spanjaards ,
en ma het Spreekwoord scherper te maken , Spaangch
anker gezegd.
Dit een en ander is mij aannemelijker voorgekomen dan het gevoelen , dat er aan een muur-anker
van dun ijzer , om de binten van een gebouw in
elkander te houden , moet gedacht worden , en
Spaansch anker zou geheten zijn ; want men zegt
ook wel , zoo vet als een anherstoh, zijnde het bout,
dat achter , bij de zoogenoemde neut van het anker gevoegd vvordt. —
maga ban min nett§ ren
anfier. , De zin van dit nog enkele malen gehoorde
Spreekwoord , is onderscheiden begrepen. TUINMAN
zegt ons , dat het spottenderwijze iemand geldt, die
voorover in het mulle zand valt; maar verstaan wij
WINSCHOTEN wel , dan moet het in verband gebragt
worden met een ander Spreekwoord bij SPIEGHEL ,
namelijk : be nogen 31en Warr atd be built (dan tot
den buik) en beteekent het: kl tuff maar 300 bet
Men aff, min nen# Tang i0/ hfj toil er maar zeer weinig van ?mien , in de dagelijksche zamenieving gebruikelijk , als men zijn gevoelen over een persoon
of zaak niet ten vollen nit : " Zoo schreef ik in
mijne Handleiding. Aangenaam was mi.) derhalve ,
naderhand in bet door mij reeds aangehaalde Bootsmangpraatje van W. MEE/tMAN , de volgende aanteekening van G. V. ZONHOVEN te lezen : ban min
nen§ ten anker marten/ kali- beteekenen niet verder
?oaten zien , als de news hang is , of bij den
neus been , doch sommigen meenen , dat het bij
de zeelieden zooveel beteekent , als over boord val-
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len en verdrinhen. Zoo spreekt ook ooze Schrijcer
in zijn Aaaiirinagen van , aan 't mane gat aan
ben j3ronb taken en Ilan 3111 netiO ten b;.rgge maften,"
— on0 tent pfrOtanRer. Zulk een anher ,
schreef ik , als men op de pleat gereed houdt om
het in den nitersten nood to gebruihen. Hierop is
aangemerkt , dat dit niet naauwkeurig is ; want
dat het plechtanher onderscheiden is van het zoogenoemde nood-anher dat in het ruirn ligt , en het
eerste slechts gereed gehouden worth om , in geval
men b. v. voor twee ankers ligt, en het schip evenwet gevaar loopt van bij aanhoudenden wind , driftig te worden , te kennen dienen. 1k wil het gaarne
gelooven ; maar moet vragen : of alle schepen noodanhers aan boord hebben , en of biji gebreke van
dien , het plechtanher niet dezelfde diensten bewi3st,
zoo dat het alzoo de laatste toevlugt is , getijk het
clan ook Spreekwoordelijk gebruikt, dit te kennen
geeft. P. WEILAND schijnt het merle zoo begrepen,
te hebben , daar hij pier4taniter/ het voornaamste
anher van een schip noemt , en bij jet plerDtanfter
uitinerpen/ aanteekent tat het figuurlijk zegt : de
uiterste pogingen tot behoud in het werh stellen.—
Zpn aniter Dottbt nict / j 3aitt af/ zegt men van
een hlaplooper, die weggestuurd wordt, of van iemand,
die zich bit een ander, of ergens vruchteloos tracht
in te dringen, of Wiens zaak, waarin 41' zich poogt
te vestigen , niet opneemt. — 1 j mart 31in anFter
(eigenlijk anhertouw) happen / zegt Spreekw.
moet overhaast de vlugt nemen. — 1i Ito boor aniter/
of 31in laatfte anher. Wanneer men al zijne ankers
verloren heeft en het laatste in den grond ligt
ova den storm afterijden (riiden heet het op- en
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nedergaan van een vaartuig door de beweging der got-ven , als het ten anker ligt) en er bijna geen
hoop meer is , zegt men van een schip , wat in het
Spreekwoord , op een' persoon toegepast , aanduidt :
het is haast met hem gedaan. Deeft fitaar anker. BO het gebruik van dit Spreekwoord , denkt
men aan een anker , waarmede men ow zoo te
spreken , hlaar is geraaht , dat uitgeworpen zijnde
in den ankergrond heeft gehecht , en men past dit
op iernand toe , die vastigheid in zijne zaah heeft
gehregen, door geld of door bescherming.

B.
BAAITJE.
Zuntir. Zoo wordt het Norte , roode buisje genoemd , 't welk de matrozen gewoonlijk dragen , en
crft op An baititic gc-van daar het Spreehw.:
mart op 31n baait#ab voor : hij is geslagen.
je Detilirn voor verdient een pah slagen. 211
ljetthen baar op Dun baaitfr Etab voor: de vfjand heeft
daar een nederlaag geleden.

BAAR.
been baar (ook wel golf of zee) liana #ent te 4ao0
of te fist/ beteekent volgens WITSEN , in zij n Scheepsbouw enz. niets Nan hem schaden. —Het voorregt van
den echt-braven mensch :
Len zee van ramp moog met hear golven slaan
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem telfs niet can.
Pgalmberijming.

N.
BAKE N.
tour aan Witt I altpb treen taken : derhalve: vetlaat u niet op netgeen onzeher is. — tri e Itaiten0
3pn licr3et/ wordt ook wel in het gemeene leven
gebruikt om aan te duiden , dat men zoo goed niet
sneer mede han doen , als te voren.
En nu , is 't overschot , ook van mijn dagen , kleen ;
Is menig kostlijk uur me al beuzland hier ontgleen ;
Zijn luttle jaren slechts , mij nog op aard' beschoren ;
Van 't laatste levensperk zij niets voor mij verloren
'k Bepeins , eer de ouderdom mij als mijn jeugd ontsnelt ,
Al 't nut , al 't voordeel , dat zijn wijs gebruik verzelt ,
Wat bloempjes zijne hand al bevend nog kan plukken ,
En ook de rampen , die van lieverlee hem drukken.
Ligt dat in zijne schaailw nog menig roosje bloeij',
En menig eedle vrucht op zijne rampen groeij'.
hoe 't zij , nog eer hij waakt , wil ik zijn waarde kennen
Wil ik mij aan zijn' eisch en mijne taak gewennen ,
Zoo voel ik , bij zijn komst , wat mij zijn zegen zij ,
Zoo drijft Been oogenblik mij nutloos meer voorbij
Ook uit de dwaasheid van mijn vroegre levensjaren ,
Zal ligt mijn Ouderdom voor zich nog wijsheid gafiren,
R. Varga.

BALLAST EN.
pp reft te 3ittaar admit*/ zegt Spreekw. hij heeft
te veel gegeten ; zijn muag overladen.
Het te veel eten en drinken is op drieerlei wijze
voor het leven nadeelig. Het zet de spijsverteeringskrachten al te zeer in hare werking aan, en verzwakt
ze bij gevolg. -- Het stremt de spijsverteering , dewiji
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bij zulk eene veelheid van spijs niet al/es , zoo als
het behoort , kan verteerd worden , en dus ontstaan
er schadelijke stoffen in de darmen en slechte vochten. — Het vermeerdert ook op eene evenredige wijze
de hoeveelheid van bloed en verhaast daardoor deszelfs omloop en het leven. Behalve dit , worden daar door zoo dikwijls indigestion veroorzaakt , en wordt
het noodzakelijk , buikzuiverende middelen te nemen
— al het welk verzwakt.
C. W. HUFELAND.

BELABBERD.
VII/ of "jet f i Detaftberb/ zegt men van iemand die ,
of jets, dat niet veel te beduiden heeft, of zich niet
wel voordoet , onaangenaam en verdrietig is, zoo als
b. v. een redenaar , die niet we! spreekt , of eene
zaak , die slecht staat ; ontleend van een schip,
dat bij een flaauw zacht windje , bijna stil ligt en
haast niet te regeren is.

BESTEYENEN.
Mo at men beftetient/ tie3eilt men. Waar de voorsteyen , als het schip met uitgespannene zeilen vlot
is , naar toe strekt, daar zeilt men heen. Fig. teat
men bedoelt , zoekt men te verhriigen.
BEVVIMPELEN.
beinimpeit Bij dit Spreekwoord teekende
ik het volgende aan : Een wimpel is een smalle
strook doek , geschikt om van den top te waaijert
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en waarmede men iets b. v. een vlaggestok zoo omwoelen kan , dat het wezenlijke verborgen blyt of
een ander voorkomen erlangt. Mogelijk ook , dat men
voorivaals wel een vreeinden wimpel , zoo als later
een vreemde vlag , gebruikte om den vijand te misleiden , of dat de wimpel , te lien opzigte voor de
vlag genomen of met dezelve verwisseld wordt enz.
Hierover zijn mij de volgende gedachten medegedeeld. Men wees mij op A. DE JAGER proeve over
de werkwoorden van herhaling en during in de Nederduitsche taal, ^ aar wij bladz. 98 lezen : o Wimpen , wimmen , verwant aan winnen of winders, is
bedehhen, omkangen. Vandaar ons wimpel, doek ;
het Fransche guimpe , volgens TunETIERE oudtijds
guimpl e, een halsdoek en het bewimpel van Hooft,
voor bedeksel. Bewimpelen komt in het Taalk. woor-

denboek alleen voor , in den overdragtelijken zin van
bedehhen , verbloemen, (loch het work ook eigenlijk
gebruikt voor omwinden:"
Een ander schreef mij : 0 Ilk kan aan het Spreekwoord geen anderen uitleg geven , als dat wanneer
men een feest aan boord heeft , men het half dek
met vlaggen behangt en de wimpels als gierlandes
en randen gebruikt, om de afscheidingen te bedekken."
Van een geheel verschillend gevoelen was een derde, die mij deze aanteehening zond : .* Aileen een
schip van oorlog heeft het regt om den wimpel te
mogen voeren van den hoogsten top van het tuig.
Deze wimpel, is een lange smalle strook vlaggedoek
van dezelfde kleur als de vlag, van onderen gespleten. Len koopvaarder,, mag echter een zoo genoemde hattestaart laten waaijen die naar een wimpel
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gelijkt, man y daarin van denzelven verschilt, dat hij niet
gespleten is. Doorgaans en vooral in zee , heeft een
koopvaarder niets aan den grooten top of het moest
nu en dan een vlag zijn. Vertoont hij dus den hattestaart aan den top , dan is het twijfelachtig , of
het ook een Oorlogschip is , vooral bij stil weer ,
wanneer wimpel noch hattestaart uit kan 'waaijen.
De koopvaarder misleidt daardoor wel eens een of
ander vijandelijk vaartuig , om te ontsnappen. Onbewimpeld daarentegen varende , komt men er rond
voor uit : Ir k ben een koopvaarder, anders niet.
Ik laat noch wimpel noch hattestaart zien. De top
van mijn' mast is zuiver ; niets kan u misleiden: "

B EZEILEN.
Alen ion Ilia MOO Rin kor0 br5ciin. Bezeilen

is in dit Spreekwoord : Koers houden, zonder te
moeten wenden. Dit kan onmogelijk altijd , omdat
de, streek van den wind telkens verandert. Vandaar
dat het oneigenljh gebezigd , zoo veel zegt , als :
men heeft niet altijd voorspoed, maar krtygt het
wel eens tegen. Wijze , liefderijke bestelling der

Voorzienigheid !
Daar zijn er, ik beken 't, wien met geluk gezegend
Geen onheil wedervaart , geen tegenspoed bejegent :
Wier stille dagen , door geen buldrend Iced bestormd.
Tot sehuldeloos vermaak , tot blijde rust gevormd.
Gelijk een zachte beck in kalmte henen glijden.
Daar zijn er ik beken 't , die met geen rampen strijden ,
Naar kent hij, dien 't geluk in 't leven nooit verlaat ,
De regte waarde wel van dien gerusten staat ?
Waarderen zij naar eisch , die nimmer onheil zagen ,
De sachte stilte van die liefelijke dagen ?
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Neen, die Been denkbeeld heeft van rampen en verdriet,
Smaakt in 't gelukkigst lot , de rootste blijdsehap niet.
Be blijde lente zou veel minder ons bekooren ,
Indien haar groen niet uit den winter wierd geboren ;
Na felle stormen lacht de breede waterbaan ,
Nu 't spiegelglas der zon , ons allerlieflijkst aan.
Gezondheid, aanzien , rust, of wat wij ooit begeerden ,
Wordt allerhoogst geschat door zulken, die 't ontbeerden.
W.

VAN MERKEN.

B00aD
j i mut lull 300 niet aan boarb flown/ waarbij
ook wel gevoegd wordt, Want ban °beryll titarm.
ze gt Spreekw. moet mij zoo brutaal of listig

niet naderen of behandelen , want dan zal ih hem
helpen.

i§ ban #tuurttoorb naar riafittoorb ge3anbrn. Be.
halve het door mij , tot opheldering van dit Spreehwoord bijgebragte , komt in aanmerking , dat Stuurboord de eereplaats van het schip is , zoo in het
logeren als wandelen. Wanneer dus iemand vernederd wordt , mag hij niet meer aan stuurboord gezien
worden ; hij is aan Stuurboord opgekomen maar aan
Bahboord afgegaati , d. is. en zoo wordt het ook in
het gemeene leven gebruikt : met eer gehomen en met
schande weggegaan.

Wanneer eens de beruchte kaper JEAN BART , to
Bergen in Noorwegen was, liep er ook een Engelschman binnen , die het bevel over twee schepen voerde. Deze begaf zich naar eene der publieke plaatsen,
die doorgaans veel van vreemdelingen werd bezocht.
Hier trok al spoedig een man zijne opmerking , die
door gelaat en hooding ontzag inboezemde , en zeer
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goed. Engelscli sprak. trie is (-tat ? vroeg hij , en op
liet hooreii van den naam. JEAN BART , was het : die
is het juist, welken, ik zoek ; waarop de Engelsche kapitein hem naderde en zeide : lk heb u lang gezocht ,
en wen,schte met u aan den slag te komen. — Dit is
zeer gemakkelijk , antwoordde deze : ik heb maar levensmiddelen in te nemen en zal zoo ras ik daarmede
gereed ben, vertrekken ; waarop de Engelschman. hernam : ik zal u wachten. Weldra liet BART hem we-

ten , dat hij onder zeil zou gaan en het antwoord
was , dat zij in voile zee zijnde slaan zouden, maar
nu in eene onzijdige haven zijnde, onderling als vrienden verkeeren moesten, en dat BART Bien ten gevolge
tegen den volgenden dag uitgenoodigd werd, oin aan
boord van het Engelsche schip te komen ontbijten.
Het ontbijt , zeide deze , dat vrienden, zoo als we ,
zullen nemen, moet in kanonschoten, en sabelslagen,
bestaan I doch op het dringend aanhouden van den

kapitein, liet hij zich eindelijk overhalen, gebruikte een
weinig brandewijn , en rookte een pijp tabak: Eindelijk zeide hij : nu is het tijd orn te vertrekken en stond
op, maar de Engelschman antwoordde; gij zit min
gevangene. lk heb beloofd u te nemen en in Engeland op te brengen ! BART wierp een blik van ver-

ontwaardiging en woede op den kapitein. , vloog op een
brandend lont , dat in de nabijheid lag, aan , greep
het op en baande er zich een weg mede door de
Engelschen , die op het dek stonden — wierp lien
ter regter- en linker-zijde om ver, en riep: neen ik zal
uw gevangene niet ziln, , uw schip zal in de lucht springen! —Hij was reeds een vat met buskruid genaderd,

— het ontroerde scheepsvolk deed alles om hem te
keeren , en intusschen kwam het yolk van BART met

5 ..d•
de sloep aan boord , enterde het schip , rigtte eene
groote staging onder de vijanden aan, en BART bragt,
niettegenstaande Bergen eene onzijdige haven was ,
schip , lading , en ook den verraderlijken kapitein, in
eene der Fransche zeehavens , op.
Memoires du Chevalier de Forbin.

Bo y ENTUIG.
tun liallentuig i0 in b Wu/ zegt fig. hij is niet
refit bij zijne zinnen.

B it A m.
pet i een brain of ten mac bum. Bram is hier
eene verkorting van Bramzeil-gast , zijnde een Jong
zeeman , die alle zeil los en vast moet maken. De
zin is: hij is een stoute, ondernemende jongen, die
wat durft.
Wie was dit meer dan MICHIEL DE RUTTER? Naauwelijks Lien jaren oud geworden, was hij, op een' tijd,
dat men aan den hooghen kerktoren te Vlissingen jets
vermaakte , boven het paalwerk der stellaadje, tot op
den ronden kloot der torenspitse geklauterd : daar hem
de lieden omlaag staande, met verwondering en schrik
zagen zitten (te meer omdat het arbeidsvolk de ladders, die tot het afklimmen kosten didnen, onverziens
hadden weghgenomen) vreezende , dat hij in 't afdalen te
pletter zou vallen : maar hij diende zich van de hielen zijner schoenen, en brak er etlijke leijen mee , om
iets te hebben, daar hij zich aan hieldt , en kwam
met behulp zijner gezwinde leden, armen en beenen,
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war gelukkiglijk beneden. Zoo Moog klom in zijne
kintsheit , en met zoo veel gevaars , die in zijne mannelijke jaaren, langs de trappen van alle scheepsdiensten
en alle de gevaarlijkheden der zee en der vijanden ,
tot de hooghste zeeampten zou opklimmen.
G. BRANDT.
IN twat brain [when Dram. Hetgene ik daar bij
opteekende, was inij , zoo door WINSCHOTEN als anderen , aangewezen , en ik meende op dien grond, dat
het eigenlijk gezegde voeren van brain boven brain ,
buiten gebruik was ; doch nu ben ik beter onderrigt. Men voert tegenwoordig op onze Oorlogschepen
en die ter Koopvaardij , op de drie masten, niet alleen brain en boven brain zeilen; maar zelfs boven ,
boven brain zeilen, en daar nog boven, een driehoekig zeil, klapmuts geheeten. 111 twat Drain M:iticn
brain / Spreekw. gebruikt , zegt zoo veel als :
ziet er winderig uit , of ook wel : h maakt niterveel vertooning, omdat de zeer ligte zeilen, die
genoemd zijn , niet anders dienen kunnen , dan bij
zeer flaauwe koeltjes , en dan weinig tot de vaart van
een schip toebrengen zoodat zij meer tot pronk dan
tot wezenlijk nut zijn.
Hoe meni3 is er trots , en pet daer moedig pronken
Die eer de zonne dwelt in peijne leijt gezonken ,
Neemt vrienden , op u zelfs , en op u saken acht,
Ook als het zoet geluck op u gedurig lacht.

J. CATS.
BRANDER.

V# firm ten brander aan Daorb. Bij het gee" in
de Handleiding op het woord brander gezegd is ,
3

ii.

t-14.
voeg ik thans nog, het hier gegevene Spreekwoord ,
dat in het dagelijksche onderhoud beteekent: hij hreeg
eene zware gevoelige zet van een onverwacht Whomend persoon.

B RA S.
WI 4eeft er ben bra ban. Bras is het touw, waarmede men de ra en het zeil omhaalt , en naardien men
hierdoor de zeilen naar welgevallen bedwingen kan,
zoo acht WINSCHOTEN daarvan deze Spreekwijze ont leend , orn aan to duiden : ih geef er niet om , hoe
het ooh ga. — op trek aan een lierfteerben brae (touw)
Spreekw. 49' legt de zaah verheerd aan. —ITIEI 4ceft
at ben bran (alles of ieder een) tegen.

I).
D

R LT V E N.

jp brpft op 31in tat. Zegt men in zeemans taal
van een schip, dat zwaar lek is, en enkel door den
tegenstand van zijne lading b. v. hout , katoen of
dergelijke, voor zinken bewaard blijft ; maar Spreekw.
wordt bet gebruikt van een banhroetier, die zoo al:
men het noemt , geaccordeerd heeft , of van een wet
overtnigd, dock niet bewezen slecht mensch, dien
men in het oog houdt.

D W A II 5 D It UV E R.

Vet tO ern reatt bluarObrplier/ zegt men met zinspe-
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ling op een schip , dat dwars in het water ligt, van
iemand, die zich opzetteliit tegen alles aantant.

E.
EBBEN.
v4 i aan het Oben/ of 4et tit

4emi zegt men
van iemand, miens persoon of zaak achter uitgaat.

F.
Fo K.
Iii mart be fait uit4ouben. Bij de verklaring van
dit Spreekwoord , gaf ik aan hetzelve den zin van:

hij moet in ztjne :telling volharden en Naar standvastig verdedigen, thans voege ik er bij : moet
alles aanwenden , om in zajn voornemen wel te slagen.

G.
GROND.
iie gronb tO gem aniurgroub/ zegt Spreekw : Men
moet zich niet maar op alles, zonder daarvan deugdeltyke tennis te dragen , verlaten. — Ocrebt antic;gronb i be brf.ite gronb: Men moet zffne hoop en
verwachting slechts op ketgeen vast is, bouwen.

Het is onbegrijpelijk , hoe menschen , anders niet
van verstand ontbloot, op te lossen grond zich vleijende , kasteelen in de lucht bouwen, en rekening
waken op uitkomsten en gevolgen , die geenen ande-
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ren steun hebben date niet w el overdachte veronderstellingen , en eene ligtgeloovigheid , die aan gelid:koosde neigingen beantwoordt.
P. BONNET.

H.
HAVEN.
PLI3at be Dann niet Dafrn / ontleend van een schip,
dat door wind of tij de haven niet binnen kan komen , worth Spreekw. gebruikt van iernand, die zeer
hranh is en voor het behoud van Wiens leven men
vreest, en ook wel van hem , die ergens op zijn'
t#d niet homen han.

IIAVERIJ.
,iffaaaft gren Daberg. — ■JD at 3at niet 3onber Damp
affoopen. — Haverty , in het Fransch avarie , is in
het algemeen , alle schade en onkosten , die bij eenig
ongemak der schepen , of onheil op reis , geleden
worden. Van daar zegt in het gemeene leven , het
eerste Spreekw. zorg dat er geene schade aanhomt ,
en het laatste : ih voorzie , dat er schade of ongemak zal homen. Voorts zegt men : bat 0 Daberp*o§/
wanneer er groote schade aan het een of ander gehomen is.

HOEK.
11214 t# ben Doeit um. BO dit Spreekwoord teekende
ik aan , dat het twijfelachtig is , of het wel van de
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Scheepvaart moet worden afgeleid. Men heeft dit
echter gewild en gezegd: zoo spreekt men op zee ,
wanneer een schip gestadig aan , den hoek van een
hoog land omstevent, en alzoo geheel uit het gezigt
geraakt. De bedoeling is dan: het is verdwenen ,
en zoo zegt men ook van eenen gestorvene, die zich
niet weer vertoonen zal: p i0 ben 4ocit Eene
Spreekwijze , die echter, nit aanmerking van de zoo
ernstige zaak, welke zij aanduidt, mij altijd te ruw
en dus onvoegzaarn voorkomt.

HO N T.

(DE

Rant ik dirt be pont/ ban Rani ik ober ben ftaart.
BO de opheldering van dit Spreekwoord, deed ik het
volgende opmerken De stroom , die Zeeland en
flaanderen scheidt, was reeds in de dertiende eeuw
zeer breed , en is thans nog veel breeder. Hij
draagt den naam van de Westerschelde of de Hont.
MARTINET spelt met d en t , loch dit mag niet
want het is Hont of Honte. Van de Honte draagt
het dorp ffontenisse deszelfs naam , en dit verzekert de spelling van Hont en Honte." Hierop is
het volgende ingezonden: Indien het vermoeden van
Prof. BOSSCHA omtrent het ontstaan van het woord
Hont niet te verwerpen is , zoude men Mond moeten schrijven. Hij meldt toch in Xeerlands heldendaden te land , bladz. 65 : Eertijds was Walcheren
aan het land van Kadzand , zonder eenige scheuring , vastgehecht , totdat in de laatste helft der
tiende eeuw , Keizer OTTO 111, aan de Schelde, tusschen deze beide gewesten, eenen korteren loop naar
de Noordzee bezorgde, door een kanaal, sedert aan-
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merkelijk breeder geworden , en naar genoemden
Keizer Otsland, verbasterd Holland, en bij verkorting, Hond geheeten." Door de verb a sterde uitspraak der Zeeuwen , meldt de geachte inzender,,
zou welligt van Hondenisse , met eerie kleine verandering Hontenisse, kunnen gemaakt zijn ; want men
bekommerde zich oudtijds , zoo als bekend is, soms
weinig over de spelling der d, op het einde der
woorden , zoodat Hond ook welligt Hont geschreyen is.

I.
1NHOUTEN.
iN Daft pair in4outen. Inhouten van een schip ,
zijn deszelfs ribben, die den buik maken. Van
daar wordt het genoemde Spreekwoord gebruikt , om
iemand aan to duiden, die refit gezond en stern is.

In zulk eenen toestand , vindt de ziel het ligchaam
geschikt en vaardig tot volvoering parer oogmerken
en de veerkracht van het ligchaam , werkt even gemakkelijk naar het welbehagen , en als op het bevel
der ziel terug.
P. L. S.

MULLER.

K.
KAJUIT.
$110 Det in be hajuit mem/ ban bruipt #rt in be
nut. De hajuit schreef ik , is het verblijf van

den Bevelhebber; de hut daarentegen dat van mindere zeelieden.
Meestal is de laatste onder de
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eerste , en door het Spreekwoord wordt aange•
duid: als hoogere standee lijden, moeten mindere daarin deelen. Hierbij is aangemerkt, dat de
zin is , eerst: als de Kommandant gromt dan razen
de Of/icieren tegen het volh, en daarna meer algemeen: harde behandeling van ztyne minderen, doet
ook wel hen, die onder deze staan, hard behandeld
worden. Zfj hrfigen, gelijh men zegt , wel eens
een veeg of smeer uit de pan.

Een edelmoedig man, zal zich, als de Hood het
vordert, tegen dengeuen verzetten , die hem in magt
evenaart , — nooit zal hij dieii mishandelen , die
zich niet Inag of kan verweren.
VON KNIGGE,

Verguis geen mensch , hoe nietig hij ook schijn',
Fen moerheiblad , wordt door den tijd , satijn.
.*

r,.IEL
WI

WA T E 11.

3eitt Orin in h et iiiefinateri wil Spreekw. zeg-

gen : Hfj volgt of vervolgt hem op de hielen. Kielwater of zog is toch de yore, welke de gang van
het schip als 't ware in het water ploegt. — %%if
nit Rut ftiettuater/ of 0 raailt in 3tin Sag/ beteekent,
dat men, wanneer iemand zich verheerdelfjh in eene
zaah mengt , hem niet volgen moet , om niet met
hem in het verderf te storten , ontleend van een

schip , dat aan het zinken zijnde , gevaarlijk is te
naderen , dewiji de aantrekkingskracht van het zich
wedersluitende water in de opening, welke het zinkende vaartuig maakt, te sterk is.
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Door alle tijden heen , vermogt de gewoonte meer
dan de cede. Weinigen doen de moeite van te onderzoeken wat het regte pad zij. Het meerendeel vergenoegt zich met het spoor te volgen , waarin de menigte hetzelve is voorgegaan en de vruchten zijn zoo
wrang , als het bedrijf onnoozel.
V. E.

K L 0 r1 W E N.
Zaar i0 root aan te ftlottinen. Klouwen, schreefik,
beteekent bij het. scheepsvolk hetzelfde , als halafateren , en dus zegt hetgeen ik daar noemde : Er is
al heel wat aan te doen. Men heeft hierop aangemerkt , dat hlouwen het kalefateren zelve niet is ,
en dat de man die kalefatert , niet een hlouwer maar
een hrouwer heet. Het woord hlouwen kan echter
van iets geheel anders afgeleid worden en wel , van
het genoemde hlouwtizer , zijnde eene soort van haah,
waarmede men het mot of den afval van het scheeps
timmerhout , tot een hoop te zamen haakt. Daar is
wat aan te hlouwen, zegt dus: heel wat bij elhander

te brengen, dat werk en tijd vereischt.

Tot werken wordt men geboren. Voor de meesten
is de arbeid hoogstnoodzakelijk, voor alien is hij
uitnemend nuttig. Wie naarstig is , neemt doorgaans
in werkkracht toe , al doende leert hij , en dikwijis
wordt hem het moeijelijkste ligt.
F.

K 0 E it s,
i0 ban ben horn of ben hoer Koers is
aan boord de lijn , welke een schip houden moet ,
um zijne bestemming te bereiken. Mist het die,
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dan faalt het doe'. Daarom zegt men fig : van hem ,
die met zone denhbeelden in de war is , U p i inn

ben itorrO of ben riaerc?
KOMPAS.

Zen kompa0 ip intbraaib of ban be pen. Het kompas (schreef 1k) is de wijzer,, waarop de twee en
dertig winden geteekend staan , en wordt gezegd verdraaid, of ook wel van de pen le zijn, wanneer het
ontstetd is. Men heeft dit wat naauwkeuriger
gewild en wel , overeenkomstig mijne redactie ,
dus : Op onze schepen worden kompassen , met
schuivende of draaijende rozen, gebruikt, zoodat men
de miswijzing der naald , of afwijking van het ware
noorden , door de roos to verschuiven , kan herstellen ; doet men dit nu verkeerd , dan is men , natuurlijker wijze, geheel van den koers of , en moet het
verbeteren. Is de naald daarentegen van de pen af,
waarop zij draait , dan is het kompas geheel nutteloos. De toepassing is derhalve zeer onderscheiden;
het kompas is b. v. verdraaid , bij den gemeliihen ,
en van zone pen, bij den dronhaard.
Vrienden ! zegt mij , is 't bedwelmen
Ooit wel de echte vreugd voor 't hart ?
Is verstompen van de zenuw ,
't Eenigst middel tegen smart ?
Vrienden ! zegt mij, staat het tnoedig ,
Als men ziel of ligchaamspijn ,
Slechts bedwelmend wil ontvlieden ,
In den maalstroom van den wijn?
Neen , bedwelming stoort de vreugde,
Maakt onvatbaar voor 't genot:

42.
't Oogenblik van 't gulzig zwelgen,
Heft ons Dimmer boven 't Jot.
Afgemat door 't zinloos woelen ,
Valt het lijf in domme rust ;
En de geestkracht van den zwelger ,
Schijnt door 't zwelgen uitgebluseht.
Weg van ons dan 't sehandlijk plengen
Van den overdierbren wijn I
Hij moot ons , bij 'slevens zorgen ,
't Zuivre en echte heulsap zijn.
B. Kurt , Bz.

L.
L A N D.
pp Oceft 'et tanb/ is aan boord en in het gemeene
leven , veel in gebruik , wanneer iemand hnorrig of
gemelfieh is , als Wilde men daarmede zeggen : hij is
buiten zijn humeur,, even als een zeeman die aan
land moetende blijven , liever in zijn element was.
Van hier dan ook het woord , landerig en landziehig , en het Spreekw. iemand het land aanjagen , v6Or
van iets afheerig maken.

L E D s.
Pe Imo' i imp zegt men, als er geen geld meer
in is. Ontleend van de Seheepspomp , waarvan men ,
wanneer er geen water meer in het 'schip is , zegt :
de pomp slaat lens.

M.
MAST.
fp baart/ War be grootr mast imam. I)it zegt ,

45.
schreef ik in mijne Handleiding , zoo wil het WEIL siND , in navolging van WINSCHOTEN , overal varen
waar het gevalt; loch naar het gebruik berekend
meer nog : willen hetgeen de meester tail— van hetzelfde gevoelen met ziinen meerderen zfien, of ten
minste , hem volgen. Hierbij worth gevraagd: of het
niet beter zijn zoude , het te nemen voor : hij vaart
mede als de groote mast , d. i. hij weet zoo veel

in te brengen als dat groote rondhout , of, hij heeft
eene reis gedaan , en even zoo veel daarbij geleerd ,
als de groote mast van het schip , dat hem over zee
gevoerd heeft? — Ik antwoorde hierop , dat het wel
zijn kan , dat het Spreekwoord zoo bij zeevarenden
in gebruik is ; maar dat men dan toch van den letter
afgaat , en dat ik nog altijd daarbij blijve , dat hetzelve , in het gemeene leven , den door mij opgegeven zin heeft.

a
00ST, WEST, T ' llUIS BEST.
Dit opschrift , is reeds het Spreekwoord zelve.
Het zegt , dat waar men ooh in de wereld goed onthaald wordt , het nergens beter is dan aan eigen
haard. Een echte trek van het Hollandsche karakter.
Bij de vaart op Oost en West, vonden zij het toch

altijd op hunnen geboortegrond beter , — en niet
zonder reden :
Rust, gemak , gezellig leven ,
Vrienden , magen, gade en kroost.
Alles mist ge in 't ommezwerven ;
Niemand , die op reis it troost.

4 4.
Nwinand , diet'
, in bang darn
Uw geheinien op kunt dragon ,
Dien ge uw diepsten wensch vertrouwt.
Die in vreugd uw vreugd wil deelen ,
of in smart uw wond wil heelen ;
been ter proof aan 't zelfvervelen
Blijft u ieder vreemd en koud.
Naar te huis en 't huis alleen
Waar wij 't hart in minnende amen ,
Aan de borst d-r liefde warmen ,
Daar vloeit al ons Neil in een;
Daar ontspringt de heilrijke ader,,
Die zich ver van huis verliest ,
En van de eerste kou bevriest,
Maar, haar zuivren oorsprong nader ,
Nooit zich voelt gestremd door vorst,
En haar rein en helder water,
Voortstuwt met een zacht geklater ,
En met draf noch slijk bemorst
Laaft, die naar haar teugen dorst.
Daarom wel , wien 't is gegeven ,
Om aan eigen huis gewend ,
Net geen Oost of West bekend ,
Stil en vrolijk voort te leven !
Daarom wel , die 't zwerven mat,
Tot zijn eigen dak genaderd ,
Gade en kroost in de armen vat.
Vriend en maagschap om zich gadert;
Die bij 'tvuur van eigen haart ,
Zijn verkleumde leen mag stoven ,
Bloemen plukt uit eigen gaard ,
Vruchten eet uit eigen hoven ;
Die, teruggekeerd ten lest
Over verre uitheemsche wegen ,
Op zijn eigen bed gelegen ,
Juichend uitroept: Oost en West
Waar men dole : 't huis het best !
R. II. IAN

SONEREN.

45.
OP OF ONDER.

bet met er op of antler. Wanneer men ziet , dat
Yuen het niet langer op zee kan houden , zet men het
sointijds voor den wind, op het strand, in hoop van
nog gered te zullen worden. De zin van het Spreekwoord, staat dus gelijk met dat van: &t most er antler
of olic;/ in mijne Handleiding bladz. 105 toegelicht;
beide duiden aan , dat men, als het :chip zich in
nood bevindt , de hagchelty he leans tusschen vergaan of zich te redden, moet wagen, en zoo wordt er
ook in het gemeene leven, door te kennen gegeven , dat
er een einde aan de zaak moet homen, zii mope dan
gelukhig , of ongelukkig uitvallen.

P.
PEILE

N.

VII &tit 31in' gronb gepcilb/ zegt , zoo als ik in
mijne Handleiding schreef, Spreekw. : hij heeft achter **It geheim trachten te komen , loch zoo als
men mij herinnerd heeft, is hiervan onderscheiden :
4 ti 4 eeft D e m geprifb. Peilen is niet altijd de diepte
zoeken te weten , want men peilt ook den afstand
met een kompas. Men vraagt ook : hoe peilt gii
den wind? en als men zoo van iemand zegt : h/ heeft
hem gepeild, wil men doorgaans te kennen geven :
hfj heeft hem gezien — daar is hii!

PRAAIJEN.
VAI

4eeft 4 em gepraaib / zegt men we!, voor : hem

46.
aangesproien of aungeroepen, ontleend van het ge-

bruik op zee ,
nen.

oft

voorbijgaande schepen te verken-

R.
REEDEN.
1n reebt =be aan bat #r4ipi zegt Spreekw.: kV
is mede in die zaa, betrokhen.

ROER.
1oub tau met refit / beteekent wel , zoo als ik in
mijne Handleiding opgaf : pas op , dat gfj niet valt !
doch wordt meestal, spottenderwijze, eenen dronhen
viensch toegeroepen. Wanneer men toch aan boord,
den man , die aan het roer staat , niet zorgen laat ,
dat hetzelve naar de koerslijn van het schip gelegd
worth , zal hetzelve heen en weer gieren. De zin
van het Spreekwoord is : zie hem eens door dronhenschap keen en weer slingeren , — howl MO roer
refit, — Ga refit uit

Roos.
nbrr be roa0. Van waar komt dit Spreekwoord?
vraagt J. SCHELTEMA in zijn geschied en letterhundig Mengelwerh 3e di. bladz. 241 en hij antwoordt : in
het te veel vergeten werk: de wetsteen der vernuften van Mr. JAN DE BRUNE , DE IONGE , is misschien
eene voldoende oplossing. Men weet, dat in vele
kamers , voor gezellig vermaak geschikt , voor been
eene roos aan den zolder geschilderd stond, en dat,
4t

47.
bij het verlaten van dit vertrek , aan het gezelschap
werd herinnerd : alles is onder de roos geschied.
Hij zegt l e dl. Wadi. 254 , dat geschiedde : » om de
gasten daar door in te scherpen, dat zij de bedrevene
vrolijkheden wijselijk moesten huismeesteren en in
stilzwijgendheid begraven. Heeft men dan wat brooddronkelijk te werk gegaan , is er jets dartels gebeurd , heeft men wat te veel gezoend , te hoog gezongen , wat is er aan verbeurd ? Het is onder de roos
geschied, en daarom mag niemand het over den drempel brengen. Hierop ziet ook het Grieksche Spreekwoord : A haat eenen gedachtigen mededrinker. Hier
omschreven de Lacedemoniers boven hunne deuren :
geen zegwoord ga hier uit , en van hier dat de roos
aan den balk te kennen geeft : al wat er gezegd en
gedaan is , moet verzwegen worden :" DE BRUNE zegt
vender : » de roos is de blown van Venus , en mn die
oorzaak heeft Cupid° , haar zoon , aan Harperides
den god der stilzwijgendheid , die ziejne lippen met
den winger bedwingt , toegeheiligd , hem met die
schenkaadje vereerende , opdat de roos aan klapachtige menschen , tot een les om stil te zwijgen ,
zoude verstrekken : "
Zoo ver SCHELTEMA en DE BRUNE. MO , is het
echter aannemelijker voorgekomen, dat dit Spreekw.
moet afgeleid worden van het kompas aan de
zoldering der kajuit van groote schepen , waarvan de
roos natuurlijkerwijze nederwaarts hangt , om door
ieder gezien te worden, en wanneer nu de officieren
daar, vertrouwelijk over den Kommandant enz. en
Scheepszaken gesproken hebben, waarvan zij ongaarne
zien , dat jets uitlekt , is het : alles onder de roos.

48.
RIJLEN EN ZEILE N.
Vet i pa at§ 4rt rpft en 3eift. litylen is eene
verbastering van het woord r#den , gebruikelijk van
de op- en nedergaande beweging van een schip, dat
voor anker ligt. Waarschijnlijk heeft men rijlen
voor rijden genomen, om het woord rifien , gelijkklinkend met zeilen te maken. E'en schip , zoo als
het rijlt en zeilt , is een schip , zoo als het voor
anker ligt , en in de vaart is , — en elke zaak , van
wat aard ook , op welke dit toegepast wordt ,
is : zonder er iets of of toetedoen, joist zoo en
niet ander: , als zje is. 1VIaar:
Komt bij geval op (Is! aard' de waarh-!id zich vertoonen ,
Men spoedt zich om haar oog te ontvlien ;
Ze is de eenigste van alle schoonen ,
Die 't menschdom weigert naakt te zien.
WI TSEN GEMBEEK.

S.
SCHEEPSREGT.
clt. riemaat i fOrepOregt. Dit Spreekwoord is afkomstig van het scheepsgebruik , om vele zaken in
drieen te doen. Zoo straft men , b. v. eene onbetamelijkheid onder het schaften, met drie slagen met de
gortspaan. BO het anker winden hoort men : een
bij een vreug—twedri1zhman!e
debedrijf , een drieniaal herhaald hoera ! Wanneer
een zeeman , in voile zee , den tol der natuur betaald heeft , words het stoffelijke overschot naar den
valreep gedragen, op een plank gelegd en met een :

49.
een — twee — drie , in Gods naam ! over boord
gezet. Vandaar dat , wanneer men iemand noopt
om iets , b. v. het drinken van een glas , voor de
derde keer te doers, niet zelden zegt : briemaat W
frDeepOregt.
Sc in P.
Vti burr een groat fr4ip I zegt fig. 49' heeft een'
zaah van groot gewig t bij de hand, doch ook wel, eene
zwaarlijvige vrouw getrouwd. — 1 4oubt jet frDip
bragenbe/ fig. 4# bljft in denzelfden staat , waarin
O. was , dock zoo , dat men zyjne middelen eer verminderen dan vermeerderen ziet. Het is daarvan
ontleend , dat men een schip zoo stuurt, dat de zeilen het schijnen te dragen. — Vet frlitit moet op be
Dating/ zegt men eigenlijk van een vaartuig , 't Welk
zoo slecht geworden is , dat het , te water zijnde ,
niet meer hersteld kan worden , en derhalve door
middel van kaapstanders enz. op die schuinsche vlakte,
waarop schepen gebouwd , worden , moet worden
opgewonden , out de gebreken , die het onder water
heeft , te kunnen nazien. — Van een deed gebruikt,
is de zin : het wordt slecht en moet versteld worden,
maar van een' mensch : hif wordt ziekeltyk en heeft
behoefte aan geneeshundige pulp.
De krijgsheld bade in 's vijands bloed ,
Geneeskunst , doet den land keeren.
Zij stt*lt ; maar zegent en behoedt.
W. II.

WilINSINCK.

ure frDepen bItiben aan War/ zegt Spreekw. : te
hostbare waren hebben Been aftreh , en wordt wel
4
4r;

50.
op spijtige meisjes , die zich te veel inbeelden , en,
zoo als men zegt, hare waar op te hoogen prijs
houden, toegepast. — Maar :
Wanneer bij teedre taal een schoone ,
Van liefde afkeerig zich gedraagt,
Is dit Been blijk nog, dat de liefde ,
Naar wel de minnaar haar mishaagt.

SCIIIPPER.
Vti 10 frbippet te fait / is hetzelfde met feDippet
te boet/ en men spreekt zoo , gelijk bij dit laatste
in mijne Handleiding is aangemerkt , van iemand ,
die ztyn schip is hwijt geraaht , omdat hij het in de
vaart heeft verloren , of omdat men hem hetzelve
niet langer durfde toebetrouwen. Zoo wordt het
dan ook overdragtelijk gebruikt van iemand , die van
zijn ambt is ontzet , of uit zijne hostwinning is
geraaht. Enkele malen wordt het Spreekwoord ook
gebezigd van een waanwfis mensch , die zich het
oordeel aanmatigt over zahen , waarvan hij geelt
verstand heeft. — hOipper0 poo3en niet/ hummer
3p onber aril Rill / fig. men moet ffverig voortgaan
met hetgeen men begonnen heeft , — naarstig in
zfits werh zjin.

SLJPP E N.
lip laat Dan flippen, Wanneer men ten anker ligt
op eene onveilige reede , en men door verandering
van weder , verpligt wordt te vlugten , zonder dat
men tijd heeft om het anker behoorlijk te ligten ,
Ilan laat men het touw , door de zoogenoemde Alai:

5L
(een der gaten voor aan den boeg , waardoor de
ankertouwen gevierd worden) slippen,, en men maakt
zeil, om aan het gevaar te ontkomen. Vgi Mat Dem
ilippen/ van een' persoon gebruikt , geeft te kennen , dat men hem laat loopen , omdat men niet
met hem te doen wil hebben. — Zoo kan men ook ,
een haven ongemerkt willende verlaten , de touwen laten slippen om weg te komen : en vandaar
dat men wel van iemand , die in stilte een gezelschap verlaat , zegt , dat V een slipper (verkeerdelijk sluiper genoemd) maakt.

ST E E K.

at tO ern Reef/ millet Water. In mijne Handleiding heb ik het gelijksoortige , namelijk: een frDoot
onber Water/ toegelicht; doch algemeener wordt het
woord steeh gebruikt , en hiernaar onderzoek doende,
is mij het volgende medegedeeld: o Men roept aan
boord van een schip , wanneer het anker geligt
wordt , en de steek of knoop van het touw , waarmede het aan den ring van het anker vast is , door
het water heenschijnende , zigtbaar wordt , den kapitein toe: hly is gezien ! steek boven water ! Zoo
lang echter de steek nog niet gezien kan worden ,
is men niet verzekerd , of het anker wel klaar is ;
maar is het nog twijfelachtig, of niet, zoo als somtijds gebeurt , het touw om de armen (ook wel handen en bladen van het anker genoemd) of den anherstok geraakt is en dus , zoo als men zegt , een
onklaar-anker heeft. Hierom bezigt men het genoemde Spreekwoord van een schamperen zet aan
iemand gegeven, die zoo fijn is, dat dezelve dubbel41";

52.
zinnig of tw9felachtig han worden opgenomen. Het

omgekeerde geval heeft plaats als men zegt : bat
ten fteeit batten inter / fig. een zet, dien men oogenblihhel#h voelen han.
Net dik blanketsel op de kaken
Kwam CIDALISE een kerk genaken ,
En meende er regtstreeks integaan.
De koster zag bevreemd haar aan
En sprak : » Mevrouw ! 'k Wilde u niet gaarn verlegen maken ,
• Zoudt ge ook verkeerd zijn bij geval ?
» Men geeft bier Been gemaskerd bal. "
W

Een jonge en onbedachte zot
Dreef met een ouden man den spot ,
En zeide : 1k wed , papa! ik win 't van u in jaren ,
» Want ik heb in een jaar misschien
» Veel meer dan gij in tien gezien ,
» 'k Ben ouder dus dan gij , ondanks uw grijze Karen, "
• ' t Kan zijn , " sprak de nude man , a vermits
• Een ezel van pas, twintig jaren ,
• Veel ouder dan een man van zestig is . "
R

at Doubt seen Beek. Ms een steek (knoop) kwalijk gelegd is , zal dezelve niet houden , maar slippen. Het Spreekwoord geeft dus to kennen : wat
men zegt , is zonder grond , en han dus zoo maar
niet aangenornen worden.

T.
TAIiELEN.
besint aftetaitelen. Hier over schreef ik in miine Handleiding. a Het Spreekw. zegt ten aanzien

55.
van zijne gezondheid , krachten of geldelijk vermogen , te verminderen. Ta/elen of toetakelen is toch ,
het Schip van touwwerk voorzien om er merle te
kunnen varen, en aftahelen het tegenovergestelde : "
Hierop is het volgende aangemerkt : Tahelen is eigenlijk niet het tuig , maar het touwwerk , dat tot
het tuig dienen moet , klaar maken , en het tuig bestaat niet alleen in touwwerk, maar daartoe dienen
ook de rondhouten ; voorts zegt men van iemand ,
die begint te herstellen: 4ti 0 him aan het optainicn.
rf/j.

(getii) Verloopen/ Spreekw. de goede gelegenheid voorbiigaan.

pp Mat Sun

4,1

U.
Urririuli.
pli 3it op ben uitlitift/ worth ontleend van den matroos , die zich boven in het tuig van het schip , of
op de voorbram-zeiling ophoudt, om naar land of schepen uittezien , en zegt Spreekw. hij wacht naar
iets , — hi" hoopt iets te zullen ontdekhen.

V.
VAART.

pet 3at 310 ern Vaart niet foopen/ ontleend van
den voortgang van het Schip door bet water, zegt
fig.: het zal zooveel niet te weeg brengen, of korter:
zoo ver niet gaan.

54.
VA It E N.

Alen i# Ilan q uinfterften ten acing getiaren. Dit
Spreekw. behoort eigenlijk tot die , welke van de
Visscher# ontleend zijn , en wordt opgehelderd in
de Inleiding voor deze Nalezingen , bladz. 6.

VLAG.

Mat Vora pp In 51in Watt? Elke zeemogendheid,
heeft in hare vlag jets, dat haar kenmerkt, zoo als
onderscheiden gekleurden vakken , strepen en dergelijke. Met de genoemde vraag, als Spreekw. zegswijze gebezigd , geeft men derhalve te kennen : wat
is het voor een man? ook wel : wat doet h9e bijzonders? Vanen en gem hrDip / zegt Spreekw. pronhen met hetgeen men niet bezit.

VLOTTEN EN DRIJVEN.

at tuff Met litottrn en brEthen. Vlotten en drijven , zijn woorden van dezelfde beteekenis , en beteekenen van een Schip of Schuit gebezigd , dat het
niet voortgaan wil , Spreekw. gebruikt , zegt het
ons ; dat wit niet vooruit. ih vinde er zwarigheden
in, die ih niet nit den weg han ruimen.

TV.
WA A LI E N.

WI ittaait aan tanb. Spreekw. hij loopt gevaar
van ongeluhhig te worden , omdat, wanneer de wind
sterk naar de kust waait , de schepen ligt verongelukken.

55.
IND.

pp 0 bobeti Witt/ zegt Spreekw: Ilij heeft voorspoed.

Z.
ZE ESC HIP.

let i can ongrtnallitelpft 3acir4ip. . Dit Spreekwoord
doet aan iemand denken , die lastige nuhhen heeft ,
en in het dagelijhsche levee zich niet weet te schihhen naar den gang van het werk en de omstandigheden ; — die altijd zijn zin wil hebben. Bij deze
verklaring voegde ik in mijne Handleiding : onder
de groote schepen toch , vindt men , die niet zeer
naar het roer luisteren en wier bestuur zoo doende;
hem die aan hetzelve staat , niet weinig moeite en
oplettendheid kost. Hierop is aangemerkt : Het
gezegde geldt niet zoo zeer groote schepen, want deze zijn dihwifis gemakkelijker le besturen dan de
hleinere ; naar wel ieder vaartuig of schip, dat in
zee bij steat weder ongemakkelijk wendt, of inaarb
is , 't welk of aan de bouw of aan de gebrekkige tuigage ligt , of rank is , zoo dat het geen zeil han
voeren en te veel overhelt , of te flap op Da roar /
wanneer het niet aan den wind wil blifven, of lorfgirrig I wanneer het steeds in den wind wil oploopen. In
al deze gevallen is een zeeschip ongemakkelijk. Daarmede nu, worth zulk een mensch als genoemd is , vergeleken, en het Spreekw. meestal van zulk eene vrouw
gebruikt, als in het volgende Sneldicht bedoeld wordt:
Een goed man dien God gaf
Sijn boos wijf 't overleven ,
Heeft op haar heiligh Graf,
Tot haerder eer , geschreven

56.
Mier onder light mijn lieve wijf:
Verstaat mij wel , ick noem haer NI':
Haer ziel is ergens uijt mijn oogen ,
Een groot stuck weghs van hier gevlogen :
Nochtans niet , hoop ick in de Hel ,
Sij viel den Duijvel daer te fell :
't Valt mij gereeder,, te gelooven ,
Sij is de wolcken doorgestoven
Want in den lesten donderslagh ,
Hoorde ick een duijdelijck gewagh
Van 't kijven , dat mijn' arme ooren ,
Soo dickmaals hebben moeten hooren ,
En door dat klat'ren , soo mij docht ,
Onternde zij de gansche locht,
H.

HULIGENS,

ZEIL.
let 3rif or4curt. Is dit het geval , dan worth het
geheel of ten deele onbruikbaar,, daarorn worth het
fig. gebruikt, voor ; de zaah wordt, of is bedorven.

ZEILE N.
WI atilt mibbcn boor/ Spreekw. Hij kiest den middelweg. — MO art ma ern 4athen litinb Wit 3rifenj fig
als het Naar gedeeltelffh wil gelnhhen.

H.
Woolen
TER

rER.K.LARI•ArG
VAN

DONKERE

SPREEKWOORDEN
EN

SPBEEK W. ZEGS1I7IJZEN,
IN DE

HANHLEII)ING
OPGEGEVEN.

1.
, tao ten Ralf Aloyft.
Inderdaad een, zoo als het ligt , onverklaarbaar
Spreekwoord. Brij lezen toch in den Bjjbel en bij
FLAVIUS JOSEPHUS, wel van een kalf van AARON maar
niet van MOZES. Niemand heeft mij ook hiertoe
dienaangaande voorgelicht als C. TUINMAN Wiens
meening toch nog aanmerkelijk verduidelijkt kan
worden. Een kalf namelijk , heeft geene horens om
mede to stooten , en daarom vergelijkt men een
zachtmoedig mensch bij dit Bier, en zegt men b. v.

58.
het is een goed half. Kan men derhalve niet voormaals gezegd hebben: art if, ren Ralf/ al§ 331n3elii van
wien HUMERI XII vs. 3 staat aangeteekend : de man
Gods was zeer zachtmoedig , meer dan al de menschen die op den aardbodem waren, en kan niet een
kalf als MOZES , ligt metertijd, bij verkorting , een
half MOZES geworden zijn? Nog onlangs hoorde ik ,

op reis zijnde , van iemand , die voorbij ging , zeggen : 't Is een half MOLES , hfj doet niemand hwaad.
2.
't1Paci/ MO of er ten paarb Oprali.
Dit is niet minder onverstaanbaar dan het voorafgaande , en vruchteloos heb ik naar eenige verWaring ervan gezocht , tot dat ik mij zelven vroeg:
van wien toch zoo lets gezegd wordt ? Het antwoord was: van iemand, wien men driftig hoort
voortsprehen , om zone zaah te bepleiten. Maar op
gelijke wijze zegt men , mede niet een Spreekwoord van het paard ontleend , in hetzelfde geval :
pp braaft rr mar op boor/ en ik gisse dat men
beide vereenigende , aan het Spreekwoord dozen zin
moet geven . hij spreeht zoo driftig voort , als een
paard dat doordraaft.

3.
Vet tO niet hccunbum Zuram (volgens LUCAS).
Dit Spreekwoord onder meer of min geletterden
in gebruik, komt mij voor den volgenden oorsprong te
hebben. Het Evangelie van LUCAS vangt dus aan:
Nademaal velen ondernomen hebben, een ordelffh
verhaal te boa te stellen, aangaande de dingen,
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die onder ons volhomene zeherheid hebben ,gelfjh win
die welhe ons medegedeeld zijn door hen , die van
den beginne af, ooggetuigen en dienaars des Woords
geweest zijn. Zoo heeft het ooh mij goedgedacht ,
alles van den beginne af, naauwheuriglijh hebbende
nagegaan, vervolgens aan u to schr9"ven, voortreffelijhe Theophilus ! opdat gij hennen moogt de onwanhelbare zeherheid der dingen , waarvan gij onderrigt
hebt behomen. Het is natuurlijk , dat men op grond
hiervan, in de Christelijke kerk niets aannam , betrekkelijk de levensgeschiedenis van den Zaligmaker ,
dan hetgeen daarrnede overeenstemde en veel minder
't geen er mede streed. Geen wonder derhalve , dat
het Spreekwoord gebezigd wordt van iets, 't welk
men meent , dat bezijden de waarheid, of niet juist
bepaald is.
4.
WI Wit be ittuabe Wier flier Rm.
Op dit Spreekwoord en deszelfs gebruik in de zamenleving nadenkende , viel mij in: of het ook afkomstig zoude zijn van het gebeurde met eenen
Vrieschen Overste, die onder den naam van Grooten
Pier, in het begin der zestiende eeuw , de schrik der
Zuiderzee, was en de Hollanders, die hem in handen
kwamen , op het gruwzaamste bejegende ; maar op
wiens rekening men , zoo als het veel gaat , wel zal
gesteld hebben , waaraan hij zelf geen' schuld had.
Zoo men het Spreekwoord hiervan afleidt , is de zin
duidelijk deze: Ih wil er niet voor gehouden worden als
die dit of dat, alleen heeft gedaan of doet. Sommigen leiden hiervan ook het Spreekwoord af: pg 0/ of
ern fieeft Dean gepierb/ dat zooveel zeggen zou als
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hj is in handen van Pier gevallen, — men heeft hem
beet gehad.

5.
Saar 3ai gem Oar! Ilan firaapen.
Dit Spreekwoord geeft te kennen , dat lets niet
nithomen, of liever dat niemand er gewag van mahen
zal, en tot hiertoe schijnt C. TLINNIAN het wet begrepen te hebben , toen hij dit ontleende van den
haan , die na de verloochening van onzen Heer door
PETRus , kraaide en dezen discipel zijiie misdaad herinnerde ; maar men zegge dan, in plaats van naar
kraaijen, nahraaijen.
6.

pp VccDt oin '0 firi3er# ijaarb.
Dit is, volgens eene bij mij ingekornene gissing,
eene vervalsching of verkorting van: zly spelen om
's Keizers baard, die het wine , zal hem halen , om
aanteduiden , dat men /set spel winnende, nog
niets bee, ft.

7.
Op kik of Jill Oct tc Ream fief #ooren banberen.
'Lou dit ook bier nit , vraagt men , moeten verklaard
worden , dat er voormaals te Keulen zoo vele klokken waren, dat het een geweldige donderslag moest
zijn , dien men aldaar boven het klokkengebrorn
hoorde ?
8.
fteaten to Mien mln nict op ffnen bag gebottib.
In dit Spreekwoord noemt men de twee grootste
steden van het westelijke Duitschland , niet ver van
de Vaderlandsche grenzen , en, zoo min beide te ge-
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lijh gebouwd zijn, maar er tijd vereischt werd, oin
de eene na de andere te stichten , zoo min moet men

in het dagelijhsche leven, te veel willen haasten, —
alles , op eens , willen daargesteld zien. In dien zin

toch, wordt het gebruikt.
9.
Ofi Otaapt at cen rowi.
Men heeft in bedenking gegeven : of dit niet afgeleid moet worden van de kleur die men slapende
op de wangen krijgt, en ik herinner mij , het Spreekwoord dikwijls te hebben hooren gebruiken van een
slapend kind, met bloozende wangen. Metdatal
heeft ook het gevoelen van den Heer ALEVYN over
dit Spreekwoord, in mijne Inleiding medegedeeld ,
volgens hetwelk het zijn moet , als in rozen, taalkundig beschouwd , veel aannemelijks.
10.

Op 31tmer bp rtri ,i en Ural.
Over het hier genoemde , heb ik niets duidelijker
en aannemelijker gevonden dan in de Proeve over
de werkoorden enz. door A. DE JAGER. Zamenvoeging van woorden , (schrijft hij), waarin klankwisseling plaats heeft, en die overigens hetzelfde te ken nen geven , is inderdaad opmerkelijk , en komt in
onze taal dikwijls voor , b. v. het spirrelt en sparreit — o wi 1 o roach 1 hlits Hats. — bij kris en
hras , of hrits en hrats." Het komt mij derhalve
voor,, dat in het Spreekw. zweeren bij kris of knits,
zweeren bij Christus en hras of hrats slechts eene
eenvoudige hlanhverwisseling is,.
1$
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11.

Ve flood 0 boor be [teat.
A. vAs ZUTPHEN meldt in zijne Spreehwoorden ,
hieromtrent het volgende o zoo spreekt men van eene
zaak , die zoodanige onaangename wending heeft genomen , dat men het gedreigde kwaad niet meer heeren of beletten han, en men gebruikt dit Spreekw.
ook wel, orn aan to duiden , dat jets niet meer ontzien wordt; maar integendeel door den loop der
omstandigheden, voor alle gevaar bloot ligt of hetzelve reeds werheljeh ondervindt. Vat den oorsprong

betreft , komt het volgende in aanmerking. Even
gelijk nog heden ten dage de Turken en andere secten eene dweepende hoogachting voor hunne bedehuizen hebben , zoo ook hadden de Christenen, vrij
algemeen eenen zonderlingen eerbied voor hunne
kerk-gebouwen. Zij geloofden ook , dat de Heiligen
waaraan dezelve waren toegewijd en wier overblijfsels men voorgaf, dat daarin bewaard werden, zeer
beleedigd en hoogst vergramd waren, wanneer aan
dezelve de minste schennis gepleegd werd. Hierom
werden in vroegere dagen , hij belegeringen en verwoestingen , de kerken verschoond; doch zoo dezelve
ook aangetast en doorschoten werden , was het als
dan een blijk, dat 's vijands en verwoesters euvelmoed , door geen ontzag werd afgeschrikt , en men
alles durfde ondernemen.
12.
Vp beeft Wait op 3fin' tanben.
Zoo men , in plaats van, op , boven zegt, heeft dit
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naive Spreekw. dezen zin : hij is geen laffe jongen
meer ; h# draagt knevels en is een man, — hif durft
wat .1
13.
1j ljecft tun War in ben Ittit§.
Wanneer men zoo iets van iemand zegt, dan ver•
gelijkt men hem met wilde dieren , die naar mate
zij woest zijn, getuigen de Lijnx en de Hyena, lange
neusharen hebben.
14.
c geitrien kronen be itaart.
Dit Spreekw: is ontleend van het spel , waarin
het dikwijls gebeurt , dat de slechtste spelers de
beste kaarten krijgen en daardoor op geoefende spelers voordeel behalen. De zin van het Spreekw. is:
0%;

de gaven van 't geval, worden wel eens blindeling uitgedeeld , zoodat niet de verstandigsten, maar narren
daarmede meest worden begunstigd, of duidelijker :
menschen , waarvan men zulks het minste gelooven
zoude , en die geene bekwaamheden bezitten , speelt
het toeval zaken in handen , terwill anderen , van
Wien het tegendeel geldt, worden voorbij gegaan.

Hiermede komt overeen : ectuilftigc gertinn bOorben
been' hiticificib.
15.
't10 cm bic3c (Odell.
De Grieken waren reeds vroeg , wegens hun doorgaand wrevelig karakter, in een' kwaden reek, en vies
is iets , dat afkeur , waging verwekt, zoo zegt men
b. v. die drank heeft een viezen smaah, — een
vieze Griek is derhalve , een onaangenaam netelig
mensch.
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16.
1,)ti 4eelt ben bout op 31in hap geftregen.
Dit schijnt ontleend te zijn van een' bout of spijker dien men vlak op den kop slaat , en daardoor
goed treft. Spreekw. gebruikt , zal het dan beteekenen , dat iemand geheel overtuigd of vermeesterd
is geworden , zoodat lzij niets weer vermag.

17.
41; aar faqir mat tiara fit. %nna antler.
1k herinner , dit Spreekw : 't welk veel in
gebruik is , van het volgende geval te hebben hooren
afleiden. In Munsterland was het op zeker dorp
gebruikelijk , dat een viool-speler het paar,, dat zich
in den echt begeven zoude naar de kerk , waar het
huwelijk, voltrokken zou worden, opleidde. Men moest
dan zekere brug overgaan , en stond in het begrip ,
dat zoo de bruid reeds 'in gezegenden staat was ,
die brag dan onder haar instorten zoude, ten zij de
violist een lied ter eere van ST. ANNA speelde ,
waarvoor hij dan afzonderlijk werd betaald. Nu
gebeurde het dat zekere bruid, aan welke de zwangerheid vrij zigtbaar was, bij het van huis gaan, door
den muzikant aan de brug herinnerd werd ; maar
zij daardoor zoodanig uit haar hurneur geraakte , dat
zij den armen zoon van Jubal al xrij schamper bejegende. Wat gebeurt echter? Bij de brag gekomen,
ziet de violist om , werpt een' ernstigen blik op het
bruidje , en vraagt alleen wat nu? — Zij ziet bedeesd voor zich , en zoo zacht dat Bruidegom en
violist het alleen hooren kunnen , zegt zij laat er
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naar wat van ST. ANNA onderloopen. Hiermede
stemt al vrij wel overeen, de volgende mu gezondene
aanteekening : het Spreekw. is ontleend van de gegewoonte, om hie) gelegenheid eener huwelijksvoltrekking, het klokje van ST. BARBARA, of van ST. ANNA te
luiden. Dat van ST. BARBARA namelijk, indien bet paar
de regten van het huwelijk nog niet te na gekomen
was, en van ST. ANNA, in het tegenovergestelde geval.
Zeker tneisje nu , den persoon over deze bediening
gesteld verzoekende, het klokje van ST. BARBARA te
luiden , voegde er bij , toen de man haar niet scheen
te vertrouwen , en zijne bevreernding te kennen gal:
,) doe er maar wat van ST. ANNA onder." Zoo ver
deze vertelling. — Maar, wat van ST. ANNA , zoo
als dit in het gemeene 'even gebruikt wordt, beteekent eene gekheid , of ten minste iets onvoegzaams , dat men in zijn gesprek of redevoering
mengt , gelijk men daarvan een aantal voorbeelden
opgegeven vindt, b;j HENRI ETIENNE, Apologie pour
Herodote ,— en wanneer ik nu, in de ordonnantie ,
stfl en manier van procederen , voor den Rand van
Brabant, gearresteerd -den 23en April .1604, vinde,

s dat de procureurs, wegens het verzoeken van dilatien frustratoir,, het proponeren van onwaarachtige
accusatien , — het spreken buiten him toer,, — het
interumperen van hunne advocaten , of die van
hunne partij , verwezen worden in eene boete van
twintig Stuivers ten bekoeve van ST. ANNA: " dan kon
men van de procureurs, die zich daartegen verzetteden
of gedroegen , zeer we! zeggen , dat zjj er van ST.
ANNA lieten onderloopen, en kan het zijn, dat dit tot
het bekende Spreekwoord aanleiding gegeven heeft.
5
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18.
6ZK1 gnat morber3ict Minn.

lk neem gaarne over, dat moederziel alleen, beteekent: moederityk, of zoo als ons gemeen zegt, moer
alleen ; doch het MP mij nog altijd onverklaard , hoe
moederliik in moederziel is overgegaan.
19.
bantit op ten papierrn 3ntbrair.
Wanneer ik dit , schreef mij iemand, van het onder ons bekende , touwtje springer, waarbb het pa-.
pieren zoldertje zoo zeer in aanmerking komt , afleide , dan stel ik mij hem , van wien dit gezegd
wordt , voor als een refit opgeruimd mensch. Ik
zelf heb intusschen dit Spreekwoord nooit gehoord
en niet kunnende nagaan, bij Welke gelegenheid men
zoo lets zegt , laat ik den zin , voor als nog, onbeslischt. " Naderhand ontving ik de volgende fraaije
opheldering. Het Spreekwoord wordt van iemand
gebruikt , die, zonder genoegzamen grond , zich van
den goeden uitslag eener zaak verzekerd houdt , en
zich in z9'ne verwachting ligt bedrogen kan zien.

Zeer eigenaardig noemt men den zolder,, waarop hij
danst , het fondament waarop hij het gebouw zijner
hoop optrekt , en den grond waarop die steunt , van
papier , dat zoo ligt scheurt. Mogelijk wordt het
ook toegepast op hen , die zoo als men zegt, op hunne laatste beenen loopen

Wier zahen mak staan.
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20.
maaut cen Zianinalicofrije/ of ook wel ,
Ziatifienburgfajz rrianino.
Blanhenberg is een vlek in West-Vlaanderen, aan
de zee gelegen , dat nog heden meestal van de vischvangst bestaat. De Blanhenbergsche zeelieden , wa.
ren reeds vroeg als zeeschuimers bekend , die weer
(ooze koopvaardij-schepen op zijde kwanten om , gelijk
men zegt , te &den zonder betalen , 't welk dan
ook door dit 4preekwoord zal worden aangeduid.
Zegt men daarentegen , Blanhenburgsche rehening ,
dan snag het volgende wel in aanmerking komen.
Blanhenburg, in den voorheen zoo genoemden NederSahsischen hreits, een Vorstendom , was eertijds een
Graafschap , hetwelk ten jare 1690 LODEWIJK Ru-UOLFF van zijnen vader ANTON ULRICH Hertog van
Brunswajh-Wo4fenbuttel ontving. Keizer JOSEPH I
verhief het in 1707 tot een 119.hs-Vorstendom,Brunswiik-Blanhenburg genoetnd ; doch terwijl 110 met de
stemregeling wegens Hanover draalde, werd in 1731,
de bovengenoemde Hertog bezitter van al de Brunswijh-Wolfenbuttelsche Landen, hetgeen den staat van
zaken op eens veranderde. De Blanhenburgers zagen zich derhalve in hunne verwaehting om hun
Graafschap tot een Vorstendom verheven te zien ,
bedrogen, en van daar kan dit Spreekwoord toegepast
zijn op hen , die , zoo als wij zeggen , een' verheerde
rehening waken.

21.

Ii

boa firt op Rin rigrn 4outit.
Onlangs las ik ergens , dat houtje eene verkorting
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zoude zijn van authoriteit. Men schreef namelijk
dit zou misvormd zijn in bout , en vandaar houtje.
Ik vond dit juist zoo bij TUINMAN geschreven , maar
het kwam mij al zeer gedrongen voor. Meer beviel
mij de gedachte dat het afgeleid moet worden van
een Scheepsterm , die men gebruikt om het touwwerk , zoo als men het noemt , te rederen, namelijk
touwtjes op houtjes, of , elk touw weder op zijn eigen klamp of nagel, waarop het behoort , vastmaken.
Later kwam mij voor, dat het ook afgeleid wordt
van de zoogenoemde herfstohken, nog hier en daar
in ons Vaderland in gebruik , om hetgeen men van
geld of geldswaarde te vereffenen heeft , te merken.
Op twee verschillende houtjes namelijk, worth daartoe
door den kooper en verkooper, den hnurder en verhuurder een gelijk streepje of keepje gegeven , 't welk
bij de afrekening volstrekt overeen moet komen.
Wie dit voorbijziet en eigendenklijk zijn stokje
merkt, doet jets op zijn eigen houtje, en is er verantwoordelijk voor.
22.
meet Wei limn Munn ben moOterb 4aatt.

Naar eene mij medegedeelde gissing , moet men
bier , gelijk elders , door mosterd , snutzaard verstaan. Toen de genoemde Aartsvader zijnen zoon
zou offeren zeide deze op weg , dat hij de brandstof
(het p out en 't vuur) den mutzaard , wel zag maar
het overige niet. Het Spreekwoord schijnt naderhand eene eenigzins andere beduidenis ontvangen te
hebben , dan het naar deze uitlegging zou moeten
zijn , daar het als zoodanig zou beteekenen: dat ,
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wat hjs duidelfjh ziet , weet hje wel ; doch van andere zaken weet hje niet ; maar dit is ook, zoo als

wij weten , met weer andere Spreekwoorden , het
geval.
23.
4aaft et 3pn Dart clan op.
Zoo spreekt men van ieinand , wien jets bijzonder
smaakt , of die zich in lets regt verlustigt , en dit
op eene wijze uitdrukt , waardoor schijnbaar het hart
als naar boven gaat , Men zegt van den moedeloozen art 3inftt Dun in be frijornen/ — in een
tegenovergesteld geval haalt e'en het hart weder op.
Deze verklaring meerendeels van TUINMAN ontleend ,
laat zich wel hooren , en is daarom door mij geplaatst.
24.
ret tegeu 4ettg en mug.
Dat is , schrOft BILDERDIJK in zijn' geslachtlijst,
tegen zin en lust , want huge of heuge (lust) is afkomstig van het Runische hug (gemoed) en het Deensche hu (zin) als ook van ons ineug , den wortel van
molten of meugen.
25.
trogen Do* 1I botie.
Dit is een eigenaardige zegswijze ; men legt toch
bot een' platvisch, niet to hoop, maar naast elkander, op de vischbank Weer , en zoo leggen lieden die
to zamen wat verteeren willen , al veeltbds , gelijke
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som naast elkander. Men verklaart het echter nog
anders. Het verkleinwoord van bot (meldt WEI-•
LAND) is botje. In Vriesland noemt men vier duiten een botje, en vandaar mogelijk de Spreekwijze :
botje bil botje , of ieder het zijne toeleggen. Nog
heb ik gevonden , dat men het Spreekwoord voor
verbasterd houdt, en meent, dat het is, niet botje ; maar potje (spaarpotje) bij potje (spaarpotje).
Ik laat de keus van een en ander, aan mijne lezers.
26.
pp text tutu brn 400gen !jam af.
Boom is , naar het mij voorkomt , eene verkorting
van bodem , dat de algemeene beteekenis heeft van
het onderste van eenig ding, en men verbeeldt zich
daarop een stapel of stapels , een zak of zakken
geld , en iemand die er van tijd tot tijd afneemt ,
zonder er bij te doen , om hem te leeren kennen,
van wien men zeggen kan , dat hfj van den hoogen
boom afteert.
27.
pp tO beftotien/ (voor dronken.)
Om dit wel te verstaan , moet men zich een vaartuig voorstellen, dat in een' holle zee, of op een' onstuimige rivier zwaar zeilt , zoo dat het water over
het dek stuift , en al wat zich daarop bevindt, door
en door nat maakt. Oogenblikkelijk vindt men er
dan het beeld van een' beschonhen man in.
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28.
4eeft een itnip
Ik gisse, dat hnip eene verbastering van hneep is,
en wat is een kneep anders, dan een overblijvend indruksel , door knijpen veroorzaakt. Nu zeide men,
tij dens de veelvuldige drinkgelagen in ons Vaderland , wanneer men iernand den beker overhandigd
had , om hem tot drinken aantemoedigen (C511 Wit
rim nut Rapp hem/ en het g?volg ervan openbaarde
zich daarin al spoedig, dat men een hneep weg hreeg,
d. 1. vat beschonken 'Nerd.
29.
Wet 13 art (Crettitieli nor4

,inrettinc§.

is een' verbastering van TEUNES MEEUvan MATTHEUS , en een mensch dat dronken is,
weet dikwijls van geen onderscheid tusschen die
beide names, en verwart ze ligt met elkander. Dit
mag wel de oorsprong van dit triviale Spreekwoord
zijn.
TEEUWES

WES

30.
ft i met be noorber3on berbitteneu.
Over dit Spreekwoord deelt ons A. VAN ZUTPHEN
het volgende mede : Het is welligt ontleend van
den schijnbaren loop der Zon , die ons des morgens
met hare koesterende stralen uit het oosten "aunt
hegroeten , des middags tot in het zuiderpunt des
Hemels is genaderd , vanwaar zij tot in het westen
afgedaald zieh des avonds aan ons oog onttrekt
als wilde zij , gedurende de duisterheid des nachts,
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op eerie voor ons onzigtbare wijze , het noorden doorwandelen.
Het is ook wel mogelijk , dat dit Spreekwoord
afkomstig is van het maanlicht , hetwelk de langdurige noordsche nachten verlicht , en daardoor als tot
eerie Zon verstrekt, Welke gewigtige dienst insgelijks door het prachtige Noorderlicht bewezen wordt.
Maar , wat is na toch wel de bedoeling van het gezegde : hii is met de noorderzon verdwenen of ook
wel vertrokhen of verhuisd? Zij is deze: hij neemt
op eene listige wijze den nacht te baat ; hij part
zijne biezen in state; hij maakt zich heimelijk weg,
en laat zijne schuldeischers zuchten.
31.
pp i0 met tic liou0 op list Doofb te ritti. vitomrti.
Wanneer wij dit Spreekwoord hooren bezigen van
iemand , die in een geheel ongeredderden toestand ,
zoo als men zegt , is teruggekomen , clan is de zaak
daar het van afgeleid worth, duidelijk, namelijk: dat
iemand geen mats meer heeft, om zijn hoofd te dekken en er zijn kous toe gebruikt. (Sommigen mijner
lezers herinneren zich mogelijk hierbij wel, zekere
schandelijke hlooster anecdote.) Maar eerie merkbare afwijking ervan is buiten twijfel , het gebruik
van dit Spreekwoord , om iemand die van een geheel
vergeefsche , vruchtlooze reis is weergekeerd, aanteduiden , en men moet daarom een geheel anderen weg
insiaan , om het eigenifiehe te verklaren. TUINMAN
schrijft in zijne Spreekwoorden le dl. bladz. 152.
Een zeereis met verlies , noemen de Zeeuwen rrn
bout lutrett. Dit heeft mij op het denkbeeld gebragt,

ti.
of het eigenlijk is : hij is met de hous (schade, verlies) op het hoofd (het havenhoofd) to hues gehomen,
en dan krijgt het Spreekwoord , als van zelfs , den
opgegeven zin.
32.
Drrit 3itij latrn brbottrn.
Bedotten, beteekent in dit Spreekwoord bedriegen , en dit bedotten moet, naar eene mij medege-

deelde gissing , afgeleid worden van betgene in de
lijnbaan , bij de touwslagers plants heeft; daar words
iemand eigenlijk gezegd begot , als men hem den hennep , dot geheeten , om het lijf slaat , en zoo aan de
lijn brengt. Eigenaardig worth dus bedriegen , bedotten genoemd.
33.
i0
Neustafis noemt men hem , die eigenwijs of weanwijs is , iemand van wien men ook wel Spreekwoordelijk zegt bt tripAtib in pa* of grparrit.
Welligt is dit neusulls zin, ontleend van de brakken , wier neus een scherpen reuk heeft om het wild
optespeuren. Zoo begreep TUINMAN het ; mogelijk
echter , moet men , bij dit Spreekwoord aan iemand
denken , die bij alles wat hem niet terstond bevalt ,
den netts optrekt , zoo als bij waaniqyzen al zeer
dikwijis het geval is.
34.
4aubt 3ir# larquO.
l)it zonderlinge, 'Dam' dikwijls gebruikte Spreek-

74.
woord , wordt van

verklaard door: ht.,' veinst
en gedraagt zich, als of hiy van den persoon of zaak
niets weet , of er onverschillig omtrent is. De afleiding , welke hij opgeeft , is te laf om dezelve afteschrijven. Wij weten , hoe de Nederduitsche Spreekwoorden , waarin vreemde woorden voorkomen , verbasterd zijn, en ik zie er geene onwaarschijnlijkheid
in , dat Cache (verborgen) ongelukkig in Jacques is
overgegaan.
TUINMAA

35.
1,-)11 3oeftt cut plitObanfije te hasten.

schrijft in zijn' geslachtltyst plasdank is plaatsdank (ruildank , dank in ruil.) Men
leidt het met KILIAAN of van plaice (behagen) en dit
is niet oneigenaardig. Meer komt echter in aanrnerking, eene dienst of believing, blooteliik gedaan om
dank te behalen. In zijne aanteekeningen op HunGENS meldt hij: plasdank is verbastering van plaisdank , en plaisen was bij de ouden vletien. Men
zegt een plasdank bij iemand behalen , door eene
vleijert , in tegenoverstelling van een dank voor
BILDERDUK

wezenlijhe dienst.

36.
WI runt tot op gin min-41r.
P. C. SCHELTEMA vroeger aangehaald , meent ,
dat dit gezegde ontleend zal zijn van het gebruik
in de Roomsche kerk , om door het verschuiven der
koralen van den paternoster of rozenkrans , met den
duim , zich verschillende bijzonderheden uit de leyens- en lijdensgeschiedenis van den Zaligmaker te

75.

binnen te brengen ; voor niinkundigen een hulpmiddel
tot verlevendiging en onderhouding der aandacht.
Eenvouwiger en aannemelijker is echter de meening, dat het afgeleid meet worden van de gewoonte ,
om , bij het opnoemen van sommige zaken , uit het
hoofd , zoo als men zegt , eerst den duim, en vervolgens ook de overige vingers, met de hand aanteslaan.
37.

pp itegt bat 'Op Start hiorbt.
Dit Spreekwoord zal wel beteekenen : hij houdt
met leugen vol , en zoo men nu slechts leest: tot dat
hij zwart wordt , zal dit zeggen : tot ziin dood toe.
De sterkste verzekering dat hij een aartsleugenaar,,
een regte volhouder in dit rampzalig bedrijf is. Er
is echter nog eene andere verklaring , namelijk :
Men praat de kinderen voor, dat er als zij onwaarheid spreken , zwarte letters op hun voorhoofd verschijnen , die de leugen verraden. Hiervan nu zal
het Spreekwoord afgeleid zijn , of er mede in verband staan.
38.

pti i0 beitenb ai# be bonte ijonb.
Een bonte Fond, merkte men aan , is beter van
andere honden te onderscheiden , dan die welke van
eene kleur zijn , maar dit voldoet echter tot opheldering van het Spreekwoord niet. Pp i# ge3ien (in
aanzien , geacht) af# be bonte 4cinb / hoorde ik meermalen. De duivel werd voorheen , onder andere namen , ook met dien van p ond bestempeld. (zie WESTENDORP , verhandelingen over onderwerpen nit het

76.
yelled der oudheidhunde en godenleer pag. 190 enz.)
Hij verscheen en verschijnt , zoo als ligtgeloovigen
wh en , nog vaak in die gedaante , (zie Geldersche
Volks-Altuanak 2 0 Jaargang bladz. 70,) %velligt is
daarvan het Spreekwoord afkomstig. Maar,, hoe moeten wil dan het bonte uitleggen ?
Het zij mij vergund , lezer , in plaats hiervan
het volgende in het midden te brengen: Wij weten
dat , tijdens de verdeeldheid der Protestanten in de
zeventiende eeuw , nadat GOMARUS op de partij van
ARMINIUS had gezegepraald , de laatste aan eene
verregaande vervolging was blootgesteld. Bij dezelve maakte zich inzonderheid zekere Schout BONT
berucht , die zich op zijne veelvuldige expeditien ,
om Arminianen te pakken , van een hoed , Tifter
geheeten , moet bediend hebben. Vandaar het schimpdicht van VONDEL :
Schout BONT op 't hondekot gezeten ,
Laat alle hondemelckers weten ,
Dat Tijter moet begraven zijn,
Dat hij zal schenken koeck en win ,
En met zijn rekels en zijn fielen ,
Begieten 't graf der hondezielen ,
En slobbren uit het Rijnsche vat ,
En slaan een oxhooft Wijn in 't gat. enz.

en
Nu leit BONT
Als een hont
Kort in 't kot gebonden ,
Klein en groot
Doopt hem doot ,
Graever van de honden. enz.
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Hoe natuurlijk nu , dat men, daar BONT en zijn
bond , zoo veel gerucht door het gansche Land maakten , sedert dien tijd , zeide : Hij is zoo behend
als BONT en zijn hand , 't welk vervolgens verbasterde in: de bonte pond.
39.
praat 3irD3rItirn in ben 3aft.
Dit Spreekwoord komt mij voor, ontleend te zijn
van een dergelijk spel als ons tegenwoordig billiard,
(TUINMAN noemt het trohtafel) waarbij een onvoorzigtig of ongeoefend speler zijn eigen hal , in plaats
van een anderen , in den zak stoot of schiet. Men
gebruikt het van iemand , die zich in zijne eigene
woorden versirikt.

40.
1T)et i ern regte 3out3aii Ilan ern nirnftrj.
Hieromtrent schreef ik reeds in mijne Handleicling : leder weet terstond wat di t beteekent ; doch
van waar juist een zoutzah genomen , daar zout iets
krachtigs , prikkelends , Leven versterkends is , en
het Spreekwoord derhalve geheel verkeerd zoude zijn?
Is het ook een verbasterd Spreekwoord, zoo dat men
in plaats van zout , zand moet lezen ? Dit komt
mij aannemelijk voor , omdat ik mij herinneren kan ,
in plaats van zoutzah ook wel zandzak te hebben
hooren zeggen : " — Zoo schreef ik ; doch men heeft
mij gevraagd , of, als men weet, hoe er een zoutzak
uitziet , zoo onhebbelijh zoo onregelmatig in een gedrongen , men zoutzak niet zou kunnen behouden om
een' onhebbelij ken mensch aanteduiden ? en ik doe
dezelfde vraag aan mijne lezers.
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41.
On Uccit be Ijonbpfrijornen acingetroiffien.
Wij weten zeer wel wat dit beteekent , namelijk :
hid gedraagt zich onbeschaaind. De bond is een zinnebeeld van onbeschaamdheid , en zoo wordt door
hondsschoenen , aangeduid , wat men ook wel stoute
schoenen noemt , als men zegt : hj heeft zijne stoute
schoenen aangedaan.

42.
On 1-Wilt cr ben braak mcbc.
Over dit Spreekwoord ontving ik van eenen der
voornaamste Letterkundigen in ons Vaderland , het
volgende : Na ons gesprek , ben ik bevestigd geworden , dat het Spreekwoord : er den draah suede
steken, voor : mede spotten , wel degelijk zijnen
oorsprong heeft van het beuzelachtig verhaal van het
stehen van den draak door ST. j ORIS. Dat verhaal
is ook bij Roomsch-Katholijken voor beuzelachtig
erkend , en zelfs heeft Paus GELASIUS in de vijfde
eeuw , schoon ST. JORIS , die onder DIOKLETIAAN zou
geleefd hebben , voor eenen heiligen houdende , de
fabelen in het verhaal van zijn leven verworpen , en
de Roomsch-Katholijke H. VAN B UN , in zijne aanteekeningen op de Historie van het Utrechtsche Bisdom (Leiden 1719) zegt , dat de geleerdste en bescheidenste der Roomsch-Katholijken , het tegenwoordig daar in eens zijn , dat het gansche verhaal van
den Bidder to paard , een draak doorsteekende , niet
antlers dan een Godvruchtig zinnebeeld is : — De
denkbeelden zijn dan, zoo als meer in de Spreekwoor-
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den het geval is , al zeer te zamen getrokken en tie
zin zal zijn: Iii *teat er den gel mede , ills met
ST. JORIS draah.

43.
Oti 0 ern flinune tioratiVO.
Lang heb ik op dit Spreekwoord nagedacht , zonder jets te vinden dat mij voldeed , en vruchteloos
raadpleegde ik daarover mijne Letterkundige vrienden.
Eindelijk viel mij in : of het niet tot de verbasterde
Spreehwoorden behoort? Gelijk ons reeds gebleken
is , dat in de geheel Nederduitsche , fouten zijn ingeslopen , zoo is dit inzonderheid het geval met die ,
waarin vreemde woorden voorkomen , en worth b. v,
hij houdt zich Cache, JAcauEs , en Coate qu'il
Coate, hoetertje p oet nitgesproken. Hiervan nitgaande , en op het karakter van hem lettende, Wien
dit Spreekwoord geldt, geef ik in bedenking : of
het oorspronkelijke niet zal geweest zijn , het is een
slimme, — vocat oves. , (hi loht , met zinspeling op
een vos , de schapen ,) of zoo men dit niet verkiest
nog korter : het is een slimme vos , — activus, (die
bij de hand is.) Men kieze van die beide , of geve
nog jets beters in de plaats.
44.

IN I truiten ineftrn.
Gaarne wenschte ik over dit Spreekwoord lets mede te deelen , dat nog aannemenlijker was dan hetgeen TUINMAN ons heeft opgegeven ; doch dit is
mij niet voorgekomen , en inderdaad heeft hij , bij
nader inzien , den bat niet geheel misgeslagen ,

wanneer h j schrij ft: =1)11i0 tinitcn turften/ zegt: zijne
hersens op hol hij heeft beleid noch besef
Meer. Naar den oorsprong hiervan weet ik niet te
gissen , of het moest zijn uit de fabel van Phaeton,
die , toes hij den zonnewagen door den dierenriem
van bet 0 °sten naar het Westen zou mennen geheel
buiten het spoor geraakte." Anders kan men denken,
of niet westen verbastering zal zijn van wissen, weten,
gelijk men het geweten, gewisse noemt , dan zou het
zijn &filen bewustheid , en in lien zin wordt het
gebruikt.
45.
i§ in in bonen.
Wij kennen de wel aangename , maar sterke reuk
der boonen , inzonderheid der paardeboonen , zoo dat
het zelfs zeer gevaarlijk is , zich in derzelver nabijheid , tijdens haren bloei , te slapen te leggen.
Wie er zich dan Lang in ophoudt, geraakt bedwelmd,
en van daar dat : hij is in de boonen, op iernand
die in de war is , wordt toegepast.
46.
Oct 3pn bir3e tia3en.
Wanneer wij P. WEILAND raadplegen , dan zijn
vieze vazen, grillers, of grillige haren. Hij beroept
zich op KILIAAN , die ons langs den letterkundigen
weg, tot de gedachte leidt, aan dwaze inbeeldingen.
47.
pp Wept/ of men 4aubt 4rm boor rt
Flit schijnt ontleend , van het kinderspel , bij het-

81
Welk er e'en geblinddoekt worth ; wien vervolgens
ieder , zoo lang hij niemand heeft kunnen vangen ,
een veeg geeft , en men past het op iemand toe ,
die algeineen voor den gek wordt gehouden , — met
wien ieder den spot drijft. Op gelijke wijze zegt
men : pp moet bp art een beer Wen / met zinspeling
op een vogel , die door ineerdere personen wordt
geplukt.
48.
pp Oceft er ben !Joni of oak ben brut tian.
Den hoy — of den hooi , ook wel den hoei van
iets hebben , is worging in de keel ; 't is verwant
met hikhen en kohhen, de innerlijke stremming of
belemmering door opkomende winden , waarop men,
natuurlijker wijze , maar gansch niet is gezet. Deze
aanteekening van BILDERDIJK op Huygens korenbloemen, held ert de Spreekwijze genoegzaam op, en zoo
schrijft WEILAND , betrekkelijk ergens den brui van
hebben: Brui , is een in den gemeenen spreektrant
gebruikelijk woord , voor slag of stoot , en hiervan
is ontleend : aft üdt of Beef er ben brut ban/ voor: ik
behominer m# daarover niet , ik laat er mfle niet
mede in.
49.
WI t# Beringetoorb.
Woordelijk verklaard , zegt dit : hii heeft den ring
(ringel of ring was voorheen hetzelfde) door het oor
gehregen , van dieren ontleend , met welke men zoo
handelt. Spreekw. dus, zegt het : Hij is gevangenzit in den knip , — is bedrogen, bedot, misleid. —
6
Zfine tegenpart# is hem to knap geweest.
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50.
f)ti root at ten bief in een paarbenlital.
De zin van dit Spreekw. is: hij houdt zich dood
sail, of zoo als men ook wel zegt , hi)* hiht noch
miht , even als een dief, die dit , om tot zijn doel
te geraken , volstrekt noodig heeft. Maar waarom
als een dief in een paardenstal? wel , omdat die levendige dieren, bij vreemd geluid veel rasser dan
b. v. de logge hoeffen, opspringen en een onverwacht
bezoek aankondigen.
51.
§preft ben gebraben üaan en colt Wel boor
14erminitei.
Hij speelt den gebraden haan , zal wel hetzelfde
zijn als vOOr den gebraden haan , en wordt door een
gelijksoortig Spreekw. namelijk 4angt ben gebraben 4aan nit/ opgehelderd. Men hoort het gebruiken
van een losbol , die om het geld niet geeft, en op wiens
beurs anderen vrij teren ; doch wat den gebraden
haos betreft, hieromtrent durf ik nog niets bepalen,
en zoo is het mij ook in het andere Spreekwoord
fpeeit boor frijertninite/ niet duidelijk , wat men
door scherminkel te verstaan hebbe , een geraamte ,
het beeld van den dood, — den dood of eenen doode,
— of een aap of meerhat welke velerlei potsen
aanrigt , die doorgaans op kwaad uitloopen. Wat men
echter ook kieze, er is zekere overeenkomst in den
zin.
52.
at hiete 4cm be jonb bank.
Men schrijft mij: Er moge betere verklaring van
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dit Spreekwoord zijn, dan die van TUINMAN, mij
bevalt zij uitnemend. Kan de zin en de nadruk er
van juister uitgedacht zijn dan door: hey verdient
daarvoor geenen anderen dank , dan die hem door
eenen verachieley ken bond zou toegebragt worden 1

53.
Vti luarbt boor ben inOterb ge#feept,
Elk weet, in welken zin dit Spreekwoord gebruikt
wordt , en wie den oorsprong kennen wil , denke
slechts aan hetgeen men op het tafelbord met het
vleesch doet , nadat men zich van mosterd heeft
voorzien.
54.
Ilgt Oteent 40 ern ftranite #0ot§man.
Het schijnt , dat men in het begin der vorige
eeuw , hier te Lande, veel overlast gehad heeft van
arme Schotten die zich , door #ternen/ erger hielden dan zij waren, om daardoor medelejden en
ontferming te verwekken, en is dit zoo, dan vin-

den wij in het Spreekwoord niets donkers meer.
55.
Vet i§ 300 nub at be ineg ban Itratingen.
Zoo oud als de weg van Jakatra, zeiden de vroe-

gere Oost-Indievaarders , en ik weet zeer wel , dat
men , Bien ten gevolge , dit Spreekwoord onder de
verbasterde rangschikt ; doch ik weet tevens , dat
het een Zuidhollandsch Spreekwoord is , en dat wij
in het voortreffelijke werk van C. J. DE LANGE VAN

84.
WIEVG &ARDEN , getiteld : Geschiedenis der Heeren ,
en Beschrfiving der Stud van der Goude le dl.
bladz. 4 lezen : 0 Dat het dorp en ambacht van Cralingen, van zeer hooge oudheid zijn , is buiten
twijfel , en bevestigt zelfs in deze streken een zeer
algemeen Spreekwoord : het is zoo oud als de weg
van Cralingen, welke weg men wil , dat een Romeinsche weg, van Tablae of Alblas loopende, door
Cralingen naar het forum Hadriani , of Voorburg ,
zoude geweest zijn : "

56.
112ti 4crit mo§trrb op min litaart.
Dit Spreekwoord mij opgegeven , werd in het naschrift door mij geplaatst, om eenige opheldering aangaande oorsprong en zin te erlangen. Te vergeefs
echter,, heb ik hierop gewacht , en ook vruchteloos
met anderen er over geraadpleegd. Hetgeen mij nu
onder het schrijven invalt , is , dat het gebruikt
wordt van iemand , die , air men tegen hem inlegt ,
niet gemahhelffh is, of, om een ander Spreekwoord
te gebruiken, een hat is, niet zonder handschoenen aan
te rahen. Hetgeen van hem gezegd wordt, schijnt
ontleend te zijn van een grooten visch , die , wanneer men hem vangen wil , geweldig met zijn staart
slaat, en mogelijk wel, brengt men in het Spreekw.
denzelven mosterd aan, om het denkbeeld nog krachtiger te maken. Als b. v. een zalm gevangen wordt,
hoe slaat hij dan in het water , dat men door het
spatters , naauwelijks nit de oogen kan zien , en hoe
veel erger zou het niet zijn , zoo op zijn staart biftende mosterd ware! 1k geef dit , voor hetgeen het
is, en WV naar beter verlangen.
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57.
Zte Oan3en gal:when niet / bat be hieRen0 400t eten.
Een gans wordt algemeen voor een zeer dom dier
gehouden, en van daar zegt het Spreekwoord: het domste yolk zelfs begrtypt, dat het zoo niet zfin kan.
Het strijdt toch met de natuur der kiekens , zich met
hooi te voeden.
58.

in

preekt boot be ganyn.
Hetgeene bij het vorige Spreekwoord van de ganzen gezegd is , geldt ook hier. Men zegt dus ook
wel van een' mensch: het is een domme of onnoozele
gans, en hij preekt voor de ganzen, zal dus zoo veel
zeggen als : hij Wendt vergeefsche inoeite aan om
zich te doen verstaan. — Hij verspilt zijne woorden.
Op gelijke wipe zegt men : het is den dooven gepreeht.
59.
't ao 4o1 abet boi/ of °oft Wet/ Dottirrbrbotber.
Zoo men bij dit Spreekwoord , aan een hoed denkt,
die door zijn' groote vaart hol en bol , dus , om en
om valt , of aan een ongelijken weg , op welken men
over hol en over bol goat, komt men van zelve tot
de aangeduide zaak , die aan ieder bekend is.
60.
Op ' ban Uet Raffle gene3en.
TUINMAN schrijft , dat men dit van iemand zegt ,
die nit jets kwaads , waarin hij zich door zijn eigen
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schuld gebragt had, gered is. Ik begriej p niet, hoe
hij dit ontleenen kan van eene koe , die een kalf
geworpen heeft. Eigenaardiger zou het zijn, het afteleiden van het gouden kalf der Israeliten , welke
door de voorbede van MOZES vergiffenis erlangden ;
maar evenwel geloof ik, dat men dan nog het regte
spoor bijster is. Ik meen dat het Spreekwoord meest
gebruikt wordt van iemand, die door middel van onaangenam.e bejegening , van zijne verwaandheid of
inbeelding genezen is. Als ik nu aan een halfje
denk, verbeelde ik mij dat gedeelte van een hoefijzer,
't welk zoo genoemd wordt, en denk aan iemand,
die een slag van een paard gehad hebbende, genezen
wordt van de wond , hem door het halfje toegebragt;
maar zich nu ook niet meer , zoo als te voren , in
deszelfs nabijheid waagt.
61.
pp fr4errt er ben 'Irk rube.
Niemand heeft dit beter opgehelderd dan W. BIIe.
DERDIJK , in zijne verhlarende geslachtlffst der naamwoorden , wiens aanteekeningen bij het woord geh
bijzonder lezenswaardig zijn. Geh is, volgens hem in
ons spreekwoord , eene verbastering van gech, het
kittelige gedeelte der keel, waarvan den gech scheeren
of schuren , beteekent : daar kittelen , om te doen
lagchen. Men moet opmerken , voegt hij er bleb dat
er onderscheid is tusschen het eenvoudige: den geh
scheeren en met iemand den geh scheeren. Het eerste
is vrolijkheid, het laatste, iemand voor den geh holden , dien men al johhonde scheert. Voor het laatste,
worth 1 Kron. 19 , als bewijs bijgebragt.

62.
Vaar i 4et 4utfe met het mutje.
Men had oudtijds in ons Vaderland , het hoed en
het mudde, als grootere en kleinere maten. Het hutje met het mutje, is dus het meerdere met het mindere. Op gelijke wijze , zegt men ook wel : daar is
het mes en de schede toe.

63.
pp i baarmebe gertatteOtaart of DA fuel gefr4oren.
Kattestaarten , is geen Hollandsch woord , maar
eigendunkelijke fabrikaatje. Men denkt bij het Spreekwoord aan iemand , die zoo in de verknijping is ,
als of hij aan den staart van een kat ware vastgemaakt,
dat niet dan krabben en bijten ten gevolge zou hebben. H2j is daarmede geschoren, zegt op grand van
hetgeen bij Num. 61 is aangemerkt. Geplaagd , gefopt.
64.
Vp flan 3pne (Loren fr4ubbenj bat 30 Rtappen.
Wanneer men trek- of lastdieren , bijzonder paarden en ezels gadeslaat , ziet men al zeer dikwijls ,
dat zij , zoodra zij uit het gareel of draagzadel zijn
frisch de ooren schudden , die dan, naarmate zij lang
zijn, klappen , en dit wordt op een mensch overgebragt , die niets tot zijn laste heeft , en zich daarover regtmatig verheugen kan.
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65.
%am liteeren/ hate 3inneu.
Lange hlee'ren zijn de dragt der vrouwen , en wie
de spreuk eerst dacht, dacht denkelijk aan deze ; doch
of hij wel deed, met er korte zinnen (wispelturigheld , veranderlijkheid , of wat van dien aard meer
is) aan te verbinden , laten wij aan de uitspraak van
het schoone geslacht over, en willen liever hooren ,
zien en — zwijgen.
66.
Oct i fpififpetber nieutu.
Ik gaf dit Spreekwoord zoo als ik het altijd hoorde.
Zie hier wat BILDERDIJK in zijne aanteekeningen op
HUUGENS er van zegt : Spikspelder. Wanspraak.
't Woord is spiksplinter nieuw , dat is (en 't wordt
eigenlijk van een vaartuig gezegd) nieuw van spjj her tot splinter , d. 1. waarin alles tot iedere sp./her en iedere splinter , nieuw is. Spii her voor ijzeren nagel , en splinter voor hout genomen.
Gaarne voeg ik hierbij , wat de geeerde A. N.
in mijne Voorrede vermeld , daarover schrijft , namelijk : Splinter nieuw, is gekeel nieuw , nieuw tot in
de kleinste deelen (niets is er aan, dat niet nieuw is.)
Pik (niet spik) is slechts eene versterking , die voor
meer andere woorden (b. v. pih-zwart) geplaatst wordt,
en welligt of te Leiden van pihhen , lets juist
treffen , en dus pirtkiiinter/ geheel en al, tot in de
kleinste deelen nieuw.
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67.
fat unfit at# ern Roe in ern fierOnlioom.
Kunt gij u iets fraaijers verbeelden , dan een kersenboom in vollen bloei , of met gezwollene vruchten ;
maar wat nu wanstaltiger en onaangenamer dan
aan zulk eon boom , eene hangende koe ? Kan men
derhalve zijn afkeer van iets, wel duidelijker en nalver uitdrukken , dan door te zeggen Het hangt als
een' hoe in een' hersenbootn?
68.
beelt 3irri ern knot iaten hitOmaiten.

Is dit ook eene verkorting of vervorming van zick
hnollen voor citroenen laten verhoopen? Ik geloof:
ja.
69.
iO 3oa opregt ate ten fioitOtoorn.
Een bohshoorn is, gelijk wij weten , ver of van
refit te zijn. Wanneer men nu het Spreekwoord gebruikt , vergelijkt men het zedelfjhe met het stoffelff he , en het resultaat is , dat men aan iemand denken moet , die alles behalve opregt is.
70.
't 310 cen firarOtig argument tegen be horiniancn.
Over dit Spreekwoord is mij niets ter hand gesteld. lk begreep , dat het in de Kerkelijke geschiedenis tehuis behoort , en ging dus , tot het bepaalde doel , hetgeen F. SOCINUS en zijne volgelingen betreft , na. Thans vraag ik Is het ook -afte-
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leiden van het gebeurde met zekeren FRANCISCUS DAvms , eenen tegenstander van FAUSTUS SOCINUS in de
zestiende eeuw,, die zijne gevoelens met zooveel hevigheid verdedigde, dat hij op bevel van den Prins
van Zevenbergen. in den kerker werd geworpen ,
waarin hij overleed. Dat was een hrachtig argument tegen de Socinianen, niet waar? en geen wonder derhalve , dat men het Spreekwoord gebruikt
van hetgeen volstreht niets bewijst. IVIogelijk echter
dat de geleerdheid en redeneerkunst , welke men
der school van SOCINUS niet ontzeggen kan, aanleiding gegeven heeft om wanneer jets in een' rede
niet sluit of doorgaat , er dit van te zeggen.
71.

aan pen / -- ern hsr4abbejari/ -- ern regte
11=0/ -flap en mm maat.
1. Jan Hen. Hier voegt men zeer geestig den
naam van een' man, met dien van een vrouwelijh wezen, bijeen, om iemand aan te duiden , die zich zoo
al niet met vrouwelijke , dan toch al te veel met huiselijke zaken, gelijk b. v. keuken en kelder, bemoeit.
II. Schobbejak. Dit woord wordt niet onaardig
door Prof. BOSSCH-4. in Neerl. heldendaden te land,
dus verklaard : 0 De Bidders moesten voorheen hunne
onderhoorige dienstmannen in het veld brengen ,
welke gewapend waren met een kolder van dik geel
leder , of een wambuis , gedekt door over elkander
liggende metalen plaatjes ," en in de noot leest men :
zulk een Buis of jak met schobben, heette een schobbejah , en de verachting waarin de lieden , die ze
droegen , bij den adel waren, heeft dit woord tot een
scheldnaam gemaakt. " W. BILDERDIJK , die het ook
Vet i ern
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zoo begreep , noemt een schobbejah een ligi gewapenden , gemeenen krijger , van Been aanzien.
III. Het is een regte loeris. Loer , schrijft BILDERDIJK , in zijne geslachtlijst , is een verspieder
van lo en spieden. Vandaar loeren (verschalken).
De echte toepassing van het woord is op iemand,
die zich onnoozel veinst , zoo als een spion dit gewoon is.
IV. Jan Rap en zijn maat. In het midden der
vorige eeuw , deed zich te Amsterdam , een eerste
woelgeest op , DANIEL RAAP geheten , die in zijnen
dollen ijver voor de zaak van Prins WILLEM IV, zoo
vet. ging , dat hij het zaad van oproer rijkelijk strooide. Nu eens had hij den Rotterdamschen koekebakker LAURENS VAN DER MEER , dan weer JAN PIGGE
Heelmeester te Oostzaandam , aan zijne zijde , zonder dat echter zijne ontwerpen gelukten. Integendeel ,
na het overlijden van genoemden Prins , geraakte hij
zoodanig in haat , dat , toen hij ten jare 1754 overleden was , het gemeen hem de eer der gewone begravenis ontzeide. De lijkbaar toch werd vernield ,
en de Wethouderschap genoodzaakt , de sterke hand
te leenen , om het lijk te middernacht, op eene vrachtslede , near de oude kerk te doen slepen. Dit verhaal , uitvoeriger in Kok's Vaderl. Woordenboeh te
vinden , doet mij vermoeden , dat Raap , in Rap
is overgegaan , en men eerst gezegd hebbende Raad
of Rap en zijn maat, zonder meer aan Daniel
te denken , er Jan bijgevoegd heeft , omdat dit
de gemeenste naam is, lien men iemand in ons
Land geeft , en zoo b. v. van een ploert zegt: het is een
Jan. Zijn maat was dan LAURENS VAN DER MEER of
JAN PIGGE , en Jan Rap en zijn rnaat gaan nu nog,

92.
even als het Engelsche JOHN BULL, Spreekwoordelijk
door, voor-: het gemeensle volh.
72.
aar jolt be brocci 0111 taorDrn.
verstaat door den broc§/ een sterk mensch
een Reus; doch in het Spreekwoord moeten wij aan
den Duivel denken . Zoo zegt men ook : hale n de
droes ! d. i. de Duivel. Bij de invoering van het
Christendom, werd schier al wat Heidensch was , den
Duivel toegevoegd. Zoo waren de priesters en priesteressen der Heidensche Goden , dienaars en diena.
ressen van den Duivel , dus toovenaars en heksen.
Hun naam Druiden, was ontleend van het Grieksche
woord , dat een eikenboom beteekent , die hun boven alles heilig was en waaraan zij eene groote
kracht toeschreven. De booze geest heette vervolgens zelve Druis, en daarna Droes. Hoe deze in de
Godsdienstige begrippen een hoofdrol speelde , en
waaraan dit toe te schrijven was , heb ik in de
Letterkundige aanteeheningen op mijne rein door het
Hartsgebergte, een der fraaiste en belangriihste gedeelten van Noordwestel0 Duitschland , in 1828 ,
bladz. 195-217, uitvoerig aangetoond , en hoe aldaar
in de volks-sprookjes ook nog een Duivel voorkomt,
die om boosheid en ongeluk lacht , kan men zien
uit mijne vertelling van het Duivels-bad, in de FahRd, elfden jaargang bladz. 333-351. Geen wonder :
— in het jaar 1063 toch , hield Keizer HENDRIK IV
zijn hof te Goslar. Aldaar ontstond in de Kerk
hevige twist, tusschen den Aartsbisschop van Ments
en den Abt van Fulda, over den voorrang bij den
KILIAAN
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Keizer. Dit liep zoo hoog , dat de wederzijdsche
aanhangers handgemeen werden , met vergieting van
zoo veel bloed , dat het de kerkdeuren uitstroomde;
bij welke gelegenheid men, naar luid der legende ,
den Duivel van lagchen hoorde schateren.
73.
aar WO anbrOaff man en ern paiteb*Tofb.
Dit past men toe op een vertrek , waarin al zeer
weinig menschen zijn , en is zijnen oorsprong verschuldigd , aan de volgende vertelling van THIJL UILENSPIEGEL. Eens op een morgen , dat hij in de wieg
lag, en zijne ouders op dat oogenblik niet te huis waren, kwam een man te paard aan de deur,, die NI met
zijne hand openstiet en riep : heila! is er niemand
meer t' huis ? ja wel , voerde UILENSPIEGEL hem te
gemoet : 0 anderhalf man en een paardekop ! " dewij1
de reiziger met het 10f op den kop van het paard
lag, en beide voor een gedeelte in het woonhuis
waren , terwitjl de kleine zich voor een geheel mensch
hield. —
41m

74.
WI De* ern biaautue grDeen grioopen.
Dit is ontleend van het stooten met het been, tegen iets dat hard is , waardoor de scheen gevoelig
aangedaan , blaauw wordt. Het Spreekwoord wordt
gebruikt van een rein , die men niet zonder schade
volbragt heeft , maar nog veel meer van een geweigerd huwelijks-verzoek , iets 't welk zoo pijnlijk moet
ziejn , dat niet zelden het gevolg is

94.
weigerde rnijn hand. Nu heb ik vast besloten,
Om nooit in 't huwelijk te treen ,
Een Ezel mijdt altoos den steen ,
Waaraan hij zich eens heeft gestoten.
•

75.
üaeren en #norren.
Het schijnt dat men , in dit Spreekw. wegens de
zamenvoeging der woorden , hoeren en snoeren , door
snoeren kwade verbindtenissen , slechte gezelschappen verstaan moet. Men zegt toch b. v. iemanb
aan 3tin #naer firtmen voor : hem aan zich verbinden ,
aan 4et onrier geraffen voor aan zeheren aanhang
deelnemen.
tealit

76.
Broobitruimetti Oteiten &m.
Dit beteekent, eigenlijk genomen: hij lust geen brood
meer,, het is hem te grof, het is , of het hem in de
heel bljeft stehen. Vat den zin van het Spreekw.
betreft, schrijft TUINMAN te regt: Wie wel gevoed
en gemest zffn , plegen dartel en weelderig te worden.
Jerem. V : 8 , Ezech. XVI : 49.
77.
#peeit cifte#/ boite#.
Dit is ontleend van het dopjes spel des goochelaars , waarbij dezelve gezwind door een gebragt en
veranderd worden , en zegt in het gemeene levee :
haspelt het een door het ander.

95.
78.
19 laat Viaten 3orgen.
Oudtijds verstond men , zoo als W. BILDERDIJK
ons verzekert , onder den naam viool , den violist of
vioolspeler, en vandaar het Spreekwoord, ividen faten
3orgen/ d. i. feesthouden , waarvan het beleid tot de
speellieden behoorde, op wier toonen men danste.
79.
1 maaUt cabriaten.
Men zegt ook wel capriolen , maar dit is niet goed.
Het is toch ontleend van het Fransche: cabri, en cabriolen zijn geiten of bohkesprongen , waardoor het
Spreekw. gezegde , voldoende wordt toegelicht.
80.
Itoetertie Rom
Zie hierover bladz. 79.
81.
IB

at i ern Mien Ilan be anbere luereib.

Dat is een leven , 't wen op deze wereld voorbeeldeloos is , — daar niet to Luis bekoort. Zoo zou

men het in het algemeen kunnen opvatten; doch daar
het ook wel heet : een leven van den Boozen , worden wij er door, op iets meer bepaalds gewezen, en
nu is een leven van de andere wereld , een zeer boos
of , zoo als men ook wel zegt , een erg of ergerlijk
leven.

82.
perm peren rotten niet.
Heeren peren (poires seigneurs) zijn onder ons

96.
genoeg bekend , en wij weten , dat zij zoowel als andere peren rotten. Het Spreekwoord bevat dus eene
volstrekte onwaarheid , en TUINMAN geeft in zijne nalezingen , bladz. 159 op, dat men ook zegt : Heeren
peren rotten , zeker om aan te duiden , dat ook de
hoogste rangen en standen , aan verandering onderworpen zijn , of , dat ook de aanzienlfieksten moeten
sterven. Ik gis dus , dat men wel eens gevraagd
heeft : ook Heeren peren — rotten zij niet en dat
het Spreekwoord:, zoo als wij het hebben , daarvan
eene verbastering is.
83.
WI i jlepierb.
is
bij
Pieren
KILIAAN wormers vangen — van daar
beteekent gepierd, eerst gevangen , en hfie is gepierd , Spreekw. gebruikt , zoo als wij zeggen : men
heeft hem beet gehad. V erg. bladz. 60.
84.
Vti i om 3rep.
Om zeep gaan , wordt van BILDERDIJK en anderen
verklaard door omkomen, en de oorsprong is deze
Men zeide van de Kruisvaarders , dat zij om zeep
gingen , namelijk om Jeruzalemsche zeep te halen ,
die , wegens hare zeldzaamheid en kostbaarheid ,
hoog werd geacht , en daar ver de meesten bier bij
omkwamen en niet wederkeerden , zoo rekende men
het om zeep gaan voor zoo goed als omkomen, en het
werd gewoonte het sterven door om zeep gaan , aan
te duiden. (Verg. W. BILDERDIJK aanteeheningen
op Huygens bladz. 227.)

97.
85.
Inca flan turi cen liciftern Rofirn / bat 4ct fop gab 0.
Zoo als het daar staat , is het volstrekt onwaar.
Met eene kleine verandering echter van dat, in als,
zoo dat men zegt : als het sop goed is , vordt het
verstaanbaar , en is dan aardig gedacht oft aan te
duiden , dat men, Beene hosten oniziende, van alles
wel wat mahen han,

86.
gib nnoobige 3orgrn trial-len iiifirfjoraten.
Dit oude, nog enkele malen gehoorde Spreekwoord,
behoort tot die, waarin de denkbeelden zoo kort , als
maar eenigzins mogelijk 'is, zijn te zamen getrokken,
en dus slechts door omsehrijving kunnen verklaard
worden. Bedrieg ik mij niet, dan is de zin: onnoo-

(lige zorgen brengen geltjhe belemmering aan , als
dat iemand visa etende , gedurig meent , dat hem
graten in de heel zullen blifven steken.

ettlite tlegioter.
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Botje bii botje.
De bot is vergald.
Een Hein vischje, is een zoet vischje.
Geld bij den visch.
Groote visschen scheuren het net.
Gil' droomt van schol en gij eet platvisch.
Haring voor St. Jan.
Het was er : vischje spring in !
— — — zoo rein als een vischben.
— ...... — vol, als gepakte haring.
II# droogt zijn' netjes.
— haalt to veel want overhoop.

Ii

EERSTE REGISTER,f

Hay is van Duinkerken ten haring gevaren.
— fungi hem den harpoen in 't lfif.
— pruat zich in de fuih.
— slant een verschen worm ann.
— vischt achter het net.
— met den zilveren henget.
_leder vischt op zijn
1k moet er haring of knit van hebben.
In troebel water is het goed visschen.
- zulke waters vangt men zulhe visschen.
Men han in Been' twee slooten legelfjh visschen.
werpt wel een spiering nit om een habeljaanw.
to vangen.
Moot weer en Been haring.
Onder in den knit vangt men den visch.
Voor een visschersdeur gevischt en niets gevangen.
Zoo er nog vuiler rog was , hij zou ntfi nun boord
homen.
Zij slokken alles in limn rob.
zullen in den hack niet bijten.
zwemmen in het net.
Zij n haring braadt daur niet.

ettucebe ilegloter.
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Bladz.

Alle grond is geen ankergrond ...
..
Als het in de hajuit regent , dan druipt het in
de hut . ..
— — •naar een halven wind wil zeilen . .
Bljf nit ztjn kielwater, of gfis raakt in zijn zog.
Daar is wat aan to klouwen . .
Dat houdt geen steek. .
— is haver!). gros . .
— — een steek onder water. .
. . .
boven — •
•

...... ...._

—

•

•

35.
38.
56.
39.

. 40.

.

52.
36.
51.
52.

Iv
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Bla3d6z..

.
Dat zal niet zonder haverfj afloopen .
20.
De Admiraal heeft geschoten. ..
26.
— Ba/ens zijn verzet . .
42.
— beurs is lens . . .
Dat wil niet vlotten of drfiven .
. 54.
Driemaal is scheepsregt ...
48.
49.
Durie schepen bllyven aan wal .
Geen baar (ooh uyel golf of zee) homt hem le
hoog of te na. ... ...
25.
Goede anhergrond is de beste grond
.
35.
Het is een bram of regte bram . .
32.
,
— — ongemahhelijh zeeschip .
.
55.
__. ......... dwarsdrijver ..
--regte
34.
— zoo als het rill en zeilt .
48.
_ moet er onder of over ..
45.
__ schip moet op de helling ..
49.
— zal zulk een vaart niet loopen .
53.
. .
_ zeil scheurt . .
56.
aloud uw roer regt .
46.
Hij begint wat aftetahelen .
52.
••=....
... 21.
-- houden . .
— bewimpelt het en — hi" spreeht onbewimpeld. 27.
— doet of en aan ..
20.
— drift op zffn last .
34.
— heeft het land . .
42.
-- -- klaar anker .
25.
22.
_ ___ het anker achter de hat gezet .
— _ ziin grond gepeild. .
45.
— — op zlin baaitje g-ehad .
25.
........ _ te zwaar geballast ..
26.
___ _ er den bras van ..
34.
.
.....„
-- ___ al den bras tegen .

TWEEDE REGISTER.

V
Bladz.

45.
Hij heeft hem gepraaid
38.
- goede inhouten ..
- is aan het ebben, of het di bij hem. • . 35.
- van stuurboord naar bahboord gezonden. 30.
19.
daar aangeland ..
..._ _____ ons eenig plechtanher..
24.
27.
belabberd . ....
40.
- van den hoers of den hoers hwijt.
50.
.
- schipper to land. ..
55.
- boven wind ..
36.
- den hoeh om ..
49.
- houdt het schip dragende .
- hreeg een brander aan boord . • • . . 33.
50.
- laat hem slippen ...
53.
zyjn tif verloopen ..
- ligt voor anher,, of het laatste anher. • . 24.
23.
- maaht van zfin neus een anher. ..
. 51.
een slipper ..
35.
- moet de foh uithouden ..
- zijn anher happen .
24.
-- mij zoo niet aan boord homen . .
30.
- reedt mede aan dat :chip ..
46.
21.
- tuigt af. . .
- vaart, waar de groote mast vaart.
• 42.
34.
- treht aan een verheerden bras .
33.
- voert bram boven brain
49.
- voert een groot schip .
54.
- waait aan land . . .
- zaht af. ..
21.
36.
- zal de haven niet halen .
•
•
•
•
39.
- zeilt hem in het hielwater
....... - midden door ..
• 56.

vi
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11# zit op den uithijh ..
. 53.
Kom ih over de hont, dan bona ih ooh over den
staart ...
37.
Maah geen haverfj
36.
Men ban niet altoos zjen hoers bezeilen
29.
Onder de roos ..
46.
p ost , West , 'thuis best ..
43.
&hipper: poozen niet , als zij onder zeil zijn. 50.
Vlaggen en geen schip . .
54.
Vuur can wal, alttid geen bahen
26.
Wat men bestevent, bezeilt men.
27.
— voert hif in ztyn vlag ? . .
54.
Z9'n anher houdt niet, hty zaht af.
24.
boventuig is in de war . ..
32.
hompas is verdraaid of van de pen.
41.

Merbe ilegioter.
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Bladz.

Daar loopt wat van St. Anna onder .
. 60.
. 87.
— is het hutje met het mutje ...
-- was anderhalf man en een paardehoofd . 93.
zal geen haan Haar hraaijen . . . . . 60.
_ zou de droes om lagchen ..... . 92.
. 89.
Dat hangt als een hoe in een kersenboom.
— is een Leven van de andere wereld .
95.
82.
— wete hem de bond dank .
De broodhruimels steken hem. ..
94.
— ganzen gelooven niet, dat de kiekens hooi eten. 85.
63.
— gekken hrtygen de kaart .
62.
— kogel is door de kerk ..

VIII
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Blad z.
95.
Heeren peren rotten niet ..
Het is zoo owl als de weg van Kralingen . . 83.
hot over bol, of ooh wet holderdebolder. 85.
een half Mozes .. ...... . 57.
_ — regte zoutzah van een mensch . . 77.
—
— hrachtig argument tegen de Socini. 89.
unen . .
.
90.
— Jan Hen .
Schobbejah .
—
—
— regte Loeris
91.
— — — vieze Grid .
63.
58.
— — niet Secundum Lucain
-- ______ spih,spelder nieuto ..
88.
— Jan Rap en zj'n maul
91.
— was, als of er een paard sprah
.
58.
— zifn vieze vazen ..
80.
Hfj dans( op een papieren zoldertje .
— doet het op zijn eigen houtje ..
67.
— eet tegen heug en meug ..
69.
— haalt er zlisn hart aan op .
66.
heeft
haar
op
zijn
tanden
.
—
62.
_-- — wild haar in den neus .
63.
— — den bout op zfjn hop gehregen.
64.
.....•
— een blip weg ...
71.
— — zich laten bedotten .
73.
—
de hondsschoenen aangetrohhen
78.
— _. er den hooi of °oh den brui van .
81.
..._ _ mosterd op zijin staart .
84.
— zich een hnol laten wiismahen.
—
89.
— ...... een blaauwe scheen geloopen .
93.
— houdt zich Jacques . ..
73.
-- is bestoven (voor dronhen) .
70.

DERDE REGISTER.
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Hfi is met de noorderzon verdwenen. . . .
met de kous op het hoofd to huis gehomen.
____ — neu,swijs . . • ..
behend als de bonte hoed.
een slimme Vocativus.
— — buiten westen.
.
in de boonen .
-.
— — geringeloord .
.
_ ____ van het halfje genezen .

71.
72.
73.
75.
79.
80.
81.
85.

daarmede gekattestaart of ooh wel ge87.
. . ..
schoren ..
89.
— -- zoo opregt als een bokshoren .
96.
— — gepierd ...
....._
. 96.
--zeep
..
om
— han zijn ooren schudden , dat zij hlappen. 87.
— bent het op zijn duimpje ....... 74.
— hffht, of hij het to Ileulen had hooren
. 60.
donderen ...
— laat hem op zfyn eigen wieken driiiven .
— laat violen zorgen ..
. 95.
— liegt , dat hij zwart wordt .
. 75.
— loopt btj hoeren en snoeren . . 94.
_ — of men houdt hem voor 't lapje . . 80.
-- maaht habriokn ... . 95.
-- — een Blanhenbergsche of ooh wel, Blanhenburgsche rekening ..
67.
— praat zich zelven in den zah . . .
77.
— preekt voor de ganzen. .
85.
— roept als een dief in een paardestal . . . 82.
-- slaapt als een roos ..
61.
_ scheert er den gek merle .
86.
........ speelt hohes , bohes ...
94.
—

X
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H9e sleent als een hranke Schotsman .
• 83.
— steeht er den draak merle. . .
. 78.
— speelt den gebraden Haan, of ooh wel voor
Scherminhel ..
..
82.
— teert van den hoogen boom of .
70.
— vecht om 's Keizers baard ..
. 60.
— weet wel Abram den mosterd /saalt . .
68.
— van Teeuwes noch Meeuwes . .
• 71.
wil de hwade Pier niet zlin . .
59.
___. wordt door den mosterd gesleept .
83.
— zoeht een plasdanhje to behalen .
.
74.
zwoer bij Aris en liras.
61.
Keulen en Aken zijn niet op eónen dag gebouwd. 60.
Koetertje hoet . ..
..
95.
Lange hleéren, Norte zinnen ..
. . • 88.
Men pan wel een heisteen hohen , dat het sop
.
geed is. .
. 97.
Onnoodige zorgen mahen vischgraten . . .
Zij gaat moederziel alleen ..
. 66.
— leggen botje bfj botje . • • • .
. 69.

VEIMETERINGEN.
Lees Bladz. 22.

ZOLLIKOFER. -

Bladz. 42. KLIJN. —

Bladz. 91 reg. 7 v. o. Raap.
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SPREERWOORDEN
EN

SPREERWOORDELLTRE ZEGSWIJZEN,
NAAR WIER OORSPELONG OF MN WORDT GEVRAAGD.

Hansje in den kelder.
Wij zullen het alles maar blaauw, blaauw laten.
Hij is een blaauwen maandag daar geweest.
HO maakt ons blaauwe bloempjes wijs.
Mechelen mij, Ileusden dij.
Muiden zal wel Muiden blijven.

Hij kijkt naar de Klundert, of de Willemstad brandt.
Hij maakt het als .1. ochems hond, hoe langer hoe boozer.
Hij heeft al wel geturfd (voor: hif ham leven).
......11.1■01.10.1.

Als hij lacht, dan sneeuwt het cozen.

It

NASCHRIF T.

Beter een once geluk dan een pond wijslieid.
Die zich dood werkt , wordt onder de galg begraven.
Het is 'boter aan de galg gesmeerd.
Die zijn huishuur ontziet, ontziet zifn welvaren.
Een rentenier is een arm dier.
Hij blijft aan de pan hangen.
HO metselt (ook wel meestert) de kat in iden kelder.
Hij heeft een C4ristoffel, die hem draagt.
11•••••••■••111110.1.

Hij maakt een kalfje.
HO lapt zijn goed door de billen.
Hij plant kool.
HO valt door de manse.
vindt er geen been in.
HO zal het hooi over den balk niet wemen,.
HO koopt kat in den zak.

Hj moet den WestAappeischen dijk
HO

is op zijn Paasch, best.

Hid

heeft de kost bid St. Joris.

Ho

ziet, of hij Wieringen in zent.

H0

heeft de kap op

Hij

is Duitschen en Widen schuldig..

deem

twin gehangen.

HO is het katje van de baan.
Hij

is zestig.

NASCHRIF T.

III

Hij schiet met seek.
Hij stelt het op haren en snaren.
Hij ziet, of hij Vianen verraden had.
Met den tijd komt Harmen in het wambuis.
in het fijnste laken is het meeste bedrog.
Men behoeft den hond geen brood to geven , zoo lang
hij met den staart kwispelt.
Men kan den papegaai niet schieten met een rotteval.
bode baard, Duivels 'acrd.
Al evenwel dubitat Augustinus.
Wie gekken noodigt, heeft wisse gasten.
Een jaar is aan geen staak gebonden.
ZO, meent dat 's Keizers kat haar nicht is.
Meenek 1igt digt bij Kortrijh.
Hiit is ern Goudsche gaper.
heeft Ideine Apostelen (voor hinderen).
De tong is niet van leder.
Al is Jan Pieter dood , er leeft nog 4ns gelijke.
Spreekt a van den duivel, dan is hij digt bij u.
De maan schijnt in het water.
Die het breed heeft, laat het breed hangen.
Hij gedraagt zich als een razende Roland.

N A SCHR IF T.

IV

Hoe digter b0 Rome (ook wet den Paw) hoe slechter
Christen.
Hij schoot een bok.
Hij weet van den Prins geen kwaad.
Men moet geen drommel op zijn hart laten smoren.
.1■10•1111,11111•••■•

Het komt faliekant nit.
Anders kraait de haan nog wet Poolschen Rijksdag.
Het is een mensch met twee regterhanden.
lanterfanten , — Pierewaaijen ,
Kissebissen ,
hassebassen.
Het zijn jongens van Jan de Wit.
Hij weet wei wat hij jaagt , als hij achter de koeijen
loopt.
een' knorrepot —
't Is een buffet, — een doeze
een scheele wip
een pochhans.
't Scheelt veel, een voet op een news.

Ile tijd mogt komen , dat de koe Naar staart zou behoeven.
Hij wil de kat uit den boom kijken.
Hij lorredraait.
laat zich de handen zalven.
Hij brengt er de clad in.
Iemand verhabbezahhen, en ribbezahien.
Gij hebt daar niets to verhahvinkhen.
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Niemand en geen man bijten elkander in den zak.
Die zich den droes op den hals haalt , moet hem
werk gev en.
Als het spel op stelten is , maakt men wel een'
Koning van een stroowisch.
't Gaat grif voort.
Die veel beginnen , eindigen weinig.
Al roept men St. Joris , men houdt zich aan de maven.
Gij zit daar wel en hoeheloert.
Hij snag zijne hand wel over zijn hart. leggen.
Het is een duifje zonder gal , of ook wel eene onnoozele duif.
Men spelt hem lets op den mouw.
Hij is regt in zijn knollen (of knoltuin).
Hij had een akkevietje.
Het is een stijve klaas.
Als het schaap blaat , is het een beet kwijt.
Men moet tusschen de steile klippen , met korte gangen doorgaan.
Hij is bang voor een heelen herfst, die zelden komt.
De zomer is een slaaf en de winter is een Heer.
Het gaat als eijeren uit de mand.
Hij kiest eijeren voor zijn geld.

flij poetst de plaat.
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Men leidt hem oni den tuin.
Men moet geen' oude koeijen uit de sloot halen.
Men roept zoo lang Paschen , tot het eindelijk komt.
Hij maakt mannetjes in de maan.
Het is uit Paters vaatje getapt.
Hij zet de koe schoon een

doeh op.

Daar is niets rijker dan de bedelarij.
Een haastige hond werpt blinde jongen.
Hij is kopje keu.
Hij heeft hem het hoofd tusschen twee ooren gezet.
Men zou zijn reuzel scheuren en maken er een huik
van.
Over honderd jaren, zal men zooveel voor de beurs
koopen , als nu voor 't geld.
Hij kijkt als een bok in Noorwegen.
Goeden dag hofstede.
Haal in , Klaas Louw.
Hij geeft hun een graauw.
Hij heeft kap en kovel (ook wel heuvel) verteerd.
Zij hardebollen met elkander.
Niemand wil de kat de bel aandoen.
Hij maakt hem uit , zoodat de honden er geen brood
van zouden willen eten.
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Hij liegt alsof ha Lutersche psalmen tong.
Hij liegt als een tandentrekker.
Hij heeft hem bij 't linkerbeen gekregen.
Hij is van de /uig (voor de bears) geligt (bestolen).
Met list brengt men een ei in een hopzak.
Ongewoonte maakt blaren.
Hij is van Kleef.
Hij pakt zijn spillen ook wel zijn biezen.
Hoe nader bij den avond , hoe verder van huis.
't Is jonker Jan in 't oog.
Lof molenaars akker , bij Heeren poppegoed.
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de uitgave van niiin tweede Stu/ over de

Vaderlands die Spreekwoorden en Spreekwoordelijke
zegswijzen ontving ii op nieuw onderseheidene bewfizen van belavgstelling en goedheuring , die m#
zeer aangenaatn waren. Onder anderen deed m ). * de
WelEerw. A. S. VAN WERICHOVEN It. K. Pastoor.
der Aartsbisschoppelijke Geestelijkheid te Utrecht
een geschenh van een boehje, getiteld : het merpii van
de Nederlandsche Spreekwoorden, gedruht te Amsterdam 1660 , waarvan het tweede gedeelte vooral ,
zeer belangryh is , wegens de verzameling van der-

tien honderd Spreekwoorden, in eene alphaieetisf,ihe
orde gerangschikt. L' had dezelve nergens arvige,
haald gevonden , en zelfs TUINATAN die zoo veal nadiler by den tad der Ili/gave leefde, moet daaroede
geheel onbehend geweest ; anders loch, zoii zfin
werh daar door zeer zijn verrffht geworden.
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Men zone! mil' ooh de oude Nederlandsehe Spreu
ken en Spreekwoorden,, met taalkundige aanteekeningen van den Hoogleeraar G. S. MEIJER , te Groningen , omtrent geltyht#dig met natyne Nalezingen
if het licht verschenen , waarvan ih met vrucht gebruih hon maken. Het zij mtj intusschen vergund
hierbij te voegen , dat het eerste stukje , namelijk

ODerntent VuUtirDe Aproektuoorben N.bagia of proberbia Ornocniti fee; Oeneurprit oin teterfen en profijtelicif ant te torten / alien ben Oectien fife bet WO
tick Witten term fpreften rube frDOtten. Campen 1550.
door zijn Hooggel. bewerht , naar deszelfs meening ,
de oudste verzameling van Vaderlandsche Spreekwoorden is , terw#1 ih echter reeds in mijne Hand-

leiding tot de kennis der Spreekwoorden enz. van
de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend , bladz.
53, had aangehaald : tir; e I'm frDeone hprecRittoorben in 't ffranr4oili enbe .1 u#tgirD I 04eprent 't Nutlumen / bij HANs DE LET , 1549 , eene verzame2;

ling , die wet eene gellyhe behandeling als de genoemde verdienen zou , waartoe ik dezelve meen te
noeten aanbevelen.
Tot de letterhundige geschierlenis van mjn onderwerp behoort merle , dat men m/ in den straks nader te vermelden Vriend des Vaderlands, als salyvers, over hetzelve beef 't aangewezen : ANT. MAT-

Paroemiae Belgarum usitatissimae. Ultraj.
1667. en W. ENGELEN , Spec. Jur. Traj. a. Rhenuni
1777. Als ook , dat ih opmerkzaam gemaaht ben op
twee deeltjes verhandelingen van VINCENT LOOMS ,
in 1822 en 1824 , het eerste onder den titel van Zedekundige , en het tweede , onder dien van nieuwe
THAEI ,
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Zedekundige Uitspanningen , uitgehomen , die aoh
wegens de verhlaring en toepassing van vele Vaderlandsche Spreekwoorden , Beene geringe waarde heb.
ben en waarvan ik , tot eene proeve , het volgende
uittrehsel geven wil. Bil het SpreeAwoord : ,, c DO-

te htuurtien ftaan aan tanbi bladz. 154 en 155 , mijner Handleiding tot de kennis der Spreekw. van de
Scheepvaart enz. ontleend , behandeld , schreef de
vernuftige man:

7) De oorsprong van hetzelve laat zich gemakkelijk
ontdekken. Men stelle zich slechts een schip door de
golven en winden geslingerd, voor , dat in nood is, en
van strand kan gezien worden. De aanschouwers op
het strand kunnen niet nalaten, oordeel te vellen over
de handelwijze van den stuurman in dien benarden toestand, en zullen al dikwijls op zijn gedrag lets of te
wijzen hebben, ja meenen, indien zij slechts aan het
roer stonden , dat zij raad zouden weten , om het vaartuig veilig in de haven te brengen , althans voorzigtiger
en wijzer te handelen , dan hij , die zich in het gevaar
bevindt en alle pogingen inspant, om hetzelve te ontkomen. — De nood klirnt hooger , het schip strandt,
en terwiji de scheepslieden , en daaronder de stuurman,
zich zegenen, dat zij in den vliegenden storm hun leyen en de lading er afbrengen , wordt de laatste door
de toekijkers aangevallen met aanmerkingen op zijne
handelwijze in dezen , ziet hij zich overstelpt met teregtwijzingen en raadgevingen , die hij niet noodig had,
daar de voorgeslagen middelen op dat oogenblik onuitvoerlijk waren , en wat is het antwoord op alle deze
aanmerkingen , dat hij bitter grirnlagchende geeft ? de
beste stuurlieden staan aan land.

Vitt
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De zaak zich zoo voorstellende is de bedoeling niet
duister , het geheele spreekwoord is eerie bespotting of
ironische hekeling van neuswijze betweters en verwaande bedilailen , die zelf zich in het geval niet bevindende , altijd lets in anderen te berispen weten en nit de
hoogte rand geven , zonder in staat te zijn om dikwijls
het geval zelfs te beoordeelen. Het oogmerk toch kan
niet zijn, dat de beste stuurlieden waarlfik aan land
staan ; aan land genomen voor in veiligheid, moet men
dus dit spreekwoord lezen zil die zich de beste stuurlieden waxen, staan in veiligheid, zijn schootvrjj , of
buiten ge paar,, zij kunnen dus gemakkelijk koelbloedig

beredeneren , indien zij er al verstand van hebben, wat
or best ter besturing van een schip of van elke zaak ,
die aan gevaren of zwarigheden is blootgesteld, behoort
aangewend te worden maar het zou dan altijd de vraag
blijven , of zij , in dezelfde omstandigheden verplaatst ,
misschien niet nog verlegener zouden staan , nog dommer handelen , die spitsvindige redeneerders , zoo lang
zij in veiligheid zich bevinden ?
Vindt men nu alleen zulke stuudieden op onze strata-den ? of vinden wij die bijna overal ? Het laatste zal
wel het naaste aan de waarheid ziju. Welk bestuur
van wat aard ook , hoe nitgebreid , hoe beperkt, ondervond dit niet , ten alien tijde ? Het word door lieden be,rispt , die geen d.eel in hetzelve namen , die in
Beene gelegenheid ooit gesteld waren, om den aard van
deszelfs beheering regt te doorgronden , of de gevaren
en zwarigheden to leeren kennel' , en die dus als blinden over de klearen oordeelden., maar zich toch veel
wijzer waanden dan hen , aan welke het bestuur dadelijk is toevertrouwd, Overal treffen wij zulke waanwij-
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Len aan , zoo wel ander de vergetene ainbtelooze burgers als ander hen , die hooge posten bekleeden ieder
is op zijue beurt de beste stuuratan, (lie aan land'
eater niet in
Zulh soort van stuurlieden vond

degenen , die zich met dezen mfjnen letterhundigen
Hunne bescheidene , en over het
arbeid
geheel genomen, gegronde mededeelingen , hebben dc
zelven b(izonder veraangenaamd.
Om van het naamloos ontvangene niet le sprehen,
de Heeren P. VAN ma WILL1GEN en A. DE JAGER,
die vroeger hunne belangslelling in deze mfine studie betoonden , en door mij werden vermeld , deden
het op nieuw. Met hen vereenigden zich de Heeyen A. VAN DEINSE , G. VAN REIJN , A. NIERMEIJEft
en G. D. J. SCHOTEL ; terwfil ooh de schrfiver
in het Athenaeum , of Tijdschrift voor Wetenschap
e n Kunst , in de maanden Maart en Augustus,
die in de Vaderlandsehe Letteroefeningen voor de
maand September , en die in den Vriend des Vaderlands voor de maand November , 1. niet weinig
bruihbaars in het midden hebben gebragt. Gaarne
wil ih van hetgeen bijzonder mijne aandacht iron,
verslag doen. schreef men, Spreehwoorden , gelffh daaraan niet te twfifelen valt, doorgaans
den stempel dragen van het volh, wear zf gangbaar
*e n, dan is gelijh hunne oorspronhellyhheid aan
de eene vide, het henmerh is van zelfslandigheid en
afscheiding , hunne overeenhomst aan den anderen
hant, met die van undere volhen, dal van verwantschap in denhwfize , zeden en betrehhingen van ge
meenen oorsprong. De nasporing en aante9'zing hiervan zon zeer dienstig zjjn voor de wijsgeerige

VOORREDE.
henhunde :" Ih vereenig nify geheel met dit denhbeeld , 't wen ooh dat reeds van J. CATS moet geweest zlyn , bl9ehens zijne verzarneling van Spreekwoorden in onderscheidene talon , over hetzelfde
onderwerp vooral in zijn Spiegel van den ouden
en nieuwen tijd , te vinden , en wenscheliih zou het
zijn zoo eene of andere letterkundige Maatschapply
in ons Vaderland , de uitvoering van een zoo veel
bevattende taak beproefde.
Schreef ih in mijne aanteekeningen , niet te weten , waarom men van lets dat duur is , zegt pet
drift nair3. ben mogiterb; men heeft in bedenhing ge.
geven of men ooh daar niet mutsaard moet lezen ,
en of het niet afgeleid han worden van* het geld ,
't welk men t#dens de Inquisitie moest geven om
verdenhing of beschuldiging aftehoopen , en zoo zijn
leven van den hrandstapel te redden?
Deelde ih in mijne nalezingen nit het schimpdicht
van VONDEL op Schout BONT mede

Klein en groot
Doopt hem dood,
Graever van de honden.
Men heeft opgernerht, dat dit een font is in meerdere druhhen van V0NDEL' S werhen gevonden , die
den zin onverstaanbaar maaht. Doodgraever is Uri
woord, en VONDEL heeft hier , zoo als op enkele
plaatsen ooh onzer voornaamste dichters, sneer voorhomt , het woord afgebrohen , zdo dat er geen comma , maar een hoppelteeken in fiezer voege status woet

hoop hem doodGraever van de hondeo.
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Men heeft van dergelijhe afkapping der gehoppe,de woorden , onderscheidene juiste voorbeelden bfjgebragt. , zoo als nit de vroegere dichtstuhhen:
Hier wint een ADAM als hij nitGeslapen heeft , de schoonste braid.
J. VOLLENIIOVEN.
en nit de latere

Zing , dischgenoot ! zing vrolijk met mij mée
De Roos, de lust van guide Cijtherée
De schoone Roos , 't bemind gewas der neGen zanggodinnen.
W. BILDERDIJK.

Betrehhelijh de reeds opgehelderde donkere Spreehwoorden ontving ih de volgende aanmerkingen.

1.
Itt

ruff illo30.

De uitlegging van het half MOZES , het woord
naar de wijze der BObelvertaalders , in den tweeden
naarnval behoudende zouden wij liever nit het verhaal Exod. XXXII vs. 20, afleiden van het niet
bieden van eenigen tegenstand tegen harde behandelingen , zoo weinig als het kalf , 't Welk MOZES
verdelgde.
19.
acq Wept tun Ilan

%nna ontic;.

Wij weten hoeveel het bijgeloof van St. ANNA , als
moeder van den Zaligmaker , beuzelt , om de zoogenoemde onbevlekte ontvangenis goed to maken , en
dat zelfs verstandige Boomschgezitiden om die fabeltjes lagchen. Zou hiervan het Spreekwoord niet

fr
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moeten worden afgeleid , vooral om dat men het gebruikt , zvanneer er eene gehheld wordt gezegd ?
29.

pii. Wm inn Xeruinr0 nor MaertittiO.
Wij lezen in de proeven bladz. 71. ) Teeuwes is
eene verbastering van TEUNES , Meeuwes van MATTHEUS en een mensch , dat dronken is , weet dikwijis van geen onderscheid tusschen die beide namen , maar verwart ze ligt met elkander. Dit mag
wel de oorsprong van dit triviale Spreekwoord zip :
Er is Miter eenvoudiger uitlegging. De onze taal
zoo ingewevene klanknabootsing, b/ Wjntje en Trfintje , weg noch steg en dergelijke (uitvoerig aangetoond in de voorrede van BILDERDIJKS Mengelpoezij ,
kleine uitgave bladz. VII in de aant.) zoo dienstbaar aan de welluidendheid en het rollen der zinsneden , komt hier alleen in aanrnerking. Ik zie
geene reden , waarom men hier een dronken niensch
bij inoet brengen , die geen onderscheid tusschen
die namen weet. Even als in hris en hras , eene
klankverwisseling plaats heeft met gelijkheid der
eerste letter of letters, insgelijks voor de welluidendheid gesehikt , (verg. almede BILDERDIJK 1. 1.
bladz. 5, enz. in de aant.) worth hier het rijni tot
hetzelfde einde gebezigd. Dat deze klankwendingen onzen taalstam bijzonder eigen zijn , heeft onlangs de Heer VAN DEN BERGH in zijne Nederlandsche Volksoverleveringen en Godeleer, insgelijks aangetoond bladz. 157 — 162. Het zoo even door ons
aangevoerde voorbeeld van Wijntje en Trijentje , ver- •
schilt in dit opzigt niet van Menace* noch Meeuwes.
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Even zoo is het met hutje ea inutje , eerie combinatie van twee gelijksoortige gelijk klinkende woor.
den. Ook, hoeren en snoeren.
In bet Letterhundige Magazfjn voor 1824, No. 16
bladz. 721, leest men : Het is zonderling , dat
het woord in het Lettisch varier beduidt. Ook
tewns in het otid Persische en lewus in het Litthausche.
In den Mithridates van ADELUrcG ontmoeten wij er
voorbeelden van Th. H. S. 703 , 704 , 707 , 713. lk
ben daardoor op de gedachte gevallen , dat deze
spreekwijze zoo yea beduidt als : hil tient *in vader en moeder niet.

38.
tr Drilenb 44 be bonte Daub.
Hoe ingenieus ook de uitlegging van het Spreekzijn mote , kart ik
woord, bladz. 76 , opgegeven
mij daarniede eehter niet vereenigen. Dat wij
den bonten hond , een wezen zien , of uit de Godz4dienst onzer Heidensche voorouders afkomstig , of
daaruit voortgevloeid , blijft mij nog altijd waarsehijnlijk. Het spoekdier de bonte Itond met zijn blaanwen staart, ook bij DaosT Schetsen en Verhalen, bladz.
404 , voorkoniende , bevestigt dit niet weinig.
39.
praat 3irfj 3eitie11 in ben 3ail.
Dit Spreekwoord van het billiard-spel afteleiden
vat ver gezocht te zijn. Liever denk
dunkt
ik aan het jagtgebraik on gevogelte of andere
ren in een zak b. v. die van een fuik of eendenkooi
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te lokken. 1Jn pritat MO in ben 3“1-11 zal dan beteeken hfi zet zic4 met zijne eigene woorden vast.
43.
Vet to ren Ilntnc ac tut u .
Lou men den slimmen vocativus wel verder behoeven te zoeken dan in de voorbeelden van zoovele
onkundigen , die bij al wat hun nieuw voorkomt ,
luidkeels o ! (signum vocativi) uitroepen ?
65.
%antic fitreren Rom Mullen.
Lou ik liefst overeenbrengen suet prar4tige filecren /
bonne 3innen. Ms zoodanig behoort dit Spreekwoord regtstreeks tot de onware, die geen steek
houden ; doch het wordt sneer in de beteekenis genomen van 't 30n at ficon Reivn bie tango meffen brawn. Mogelijk zou het ook van domme monniken in
hunne lange overkleederen , kunnen afgeleid worden ,
en dan heeft het eene scherpe naiviteit.
68.
4reft 3itij ccu Rita 'atm 1u0Onaiten.
Een ui (ajuin) voor aardigheid, grap , gehheid,
is algemeen. Hoe ligt kan men voor een ui, een
knol wegens de gelijkvormigheid , genomen hebben,
en de zin is dan : hfis heeft zich eene aardigheid laten wijstnahen.

71.
pet iii ern
Dat

aan 4cn,

hen (hoenderkip) bier een vrouwe4jh wezew
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zou beteekendn , kan ik niet gelooven. !Jenne is een
bijvoegelijk naamwoord , volgens KILIAAN beteekenende verwiild ; dus een verwiffde man. W at kan
duidelijker zijn ?
Ziedaar, wat ik wel eene mededeeling waardig heurde , en welk eon gebruik ik gemaaht heb van hetgeen
off, tot opheldering der teat:telt).h opgegevene donkere
Spreekwoorden ter hand is gesteld zullen de geeerde
inzenders en schrje vers in de straks genoemde Tajdschriften , bij de vermelding ervan kunnnen bemerken. B voortduring beveel ik my hunne doeltrel.
fende medewerking aan.

Terwifl ik onledig houde met de Spreekwoorden en Spreekwoordelijke zegswijzen, van het Landleven ontleend , op gelfjhe wfize , ale die , wake van
de Scheepvaart en het Scheepsleven oorspronkelfik
zlyn , te bearbeiden , geef ik inmiddels mfine verzameling van hetgeen nit /set Dierenrijk , met uitzondering van den mensch , naderhand afzonderlfjh te
behandelen, is afgeleid.
14 tw9fel niet , of men zal ook daarin onzer vaderen vernuft , vooral dan bewonderen, wanneer zjj
vergeliikingen hozen , waardoor de bedoelde zaak terstond aanschouwel#4 en begr#pel0 wordt , en het
strekte mil tot een wear genaegen , veel , waarop
dit toepasselly4 is , vooral dan, wanneer het allengs
in onbruik geraahte , der vergetelheid te molten ontrukhen.
Wel is wear , mij kwam wet Bens voor , wet minder, of in het geheel niet voegzaant schjnt, e,n ik 4eb

!,\V
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hetzeive dan skchts even aangeroerd; maar over het
„3-elleet genomen bleef ih de Spreehwoordelijhe les
gedachtig : rtL tr 13A
matt iir back-men
ooh gevoelde ih de waarheid van hetgeen de strahs genoemde floogkeraar MEIJER schreef,
namel#R., dat onze voorouders andere begrippen van

welvoegelijkheid hadden als w , en dat zij vele
taken derzelver ware nanien noeiuden welke
wij , daar wij ze toch niet altiid ongenoenid kunnen laten , door ontschrijvingen en verdraaijingen
wInduiden.
Wanneer ih aan de dieie'n (foal , skide
terens hunne voortbrengsels, zoo als eijeren , zuivel
en honig voor ; maar niet het fabrihaat ervan ; zoo
als boter bokking en stokvisch, in het vervolg ,
daar , wctar zij behooren , te plaatsen.
heb ditmaal steals zeer zelden lets nit Prozaische of Poëtische schr!yvers ingevlochten, omdat
het gelid der nu behandelde Spreekwoorden en Spreekwijzen zoo groot was , dat ih , near min gemaa4t
besteh , de bladen daarvoor bestemd, we/ noodig had.
Om dezelfile reden heb ooh oorsprong en zin ervan zoo behnopt mogelijh, voorgedragen. De ondervinding leer! loch , dat , wanneer de prijs der
uithomende werhen , om derzelver uitvoerigheid wat
hoog is , zij al zeer dihwfils minder worden gezocht.
Geltik de verzarneling niet gemahhelfjh was , viel
het mfj somtds moeijelffh, den oorsprong en zin
juist te bepaten , en wet, dan vooral , wanneer hetgeen rnje voorhwam, tot de verouderden behoorde ,
zoo als, um iets le noemen het tweede dat bladz. 5
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voorhomt namelljh: een aap Iren pip rn ern Inafteen/ Romen 3re; Wet etirrren. Het gebeurde dan ook
wel , dat mine nasporingen geheel vruchtloos waren , zoo als ten aanzien van : romp/ fteinip / titiaatf
rOcren1 bertien Riefte0/ bladz. 20 voorkomende,doch
dan heb ik dit ook daarbij te kennen gegeven , en
de voorlichting van anderen gevraagd.
2Vadat alles onarent afgedrukt was herinnerde
auttniP af!T;
ik mitt nog de verhlaring van : (er
be Ran:wren op #et ban#en/ door W. BILDERDIJK
in het midden gebragt , waarvan ik de volgende mededeeling voegzaam heurde. » Het is (schrijft hin eene

uitdrukking van een tijd die nooit komen zal, en welke
men daarom met de Latijnsche ad Kalendas Graecas
gelijk stelt. Wat beteekent zij ?
In ouden tijd waren alle verval- en betaaltijden aan
Heilige of Misdagen bepaald ; want men rekende niet
anders dan bij die ; en , viel er op een dag waarop
iets geschiedde , geen feest , zoo werd die dag naar het
laatst voorgaande of eerst volgende genoemd, als 's daags
poor onzer Lieve vrouwe lichtmisse ; twee dagen voor
Apostelenscheiding ; drie dagen n 'a Bdmisse na.sint
Jan in den zomer,, of dergelijke. Gelijk alle oude Char-

ters eenstemmig inhouden. , en ook werklijk onze haringvangst nog aan den evengemelden sint Jan bepaald
is. — Wie derhalve niet betalen wilde, verwees den
vervaldag naar een feest- of heiligen dag , die niet bestond en nooit bestaan zou. En zoo begreep men dien
van sint Jut te zijn. — Maar wie is sint Jut?
Deze Jut is geen ander dan de elders genoemde Paus
of Pausin Joanna, welke men verhaalde dat met verberging van hare kunne , tot de Pauslijken zetel verhe-
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Pen werd , en bij een plechtigen Ommegang op de straw
-van een kind beviel. Welke inderdaad ook bij ons altijd onder dezen naam van Pans Jut bekend was. Dit
Fabeltjen of hoe men het noemen wil , over de aanleiding waartoe veel te zeggen ware , dock hetgeen van
geen ketterschen uitvinding is , maar uit den boezem
der Roomsche kerk-zelve is voortgekomen in eenen veel
vroeger tijd , wanneer men in Italie , (waar de spotternij van het Ongeloof met de zedenloosheid van de Pausselijken hoog geklommen was ,) al vrij algemeen toelei
om de Godsdienst belachlijk te maken ; werd eeuwen
lang geloofd , en nog in mijne jongen tijd hielden onze
Grootouders daar als een welbewezen Historische waarheid , aan. vast. Bij de menigte van Canonisatien nu
die er steeds geschiedden , en waar men vrij openlijk
den spot mede dreef , werd het hachlijk gerekend , iemand te noemen Wiens naam en feest niet wel eenmaal
in den Almanach zou kunnen gesteld worden ; en dus ,
om de zaak zeker te nemen , koos men den naam van
sint Jut uit ; en te betalen op sint Jutmis is , wanneer
Pans Jut als heilig een feest in den Almanac}i hebben
zal.
o Dit alles is zeer klaar en eenvoudig; maar weer verwarrend is het bijvoegsel , als de kalveren op het ijs
dansen. — Dit is eene verbastering van eene andere
oude spreekwijze of spreekwoord , naamlijk : ills het
hard vriest , KOLFT men op het ijs , of als het Priest
dat men op het ijs kolft. Dit was geen deel van den
sint Jut of zijn mis , peen ; maar het was de repartitie ,
het antwoord , of de toeslag , gelijk men het noem de ,
van den genen die deze tijdbepaling ontfing , op het
zeggen van te sint Jutmus . — ALs het hard Driest, of,
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als eens een harde winter is , was een oud zeggen

m een buitengewoon toeval uit te drukken. En daar
't ijs een gladde baan oplevert , kolfde men dan wet
eens daarop voor een aardigheid. Deze repartitie nu.
was : Ja als het hard vriest , en even zoo hoorde ik 't
honderdmaal in mijn kindscheid. Naderhand zei men :
fa , dan zal er meer gebeuren! — Maar dit toepassende op het feest van Paus Jut , zei men , naar den Hollandschen geest die altijd met woorden speelde : Ja dan,
zal men niet KOLVEN (als het spreekwoord zegt ,) maar
KALVEN op 't ijs , doelende op het kindkrijgen van deze
Pausin , 't geen men kalven noemde , dat als een gemeen woord voor baren (parere) gebezigd werd.
Naderhand zei men kortelijk ja, kalven op 't iis! en
toen men de geheele nu saamgevoegde spreekwijze (gelijk zoo veel andere) niet meer verstond , Jutmis in.jutmus veranderd. was , en dit niet als een saamgesteld
woord, maar als een naam gelijk Paulus , Augustinus
of Anselmus , werd aangemerkt , en men het woord
kalven voor een n.aamwoord , in plaats van een werkwoord nam , vond men geen zin in het zeggen te sint
Jutmis, als kalven op 't jjs ! en zocht er een zin aan
te geven; en van daar dat men in mijn tijd den mond
vol had van het sint futmis , als de kalven op het jjs
dansen."
6.1...••••■■■■•

Om nu op mijnen letterhundigen arbeid terugtehomen , moet ih nit vroeger gemaahte aanmerhin.
gen herhalen dat het niet anders zje n han, of,
bje zulk een' overvloed als voorhanden is, zal wel
overgeslagen of gedwaald zin , en in eenige p alezingen alles , ?vat tot aanvulling en volmaking

i1ORREDE.
worth can de hand gedaan, en nity voorhomt daartoe le znllen hunnen dienen , (zelfs zoo men zulhs
verhiezen mogt met Kvoeging van de tiara en der
inzenders) zal worden opgenomen. Als ooh, dat
hetgeen ih gee!, beschouwd moet worden als slechts
bouwstof voor lets grouters en volledigers , namelfjh
een Spreekwoordelijk Woordenboek zoo als tot hiertoe in ons Land , ongeluhhig niet bestaat.
Van alk praalzucht afheerig heb ih op den
Wel van dit touter letterhundig geschrift , slechts
hulde v illen doers aan de vereerende onderscheiding
welhe ih genieten mogt , door mijne benoeming tot
Lid der beide beroemde Maatschappijen onzes Vaderlands aan wier loffelijh doel ooh deze mijne
poging moge dienstbaar

VADERLANDSCHE
SPREEKWOORDEN,
EN

SPREEKWOORDELLIKE ZEGSWIJZEN,
UIT HET

Miercurijk
ONTLEEND.

A.
A

A L.

15 # eef.t ten ofabben aai it ben #taart. Daar
staart van den aal , het uiterste gedeelte van zijn
glad vel, zeer ligt , ja meestal aan de hand , die
hem vasthou.dt , ontglipt wordt dit spreekwoord gebruikt om aan to duiden , dat men Been vat aan eene
zaaI heeft, of lets onderneemt, dat waarschtynlijk
mislukhen zal, en ooh wel van een' schranderen ,
slimmen mentch dien men moefjeliik in zijn plan
kan hriigen , of vastzetten.
%an ten goat iiigtDc; ontoiipt hut ten nil: aan een
knap man , kan wel eens lets misluhhen of ontgaan.

2.
1j litimpt alb een oat/ zegt men van iemand- , die
door eene hrampachtige hooding , toont , zware pjjn
te Ifiden.

1)4 luringt MO ai# ten aai / (ook wel slang) in
alio:fel Vogten: hij legt het op allerlei manieren
aan , onknit zijne verlegenheid , of tot zijn does te
gerahen.

A A P.
iij rieeft ten ge3igt at§ ern aap/ of , cm refit aimgc3igt: het is al een heel leelljh , of gehheltjh gezigt , dat die man heeft.
p4 3a0 e; nit ai§ ten geirDeren imp: hjj zag er be,
spottelffh , of ook wel allerhaalst uit.
tae fr400nq aap üor ieefffiq jangen. Pas geworpene apen zijn al zeer afzigtelijk. Zij zijn dat te
sneer , naarmate de moeder tot de fraaijste soort behoort , en het onderscheid daardoor te weer in het
oog valt. Vanhier dat dit wel Bens op menschen toegepast wordt , die er wel nitzlen , en echter leeljehe
hinderen hebben.

fi Weft: aap! ilia 4ett je mite jongen: hjj fopt
hem , om hem in een goed humeur te houden , even
zoo als men een aap zoo doen , wanneer men zijne
leelijke . jongen streelde alsof zij mooi waren.
Celt aap DIM ten aap/ al braagt ten gimbal
ring : opschih brengt Been schoonheid aan ; wat leelijh is bliift het , niettegenstaande pronh en pracht.

Ii io t ;Eta mat mar af# ten aap met 3!J jangen.
Het is een koddig gezigt , een aap met zijne jongen
e zien spelen , en de griinassen nategaan , die hij er

5.
mede maakt , als hij ze solt , tusschen zijn poten en
aan zijn Borst drukt ; het juiste afbeeldsel van onberedeneerde zotte liefde onder de menschen. Van
daar ook : Pet i§ maag apenfiefbe.
ort i map aperij/ aprnipel of ern tiofinaaftt apenfiler voor : het is mar geh,heid, geheel en al gehheid.
Ook we! in denzelfden zin apenitoot/ doch , van
waar dit ?
apen DO alien/ en meerkatteu bij meerflatten. Uit
dit Spreekwoord schijnt men te moeten opmaken
dat de meerhatten (cercopitheci) langstaartige apen ,
oudtijds hier te lande , van de eigenlijk zoogenoem4 apen onderscheiden zijn geworden ; waarvoor,, naar
de sneer gevorderde natuurkunde, geene reden bestaat. De zin van het spreekwoord is eenvoudig :
soort voegt bj. soort.

Oa erg be alien oaf/ 30/ 34 imam be tiogen niet
tiebriegeit. De apen behooren ongetwijfeld onder de
schrandere , slimme dieren , maar worden daarin
door and ere , inzonderheid de elefanten overtroffen.
In het spreekwoord heeft men de vossen gekozen
mogelijk wel omdat deze ook hier te lande te huis
behooren , en wegens hunne slimheid berucht zijn.
Wanneer men nu het spreekwoord gebruikt , wil
men er mede zeggen : hoe leep ooh zfj, hjj heeft
toch zijn' meester en han hens niet misleiden. Het
heeft dus denzelfden zin als ten aap i gamin/
map, nog gaattineg/ fife Ijein tiangt.
aap gooit be itagtanje# in 4et eniaat 3e rg be
ItatuitDaten. Een vertelseltje, waarmede men in de zamenleving aanduidt, dat iemand eene zaak wel aanvangt,
maar al: de uitvoering moefjelfih of gevaarlfjA is ,

4.
Naar voor anderen overlaat , of gelijk men het ook
wel noemt , er een ander voor laat opdraafjen.

Vfi &e ft ben aap in Art 'nautili en be aap Ram of
fpringt Tent uit ben inatilm. Dit moet welligt afgeleid
wor* van het gebruik der japonnen of kabaaijen
met virijde mouwen , voormaals in de Oost en hier
le lande in gebruik , waarin de aapjes , als men die
aan boord of aan huffs had , zich bij hun grappen maken wel verschuilden , en waaruit zij dan onverwacht
te voorschijn sprongen om te krabbelen of ander
kwaad te doen. Vandaar, dat het eerste spreekwoord
zegt hij verbergt zjne loosheid , en het andere :

hij toont z9en' wezenlijhen acrd.
14 Met op oeen aap/ bie uit 4ib. aOt G3fnbi paint. In
het genoemde wereldoord houden .zich velen van die
diersoort op, en vandaar worden zij naar elders heengevoerd. Zeer natuurlijk is het derhalve , dat hij
die vandaar, waar het gemakkelijk viel zich van die
bee,sten rijke101: te voorzien , in ons Vaderland , tijdens de Oost Indische Compagnie, terug komen mogt,
niet karig zal geweest zijn, in thlzelve ten geschenke
te geven , even als dit met meer artikelen, aan andere lieden eigen , bij zeevarenden het geval is, Het
genoemde spreekwoord , in het gemeene leven gebruikt , zal dan beteekenen IV is niet harig ,
maar gal met zijne geschenhen wanneer hij er zeO°
overvloed van heeft, en h9 in de gelegenheid is , van
ze ruimschoots te hunnen geven , of ook wel h# is
mild en gul met ztYne geschenken , die door zffne
middelen daartoe in staat is. Hoewel deze beide

uitleggingen niet veel verschillen en wel te vereenigen zijn , heeft echter de eerste, naar ons inzien
meer aannemelijks.

5.

Deeft ben aap Deer/ ook wel ern betten aap graft/ en be aap !Idiot. In deze spreekwoorden beteekent aap eene som gelds ; maar zou men dan
daarbij wel aan het genoemde_ dier moeten denken ?
Is aap niet mogelijk wel eene verbastering van raap,
verkorting van zamenrapen , (colligere) verzamelen ,
zoo als met eene som gelds geschiedt , en wordt dit
niet opgehelderd door het mule , ook bij Tuinman
voorkomende spreekwoord , ifiapen ift ern ad ftruib :
beef be lurrelb i op rapers tilt? (1)
Ceti aap ten paap / en ern tuet§tern/ itamen Seer
Wei oberetn.
Dit moet natuurlijk , zoo als in de spreekwoorden meer het geval is , in een' tegenovergestelden
zin verstaan worden. Aap is hier voorzeker in de
oorspronkelijke beteekenis genomen , en paap-kan
er bijgevoegd zijn , of, om de alliteratie alleen (zoo
als dikwijls in onze taal) of tevens , om de belagchelijkheid der zamenvoeging van die beide voorwerpen ;
terwig wetsteen om 't lieve rijm, en als wederom in
een belagchelijk contrast met de andere woorden
staande, er zal bijgevoegd . zijn , om te doers gevoelen , hoe het in het zotte valt, het eene met het andere te verbinden.
i# bap al# ern aap in ern gareniuinRei/ of, Drs
boegt bafg af0 ten aap in een porrefeinitagl: hij voegt
daar zoo min , als zulh een dier , dat er wegens
no' geaardheid de jammerlijhste verwarring of schade
aanrigten zou.
50 alien ii000 Witten ittimmeni3iet men Dun naahte
billet'. De billen der meeste apen zijn kaal , eeltachtig en rood , zoo dat zij bij het hoog klimmen ,

6.
zich het slechtste vertoonen. Van daar wordt dit
spreekwoordelijk toegepast op zulken , die zich op
eene of andere wfize willen verheffen, maar daardoor hun gebreh aan behivaamheid , geld of iets anders , aan den dag leggen.
maarit aaple§/ en bat um inaa; aapje§: zotte
Buren, ofschoon anderen dit volgens WEILAND, tot
bet Latipsche Apinae, beuzelingen, brengen.

ADDE R.

Zap frDnift ern abbe; in jet gra§. Men weet dat
de adders dit gewoon zijn en onverwacht , hun'
steek toebrengen. Zij zijn daardoor , voor den
wandelaar to gevaarlijker en vanhier dat het spreekwoord aanduidt een humad, dat men ofschoon nog
niet gezien, stellig vermoedt.

ADDERGEBROEDSEL.

)1)# i§ ten rest abbergebroettfet/ een voortbrengsel
van een der afsehuwelijkste dieren , (2) dus het verachtelffhtte schepsel , dat zich denhen laat.

ADDERSPOG EN TONG.

Adderspog en tong zijn weten wij bij vele
dieren van deze soort vergiftig , en vandaar dat
men van eenen hateliihen , beleedigenden tchriiver
wel eens zegt: pj jeeft mit pen in abberfpog geboopt/
en aan dergelOken redenaar een addertong worth
toegesehreven.

ADELAAR, AREND.
Adelaar is zamengesteld uit adel voor edel, en aar,
zijnde oudtlids, zoo als WEILAND schrijft en staaft
de benaming van groote roofvogels, zoo dat adelaar
dan zoo veel zegt als edele roofvogel, edele isrend ,
omdat hij de edele , de voornaamste en de Koning
onder de roofvogels is. Van bier de spreekwoOrden:
ten demi; bangt seen liftmen/ dat is hem to gering.
teelt seen buiben/ brenyf Beene bloode jongen
voort , en zoo wordt er figuurlijk door aangeduid.
Van iets groots en edels , Haag men niets daarmede
striidig verwachten.
De adelaar of arend heeft een scherp gezigt en
een snelle vlugt; van daar in de zamenleving :
3iet met arenbftosen nub of om / voor zeer
scherp en naauwkeurig toe , en om den schielijken,
gang eener zaak , 1)0 v. van den tyjd, aftebeelden:
Dp Wiest op arenbsibfeuselen boortry.

B.
BAARS.
Wanneer men 1 ij het schoonmaken van bears de
gal breekt , bederft men den visch geheel , en van
daar dat men wel zegt Dg Sal ben Dan§ bersallen
zal de zaah bederven.
voor:

B EER.
pet to ten onseliftte beef. Beeren behooren tot de

8.
lompste dieren , die echter hunne jongen, even als
andere, door likken reinigen. Gebeurt dit bij toeval
met een of antler jong niet , dan ziet hetzelve . er
nog naarder uit , en vandaar dat het genoemde
spreekwoord 'van iemand gebezigd wordt , die onbeschaaid is.
Vet ifi ern Imp op foliken. Wat heeft niet een beer
dik , zwaar haar over de klaauwen , en zoo ziet er
iemand nit , wiens schoeisel te ruim, of om deze of
gene reden , b. v. viegens gladheid van weg of
straat, met kousen overtrokken is , waarom men dan
ook spottend-er wilze, het spreekwoord op den zoodanigen toepast.
WI tact ben Dee; iti§. Welke schroomelijke gevolgen zou dit hebben , zoo men het , eigenlijk gezegd
deed 1 1Viaar zijn zij minder te vreezen bij hem, die
zich in alle mogelfike losbandigheid en razende on.
bezonnenheid toegeeft , en omtrent wien men (lit
spreekwoord gebruikt l (3)
Men mart ben juib niet Willett berbeeien bop bat
be Dee; boob i§. Dit is mogelijk , b. v. onder de
Groenlandsvaarders , wel tens het geval geweest ,
wanneer de gels van den beer, die hen begrimde ,
den eenen begeerlijk was voor een buis , den anderen voor een mints , den derden voor een deken of
iets dergelijks , en alien den wijzen raad ontvingen
om eerst het dier te vellen en dan te verdeelen
mar hoe verstandig handelden dan ook onze vadeyen , die het spreekwoordelijk gebruikten , om to
leeren : Beschih over niets, dat gq nog niet bezit,
als of py het reeds had!

9.
BEE ST.
1 of 31 ift Een beest is een onrede10,
diet • , en daarom zegt men zoo lets met verachting
van een :kat mensch, of dien men ten minste ,
daarvoor houdt.
fpeeit be Urfa. (Bent werd oudtijds vrouwelijk Het spreekwoord beteekent hetzelfde als , hij gedraagt zich beestachtig allerKemeenst.
Vet i ten mac beelitie; zegt men eigenaardig van
tnenige zaah , welhe weinig te beduiden heeft.

BE
IrtarDtje boor ben Deft. Daar het de bek is , waarvan menig dier tot zijne verdediging gebruik maakt,
wordt dit wel ter waarschuwing gezegd om voorzigtig
te zijn met iemand , die gelijk het wel heet , op zijn
mond niet gevallen en als hij eens met spreken aan
den gang geraakt , niet tot zwijgen te brengen is.
In het tegenovergestelde geval heet het : Dg
ben tick gefnoerb. Men zegt
Doubt Dean ben Da op
(open) voor ; hij onderhoudt hem.
De bek van paarden inzonderheid , komt in de
spreekwoorden van den bek ontleend voor. Men
zegt van iemand fig i0 for in ben Deft/ voor : hard
nekhig , stiiihoofdig. af/ voor: tot bezwif
tens toe vermoeid. Olen meet Been gegrtien paarb in
ben belt 3ien / voor als men iets om niet ontvangt,
moet men deszelfs deugdzaamheid of waurde niet te

10.

naauwlettend onderzoden , zoo als men aan de tanziin.
den der paarden zieti, hoe oud

B o x.
Onder de stugge , stootige dieren , verdient wel
de boh , het mannetje van de geit, eene eerste
plaats , en het zOn vooral de Noordsche, ruige bokken met hunne groote horens, die te dezen opzigto
het genoemde karakter vertoonen; maar bet is dam
ook vandaar, dat men van een lotnp,stuursck, onbe4
leefd mensch zegt Debt gy ooit Sulk ten bort ge3ien5
igitt (gelijkt) turf ern MoorbfrDen bort. Vet i nn
onbefeefbe bort. Ook wel, het woord beesten in een'
verachtelijken zin genomen , en op menschen toegepast : bonen en berften 3pn tin tioik.
p i aftgb be bolt bed 3onbr. Dit is ,zinspeling
op de Levitische eeredienst , volgens welke een bok
met de zonde des yolks beladen, in de woestijn werd
weggezon4en , en zegt spreekwoordelak gebruikt :
hif moet het altild misgelden.
Wet of maaitt
ten DO/ voor vergist zich, of begaat een misslag , is wel in gebruik , doch naar den oorsprong
er van heb ik te vergeefs gezocht.
gni Sit er op a1 ern bort op be Daberitift zegt: kje
is, er zoo gretig near of aan , als een boh , die graag
haver lust, in het genoemde geval.
'en oube bolt it* nog-Ind ern green biaabje. Bejaarde lui willen nog wel lets eels en lehhers. Men
zegt het ook wel in het bijzonder, als een oud man
met een Jong meisje trouwt.
pp mak boliftenfprongen/ grappen.

Bow.
Bot is een vrij gemeene, slappe visch. Wie nu ter'
visscherij uitvaart , en niets dan bat vangt , slaagt
in" zijn oogmerk slecht , en vandaar elat zoo, Spreekwoordelijk, bij elk dergelijk geval, in denzelfden zin
gezegd wordt, bat men Dot bangt. Evenwel heb ik
wel eens gedacht, of hot vangen niet tegen botvieren
overstaat , en men zich dan een touw of lija moet
voorstellen , die onder water gegrepen , in plaats van
strak gespannen , slap is ? (4)
c Dot i§ furl:tat:b. Zie het woord Baars.
feggen Dotje bn Dotic. Zoo dit van den visch ,
dien men hot noemt, ontleend is , denke men aan
de vischbank , op welke botjes (gelijk andere
platvisch) naast elkander gelegd worden, en zoollandelt men ook wel , als men tot het nemen van eene
uitspanning , geld bijeen brengt. Het Spreekwoord,
duldt echter ook andere verklaringen, blijkens mine
Nalezingen op de Spreekwoorden enz. van de &keepvaart en het Scheepsleven ontleend , bladz. 69.

B

It A

£ Draft boat op ben 00/ be Wilt De4oub jet nab.
Over dit Spreekwoord 'zal opzettelijk gehandeld
worden bij die , welke van het Landieven ontleend
zijn.
411
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Ott frfiirt iooruit at# ern lirniniiikirfje De brninviseh

12.
zwemt verbazend snel, en daarom zegt men zoo jets
van iemand , die zeer hard loopt. Ik heb deze
Spreekwi vergelijking vooral op zeeplaatsen gehoord.
BUFFEL.
De bnffel la een wild dier. Men vergelijkt er een'
mensch mede , even zoo als men dit met den boh
doet , en zegt in den gemeenen spreektrant van iemand, die onbeschoft is: )11# i Len mar Duffel. Men
spreekt ook van een, hard ruw ye!, als van een
buffelshuid.

BuNzIrt G.
itinftt algi ten bun3inB. Vergeltjking met dit
diem, wegens de alleronaangenaamste lucht , welke
het van zich geeft.

B u.
2aig be BO Donig nit
baar pigt be fpin ticnnn nit. Dit is natuurkundig beschouwd zoo on' waar als hetgeen er Spreekwoordelijk door aangeduid wordt, namelijk : dat hetgeen door den braven
ten voordeeligste uitgelegd wordt, door den slechten
ten .Awade wordt geduid, maar al to zeker is.

C.
Onder deze letter zijn mij Beene Vaderlandsche

13.
Spreekwoorden of Spreekwoordelijke Zegswijzen
uit het Dierenrijh ontleend , bekend.
••••••••■•1101.......

D.
D o P.
Wanneer men aan efferen denkt en zegt: Th Rona
'PO uit ben bap / geeft men er door to kennen : hip
is nog zeer Jong.
DUIF.
Vet i§ ern buifje 3onber gat. Gal in een kwaden
zin genomen , wordt hierdoor iemand aangeduid, die
zonder arg of list is.
Qeiiraben buiben bliegen niet in be ittOt. Dit spreekwoord duidt aan , dat alles in de wereld zoo gemahheliih niet gaat als men wel eens denkt , en dat
men er zonder werhen niet homt.
91"Siaautur buiben fawn biaaulue jangen. 1k heb
Alt spreekwoord bij CATS in zyn' Spiegel van den
ouden en nieuwen tfid aangetroffen. Letterlijk genomen is het onwaar, maar neemt men blaauw in
den zin van een gemeene kleur , dan zal het zijn
Sao ouden/ 30o Onion/ dat ook in de menschenwereld gedurig kan opgemerkt worden en door CATS
mede zoo bedoelt wordt , want hij voegt er bij mat
ban fiatten itomt htil turf mui3en/ en 300 be onben
yingrn / Soo piepen be jongen.
4rrit onber ern anbrrinanfi buiben gOrDoten: hfj
heeft zich van een anders eigendom ofvoordeel meester gemaaht.

14.
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E.
EEND.
WI I§ son item algi ern =b. Daar eenden tot de
dieren behooren , die geluid geven , zal stom ,
eene aanduiding van onverstandig en dom zijn. In
dien zin toch , wordt het spreekwoord gebruikt.
WI bait e3, in al§ ern nub in ten breemb Waft/ zegt
men van iemand , die in een gezelschap homende ,
niet sweet waarover gesprohen wordt , en den bal
misslaat.
WI 3enbt Dem hug/ aL ten Doer 31in renben: k#
laat hem gekeel aan z !in lot over.

E1.
Een ongetegb ei ern on3eRer el. Dit is buiten alle beilenking waar , want al mag men bij de hen , voor
dat het ei gelegd is , hetzelve ontdekken , kan het
b. v. door het missen van de schaal , onvolkomen en
onbruikbaar zijn , als men het in het nest vindt ,
en zoo wordt het spreekwoordelijk van eene zaak gebruikt , welke men, voordat zif Naar beslag gekregen
&eft , niet bepalen of beoordeelen han, of , nog
maauwkeuriger van eene losse verwachting, op eene onzehere veronderstelling gebouwd.— IN Sit op min ei to
kaput: op ziin onderwerp natedenken (het wordt
veel van stuaerende personen gebruikt.)
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filuaab ei itinaab Ruff/en: of, 3ou Det ei Deter blew
ban jet Dorn ? bat 3ou be blommel born.
Kwaad ei, kwaad kuiken zegt : als het ei slecht is,
moet het kuiken ook niet deugen , en de meerdere
uitbreiding er van : 3ou het ei Deter Sin ban jet Dorn?
bat 3ou be brominei born/ is van dezelfde beteekenis , maar tlaarenboven een bevestigend slot , om de
waarheid der zaak te staven. De bedoeling van het
spreekwoord komt mij voor te zijn wanneer hinderen slecht en zedeloos zijn, kan het niet missen of
kunne ouders waren het ook , en omgekeerd , hunnen
slechte ouders geen braaf hroost voortbrengen. Met
hetzelfde doe! zeide men oudtijds: jet i§ ban ben
gronb/ bat jet Water ftittRt/ en de waarheid ervan
was zoo ontwijfelbaar zeker , dat wanneer dit geen
plaats had en anders uitviel , het een werkje van den
duivel moest wezen. Dan moest het de drommel doen.
Wij houden het intusschen voor eene grove dwaling , denkelijk ontstaan uit een kwalijk begrip , of
verkeerd gewijzigde toepassing van eene of andere
spreekwijze, in de eerste oorkonden der menschheid,
of in een der oudste dichtstukken voorkomende.
Zou men b. v. de plaats in het boek Jon wie zal
een' reinen geven nit een' onreinen? niet een niet
wat te veel gedrukt hebben , en het denkbeeld van
algemeene onreinheid met dat van individueel bederf
hebben verward ?
,Irtyrn meet Been ftruif om ten ei / geene grootere
zaak om eene hleinere , Deberben,
hia be rger0 in be pan / ban I/omen er gem Rime
Ruff/en§ ban. Elk zal wel den letterlijken zin van
dit spreekwoord verstaan en toestemmen ; namelijk
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dat van eijeren in de pan geklutst , wel een eilerkoek, maar nooit huihens kunnen voortkomen, en men
dus voor geen slecht broeisel te vreezen heeft. Mogelijk heeft het, spreekwoordelijk gebruikt, wel eens
ten doel gehad : ruim dezulhen uit den weg , die
in het algemeen voor de' wereld , of bijzonder voor
u en uwe belangen schadelfjh of gevaarliih zijn.
Maar zeker geeft men er wel eens den zin aan van:
tracht het hwaad in de beginselen te stuiten, en py
zult voor de gevolgen niet te vreezen hebben.
Vet i§ 300 bof al§ ern cf. Dit korte gezegde heeft
geene verklaring noodig , daar het slechts eene vergelj'hing van ketgeen vol is , met de voMeid van een
ei is. De reden waarom men tot dit beeld van vergelijking een ei heeft gekozen , komt mij voor, daar
in gelegen te zijn , dat in de natuur niets voller
kan zijn dan een ei, want al is hetzelve niet geheel
met struif gevuld en er nog eene kleine ruimte over,
is dezelve toch met lucht bezet.
Vti i# 300 bol onbrugb ai ern el be! 3uibri: hty is
geheel en al ondeugend.
Men Ran Dena ern ei in 31n 0. C gap Drabcn. Ik
zou dit ruwe , gemeene spreekwoord , buiten twijfel
overgeslagen hebben , zoo het niet, maar al te veel
in de wandeling ware geweest , om iemands doode19'he benaauwdheid over lets aan te duiden , waarvoor ik wensche dat lets meer oorbaars worde in de
plaats gesteld.
Vti geeft ten ri/ em ten ituiften imp te fawn: lets
dat minder is , 011i lets meerders in de plaats te behomen.
Zap ten Dail- ei ban ten Urge bop. Bit laat zich
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verstaan, en herinnert de nuttige waarheid, beter een
gedeelte behomen , dun het geheele gemist dat vooral
bij geld en regtsvordering zeer te stade komt.
't 415eili1 t aid 4et rene el bet anbere. Eene goede vergelijking , die bij een mand of ben met
eijeren , terstond onder het oog valt.
3ai met ten
Detaien: wel de betaling
beloven, tnaar ze u schuldig blfiven.
fg tad pet ei frDeren: Zoeken waar niets te vinden is , en dus nutteloos welsh verrigten.
Rent Ern 1r4ttone; ei I ban 't gem ftl 3eff
hij is met zjita eigen werk het meeste ingenomen.
Men Ran jet boo; ern et en een appet Rtkigen. Dit
is van den voormaligen ruilhandel ontleend , waarbij
men in verhouding met onze tegenwoordige klinkende spetie , dus rekende :
Een vette os . ..... • f 100,00.
10 Schapen maken de waarde van dezen
uit ; dus ieder schaap . . . . 0 10,00.
10 Ganzen die van een schaap dus
iedere gars • • . • • • . • »
1,00.
10 Duiven die van een guns ; dus iedere duff . . . • • • • 0,10.
10 Etjeren voor een duff; dus ieder ei » 0,01.
10 Appelen voor een ei; dus ieder appel »
Hieruit blijkt , dat een ei op een Cent en een appel op een tiende van een Cent kwani te staan , en
beide te zamen genomen , nog niet wel een oortje
(oude stiji) waardig waren , zoodat het spreekwoord
zegt : men han het voor een hleinigkeid behomen. (5)
at 10 ljet regte etiep.. reten niet. Hard gekookte
eijeren met mosterdsaus thans nog onder den naam
2
41m
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van Kampersleur bekend , schijnen voormaals tot de
lekkere kostjes behoord te hebben. Waren nu die
eijeren te zacht of, wil men, struif, dan was dit het
regte eijer-eeten niet. V andaar mogelijk het spreekwoord om aan te duiden , dat jets niet naar den
aard is.
laat Dern op mine elle= Muni. Dit schijnt ontleend te zijn van een vogeltje , dat door de aandrift der natuur zijne eijeren uitbroedt ; maar wanneer het door zijn gaaike vergeten , het noodige
voedsel niet bekomt , verlaten en, treurig op zijne eijeren blijft zitten , zoodat het spreekwoord
eenvondig zegt laat hem geheel en al aan zips
lot en toestand over.
WI Weft mem 110(q An gab/ zegt hij geeft in
weerwil van zichzelven toe, en moet zOnen grond in
een of ander ons onbekend voorval vinden. (6)
WI pat er naar ai# be Untie naar Det ei. Dit is
ontleend van een voormalig spel, waarbij men een geblinddoekte met een stole naar een ei liet slaan , om
het te treffen dat bij menigen misslag aanhoudend
gelach verwekte , en zoo gant het ook dikwijls met
hem , die in het wade jets gist , om hetgeen wen
hem voorgesteld heeft, le raden.
45 at 3at enl gren tainbepren !COM Winde#eren,
zijn zulke eijeren, die de harde schaal missende ,
niet gemakkelijk te gebruiken en te bewaren zijn ,
derhalve onvolhoinene eijeren ; wanneer men derhalve van iemand zegt, dat hetgeen hij doet of hem bejegent, hem geen windeijeren zal leggen , meent men
er mede , dat het hem geen gering geluk of voordeel
aanbrengen zal , en dan heeft men hierbij doorgaans
het financieele op het oog.
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maaltt jet ban eperen bit uitfoopen. Eijeren die
uitloopen , zijn zoo als wij jaarlijks vooral bij het eeten
van kivits-eijeren waar kunnen nemen , slecht en onbruikbaar, en daarmede wordt hij in het spreekwoord
vergeleken , die zich zeer onvoegzaam gedraagt.
(0B11 3p met 3out flinamen Waren be eperen al op /
staat gelijk met : ali/Oterb na ben maaftpb/ en duidt
aan, dat men jets, veel te laat onderneemt of begint.
Vie be eperen &Urn Wit/ mart #et itaftefen ber 4enne bufben. Ik heb dit wel eens hooren gebruiken ,
betrekkelijk iemand , die zich met eene rijke maar
ongemakkelijke vrouw in het huwelijk stond te begeven. Meer algemeen eater, wordt er door aangeduidt: wie met jets zfjn voordeel wil doen, moet het
onaangename, dat er mede verbonden is, niet ontzien.
Veeft ljp beef Ocren/ maaftt OCR beef boppen: heeft
maakt ook veel verteering.
hi/ veel geld ,
creen mint nfet te beef eperen onber 'due Den !men.
De ondervindiug leert dat dit allerschadelijkst is ,
en somtijds het geheele broedsel kan doen mislukken. Figuurlijk gebruikt, zegt het : men moet niet
te veel van zijn kapitaal aan eene zaak of onder ten
man wagen , minstens zijn geheel vermogen in ten
der publieke fondsen leggen.
Vet gaat a1 emelt uit be manb : glad en vaardig.
i0 op be eperen [tempt. Dit zegt men bij het
nesten stooren , als de vogel broeUende overvallen
wordt , en men gebruikt het van iemand , die op heeter daad, terw91 hff jets Awaads doet, wordt ontdekt.
ftomt nu refit op 3pn eperen: verhrijgt ter deege bezitting , of ook wet : hfj wordt een rijk rentenier.
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,Va et: tun everen in : maid het wat smahelijk ,
-eijeren toch , makers het gebak kort en lekker.
I9 ili ban gun goette etteren ge3et: van geen goede
afhomst.
111 pat a1 op perm: zacht en voorzigtig.
211/ fjeb ren eitje met u te palm/ is hetzelfde als:
ten appeitje met it te ir4iffen/ en zegt : ik . heb jets
met u te verhandelen. Maar waarorn ei of appel
daarbij te pas gebragt? Zou het niet zijn omdat het
ei door het paten , en de appel door het schillen ,
van het buitenste worth ontdaan en het binnenste te
voorschijn wordt gebragt ?
pp meenbe Sun eitje bier madmen: zich hier te
gaan ophouden, of ook wel : **tie zaak hier te beginnen.
pp ftoopt 3etttn elle= en oerft e; art tuber : lifj
geeft meer nit clan hfj ontvangt.
Een oud Spreekwoord heeft : gam/ ftomp/ tinaaif
elle= / bertien itieftenli. Naar den oorsprong en zin
er van , wordt gevraagd.
jnet lift brengt men ten ei in ten 4cip3afti zegt men
boertend van iemand , die ofschoon hij niets wezenlfjhs uitvoert , al zeer slim waant te zijn in lets
nit te vinden.
EKS TER.
Men kan den ekster leeren praten , en van hem ,
die dit anderen veel nadoet , zegt men : pti Main
ai# ern crtftr2..
Z13e efifte; Ran Dm. Duppeirn niet later'. Dit worth
Spreekw. toegepast op iemand , die **tie gewoonten
wit noels han veranderen.
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Ilij 5ou Wei me batten eriftq int fiDatften/ zegt
men lagchend van iemand , die al vrfj onnoozel is.
ELEFANTEN.

Vet 31in bricuben MO eicianttn. Men ziet in deze
spreekwoordelijke vergelijking op de ligchamelijke
gedaante van de genoemde dieren , en wit er spottender wijze door aanduiden : het zijn zeer groote
vrienden.

E Z E L.

Vet i0 cat bonline (Ey!. Hoe het ook met het intellectueele van den Ezel zij, hij heeft een dom voorkomen , daarom wordt het Spreekw. van iemand,
die ver of is van schrander to zijn, gebruikt ,
en daarom zegt men ook wel : Alm tiinbt menigen
eyi 3onbc; fang corm/ als ook : Allen Met Jlict (E3et§
brie nooit pillitn brown.
eirt ma toopcn 30o a1 Dit lull / mail; 4ii Doubt Ain
trcb/ bit fiarrite bcn C3ei. Eene vergelijking juist
gekozen, oindat er geen dier is , dat, zoo men het
slechts zijn gang laat gaan , vaster tred houdt.
c e3cf§ ftraauluen elf/antic; / zegt men : als domBr

me menschen elhander vleii en.

Zetcr boo; ten C3cI gebragn/ ban boor ern paartr
in 't 3anb octiagen. Bit laatste zal wel het geval
met menig een' geweest zijn , die het zoo ver gebragt had, dat hij zijn' Ezel met een Paard verwisselde , en Spreekw. gehruikt , geeft het den wijzen
raad um den nederigen stand, waarin men geplaatst
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is niet te mishennen , en van hoogeren zijn geluk le
verwachten. Op gelijke wijze zeide men oudtijds

en zegt men ook nog wel : Zete; met ern C3e1 gc3eten I ban met ern DEUR gelifogen.
late 013ci geboren i§ fterft gem paarb: echt domme
menschen worden nooit schrander , of , met een behrompen verstand neemi men nooit hooge vlugt.

Wanneer pet ben C3r1 te Wet ban pat rill op
't if ban§en en breerit Min been/ zegt men ter waarschuwing van menschen , die door het lot te gunstig bedeeld , al te weelderig en daardoor ongeluhig

ern C3e1 (toot 3irD peen tkieemaai aan ben3eifben
Item/ en zou dan de mensch door herkaalde onvoorzigtigheid zich van dit dier laten beschamen?

ij frDaamt 34/ alb ten C3e1 Wien be 3art ontliatt/
zegt men schertsende van een traag , schaainteloos.
'nen:ch.

Wit Gillen Dem bibben / 300 al§ men brit C3e1 bibt.
Dit is boertend gezegd: door slagen dwingen.
fprinot ban ben 0# (orse, het paard) op ben C3et:
Aff Aoudt zich niet aan een ding , maar slaat nu
tot dit, dan Raeder tot jets ander: over.

1Ij limpet alb ten '3e1 arDter 3iine men/ is eene
Spreekw. vergelijking , om vergeetliaheid uit luikeid of domheid gesproten , aan te duiden.

F.
Onder deze letter zijn mij geene Vaderlandsche
Spreekwoorden of Spreekwoordelijke ZegswOzen
nit het Dierenrijh ontleend bekend.

25.

G

A N S.

'fie' Oan# blaa,Ot inti/ maar bijt act/ zegt men van
menschen , die wat niet al zouden doen ont zich te
-verdedigen , maar als het er op aanhomt , niets ondernemen. Zoo had men ook oudtijds . pij Wit 5c
Sieben en Draben/ map Ea§ Det gebeuren 3a1 / bijt Di!
at§ cell tiianc'i.
Dit beest heeft anders niet , als slechts een Platte bek
Geen tanden in den muil , geen klaauwen aan de voeten
Geen kromme nagels zelfs , om in het slijk te wroeten ,
't Is al maar enkel wind , schoon dat het vinnig ziet ,
Gezellen , weest gerust ! de blazers bijten niet.

J. CATS.
LS c 331/onnift preefite / bat men niet ftelen mot/ en
!ii 3e1f Dab be (115an0 in 5iin #cDaiittiier/ is eene Spreekwoordelijke opheldering van : doe naar mijne woorden , maar niet naar m lyne werken.
e ean5en telootien niet / bat be RieRengi Deal eten.
Aangaande dit Spreekwoord , vindt men in mijne
Nalezingen : Een Bans wordt algemeen voor een
zeer dom dier gehouden en vandaar zegt het Spreekw.
het domste yolk zelfe begrtypt , dat het zoo niet zfin
ban. Het strijdt toch met de natuur der kiekens
zich met hooi te voeden.
Pp preat boor be (fsanyn. Hetgeen bij het vorige Spreekwoord gezegd is , geldt ook bier. Men
415
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zegt derhalve ook wel van een mensch : Pet 1§ ten
boinme of onnoo3rie Can0/ en Pif preellt borq, be (115an3en I zal derhalve zoo veel zeggen als : hfj wendt
vergeefsche moeite aan , om zich te doer verstaan.
Hij verspilt ziine woorden. Hetzelfde als : Pet

i0 ben booben gepreeRt.
Vet i.0 tioq. be Oan3en (ook wel hoeijen of variens)
niet gelirouirten/ zegt men van wijn en sterhendranh
wanneer men daarop belust is.
MO be barren ppm/ Waken beI ian3rn. De waakzaamheid der ganzen is bekend , en wij weten , dat
daardoor zelfs eens het kapitool te Rome behouden
is geworden. Zij zijn ter bewaring van een boeren
erf , sours nog dienstiger dan honden , want bij het
minste dat, zij hooren , slaan zij aan. Het Spreekwoord zegt derhalve: dat het mindere wel eens voor
het meerdere zorgt.

Wit be§ Roning0 (i3an0 ret/ ft.. t be pittimen/ Donberb jaren baarna, Dit onfatsoenlijke Spreekwoord
heeft toch iets lachverwekkends, het zegt: wie tegen
de Grooten misdoet, moet het nog lang daarna misgelden.

G ARNA AL.
pij rieeft ern geDeugen al# ern Oarnaal/ beteekent:
een zeer hlein geheugen. Men heeft toch in het
Spreekwoord , tot dat einde , het gtnoemde diertje
gekozen, even als in het reeds behandelde: Drienbcn
of§ elefanten1 die kolossale dieren, om groote vriendschap aan te duiden.

G
Iii fie*

E I T.

4tt j upigelet ttin brie

41:

eitett Het huppe-

25.
len van een gent beteekent niets , om door het Spreekwoord te verzekeren, dat men volstreht niet: heeft,
is men zoo mild geweest om van drie geiten te gewagen.
Vet (115eitie loopt 3o0 biftiztit§ in be Rod/ tot bat net
3i.in tiarlit laat / hetzelfde met : 05. c firuirt gaat 300 Tang
te Water tot bat 3ii breeRt en Zie mug blicgt 300 fang
am tic itaa0 tat bat 31i 3114 Dranbt. Even gelijk het
geitje , dat gedurig in de kool loopt om te snoepen , eindelijk wel eens betrapt en geslagt wordt ,
zoo gaat het met hem , die zich aan het bedriiven
van een of ander kwaad overgeeft , en daarom zeide
onze voorvaders wel :
Wie veel wil viallen,
Mod eenmaal vallen.

GRAA T.

jij bait ban be eraat. Met den visa , die van de
graat valt , is het al zeer sleeht gesteld , en van
den inensch gebruikt , beteekent het , dat iemand al
zeer wager wordt en afneemt.
%an be Rat (of poes) Ram ern graatje toe. Zie hat.

H.
H A A N.
De Haan behoort tot die dieren , welke gaarne
met andere kampen, en als zij overwinnen hraajsen.
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Daarom zegt men van een driftig, opvliegend , of
ook wel stout , ondernemend mensch. Vet i ten
raan of ook wel Etantje/ wanneer het ver met
hem gaat, jet i§ ern 4aan met ren buntie Ram (want
zulke zijn de felste) of ook wel jet i ern #aanmet
Ram en fp= / en als hi/ volstrekt gelijh wil hebben:
jaan most toning Rraaijen.
6211 i# ern anebeer. Veer van een haan , zegt men
overdragtelijk van eene feat , een ruw vrouwmensch.
Nog heeft men : Iij i§ ern jaan op 3ijn rioen me0t*Lop/ voor , tehuis of in zffne eigene zaa/ durft hil
en wanneer men een schip in brand wil
wel;
ij 3utlen ben rooben jaan iaten Rraailen.
steepen :
ij fperit ben gebraben 4aan/ zal wel hetzelfde zijn
als tutor ben gebraben jaan/ en wordt door een gelijksoortig Spreekw. namelijk : Ii j 4angt ben gettraben jaan nit / opgehelderd. Men hoort het gebruiken
van een losbol , die om het geld niet geeft, en op
wiens beurs anderen vrfj teren.
dit; aa3. 3a1 gem Wtan nap Rraaijen. Over dit Spreekwoord vindt men in mijne Nalezingen , het volgende : het geeft te kennen dat lets niet uithomen , of
liever , dat niemand er gewag van waken zal , en
schijnt ontleend te zijn van den haan , die , na do
verloochening van onzen Heer door PETRUS kraaide
en dezen discipel zijne misdaad herinnerde maar
men zegge dan , in plaats van naar , na Araa#en.
%fie Damn marten ern Ram When: wat mannelijA is most zich mannelfik, vertoonen.
H A A R.

IR met boar jaar of phtimen ban 4rliben. Zegt let-
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terlijk Aorta een gedeelte van de jagt, viervoehig wild of gevogeltje, toe, en wordt Spreekwoordelijk op andere voorwerpen toegepast.

H AAS.
(Ern Uaa luaa men gem loop in 3irtj en liangt een
gorbe Wriman niet. Het strijdt met het jagt gebruik
een haas op zijn leger to schieten, — en waarom? —
Men wil het gevangen wild , als vrucht van zijn
afmattend werk en bekwaamheid in het schieten ,
kunnen beschouwen, 't geen zoo niet zou zijn, wanneer men den haas op zijn leger schoot , zoo wil
men ook het begeerde maar volstrekt niet om niet.
Aangebodene diensten zelden aangenaam.
Al to zoet dat is niet goed.
Vaar men 't mint intim*/ fpringt be bact§ nit
be grant. 't Gala homt dikwfils , waar men er in
het geheel niet op rekent.
Vif liep ati ern Dim lueg/ of: Iii ift 300 bang aT§
ern 4E10/ of: 1iij itie§t 4.et Da3enpab. Zoo het een
als het andere, wordt van een zeer bevreesd, beansstigd mensch gebruikt.
Ern Oa§ tirfpringt oat turf ten Irwin/ alb op 't
Atli= HAIL Wij kennen de vreesachtigheid van den
haas en den moed van den leeuw. Het geestige
Spreekwoord duidt dus aan: een bang mensch durft
wel Coat , als er geen gevaar meer is.
Olen flan nonit lueten/ hula; ten Daa0 ten Roe bant.
Zegt men wel eens lagchende , als men iets ongeloofijks hoort vertellen.
Vij bort ten ga3en pa*, wit weten hoe ligt het
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bedoelde dier ontwaakt , en daarom wordt het Spreekw.gebruikt van iemand , die zoo als men wel zegt
zijn oogen even bat beschieten.
'Die op time Da3en te gelijk jaagt/ liangt been ban
bribe. Als men op eens te veel tail , verhrjsgt men
dihwfils niets. Wij komen hierop nog wel, bij de
behandeling der Spreekwoorden van het jagersleven
ontleend , terug.
Vet i filltaab Da3en met trommet# tiangen. Door
veel gerucht te ma/ken , mist men dihtejels zijn doel.
De vreesachtigheid der hazen en het geluid eens
trommels, zijn bier aardig bij een gebragt.
Dee Donbrn 3pn b' Da3en boob. nit is buiten alien twijfel waar en zoo ook , dat men voor overmagt
buhhen moet.
H

A III.

Vet Dainmetje i gel:dollen : de zaah heeft haar beslag gehregen.
g en# anticr# Dam / ern cigen met : men teert het
meest op cent anderen mans bears. Men zegt in
dien zelfden zin , Vet i§ garb riemen iniiben ban ren0
anberen man0 1m.
Ili§ 't Dainnutfe geitloilen i§/ i 't fparen gebaan :
Men moet spaarzaam zjin , eer het te laat is.
HARING.

1k met bafq Daring of knit ban Daftn. Is hetzelfde bij de visscherfj , wat wij bij de woorden
haar of pluitnen, betrekkelijk de jagt mededeelden,
echter wordt het meer dan het laatst genoemde ge-
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bruikt , om aan te duiden : ih moet loch zien dat
ih er jets van te weten home.
Vet i# Daring boor ht. aan. Het is bekend , dat
lien 24e Juno , of de dag van St.
den Dooper) de bepaalde tijd is , waarop de haringbuizen van ons land het eerst de netten tot de vangst
of vO6r dat men
mogen uitwerpen. 1766r St.
den haring in het net heeft , kan men zich derhalve niet over de vangst verheugen en over dezelve
oordeelen. Men past het derhalve toe op jets ,dat
te vroeg homt of te vroeg geheurt.
pit it Tian 11 uitiRejlen ten paring gebaren/ zi et
op de mislukking der Duinkerksche vrijbuiters , die
voormaals , gedurende den Spaanschen oorlog , in
de Noordzee op onze haringbuizen jagt maakten ,
doch gevangen genomen en opgeknoopt werden. Men
gebruikt het daarom van iemand , die :kat van de
reis is genomen.
paring in 't !anti/ be otter aan Rant/ plagt men
in ons Vaderland te zeggen om de heilzame uitwerking van den haring op de gezondheid , aan te duiden.
JAN (JOHANNES

JAN ,

%

H V I Ii.

Di' Sit a1 ern Dabirt op ben tuin. De havik is een
roofvogel , die als hij in een twin komt , op alles
wat van zijne gading is bert , en dit is ongelukkig
gebruikt
ook wel op menschen toepasselijk.
het van een verspieder.
HOOFT

50.

H

E N.

pii i§ oejaagb a1 een 4rn/ die ern ei met se en:
11# weet niet van angst , waarkeen het te wenden.
e 4en i§ uitgeirob. Zegt men onder het gemeen,
van eene vrouw die ophoudt hinderen te hrfjgen.
3:Dt fjen lee ft nog/ at 4ceft 3ij be pip. Al weder
een ruw , onvoegzaam Spreekwoord van eene zeer
hranhe vrouw gebezigd , bj. welhe echter nog hoop
op herstelling is.
Ve rjennen leggen jjaarne luau 3ii een ei 3ien / en
zoo kuwt men gaarne met iemand , die wat bezit ,
waarvan het dan ook figuurlijk zoo gebruikt wordt ,
J. CATS haalt er in zijn spiegel omtrent aan :
111.,

Die wil winnen of minnen moet bijzetten.
Het penningske , wil een broertje hebben.
Net leege handen is slecht havikken lokken.
De Zeeman noemt ze rechte dwazen ,
Die visschen willen , sonder asen.

H0

E F.

(6; ig fpcicq nor4 jnefflat ban te tnnben: Men meet
volstreht niet, wat er aanleiding toe gegeven heeft.
H0

E N.

ficikei oij! be rjoenber? Team be diem. flit zegt
men spottenderwijze tot iemand , Wiens praat ons
verveelt , ons hem te beduiden , dat hetgeen hii
zegt niet veel ova het 10 keeft , even als gehahel
zonder eier leggen.

2110 men roept: gu# t ban meent men at be Doenber§.
Al noemt men elk der hoenders niet , op alien past
het woordje gas om hen weg te jagen , en door
het Spreekw. wordt herinnerd , dat men niet altjed
den persoon , dien men bedoelt, uitdruhhelijA be-.
hoeft aan te wfizen.

i§ bd. Zoo zegt men van iemand tegen
Wien een algemeen kwaad gerucht verspreid, of vooroordeel opgevat is , zoo dat Beene redenen tot verdediging of verschooning gelden , even als men een
hond op 't lijf valt, die den naam heeft van dol te
zijn.
Sit o13 3ijn tap. WO komen op dit Spreekwoord terug, als wij de , van het landleven ontleende, behandelen. Thans alleen : het wordt zeer eigenaardig gebruikt van een doormen vreh ,uit Wiens betas
niet ligt geld komt , even als of er op den dour een
wachthond op zat.
4t,1 at mete Dem be Daub bank: hcy verdient daarvoor geen' anderen dank', dan die hem door een verachtelfjhen hond zou toegebragt worden.
ern Daub 3ou bat 3ifn meet niet getien. Zoo spreekt
men van een lehher beetje schrijft TUISMAN. lionden laien toch geen anderen aan 't zelfde been
hnaauwen , al waren het hunne eigene moeders en
gunnen niemand iets als zichzelven, volgens een ander Spreekwoord 1ij ffagt ben rjonb/ bie op 't !dot
fag/ Dii mogt bat Self niet / en With niet toetaten bat
be oft het at. Iets , 't welk zich , uit aanmerking
van het genoemde zeer wel begrijpen laat.
IuDe

411'

Daft
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e'en goebe ittater4onb/ ont3iet geen mor§ific ffoot:
Wie zfin doel bereiken wit , moet zich door niets
onaangenaams laten terug houden.
pit laat inn 4onb Diann. Wil zeggen : hij maakt
het somtilds onder zijn werh slecht , even als hon.den , die in hun loop, door het optrekken van een
Foot, hinken.
ern Ijonb aan ern been Rent Beene Urienben. Dit
Spreekwoord uit den gulzigen , inhaligen aard der
honden afgeleid , zegt eenvoudig: eigenbaat sluit de
vriendschap nit.
met Riau iapje§ feta mrn ben janb leq. eten: Allengskens gewent men aan eene zaak. De gewoonte
wordt een tweede natuur.
Vet 0 ben rem Daub Ira / bat be anbere in be ReuRen toopt. Dit is zeer natuurlijk, omdat het lekkere beetje hem daardoor ontrooft kan worden, en zoo
wordt het spreekwoortl wel van de jalouzfi tusschen
inedevrifers gebruikt.
't913eRoint Dem all ben ont, be Ina* of ook wel be
braabluntfit. Heeft hij zoo lets gesnoept en wordt
het ontdekt, flan moet hij het wel Bens danig misgelden , en dit wordt op iemand toegepast, dien hetgeen
hij ondernomen heef t, zeer hwalijk behomt.
WI iiinbt ben Dont' in be pot: dien deze ten bewijze,
dat alles op is , uitlikt ; en men gebruikt het van
iemand, die to laat aan tafel komt , wanneer alles
reeds op — alles gebruikt is.
%co cr jaar ban Inn 4onb op. Dit is eene gemeene uitdrukking onder het y olk , als men am raad gevraagd, er zich afmaken wiL Ik heb het zoo sneermalen boertende hooren gebruiken , doch het oor-
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spronkelijke duidt jets anders aan , namelljk : dat ?ionden Naar , op eene gebetene wonde gelegd , van genezende hracht is.
Alen Ran figt ten ftoR ittnben at§ men ben bonb tuff
Pan: een middel vinden, om iemand te benadeelen
of onregt te plegen, zoo men dit verkiest.
ioopt \hug/ at§ yen 4onb met ben ftaart ttilifrW
pooten/ een bewijs , dat het dier angstig afdruipt,
en zoo wordt hij , met wien dit ook het geval is ,
daarmede vergeleken.
VA ITO Ed§ (of ook wel met d. gelij A) be 4ontr
naar of op ben fteen. Dit doet het dier wanneer men
het er mede werpt , en het wordt daaroin van hem
gezegd , die zoodra 4# in linden is , zich op de oorzaak
ervan verhalen
beRenb / al§ he Dante Daub. Men vindt hier
eene verklaring van in de .Nalezingen , bladz. 75 ,
waarop echter later aangemerkt werd, wat in de voorrede voor deze handleiding is inedegedeeld.
Maar tine Daub tegen p ..t/ p ....n 3ij alien tegen:
men heeft somtfids maar iinen mensch noodig , om
alien tegen zich te Arfigen.
ern open pot of open Ruff/ baarin fteeRr iigt be fjonb
mutt. Vader J. CATS teekent hierbij aan
Een open pot, een open beurs,
Een open deur,, een open keurs ,
Een open mont , een open kist
Daer wort gemeenlick jet gemist.

Vet t gem barer om *Intl/ of Rat nit te jitoen / zelfs
die huisdieren naar buiten to zenden , — derhalve
al zeer slecht weer.
3
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Alen Deljaeft ben Ntnb gun Urnab,:te 'Olen/ yiniang Dij
met ben ftaart idni§peit. Men werpt kwRde, hondn
die bijten zouden, brood voor om ze te paaijen,.maar
dit is niet noodig wanneer zij kwispelstaarten , dewijl zij toonen in een good humour te
zijn , en zoo behoeft wen , door geld of beloften
Beene vrienden , maar wel vijanden in zlyn belang
over te halen.
Olen 3a1 peen fpeft peiten in jet negit ban ben onb,/
of ittoriten in 'cinben ital. Zij zijn er, toch graag op
en verslinden ze. Men moet dus iets niet daar
zoehen, waar het niet te vinden is.
ail 4reft be ManbOTOornen aangettortften. Vergel.
de Nalezingetz, bladz. 78.
het 3iin Dontsibagen : de dagen tusschen 20 Julij en
20 Augustus doorgaans de warmste van het jaar.
Zij hebben lien naarn verkregen van de eerste Egyptische en Chaldeeuwsche sterrekundigea , naar den
Sirius of hondsster , die etine der glansrijkste aan
den hemel is , en ook wel den grooten hond wordt
genoemd. (7).
(gen Diaffenbe jenh Er* nog niet Spreikwr gebrnikt:
dreigen is nog geen doen.
WO men ben Daub Ou= jeer / ban Iril nienftem
gen : als vletyerff in het spel hovel- , is het ergste
te duchtena
ten Dolt f b rig maar ten ftaart: op den
rt
staart , als henmerh van den hond , na , zon men
hem , ont

hondsch gedrag. , voor een hond louden.

arrit Dan al§ ten 4onti: h j veracht hem.
ail inot ben ijanb nit en foopt 3tifinebe: hij duet
een onbezonnene gehhe daad, of, wat hfj in anderen
misprfig t , begaat &if zelf.

IU i 5oo battet aL een tone Ijonb. Jonge honden
zijn toch doorgaans vrolijk en speelziek.
pfi i ai eit 400 a a II ben Daub: h# is er zijne
vrijheid kwijt , of ook wel : hij moet er wahher
blohken.

e; 300 aangnaam at# ern Daub in ern Irtrgeffliel: zoo min well als dit dier in zulh een spel
zou zfin.

af, ern tiuife 4onb : een vuilaardig mensch.

%iat ben onb 3orgenf Me met duce paa2,. fOoeneti
4efiben. Het onderste van den hondepoot, de zool ,
wordt in dit Spreekw. met een schoen vergeleken
waarvan de mensch slechts ün , het genoemde dier
twee paar behoeft , en er door aangeduid: Behommer
zoo weinig over het mindere , als een hond over
het meerdere zoude doen.

%,I# time 4onben ber4ten am ern Dern/ Wilt be berbe
et nue Dern. Zoo ziet men het dikwijls met deze
dieren gebeuren , en zoo is het dan ook wel onder
de menschen , die wanneer beide jets bejagen , het
soms zoo driftig en onbezonnen doen , dat een derde,
die het ook wel verlangde , zin zin hr#gt , en er
mede gaat strifjhen.
Dij inerpt Da boor be lanben,/ nit den Bijbel ontleend , zegt hff verkwist het.
Men matt gene fiapenbe Donben itiaititer maften: wat
nadeel aanbrengen zou, moet men laten rusten.
Met onittinige 40min11 i imab i713.en barmen. Mt
Spreekwoord behoort tot die van het jagersleven en
zegt: het is moeffelfjh van zulhen jets gedaan
hrijgen , die er geen zin in hebben.

pet i&

üonben ti. teem DIaffen / namelijk
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dan wanneer men het verkiest , en zoo bezwaarlUk
is het tevens , eigenzinnige menschen te brengen ,
tot hetgene tnen verlangt , zoo lang het hun niet lust.
1)ii &eft land boor be Donben jjefooptni zegt : als
een landlooper of bedelaar , op Wien de honden aanbaffen , rondgezworven.
Vie met fjonbrn °moat/ ittijgt bloolicn. Dit is
hetzelfde als : bit nirt pert atm:mat/ tuorbt trim Befintt / bit met timpani =Etat inert 4inften/ en do
zin zoo wel van het eene als van het andere: hwaad
gezelschap is schadelif h.
`Xuipenbe Donbcn &Urn Det mitt jet iptit 'um Zii
doen in stilte 't geen andere honden door hun geblaf
verraden , en op mensehen toegepast , zegt het : stilzwggende luipers zffn het minst le vertrouwen.
MO be cube ijanben bfaffrn/ i§ het tijb bat men ttit3iet : als menscken van ondervinding waarschuwen ,
moet men niet uitstellen naar hunnen raad te hooren. Men , past ook wel dit Spreekwoord op geoefende Pleitbezorgers en hunne partij toe, als
raadgeving , om dan toch op zgne hoede te zijn.
lc jonbeu lull tribrn/ most fia ... n to p.... n berbribtn: wie ondeugende menschen tot hun pligt wil
brengen , moet op de onaangenaamheden , daartnede
dihwjels verbonden , rehenen.
zoom Donben itijten nirt: wal er de mayt niet
nicer toe bezit , han geen hwaad doen.
Xegen boo3c Donben / tioa3c finupptIO: bly verdediging tegen hwaadaardigen aanval, hracht tegen hracht.
Zijnt rigent Danbrn biiten bon: zijn eigen yolk ,
huisgenooten enz. , berohhenen hem dat hwaad.
Vit 3irt tr nit/ bat tic 4rinben cr Kim lirciob ban
I ..%;

37.
501tbeli insiten. Uit aanmerking van de gulzigheid

dezer dieren , moet kaj er al zeer slecht uitzien,
met Wien het geval zoo hunnen ztyn , dat zji het
door hem aangeboden voedsel zouden weigeren.
1)4 Decit bat lueg/ a1 of 't ern Daub brill ((darn
Dab. Zegt men , als iemand op ondergane beleediging Been verhaal heeft , zoo als een gebetene dit
niet heeft , op den pond , die na de beet, hem ontloopen is.
iii j loopt ten 4onbenbrafjr : een hlein drahe.
Mir 3a1 bet itlaffen aan be Donbrn Damen? Is het
autwoord op de klagt, dat iemand zich gemeen , rum
of hard uitdruht, en tnen hem niet tot rede ban bren
gen. Ook gebruikt men het wel in den zin van :
wie han alle hwaatisprehers en lasteraars den mond
stoppen
Zebra (commandeer) le Donbrn en Dlaf 3rif/ is een
brusk antwoord , als men iets dat opgelegd wordt,
weigert le volbrengen. Het bilvoegsel ; en Dfaf 3rIft
geeft de diepste verachting le kennen.
Vet 3a1 et ftenbrn. Olt heb, ik nimmer gehoord ,
maar wordt bii P. WEILAND gevonden in den zin
van : er zullen stohslagen vallen.
Mane Donbeiten# biiitien tang jongerten#/ worden
lang geliefkoosd, als men hen op den schoot neemt,
streelt en jongen noemt. Olt wordt op de liefde
tot jonge hinderen toegepast.
)Dij i# ban Det Dontije ((darn/ zegt wel in den omgang : 14# is trotsch doch waarom dit zoo genoemd
wordt, is mij tot hiertoe onbeliend.
et 3iin meet Donbjcp bie Worn &nen/ wordt gezegd van gelijhe personen of zahen.
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De reden , dat het Spreekwoord : Worn iii otter belt
_lionb/ ban Rom lit elm ben ftaart/ bier niet behandeld word ; ligt in de verklaring 'welk ik daarvan
in mijne Spreekwoorden van de Sckeepvaart ontleend,
gegeven heb.

Vij 'Met Cr 4onb§r4 nit: lei)* vertoont zich norsch.
1)0 bebanbelb in onb§c#: onbeleefd , of ook wel
vuilaardig.
4orib§r4 Øierio: verbazend inhalig ., zoo ams
een bond , die een ander niets gunt.
is Dontift4e brut/ die wreedaard bait;

II o N I G.

frnctrt 4cm 40nig owl ben numb. Hij die dit
Spreekwoord gebruikt, neemt honig voor zoetigAeid
waardoor men van kinderen , zoo men er aan likken
laat , alles gedaan kan krijgen , en bedoelt er mede:
hij vleit hem zooveel hty han , om slechts doel
te bereihen.
Irt aa; be it 4onio nit 3itigt/ 3u11t be fpin Until nit.
Zie spin.
111 0 tt E N.
ig ten 4orrnbrager/ en Zij act 4r1n 4oren§ op.
Men vindt die Spreekwoorden in versehillende talen , maar naar den oorsprong heb ik lang te vergeefs gezoeht. In de oblectamenta juris feodalis

van C. T. lIommiLws Lips. 1755 , treft men onder
anderen , dit aardig vertelseltje aan. Zekere Vorst
die, -op de jagt zijnde van de gastvrijheid zijner
onderdanen, het schandelijkst misbruik maakte, door
de verleiding van gehuwde vrouwen , schonk , als
hem dit gelukt was, aan hare mannen, het regt van
de jagt in zijne bosschen. Ten bewijze hiervan zond
hij hun als diploniata herishorens , Welke zij tot
pronk , boven de deur van hunne huizen plaatsten.
Wanneer nu de voorbijgangers dit zagen , begrepen
zij de bekende oorzaak zeer wel, en zeiden lagchend :
pti braagt Doren§I of , 2i De* hem Derail opgryt.
Men vindt omtrent hetzelfde , bij NICETAS , lib. II.
de imperio Andronici, aangehaald in de EncyclOpedie , troisieme supplement , V. CORNAIID p. 93.
/Vat 4E1=0 Dcrft Intl ftarn: wat de magi heq,ft
wil zich laten Belden.
Vij mint Det op 3iin Doren§: ontleend van de stie-

ren , die honden of menschen onderscheppen en in
de lucht werpen , zegt
speelt den baas , of :
paht het geweldig aan.
fpj 4reft 3iin 4orrn# nog Ina afgeftooten:
nog niet aan het einde van *I n aanval of verdediging , maar heeft, nog magt genoeg.
pi Emit Drt Dul0 op An Doren0: hij brengt er
alles in beweging.

off nrrnit te tied ook wel attr# op Min Doren`; :
hfj overlaadt rich met werh.

ftreftt tie Doren# op .;
begint te dreigen ,
of , zich in zijne magt te vertoonen.
p4 Daft tirij int op 30 Damp voor heVstoh,
wegens de ringen op de horens : 49e heefi al heel

wat voor zijne rehening.

40.

Dranbt er 4oren§. Dit is ontleend van eert
vroeger gebruik , om in pesttOd , of bij , aanstekende
ziekten , horens te branden , ten einde door den rook
ervan den dampkring te zuiveren. Intusschen laat
het zich begrijpen , dat dit een onaangename lucht
verspreidde en van daar wordt er door aangednidt,
dat pen ergens Wt. (8).

Mtn moet be 4or3ei1 niet teroen. Dit is uit het
Latijn overgenomen, en zegt: men moet zich de vfiandschap van hen, die ons Awaad hunnen doen , niet
berohhenen , horzels wrekeu zich toch fel aan hen'
die dezelve aanraakt.

u 0.
p)ti Ducat Dem be #itib otter be Doren. Dit heb ik
nooit gehoord , maar het bestaat toch , en moet . , van
het villen der dieren ontleend , aanduiden: kji Aleed
hem geheel en al nit.
eet Da met Duib en Daar zegt in de gemeenzame taal , geheel en al , op.
en moet be Duff) niet berbeelen I re; be Zee; geZie beer.
batmen
3iet boor be uib Dern dringt tot den grond
der zaait door.
Men heeft de overbekende Spreekwijzen van de
huid ontleend , die zich zelven verklaren Ql% 3uit
e; ban penen / 300 ift It op be juib Tom. 'ee 4tiitt
111:1
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jeuRt u/ oeloof ik. .te ttanb ken lu§tig op An
pib. 1D# 1§ bang boor 30n Di:lb; maar behalve deze
is nog wel in wandeling : dB e boffenDuib nan be
Iceutuertuib naa4eu/ voor : list b9e geweld voegen.
.......1.1.1111.-.-..

I.
finder deze letter zOn mij geene Vaderlandsche
Spreekwoorden of Spreekwoordelijke Zegswijzen ,
nit het Diefenrjjk ontleend , bekend.
40.1...............

K.
TM i# ten Ralf: een jong kinderachtlg mama, —
ten ioeb Ralf: een zachte bloed.
Vii jteft ten Ralf gentaaRtI zegt men van remand ,
die ter goeder dage geweest zijnde , het overtollige
terug gaf. Maar waarom noemt men dit zoo ? Is
het antwoord te vinden in de natuurlljke historie
van het kalf , naardien dit dier , te veel gedronken
hebbende , het weer zoo gemakkelijk van boven ontlast ? — of is het , om de gelijkheid van het geluid if
Mogelijk moet men beide denkbeelden hier vereenigen.
Vti Deeft ten Ralf in 't tiff: hij heeft zoo veel
gedronken , dat kV het zich weldra moet befit mahen.
Vet Ili ten Ralf Alo3e0. Zie over dit Spreekwoord
de Nalezingen bladz. 57.
Mtn bempt ben put / MO jet Ralf berbronRen i§:
Men komt net zifn hulp te laat.

42.
Zij pfoegt met ern anbermangi kaff. Dit is genomen nit Richteren XIV vs. 18 ; en duidt aan : dat hi
eens ander: arbeid als zips eigen .gebruiht, of heimelijk van iemand met raad en daad ondersteund wordt.
pot itomt et Ralf bif 3ijn inaat ? Hoe homt zulh
een vriendenpaar loch zamen ? want in de jeugd
neemt men het zoo naauw niet , en twee hokkelingen , die in de weide bijeen komen , zetten het
dapper op een huppelen en springen , ofschoon zij
elkander vroeger nooit zagen.
ern itinb Sou Imam/ bat ern ruff ern Dreft i#: de
zaak is zoo , dat zfj den onnoozelsten in het oog valt.
1ij reft 3ifn hattirdaauluen afgefoopen: hfj is van
hind jongeling geworden.
Vet i# rtalbertiefbe: de eerste liefdehoorts van
jongelui.
Vij if, be itatberfiefbe boor : de eerste driften en
dartelheden der jeugd le boven.
et itomen Inter italfftriten ban offertutben ter mark:
er sterven Sneer menschen in hun jeugd, dan in
gevorderden leeftffd. Het punt van vergelijking is
vrij juist , want het, aantal kalveren , die geslagt
worden , en wier vellen ter markt komen , zal wel
dat der ossenhuiden aanmerkelijk te boven gaan.
Ilatf filaix utu 400f/ Want be Winter i nog fang/ be-,
veelt den pligt der spaarzaamheid zoo luide awl ,
dat men het slechts te hooren heeft , om eraan herinnerd te .worden , en het belang ervan te gevoelen.
alaet ern boob Ralf i garb Wien/ ziet op ontijdige
of lieyer te laat aangebragte hap, die doorgaans
vrij onverschillig is.
ge 3omer (ook wel te St. Jutmus) al# be Rattle=
op rjet ii !.,2, ban3cn / wijst op een' tijd, die nooit homt.

43.
vii i0 Ilan fict Raffle gene3en. Zie de Nalezingen
bladz. 85.
KAMELEON.

pet i# ern liamriron. Dit dier is eene soort van,
haagdis , zich op de boomen ophoudende. Men
droomde er eertijds van, dat het allerlei kleuren ,
naarmate der ligehamen , waarop het lag , aannam ,
en bestempelde van daar Spreekw. een' mensch, van
een onvast harahter,, die naar de omstandigheden
allerlei gedaanten aanneemt , om zijn doel te bereihen , met dien naam.

K
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Ve kat itifftt ben bagel uit ben boom/ tuurt zoo
lang op denzelven , tot dat hij er uit valt , Spreekw.
gebruikt , zegt het : hij houdt zoo lang aan , of
wacht , tot dat de zaah haar beslag heeft.
pii itijbt be hat uit ben boom. 't Zij dit eene verbastering van het voorafgaande Spreekwoord is , of
een kat , door haar lang aan te staren in gelijk lot
met den vogel deelt , de zin is dezelfde Ms die van
het vorige.
pet id boor be hat. Men weet , dat bij het vallen
van eenig voedsel de kat er spoedig bij is om het
weg te snoepen , en daarom beteekent het Spreekw.
het is verloren.
1i f fiacijt be liat/ bie Wei WO MI eeten/-maar be
pooten ongaarne nat maaftt. Juist overeenkomstig den
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Gard van het dier gezegd, beteekent het Spreekivoord 4ij wil wel genieten , maar er niets ,waarins.

4ij Been zin heeft , aan doen.
ftiturt 3ijn Rat. Dit zegt men van iemand , die
zelf niet hoot, of naar jets niet omziet, zoo dat men
zich van hem niet weer bedienen han , dan of hfj
zjin hat had gezonden.
Zenb ern Rat naar eitgrianb/ miaauln 3rgt 3ij
3ij mug Raw. Dit is eene satyre op eene mislukte
zending van vader J. CATS naar Groot-Brittannieen wordt gebruikt van eene onderneming , aan iemand toebetrouwd , welhe op niets uitloopt.
300 3iert al§ ten Rat/ zegt : zeer zieh, vooral,

wanneer het met braken vergezeld gaat , een spoedig,
kenmerk van ziekte bij de batten.
Zij *atm Dui§/ Ed§ be Rat met be mui§. W Weten , hoe de eene met de andere owspringt , en dus
houden al heel erg buss.
duidt het Spreekw. aan
Zii i§ rent Rat / zegt men van een sp#tig meisje•
en ook wel van een ontuchtig vrouwspersoon.
Rnifrpt be Rat in ben banker: by doet heimelff
hwaad.

Vij Inapt al§ be Rat mm hen eeten Dui/ (bevreesd
dat zij zich zal kande* h,) met niet , hoe kV de
zaah zal aanleggen.

metfrit be Rat in ben father. In zulk een geval
moet het diet daar wel kwaad doers , en zoo gaat
het ook met een woad of ziehte die men niet grondig , maar slechts uitwendig heelt of geneest.

ij Riiitt al§ een Rat in ern intent partui§: ktj
ziet er zoo verlegen en beschroomd uit als dit dier
op de plaats waar het nog niet gewoon is. (Dik-
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nOls worden , vooral in de koopsteden , batten in de
pahhuizen verplaatst.)
Do kept Rat in ben 3aft. JJij dit Spreekwoord dient
opgemerkt te worden dat het niet luidt : yen Rat in
ben 3afti en ,dat hat in den zah eene losse , grove
stoffage is , die weinig geld kost. Door middel van
pappen en persen , weet men er een goed uiterlijk
aan -te , geven. Zij nu , die geen kennis van dit soort
van goed hebben , zien het , op het niterlijke afgaande , voor iets deugdelijks aan ; doch zoodra krijgt
een kenner het niet in handen , of hij wrijft het
tegen elkander , waardoor de glans verdwijnt , de
pap er nit stuift , en de grove losse draden voor den
dag komen. Wie nu meent , wat goeds gekogt te
hebben , ziet dat hij bedrogen is en moet zich het
verwijt getroosten , dat hij hat in den Zak gekogt
heeft. (9) Vanwaar nu het genoemde goed dien naam
draagt , kan ik niet bepalen , maar genoeg is het,
dat .er door aangeduid wordt : Wie iets zonder het
vooraf lezigtigd of er hennis van te hebben hoopt ,
z,u. , ten minste KAN bedrogen worden.
Miemanb tuff be Rat be bet aanbinben of aanboen.
Men heeft de volgende fabel : eene kat maakte
groote slagting onder de muizen. Die piepende menigte hield een' breeders raad over de middelen ter
barer behoudenis , tegen zulk een' gevaarlijken vijand , en goede raad was dour. Nu sloeg een door
ouderdom grijs geworden muis ,voor, dat men de kat
een bel zoo aanhangen , op dat zij door het klinken
ervan , overal verraden zoo worden en de muizen
zich zouden kunnen bergen. De vergadering juichte
dit voorstel toe ; maar de zwarigheid was : tic pi

46.
be Rat be Del aanboen? Niemand der meeldieven .wiide dit hagchelijk werk op zich nemen en dus bleef,
de kat zonder bel, en beloerde de muizen als te voren. Spreekwoordelijk nu, wordt dit gebruikt , als
men iemand, of jets niet aandurft. (10)

pet i# gen Rat stn 3onber 4anblOornen aan te taften:
het is eene moeijelfiehe onderneming. Men zegt het
ook van een' kloeken wahheren mensch, tegen welhen
men op ziet.

%I§ be Rat bean Detben be tnui3en 110 Ioopen/
(ook wel knaauwen) als er geen opzigt over de kinderen , dienstboden enz. is , gaan zly maar al te
veel hurt gang.

Alen 3ou et op itegieben alb ten Rat op ben =limb130t. d. spottenderwijze : er zulk een afkeer van
hebben als dat dier van een pot met lets , dat zoo
als mosterd.
scherp en bij tend
Nan be Rat Rona ten graatle toe : ook de minderen
moeten wat hebben van 't geen de meerderen hr# gen
en genieten.

Vat gij aan be tnui§ viten 3oubt/ geef bat aan be
Rat/ en maali ban ben naab rem beugb. Voor 't graan
dat een i*uis opknaauwt , kan men eene kat onderhouden. Zoo moet men aan de eene zijde Beene hasten ontzien, die aan den anderen hunt weer met
winst inkomen.
Ztaar ip7 ten 3luarte Rat tujir4rn oeRatnen. Een zwarte
hat, was oudtijds een zinnebeeld of voorbode van
ongelnk , daarom zegt het Spreekwoord : het is door
een ongeluhhig toeval verhinderd.

ij itceRt et be Rat in / zegc men , als iemand onder zeher voorwendsel zLin woord breeht , en moet
nit het voorafgaande Spreekwoord worden opgehelderd.

47.
%to men be Rat op ct flick binbt / uil 3if nict erten:
opgedrongene gunsten treffen geen doel.
Om bet minnen ban pet fmccr lint be flat be Ranbcleer,: het is niet om niet , dat men vleit of dit of
dat doet ,— men heeft er zijn voordeel of genoegen
bij op het oog.
/De Rat =lift bc§t/ alb 3ii jongcn 4reft: wie
deren keeft ziet het naauwst op zijn voordeel ,omdat hi/ er voor zorgen moet.
e Rat/ bic jet fpit, (ook wel gebraad) lira/ moo
men jet fpell niet ti Otrouturn/ daardoor toont zij toch,
erop belust te zijn. Spreekw. zegt het :‘ men moet
met vrifers zeer voorzigtig le werk gaan , ander*
komt het wel eens te ver en verkeerd nit.
T)at i be Rat be Ran§ bcboicn: de zaah zoo maar
prifs gegeven en bedorven.
Ceti inorpcnbc Rat tuarbt lift gebat. Eene waarschuwing tegen diever# en verboden minnenhandel.
pit i0 be Rat bic be Ra§tantc§ nit jet bumwait: die
zich door een andere , tot een gewaagde , gevaarlijhe onderneming , gebruihen laat.
10# i§ ' ado Rt at§ hoicance§ Rat/ waar bij ook wel
gevoegdt wordt , bit ban itificit rib be pant Draft. Ifr
dit Spreekwoord wordt het onverstand van SALOMO'S
kat , tegen zijne wijsheid overgesteld , om een onnoozel mensch aan te duiden.
c Rat 34 met 3iin tccgt maag nict incg tool= /
4111

zegt men van iemand die veel gegeten heeft , en
schijnt ontleend van het snoepen der katten bij de
slagt , wanneer de ingewanden van het vee door
voorafgaand vasten enz. geledigd zijn.
at noc4 Inuit obergebtcbcn: het is alle s
111)aa':, i
verloren geraaht.

48.
Jaen mart gem Ronthierfter brengeg/ luaar een moo*
Rat 01 is hetzelfde als met boffen te born
breft/ meet 3ijn i:LenbQ.Rot fluiten/ want 9elegenheid
nsaakt den diet, en is eene wijze raad bij de opvoeding van het sehoone geslacht.
c Rat Ran jet mui3en nict laten: het instinht laat
zich niet vernietigen.
Bij frDeiben nog 3cio nict / 3ci be Rat team be mufti.
Dit Spreekwoord geldt hem , die als 110 een en ander tegen iemand gezegd heeft , er nog heel wat bij
te voegen heeft , doch men gebraikt het ook wel ,
als men voor het einde van den maaltfid , nog een
glas met elhander wil drinhen.
Vat i gem RattcbreR/ zegt men van lets , dat men
ongemeen mooi vindt , als de sterkste tegenoverstelling tegen het verwerpelijkste.
Vij bora RatteRluaab uit/ zegt men van iemand die
in stilte zoo wat voor de grap doet on te plagen ,
zoo als dit met katten dikwips het geval is.
Vet i1 ten Rat-aagi/ aas voor de katten , overdragtelijk een sleat , nietswaardig mensch, , ofschoon het
in de zamenleving ook wet in fiaauwer , zachter zin
genomen wordt.
pet i# Ratieffpef/ zegt men , als het plagen , op
hnorren of vechten nit zal loopen, even als bij
jonge katten.
Wat ban Batten Rom/ hit! Ind mui3en: de geaardheid der ouders gaat dihwüls op de hinderen over ,—
zij worden hun
560 be Batten mui3en/ ban miaauluen 3c niet/ zegt
men wel aan tafel , vooral in de kinderkamer: als er
reel gegeten wordt en het er sill is.

49.
/Eaten en inilben moeten to 4uf# Milian. Het belang der Auiselfjhheid, hier aangeprezen , laat zieh ,
hoe grof de zamenvoeging der voorwerpen ook zij ,
gemakkelijk verstaan.
20 trim at# Witten en Donben : zij hunnen elhander niet verdragen , en liggen altgd overhoop.
eg7 narDt# 311 11 a! be imam vaulty : in het donhere han men over de sckoonheid niet oordeelen.
Vet rerfte atinin i0 Flatten oefpin: geeft dihwyls
niet weer dun het genoegen daarvan gesmaaht, met
het spinnen der katten vergeleken.
t§ et mebe geriatiertaart. Over dit Spreekwoord
zie men de Nalezingen bladz., 87.
Da int* ban be baan. P. WEILAND
of
teekent hierbij aan nit A. HARTSEN : ARGANTES, hier
het hatje van de baan , meester van alien." V.
LOOMS schrijft : het sehijnt herkomstig van den
heldenmoed der oude Katten, waarmede de Batavieran of Batten in naauwe betrekking stonden ,
waarom dappere manner in 't Duitsch vroeger Katten of Hessen geheten werden. W. BILDERDIJK
merkt in zijne aanteek.: op de Korenbloemen van
C. HUIJGENS aan : Het hatje van de baan. Allergerneenste uitdrukking , nit de laagste klasse van 't
slechtste geboefte genomen. 't Beteekent eigenlijk
de hoer , om welke in een openbaar speelhuis gedanst
wordt ; de baan was de ruimte , waar binnen dit dansen in de zoogenoemde speelhuizen geschiedde. "
Wat hier ook van zij ; hatje van de baan is Spreekw.
genomen , die Loon geeft of de hoofdrol speelt , de
prima persona (voornaamste persoon) in een of ander geval.
4

24 intent/ bat '# Wei3ergi Rat Dora nirDt Dit
zegt men schertsende van eene vrouw , die zich zonder grond laat voorstaan, dat zij voor wat groots
moet gehouden worden , en zich daardoor zoo belagchelijk aanstelt , alsof zij er trotsch op ware , tot
tie kattenfamilie van aanzienlijken huize te behooren.
K E itl E L.
SU§ be giertgaarb broil* isi/ ban§t be Remet. Een
kernel danst Dimmer ; de ligchaamsbouw van het diet
verbiedt het , en zoo min , wil het Spreekwoord zeggen , han ooh een gierigaard daar hij alt #d meer
wil dan h bezit , regt vrolijh tijn.
Ott paR moet naar ben Remet 31In/ of rjet braagt
100: hetgeen men iemand oplegt , of Ay op zich
neernt , moet naar zijne hrachten berehend zifn , of
het gnat niet naar wensch.
KIKVOIISCH.
let ten htiitaor1cj op ten ftotti jif Intl inter naar
ben mobberpott: wat regt gemeen is belt, ofschoon
,men het verheife , gedurig weer naar het lage over.

K

I P.

In 'het Spreekwoord : Rip! ift deb 1e / moet men
naar WEILAND niet aan het dier van lien naam,
maar aan een hnip denken.
Men spreekt van Rippenbei om een menschenhuid
die peuhelachtig is, en van RippenDitnb/ om hortzigtigheid aan te duiden.

54.
't 3igi tuaariÜR seen kippen / (geen Akin) Dui#4011ben.
flij gaat met be Rippen (hoenders) braes op ftoR :
zoo als deze , op ztok , gaat hi" vroeg naar bed.
*ii flar4t be Rippeni rjeeft jii beef eijeren/Dil maaRt
beef boppen: wint hi/ veel , hfj verteert of ver,wist
ook veel.

K o E.

11)11 Deeft be Roe bii be Niren§/ wordt zeer eigenaardig van iemand gezegd , die jets in zfine magi.
heeft of het zwaarste eener zaah to boven is.
fen arm man fterft gin Roe/ ten rijit man 3ijn Rinb /
bewijst , hoe geen reyhdons ons voor rampen behoedt,
en dat het dierbaarste in iederen stand ons han ontvallen ; zijnde de tegenstelling van een hoe en een
hind , hier ten opzigte van den armen en rijhen , zeer
juist aangebragt.
't WI hem ar# ten sortie meiRte (melk gevende) Roe
seine*: het heeft hens veel voordeel aangebragt.
4i'* it Rot snit beef melfti moat itoor 3e him am.
Dit wordt, zoo als boven, van de gelijkheid aan hippen is aangeteekend , van iemand gebruikt, die wel
veel wint , maar ooh doorbrengt en verkwist, gelijk,
schrijft TUINKAN , aan die een stuiver verdienen, en
voor een braspenning dorst kebben.
4t. e Roe trek Dap =IR op / zegt men van iemand,
die ztine giften terug houdt.
Alen nom= seen Roe front / of e; i§ ern Wale aan.
of , gelijk TUINIVIAN sehrijft : Olen fr4eIbt seen Roe
Map of 311 Deeft let§ blit§. Blaar is hetgeen men
hol of bles noemt , en beteekent volgens KILLAAN ,

52.
een geheel zwarte koe , met eenig wit voor den kop.
Beide Spreekwoorden bedoelen hetzelfde , ofschoon
zij jets tegenovergestelds uitdrukken. Beide geyen te kennen , dat als er een algemeen gerucht omtrent iemand gaat , al is het niet geheel waar , er
echter altijd jets aan is. Inderdaad, liefdeloos gedacht , en een middel waarvan de laster zich maar
al te gretig bediend.
Mir 'licit om ern Roe/ gerft e; ern toe : men moet
niet te sterk op zfin eigendoms•regt staan en als
er geschil over rest , liever jets toegeven dan in
handen der pleitbezorgers vervallen , die zich zoo
veel later` betalen , dat men op slot van rehening ,
niets wing.

rtrooni Deeft eta Roe geftoien. Dit Spreekwoord
!weft de zoutelooze afkomst een man , die Vitoom
heette, stal een hoe; loch is zinrijk in toepassing ,
als het gebruikt wordt, om het bedriegelfjh harahter
van schijnvroomen aan te wifzen.

Wien§ be Roe f§/ bie bat e ft ben ftaart/ (ook we!
bij 't hoofd , of bij de hoornen.) Elk zorge voor
het .zone.

Tt beet, bat om Ern Damen ROC. Van de Lokrensen wordt verhaald , dat zij eens een koe moesten
offeren , maar of , omdat dezelve niet bij de hand
was , of , omdat de kosten te hoog liepen , zulk een
dier van houtjes en spaanderen namaakten. Vandaar
dat de Grieken , als zij jets gerings wilden aanduiden , van de Lokrenser koe spraken , en wij van een
houten koe om er door te kennen te geven ik zou
nifj om Beene hleinigheid daartoe laten bewegen.

e Roe inert flirt/ lima; Dui; be ftaart toe bient/

53.
boo; bat 30 bic Rittt t§ en zich dus b. v. niet tegen
het steken der vliegen verdedigen kan. Zoo zegt men
om te doen opmerken , dat men somtiids de waarde
van iets dan eerst berehent en gevoelt, als men het
verloren heeft.
c Roe tuff niet ober be Drug/ zegt men van een
tegensporrelig mensch , die niet wil , wat men van
hem verlangt.
ttofter# Rot buibt op Det Rerftof/ beeldt de spitsvindigheid of , waarmede 41' die in het bezit van
ambten niets verzuitnen om teat maar voordeel
aanbrengen han , te genieten. Het Spreekwoord is
eigenaardig , omdat, in het woord herhhof, ook eene
vette weide ligt opgesloten omdat bij een koster
Beene koeijen behooren , maar hij dit middel aanvat
om niets te laten te loor gaan , — en eindelijk om dat
hetgeen erdoor geleerd wordt , vrij algemeen waar
is. TUINIVIAN teekent er bij aan : Wit offiriin
een einbje
Bolted /multi/ teen
Imerig/ 3eibe
Raar# in be Rea hreeg.
't Ran gebturen/ bat be Roe een jaal bangt in ten
naauln ftraatje/ zegt men van iets, dat volstreht ongeloofiff h is, en spreekt men van een' tjjd die nooit
bestond , dan is het : 't Zia gebeurb- An/ teen be Roe
13artei *cue.
briooft 4em Roe#en met gouben Damen : het
mooiste dat men zich denhen han. Het is ontleend
nit de zoogenoemde gouden eeuw , waarin de verbeelding der Dichters zoo iets plaatste.
c RoeUen tten met bid' f molten/ zegt de boer ,
als zfj in de tnaand November , bij Zang duister nat
weer , met de poten het gras vertreden.
41%.

54.
at 4angt MO ern Roc in ern Rerfenttoom. Zie de
Nalezingen , bladz. 89.
fg i§ 300 liftig aid ern bagel* bat Roe s ett. Het
eerste gedeelte van het Spreekwoord : jj it3 300 bin
al§cen hood*/ worth door het tweede , bat Rot Dert
verklaard , om aan een traag mensch to doen denken.
Mtn meet be Roc Wei mciRrn maar be fin= niet
aftraften. Pit Spreekwoord staat gelijk met dat van
Keizer TIBERIUS : ()Zen oarb 4rrber mart be frpapen
Wei fr#rren inaar niet Wien/ en zegt : men moet zich
wel van de gelegettheid bedienen , maar dezelve nooit
onbetcheiden tnisbruihen.
c Roe Ili nooit Soo Dont/ algi 3# inel gefrptlberb
inorbt. Dit wordt gebruikt ., wanneer men al le veel
tot iemands nadeel bfibrengt.
VO i§ 3n barn af# het aOtercinb ban ern Roc/ eene
lompe vergelijking , om iemand als zeer dons, aan
to wij zen.
lig it 300 WO at# 3clien bait Roc#en. Zeven is
het getal van volkomenheid , en dus wil men er mede
zeggen : hij is volmaaht zot. Mogelijk is het wel
eene koddige tegenoverstelling tegen de zeven leafzen van Griehenland.
reef itoeftett beef moeftti. Naarmate haar getal groot
is , heeft men er met voederen , melken eonz. veel
aan to doer'. Zoo heeft men doorgaans, naarmate
4.1;

4.1?,

men meer bezit , meerdere zorg.
1j jaalt Dube RorOen nit be fuoot/ of ook wel : men
mutt bat niet born. Ecin oude koe deugt niet meer,

zij geeft geen melk , haar huid is , dealt en haar
vleesch taai. Wanneer zij dus in de sloot valt , is
bet tier moeite naauwelijks waardig , haar daaruit

35.

te halen , en daarom spreekt men zoo van vroegere
twisten , die niet verdienen in het geheugen terug
geroepen te worden. WEILAND heeft in plaats van
nubel berbronitene koeijen.
DecDtenbc itorlien/ booleil 3i0/ ai# In Wolf homt /
3amen: een dreigend gevaar verzoent wel den eenen
met den anderen.
Vet i§ garb/ bat ithiabe Roc#en flora 1:frenft &nen.
Dit is onwaar,, want juist daar , waar de koeijen
van groote hoornen voorzien zijn , zoo als in Italie ,
heeft men waargenomen , dat zij ondeugender zijn.
Mogelijk moet dat in als veranderd worden , wanneer het op menschen te huis gebragt , eene allerwenschelijkste zaak is ; want hoe akelig zou het gesteld zijn , wanneer aan kwaadaardige lieden de meeste
tnagt verleend ware.
1)# i§ nu regt op 30 Rocineibei zal wel* hetzelfde
zijn met op zffn dreef d. i. in zijn schik, even als
de landman , dien het regt naar zijn zin is , als hij
zich te midden van zijn vee , op de grasrijke weide
bevindt.
Vet breembe Roe* likt Det 'Jambe Raffle Wet.- Een
koe likt alleen haar eigen kalf , dat zij geworpen
heeft , om het te reinigen of genegenheid te betoonen. Vandaar dat het Spreekwoord zegt: een vreemde
zal zich niet het onze , naar alleen het zij ne aantrekken.
4j,ii lc hoctie§ loom in tittle lueibc: wat daar gezegd
of geschreven wordt , geldt mff.
lig Dee ft 30 itottje# op Jet brooge. Men zegt ook
wel schaapjes en ook scheepjes , zoo als ik in mijne
Spreehwoorden over de Scheepvaart bladz. 54 heb

56.
aangetoond. Zijn het hoetjes , dan wordt het gebruikt
van iemand , Wiens zaken verzorgd en in veiligheid
zijn, evengelijk een herder of landman , die tijdens
hoogen watervloed , zijne kudde op een hoogte gebragt
heeft. Men gebruikt het veel van iemand, die van zijne
renten kan gaan leven. Zoo zegt men ook . 0# 4ceft
bet op Min muittie# geDraot I d. i. zoo veel opgelegd ,
dat hij nu op zjjn muiltjes kan gaan , zijn rust en
gemak /louden.
311aen praat map ban fteetie# en iialfle§: gewoone
zaken.

K

CIEKOEK.

't 21 itoana/ Um 3ano. Het geluid van dezen
vogel is al zeer eentoonig , en daarom wordt het
Spreekw. toegepast op hetgeen alt if d hetzelfde is.
V# ffa* ben Roamer/. Men weet , dat dit Bier zijn
ei in het nest van een anderen vogel legt , en zoo
'wordt het Spreekw. gebruikt van iemand , die een
ander , geljik men het noernt , hoornen opzet.
Vat itaeRoa 0 bat! Het geluid van den genoemden vogel heeft iets verrassends , en daarom spreekt
men zoo, be het hoogen van leis, dat men niet verwacht heeft.

K 0 N II N.
Vij Ran Wei met be funtnen boos be traiitn eeten:
hfj is al een zeer mager man.

67.

K it A A I.
den enftrie Vonte kraai maaRt Ern Rouben itiintr.
Als het een koude winter zal zijn , schijnt de veelheld van bonte kraaijen , daarvan de voorbode te wezen ; maar op een enkele slaat men geen acht , en
zoo past men dit toe op hetgeen in een enkel geval
plaats heeft , en niet veel te beduiden heeft.
den ilitegenbe kraai bangt alt0 iat/ zegt men , om
aan te duiden , dat men wer,ende door de wereld moet
homen , en, voegt men er ook wel met zinspeling
op de luiheid bij : maar een 3ittenbe nitt.
c erne kraai DUt be anbere gem acorn uft: Atli:genooten moeten elhander evenmin hwaad doen. De
familie tnoet in vrede leven. Zoo zegt men ook :
i.a. t erne kraai 31t game b# be anbere: en zoo
moet men minzame zamenleving op prijs stellen.
Vg 4ccft ten kraai gef*ten. * Bit is, schrijft TIAN* MAN bij de Zeenwen : sluiherii begaan. De Ouden
0 vervolgt hij , noemden de verklikkers hraaijers ,
) 't zij van den haan , die 's nachts waakt, of lets der, gelijks, ontleend. Een hraai kan dan zulk een kraal, jer zijn, dien men omkoopt om te oogluiken en te
0 zwijgen , of weet te bedriegen. Zoo kan zulk een
X geschoten worden met een zilveren kogel enz. "
Dusver de genoemde schrijver. Ik vinde -zijne verklaring wel wat gezocht , doch ken gene betere.
di; f kraal 3a1 peen bog! An. Eene boertende bedreiging of bevestiging ; maar waarvan de oorsprong
in het donkere ligt. Mogelijk hing men oudtijds
we! een kraai aan een staak , Os men naar den vogel sehoot , en heeft dit aanleiding ertoe gegeven.
4.1;

33.
00 &eft itinb norD itraai. Hoe komt de hraai hier
bij het hind ? Zou het niet zijn , omdat het doorgaans van een gierigaard gebruikt wordt , die geen
hind heeft dat hij verzorgen moet , en geen hraai
noodig om hem te herinneren : Spaar 1 Spaar ! het
gewone kraaijen geluid I (11)
%II 3ouben be itraaen Da uithrengen. Dit is afkomstig van IBYCUS VAN REGIUM I een Grieksch Dichter. Hij werd op zijne reis van Orope naar Athene
vermoord. De moordenaars in laatstgemelde stad
over de markt gaande , zagen een troop kraaijen vliegen en zeiden daarop tegen elkander : v Ziet daar
de getuigen van den Dichter Juvous. Een meisje
van veertien jaren hoorde het, en gaf het aan. Zij
werden overtuigd en gestraft. Men gebruikt dus
het Spreekwoord , om aan te duiden , dat het hivaad ,
door schiinbaar toevallige otnstandigheden , aan het
licht km homen.

KREEF T.
Vet goat ben Rreeften (ook wel slahhen) gang: langzaam voort.

K W A It T L.
IN 1§ 300 hoof al§ een Dinar!. Deze vogel is
hier te lande zeer bekend. Zijne doofheid wordt
in deze Spreekw. vergelijking verondersteld, en daardoor een zeer doof niensch aangeduid.

59.
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L.

LEEUW.
biirgt op al§ ern btuilenbe (niet brieschende)
Irwin/ zegt men van een zeer gramstorig driftig
mensch.
Vaif en Waif 30o at§ men be Tecuintje§ feDeert.
Leeuwije duidt hier een hondje aan , dat van achteren geschoren is, en aan kop en borst de nianen van
een leeuw vertoont. Wat nu netjes verdeeld is ,
wordt hiermede vergeleken.

L

uis.

Van dit afzigtelijk ongedierte , zijn maar al to
veel Spreekwoorden ontleend en in gebruik , welke
ik niet voorbij mag gaan.
)12# i# 30o matte; alg een fui§: zeer arm.
(Ern magere lui b#t frDem: een kalis is happig.
ftaat 300 berg/ af# ern lui# op be Ram: hii is in
het grootste gevaar.
!dm ioopen: hij is ligt
(14 han Been lui i obe;
geraakt
)## Sit of 4# ern itti# in An oo; nab: hij zit zoo
stil , al* of zijn geweten hem beschuldigde.
i uit be iuf3en: uit zehere onaangename otn7
standigheden gered.
2#ne rigenr lui3en [tun Dem: kij wordt gehweld
door zulhen , die hij kweeht en voedt.

60.
,ilaru Deljecit gem tui3en in ben pelf te 3ettett: zich
moedwillig geen verdriet aan te doers.
Vat igi een itii3ige (een gemeene) flitine?. clue ramp
b;anbt ini3ig (slecht). Men heeft ook de echt gemeene scheldwoorden van Inigralicri/ itiigottb/ WOflop / fuOnriti die dooreen gebruikt worden , one iemand te verachten.
LUSTER.
IN 3ingt al0 een fOtp. De toon van dit Bier is
zoo welluidend als aanhoudend , en daarom zegt men
zoo iets van iemand , die zingende zich Lustig laat
hooren.
.........................--...

M.
MEERK A T.
Zie op het woord kat.
1111 I E It.
12# Derft ern mier aan Dem. Len mier is een zeer
lastig beest en hij , van wien dit gebruikt wordt ,
beschouwt en behandelt een' ander, als iemand, dien
haj niet velen kin.
f)fl it 300 arm ai# be 'Mem/ bekende bloedlooze
diertjes , waarom men dit van iemand zegt , die het
al heel arm heeft.

III 0 L.
1 i§ 3oo blinb al,li ern nicti. Oudtijds stond men
in het wanbegrip , dat de mol het zintuig des gezigts miste, 't welk thans door de gevorderde Natuurkunde genoeg wederlegd is , en daaroni vergeleek men , niet slechts ligchamelijke blindheid daarmede , maar gebruikte men het ook nog in eenen
zedelijken zin , van een zeer onkundig , dom mensch.
vg 3ict tom ern mol loop op / MO tegen ern Dery
hij heeft bezwaren over eene kleinigheid, als of het
eene zaah van het hoogste belang ware.
24 inrorten al§ molten in be aarbe/ zegt men van
menschen , die zich aan het aardsche le veel vet-slaven.

MOSSEL.
Vij binbt er molifelen. BO dit Spreekwoord moet
men aan een vischnet denken , waarin men te gelijk
met goede blanke visch , leelijke beslijkte mossels
ophaalt , en zoo gaat het ook, als men hier of daar
vindt, wat maar in het geheel niet bevalt.
pet i§ ten inoffel-firkt/ of map ten mo§fri-firOg.
Dit schijnt ontleend te zijn van het belagchelijk gedrag van lieizer KAj us , die met een wet toegerust
leger naar de zeekust trok, ter plaatse waar nut
Katwj'h aan Zee ligt , — aldaar zijn heer in slagorde stelde ; — toen beval , dat de, soldaten zooveel
4 mosselschelpen zouden bijeenzamelen als zij konden , — daarop terug trok en lien buit aan JuvrrEtt
CAPITOIANUS toewijdde.
Men bezigt het Spreek-

62.
woord van een woorden of pennestrfid , die niet veel
to beteehenen heeft.

M 0 T.
De mot is een schietworm , die door wolle kleederen , papier enz. knaagt. Vandaar de Spreekw. :
Lc mot i# in Bien voor : de winhel raaht ledig. .ric mot i§ in 3ijn mug/ voor : kje heeft
honger.
Vfi 31et mottig tilt/ zegt men van remand, -die
door de hinderziehte geschonden is , even als of er
motgaatjes in het aangezigt waren.

MU
IN mug liiiegt 300 fang am be Rupp tot bat 34
3irp tqatibt/ en zoo begeeft men zick wel eens zoo
Lang in gevaar , tot dat het ongeluk hotnt.

i ten muggen3ifter. Bijb. Spreekw. van hem
gebezigd , die de hleinste dingen uitpluist , als of
het zahen van groot belang waren.

11 u

L.

Is de mud , bij het dier de bek , waarmede het
voedsel gebruikt , in de onbeschaafde taal is het
ook wel, eens menschen mond, en vandaar de Spreekwijze : joubt tart Inuit! voor zwijg en dat men een
enz. noemt
laffen jongen , een botmuiii
ja , van een muilpm/ cen hlap voor den mond ,
spreekt.

65.
M u I s.
11)e mut§ i0 in be tiai. Spreekw.: de man is gevangen.
't 1§ een nine mui§I bit inaiq ffn Del De*. Zij
wordt dan toch ligt gevangen , en zoo is het met
ieder gelegen , wien het aan genoegzame middelen
van veiligheid ontbreekt. Hij is wel te beklagen.
Vet ftDip IO. met man en mui# liergaan. Eigenl.
Niets , dat leven had , van het meeste tot het minste toe , is-aan de schipbreuh onthomen. Oneigenl. :
alles is verloren.
MO ern mui§ (ook wel muis) in ben meet3art jobafTen ift/ mem A/ bat 3U be moienaar Self ili. Een
geestige zinspeling op zulken , die zich op eene
beuzeling verheffen, en zonder grand groote gedachten van zichzelven voeden.
%f§ el5ob ern men§r4 plagen WI/ ban DO Drm Wei
een mni# boob. Dit schijnt ontleend te zijn van Bisschop HATTO , die naar een oud vertelseltje , tot straf,,
dat hij tijdens hongersnood , aan arme lieden koren
had geweigerd , de vlugt naar den nog bestaanden
toren in het Bingerloch nam , dach daar , door de
muizen met geen rust gelaten , ja door hen opgeknaauwd werd. Men gebruikt het Spreekwoord om
aan te duiden :‘ de Voorzienigheid ban zich van de
geringste middelen bedienen , om het hwaad te strajfen.
%1§ be mui§ Sat ipy i0 het meet bitted / zegt men
van overdadigen , die daardoor van de spas walgen,
en past dit ook wel op ander , te C reel genoten zingenot , toe.
Jillui# 0 be meet/ 3ij btagen alien ftaarten/ zegt in

64.
de zamenleving die menschen hebben iets oorspronhel9b, dat hun waar harahter hennen doet.
%fie ban &ipt/ Set be mutt/ en 30 baaterbe- in tie
3cr: men moet het geringste niet minachten of onbeproefd laten , om tot het tneerdere bij te dragen ;
maar spottenderwijze zegt men zoo iets ook wel van
iemand , die zich verbeeldt al veel te doen , als
tveinig doet.
vg boa ern ntui3en-inaiatO. Muizen kunnen al
lang zonder eigenlijk gezegd drinhen zijn , en daarom zegt men zoo iets , van iemand die aan den
maaltijd zipt glas niet ledigt.
v4. &eft miti3en-neften in jet joofb. Een tnuizenest ziet er al zeer verward en leelijk uit , en daaroni worden hiermede in het Spreekwoord , lastige
bezwaren, van welk een' card ook , die den geest
vervullen , aangeduid.
14 i 300 lift al§ ccii Dit diertje is toch
zeer vreesachtig en houdt zich bij het minste geritsel , stil , waardoor de vergelijking van een zeer stil
mensch daarmede , buiten twijfel joist is.
Vat inuifije Sat ten ftaart &nen : die zaah zal
groote gevolgen hebben. De staart van het diertje
is toch veel langer dan het lijf.
tiliii§t oat,. Het eten wordt hier met muizen
vergeleken , en de Spreekw. van hem gebruikt , die
anderen praten, in stil to met eten voort
gaat.
last blfjhen, dat het
piept aid ern
hem zeer doet.

65.

NACIITEGAAL,
ten narDtegaat i# r; map ren fitiOt b#. Zoo bespot men iemand , die slecht zingt , en het naïve
ervan , ligt in den zuiveren bevalligen toon van genoemden vogel.
20 Delft ren nar4tegaai in be Meg / zegt men boertend van eene vrouw, die een schreeuwend hind wiegt.
Vet tg3 ten nactitegaaitfr op be pelitin/ zegt men van
een zingend vrouwtje of meisje , to bedde.
IN

E S T.

r ren fiaat op be Dug en be anbete Dreft jet nett/
zegt men van jongelieden , die bij de meisjes hun hot
maken, en meent daarmede: wat den eenen door drift
ontgaat, snag aan den anderen door loosheid gelukhen.
TJA Der ft 4et net niet / bie Dtt ineet/ ma; bit Det
roofti laat zieh , nit hetgeen bij het vorige Spreekwoord is aangemerkt , gemakkelijk verklaren. Het
homt in liefdegevallen niet op weten of kennen ,
maar op doen aan.
at i0 ern net ban ten 4ui§/ een slecht huis
eene geringe :coning.
VA Banat An ne§t/ zfin land of huis turf.
*4 Hot Tang op An neft: hij slaapt lang.
ZU ig3 ten refit neft: een ondeugend of ooh wel ingebeeld meisje.

0.
..--........01,...........

0 0 I.
ecn jong ooi rn ren cube rani/ bap Rom laar10§
5

66.
ten lain lian. In hoe ver dit waar zIj , laten wij aan
zone plaats ook , in hoe ver het op de hum1#hen van bejaarde manses met jonge seisjes, mag
toegepast worden.

00IJEVAAR.
11Paiq be oo#ebaar# negiteten fterben gem Rraambroutuen. WO hebben dit Spreekwoord, even als een
ander : Iraig be octebaar# roes pan/ Romt wife
in be Rea/ algid verklaard uit de bijgeloovige achting voor de ooijevaars , waarvan wij meer dan
eens getuigen waren , begyestigd door : erfuriiiirt
algi be oltebap u toettitegati omgeReerb al# Da anberg 0/ en gaan van dit ons gevoelen nog niet of ;
ofschoon TUINMAN het eerstgenoemde Spreekwoord
anders verklaart , en wel als een boertig zeggen ,
dat kraatnvroutoen niet in het oofievaars-nest op
den sehoorsteen Naar tee, huis op Naar bed *terve* ;
doch dan is die boert al zeer laf.
Itifi Dr* ottebaarg teem/ zegt men van hem ,
dig zeer donne lange Beene" heeft.
0 0 B.
Het woord van de dieren gebruikt heeft men
fen Rent ben r3ef aan 3Une Doren en zoo den donsmen of tragen mensch , want beide kwade hoedanigheden worden den ezel to laste gelegd aan zjin
nitwendig voorkomen.
flff Ran 3ffne men #rftubben/ bat 3# Rlappen. Zie
de Xalezingen bladz. 87.

67.

• beginnen be men op te fterten. Dit is een bewijs
van toornigheid bij het dier, en van , daar beteekent
bet Spreekw. : zif beginnen te muiten.
•
Iaat be ooren Dungen: k# is moedeloos, zoo als
dit bij de dieren daarvan een teeken is.
Vet I§ op ern on; na gebitb I van den slagterswinkel
.ontleend , beteekent zoo veel als het is bona geheel afgewerht.
vfi Inapt met geneurbe (Loren. Het scheuren [van
de ooren, geschiedt wel om het vee te onderkennen ,
en daarom zegt men zoo iets van ietnand, Wien men
h,et oogenblikhelffh ganzien ken , wie of wat is.
Dit is vooral onder de boerenstand in gebruik.
124 Deeft ten fnee in au acq: men han het hem aanzien , dat hj teat te treed' gedronken heeft moet
mit hetgeen bij het vorige Spreekw. aangemerkt is,
verklaard worden.

O

s.

Vet
tome/ ook wet, ten regte o#: een zeer
dom tnensch.
Vet non 4em bap men be ogifen bait / in het
hoofd. iv is niet refit bij zijn verstand.
itraautut ben a#I luas N hem batten Wit/ schildert joist en krachtig de handéiwijze van een' vlei-

die -de ztvahke zfyde' van den gevleiden opspoort, en hem streelt , am zjin doel te bereihen.
•
't Tuft itatft be op- zegt men van een geheel
ongeloofelfjhe of onmogellike zaah.

jer of ,

•

fprinot ban ben o0 op ben eSet. Zie ezel.

68.
OTTER.
31ueet Mgt ern cap: h# meet zeer sterh; maar
hier bijgebragt words , betuig ik niet
te Weten.
men seek op bie Itt3e ben cap te zich
van den man of de zaah in stilte meester to waken.
Maar waarom hier weder joist de otter genoemd? Het
zal mU aangenaam zijn dan wanneer ik de Spreekwoorden van de jagt ontleend , behanclel , daaromtrent voorgelicht te
hoe de otter

P.

P AAR B.
11 al# ern paarb Soo fterft/ zegt : al zeer sterh.
TM1 trot§rD alOrenftortISpaarb: zeer trotsch. Voormaals werden de koetsen slechts door vermogenden
gebruikt , en tie moedige, gepluimde paarden , had..
den een trotsch voorkomen.
10 lurk 10 ten molenpaarb: werht zwaar.
Vet 4in1fenbe paarb Ron ar4tp aan: de hwade
ding of het ongunstige berigt homt ten laatste , zoo
als het paard van den- overledene , dat men bij begrafenissen van Vorsten , achter de statelijke lijkkoets , door kunstbewerking voorthinken liet.
Ij Wilt Dent op jet paarb /' geldt dengenen die
een ander voorthelpt , doch als h# hem te veel dienst
doet , zegt men : 1i tilt Dem oiler Jet paarb.
1)0 fpreelit nl ten paarb. Zie deNalezingen b/adz. 58.

69.

ziefttat lumen te paarb (spoedig) en gaan te bract /
Vangzaatn) weg.
pet paarb 10 ban 3e0 fen hia41 wordt wel van iemand gezegd , die voor zffne taah geheel berehend
is , even als een paard, door twee goede oogen en
vier gave pooten voor den wedloop , of zoo als wi)
het noemen , de harddraverij.
pet 10 te bergeef0 fluiten a1 4et paarb Wet p
toil: met onwillige menschen ban men niets uitregten•
112# flags 110 Itei3er§ paarb I bat p..t in be groat
piaffen. Dit Spreekwoord is naar TUINMAN , van
zulk een geval ontleend , waaruit een gering hoveling aanleiding nam , om. te doen opmerken , dat de
Keizer alzoo ook zijne gunsten te kwistig aan hen
schonk , die reeds genoeg hadden , daar zij aan behoeftiger beter besteed zouden zijn. Vervolgens
wordt dit toegepast op zulken, die lets overtolligs
doen , en gelijk men ook wel zegt fated in See
brengen.
VO &eft Dein/ of #api 300 lief/ ai# een nub paarb
Oude paarden dragen geene kennis of liefde
meer tot hunne moeders , en daaraan zjin noel ontaarde, ondanAbare kinderen
Alen Rent een goeb paarb aan
braben; zoo ooh
een behwaam mensck nit zijn doen.
Ceti paarb met bit; paten ftruifteit kat; zoo ook han
den behteaamsten men:a wel eens-iets misluhhen.
Cen nub 'paarb jaagt men aan ben bp. Dit wordt
toegepast op oude afgesloofde en afgeleefde menschen
die , na langdurige getrouwe dienst , wanneer zij
niet meer werken hunnen, ondanhbaar verstoten en
verlaten worden.

70.
.111/en bangt jet paarb ü# ben breibeti en ben man
het Wood!. Zoo spreekt men, om de verbindende kracht
van een eenmaal gegeven woord , aan te duiden.
den gegelien paatb moet men niet in ben belt Mtn.
Die een paard koopen wil , ziet het in den bek, om
naar de widen die het heeft , den ouderdom te berekenen. Maar zoo naauwkeurig moet men niet zijn,
als men het ten gesehenke ontvangt , en dit wordt
Spreekw. op andere Wien , overgebragt , die men
aannemen moet , zoo al: zfj zffn, om geen ongenoegen te verwehken.
Jaen moet yen paatb iflopenbe buiilen beflaani zegt
men , om aan te duiden dat men niet le driftig te
werh meet gaan , on ziin oopierA te bereihen.
clEen gOuurb paarb en etgene fixeren maim Mute
Wen. De reden ligt daarin , dat het dier niet gespaard, maar bestendig aangezet wore, Spreekw•
gebruikt, geld het hun, die eoto anders eiondom schandell).h misiruihen.
§aaft #et paarb ban graft in. Bekend is het ,
hoe de Trojanen het houten paard der Grieken , vol
gewapende mannen , binnen de genoemde ,stad trokken , die daardoor veroverit wend. Daarom zegt
men het van hem, die . lets poagt te verhrfigen ,
't welk hem ,
de nitkomst , tot nadeel zal ztyn.
11)# rUbt 4et paarb- up ,t(tn .flang/ (een gebit) zegt;
htj honcit den page* of man iv bedwang.
JIM noemt hem man en pima: k maaht hem met
de gansche zaaA zoo behend , aloof h niet slechts
den miter , maar ooh zjn paard aanwees.
Man en paarb boob / al boob. Van den ruiter is
zelfs het paard niet over gebleven; fig. alley is verloren.

71.

etq. ffn jaac op reit garb paarb gereben/ ban 3Ott
ganfrbe Mien op ten c3e1.: beter in de keuze van personen , horten tijd goed geslaagd , dan dat men zich
op den duur ellendig daarmede moet behelpen.
art ineet een paarb bat nog 4arbe; braaft. Dit zegt
men wel eens , wanneer men zieh iets herinnert ,
P t Welk nog hover en verder gaat , dan '1 geen men
hoort verhalen.
Dit geldt
12q la* MO een paarb bat b#ten
boertende , eenen stuursch& mensc4 , die al toil hij
aard niet verbe
han.
dit ,
eraakt
en bij de hand,
illocbig op Mill 1.1.4
even als de miter , die
e z nfinste alarm, itepaard
stijgt.

Die babe; Wit ban An ii‘aFtrb i41101/ bte 3itte of en ga
te boet: men moet het *onniegelijhe noch verlangen ,
noch ondernemen , en zia liever behelpen, zoo goed
men han.
g en goeb paarb i§ 301fitoibe; Izaarb: wie het verm,
- beloond worden. criaaa
dient moot onderhoud
deugt
ten fie* paarb bat Sit ' babe; niet berbient:
niet, die loon wit Zoilder te werhen.
paarben bit ben ate; 4e,t, meesit berbienen (zoo
als- de eigenlijke ;kapaardenYtOgen (over het atgemeen genokep fen het mit*: men ziet dihw is
dat-' de naareitgs , werAzaani fie menschen het minste abond' warden.

aar bawl anberDaff man en ern paarb# Donfb.Vergi

de Nalezingen bladz. 93.
Veeft be brae (de duivel) het paarb /Do, nem ea
ben toxin r;. b#: is het meerdere weg, ik laat ooh het
mindere varen.

72.
't 10 ten boob paarb aan ern' boom octionben:ieir
zoo nutteloos , als dat men een dood paard aan een
boom vastmaahte , opdat het niet weg zou loopen.
Men fluit Da ftaI te Iaat/ af# Det paarb otitoten i§/
en, cat; 't ora# joittaffen i0/ tO dot paarb boob/ zijn
Spreekwoorden , die aanduiden , dat men tfidig zorgen moet, om zich voor schade te hoeden , en dat
somttyds lets zoo lang weg bliift , dat men het niet
meer behoeft.
Vet on ban ben meevite maartt be paarden bet/ en
bat ban het brouititje be fiame3. net. Dit Spreekwoord
herinnert, dat men bfi . z9'ne zaken moet zffn , om
ze in orde te doen bliiven, en er voordeel en genoegen van te trekhen.
Alorbte paarben / ftraf Bebit/ herinnert ons , hoe
men vooral in de opvoeding , naar gelang van der
.inderen aard , strenge maatregelen nemen moet,
en in dien zin zegt men ook wel : hump paarden /
f*rpe fporen.
e paarden, ftonben a1 lammeren: zeer gedwee.
v# fpant be paarden arDter ben Imam: zegt men
van iemand die lets geheel averegts aanlegt.
IN I§ op 3Une 91politeIvaarben gekomen. Daar men
zich verbeeldde, dat de Apostelen hunne reizen gaande afieidden , geeft men 6r door te kennen , dat iemand ergens zonder *nig , waartoe paarden behooren , te voet gekomen is.
P AA U w.
11)et 1§ ten panto of erne paattiutn/ een trotsche
Haan of vrouw, van welke men dan ook wel zegt: IN
of 3iii ftapt 40 ern paattly.

75.
PAD.
1)4 i§ ban geib boor3ien al§ ren pab ban beam.
Eene vergelijking , waaruit men terstond kan oprnaken,
dat iemand Been geld heeft, en dus een arme suhhelaar is.
Alen Ran Wel ern pab trappen bat 3# pirpt/ liever
naar het oorspronkelijke', fpuint. Een pad doet niemand kwaad maar hard getrapt , spuwt zij , en
zoo kan men wel den zachtmoedigsten mensch dermate plagen dat hii boos wordt , en aanvalt.
PALING.
'Veit toe ben pot/ bait; i# paling in. Dit zegt men
als jets geheim moet gehouden worden , of ander: veel
moeite zou veroorzahen. Het is, zoo als ieder ziet
ontleend van levende palingen , die men bezwaarlijk
in een open pot kan houden , en daaruit gekropen
niet dan met veel moeite , er war in krijgt.
PAPEGAAI.
bttft ben papegaai genoten / zegt: hfloaat met
den pills strjehen, want he{ het spel gewonnen.
Het is ontleend van het schieten naar den vogel.
Wie hem van de staak schiet , is koning.
itiapt al§ een papegaai: pracit slechts anderen na.
Jaen Ran ben papegaai met Been rottebat
Door deze belagchelijke zamenvoeging worth aangeduidt , dat men jets door een onbeAwaam middel niet
ban uitvoeren.

74.
P IE
)))# i# 300 boob aid ern pica : zeher dood, maar de
vergelijking met een pier of worm is duister. Mogelijk is zij gekozen, omdat men uit de slap- en
slijmerigheid van dit dier,, terstond opmaken kan,
dat het dood is.
Zorit je pie= ? Zegt men tot het hind dat niet
regt op, maar voorover gebogen gaat, even as of het
jets op den grond b. v. wormen zoeht; of ook wel ,
wanneer het in den neus wroet.

PISSEBED.

2# 3ien aig piffebebben d. zij zien er, even alt
deze dieren, TUINDIAN verklaart het anders, en dan komt de eigenlijke pissebed niet in aanmerking , want hij meent dat het zeggen wil : zjj
zien er zoo beschaamd en verlegen nit alt hinderen,
die jets in hun bed hebben gedaan.

P o E S.
Vat bank je be poet'. Foes is eft kattenaam.
Het Spreekwoord, zegt.: daarvoor danht je de hat,
en men gebruikt het, om jets aan to duiden 't welk
Been dank verdient.
poc i0 r; nice been/ zegt men , wanneer het
kind niet weten mag , waar 'lets gebleven is, en het
is voor hetzelve regt beglpelijk ; daar de kat , zoo
dra zij lets krijgt , er doorgaans mede wegloopt.

P

0 0 T.

Olen meet poet aan fpeTen zegt : de hand win 't werk
pout teruj treithen.
slaan. Het tegendeel is :
V2# 3iiigt fjet nit An pout. Sommige dieren zuigen
aan hunne pooten , waaruit niets te halen is , en dit
wordt in het Spreekwoord overgebragt op iemand, die
iets verzint.
11)# rjaalt met ten§ anber§ paten be itagtanje§ uit
bet ttuu3/ Zie bladz. 3, op het woord Aap.
3it op met Ningenbe poottegl. Dit zegt men van
een' slaafschen mensdenbekager , die zich met een
hondje gelffk stelt, dat om een brokje te krfigen, met
hangende pootjes opzit.

P

K.

14 moot prihhen am. Men weet , dat de visch ,
welke tot aas bij de kabeljaauwvangst verstrekt , de
prik is. Wanneer nu de visschers , waaruit voor eon
groot gedeelte de bevolking van ons land bestond ,
ter kabeljaauwvangst uitgeloopen , en gewoon zich op
de reis met deze hunne vangst te voeden bij onweer of anders , niets vingen , was 't de nood , die
hen dreef out , hoe ongaarne ook, tot dit eenige middel van onderhoud , dat in hunne magt was , de toevlugt te nemen. En vandaar , dat nog in mijn jeugd
prihhen _ekn eerie uitdrukking was van niets eetbaars te kunnen bekonien,, en zoo ook een antwoord
van afjagt op de vraag der nieuwsgierigheid: wat er
gegeten zou worden dat als beleedigend voor de vrouw,

76.
van het huffs aangemerkt werd , die ten opzigte van
tafel en keuken , even buiten alle contrille gerekend
werd , als de man ten aanzien van den kelder. (11).
cili/en moet be prikken !etienb 4oubrn/ omdat men
met levende prikken beter kabeljaauw kan vangen ,
dan met doode. Van hier zegt het Spreekw. : men
moet de zaken aan den gang, en in goeden staat houden.
PUTTER.

D4 i# ern cube puttq. WO kennen het vogeltje van
dien naam , 't welk men leeren kan het drinkwater,
dat het noodig heeft , op gene aardige wijze , to putten , en het Spreekw. wordt boertende toegepast op
op een oud man, die , stoo ails men het noemt , wel
van een slokje koudt.
Q.
i.---•-,4r0-.......---r

Onder deze letter zijn mij geene Vaderlandsche
Spreekwoorden of Spreekwoordelijke Zegswijzen ,
uit het Dierenrijh ontleend , bekend.
a.
*0.--.•■••■14...........-•■•

11. A 44.

r.

Vet 10 ten Witte rag: een zeldzaam verschinsel.
:Zoo 3itiart 011 ten raaf zeer mart.

77.

in fteeit al§ ten raaf: rooft, als dit diet', alles weg.
Mat ben rat'en torDe400rt bethink niet / is een
Spreekw. antwoord aan zulken , die tegen de zeevaart beginnen op te zien, en zegt: wat op het land
(waar de raven azen) sterven moet , zal op zee niet
omkomen. Zoo heeft men het mij wel eens verklaard;
doch liever zou ik denken aan hetgeen , toen men
nog de lijken der misdadigers aan galgen liet Ilangen, plaats vond, namelijk, dat de raven hen als hun
eigendom hehandelden , en dan zal de zin zijn : joie
aan de galg voor z#n misdrjf moet boeten , zal de
straf niet ontgaan.
R A 111.

Nan turf geboeberbe rammen jeuRen be 4oreng/ zoo
dat zij er gaarne mede stooten. Op gel#he wjeze
doet wel eens de overvloed coor anderon lastig *In.
IN 4 aan ern ram geitoppeth / dat in de oude Nederlandsche Spreekw. door G. S. MEIJER uitgegey en , bladz. 8 , voorkomt , versta ik niet.
R A T.

list ebben een cube rat in be baf / zegt : tie)* hebben een geslepen mensch in het naauw.
)1)# i0 pc REIM al0 ten rat / zegt : zeer arm.
Vet i# ern ciOR ratje: een schalkagtig kindje.
4Fen rat bie 3entrien eet / bent it Det mei niet.
'k En mag o Rosemond ! geen snoode linkers velen ,
Die met de kathermaagd , zoo los en Bartel spelen.
Ey wat ik bidden magh , betrouwt se niet te veel :
Een rat die semels eet , en dient niet by bet meel.
J.

CATS.

78.
1j #elpt be ratten aan bet zegt men eigenaardig van iemand, die anderen aan den gang maaht
even als bib die een sink spek voor de ratten werpt,
om hen terdeeg iti bewegin:g to brengen.
Alen Sou boobe ratten nut #ein batmen: het is een
mensch zonder verstand.
11 E u.
*et i een regte ten: een zeer geil menach.
1,1)Ü b#t reuEn en teben:
valt elk een op het

U P s.

het i ten rup# ban ten Rinb: een hind , dat nog
niet gaan , maar slechts kruipen han.
e rap§ Malt in be pop geboob/ het kwaad 'met
in de beginselen gestuit worden.
g en rupLi op be hoot/ ten #ore in Ditig. Wij kennen
het sehadelijke van dit insekt op de kool , en daarmede wordt teregt zulk een schandelfjh voorwerp
vergeleken.
4.1,S

S,

SCHAAP.
Vet it een goeb/ gebulbig of onnoo3ei fcbaap/ zegt
men van ietnand , die zoodanig harahter heeft , en
van hem, die schanderer is dan-k# lijht
niet Soo boin alb ten fc4aap.

79.

Vet 10i:tap/ het arms fr4aap: zjn Spreekw. troetelnamen van hinderent
of D# DI#It ten frbaap: zegt men van hem, die
doet blfjhen een onvermogende kooper to zijn.
etft Det fr#aapje Iief. Spreekt men zoo, dan
verstaat men er een meisje of vrouwtje door.
Vet i# ten pelt fAaap : een mat mensch.
ten mite fOaperpftop: een man van weinig
•
verstand.
at lionit uit gent fr4aap§rjoofb:, het homt nit geene onverstandige Aersenen.
• igi 30o frflaapg niet: zoo geh niet.
flu ift 300 malt aI# ten frjaap : zeer mah.
blaat aI# ten frDaap eAfi maakt een vial geluid.
• i# ten frDutftig frDaap: een zedeloos mensch.
Vet fr4urfte; (ook wel magerder) fr#aap/#oe Ecrtte;
gebiaat: wat het mint in aanmerhing hoot, last
zich dihwtyls het meest hooren.
cfn fr4urftig fr#aap maaftt er Men. tin slecht
tnensch, swat ligt velen aan zich gel 0.
*# Dr* 3#n frbaapie# op net brunt. Vergelijk de
handleiding tot de hennis onzer Spreehwoorden van
de Scheepvaart ontleend , bladz. 54.
Pet frDaap/ bat in be Itteibe f / 3oeRt be De* ltruiben. Bit zegt, even als andere dergelijke Spreekw.
b. v. Vie net bfogit BD net butt; aft/ Warm 3itD !et
tnee#t1 die de geschikste gelegenheid heeft, han het
best tot zfin doel gerahen.
4E; gaan beef tamme frjapen in l'En jolt/ zegt men,
bfi het zamenbrengen van een overgroot aantal menschen, op eene behrompene plaats.

%I§ e; fn frDaap atm ben banfigi/boigen be anberen:
als men aan einen hartstogt of drift toegeeft , is

80.
Aet moetyel#h de andere te bedwingen, of Utz sig.
driif baant den weg voor meerdere.
frDeett be frDapcn en ift be barften§: htj alleen
heeft de voordeelen , maar ik weinig
niets.
Olen met be frrjapen frDeren/ af naar bat 3rd' ittai
'401mi/ en hid ft4ertn/ mail; niet billen: wijst aan
hoe men in den handel wel .rfin voordeel may behartigen , maar tock bescheiden moet te werh gaan•
SO be Derbp boat/ Wen be fr4apen/ is eene
Spreekw. waarschuwing aan alien , Wien het opzigt
en de leiding van anderen zffn toebetrouwd.
43eftoppeibe fr4apen berbrinften. Zii slepen elhander in 1 water en hunnen zich daaruit niet redden.
Het heeft bij WEILAND den zin van : gemeen goed
gaat verloren. Ik geef eater in bedenking of in
het Spreekwoord niet het ongeluk van gekoppelde
huwelfihen wordt bedoeld 1
vo Daft be fcjapen getuarDt (ook wel geweid) am
be fteutef§/ zegt men schertsend van iemand , die
een ander vliitig 'weft opgepast ,,in de hoop van
erfgenaam te zullen zffn , of ten viinste voordeel
daarvan te trehhen.

SCUELP.
fituipt in 3#n fOefp: hij verbergt zich of trekt
zich terug.

SERPENT.
pet i een itinaabaarbig fervent: een boosaardig
mensch. Zoo hoort men ook wel -onder het gemeen:
bat l# ten ferpeut bran ten
vreuwspersoon.

een hwaadaardig

81.
S L A K.

i§ 300 bet a4 ten flak / zegt: zeer smerig.
Vet taat ben ffaftitenvantr. Zie Kreeft.
Rruipt al§ ten
hij gaat vrij langzaam voort.
ca. r flab Ron e;, 3aa inel met Rruipen/ al§ ern naat
met loopen: men komt diRwi is zoo goed met bedaard4eid alt met haastig4eid tot zjin doel.
SLANG.

ern Clang antic; 't loaf: daar is iets
gevaarlijks, bedriegelOs, onder verborgen. TUINMAN
vraagt zon dit niet ontleend zijn van de arglistige
paradijs-slang , onder de bladeren van den boom der
kennis des goeds en des kwaads , Gen. III.
11# baebt ern flan in 30 boe3em: 44# doet iewand wel , door Wien hij verraden zal worden. Zoo
althans words het door WEILAND begrepen.
if)# turingt 310 algl ten flan (ook wet aal)
ailerfei Dagten. Zie .gal.
if ern flangenbet: een verachtelffh schepsel.
1:0aa; be ftanj net 4aafb Ran inbringen/ bacp inringt
jet ganfrDe
41?,

Let

Try ,

let op het stuck, het hoofd dat maakt de baen ,

En waar dat ingangh krygt daer is geen houwen aen :
In alle slim bejagh , in alle quaade saken ,
Daer moet een teere ziel den aanvangh leeren staken.
J. CATS.

SN OEK

raatt at§ ern Inca op 3albe;. De zolder is de
6

82.

hoogste en droogste plek. Hier vooral, zou het genoemde dier niet op zijn gemak zijn, en daarom wordt
er -een refit gramstorig mensah merle vergeleken.
Men zegt ook inoriten op 3oftre 3ocken/ voor :
verloren ?perk doen.
cr.ft ern flunk getiangen/ zegt men schertsende
van iemand, die in het water gevallen is , even als
of hij uit vissehen geweest ware.
SPIERIN G.
v# Inapt ern filtering uit/ om ten itattrijaanin to

Itatiften : hif maakt weinig hosten om groote winst,
of bewffst geringe dienst, om aanzienljjhe vergelding
to ontvangen. In de zamenleving wordt het tevens
wel gebruikt van iemand , die een schtynbaar onverschillige vraag doet, om achter de waarheid to homen.
c filtering bort ben itarteljaaulu afffaan: overvloed
van mindere koopwaren, doet zulke, die hostelijher
zijn , beter hoop geven.
4.1%;

S P I N.

300 ittuaab af# men fpin / zegt men van iemand die geheel nit zjen hsmeur is , met zinspeling
op een spin, die maar niet verdragen kan, dat vlieg
of mug in haar webbe komt.
pet i men n jbi c fpin: een nfidig mensch.
jim 4ceft Det 13of fpinne4urbi5en: d. vol ffdele herschenschimmen , die zoo ligt als spinne-webben kunnen weggevaagd worden.
1117)ap be ft4 #onio nit 3nigt/ bap 3nigt be fpin
itn nit Zi e B.

83.
ger nfillere fpin erft rrn groat Izerficf: naarseigheid
werht veel nit.

SPREEUW.
Daar deze vogel niet slechts de menschelijke spraak
nabaauwt , maar ook den menschelijken lath op een'
spottenden toon nabootst , geeft men hem wel eens
den naam van spotvogel, en bestempelt men iemand,
die den spotvogel uithangt , wederkeerig met den
naam van spreeuw , als het b. v. is : Mat fprecitiu
i0 bat!
,prcruitien Willett Wei intim run/ inacq Berne boanun pfanten/ zegt men van zulken, die wel de vruchten van iets willen pluhheu , maar er niets aan gelieven toe te brengen.

STAAR.T.
Vi
j nitrite am sin ftaart tc fpringen. Pit Spreekwoord is van de honden ontleend , die zich te vergeefs omdraaijen , om hun staart te vatten , en wordt
van iemand gebruikt , die , hoe zeer hii het ook wilde , in vine gram:chap , zfin moed , of, gelijk men
ook wel zegt , zfjn bloed niet loan hoelen.

STEILOOB.
pct i# ran ftrilacq/ zegt men van een ezel , en ook
van een stiffhoqfdig mensch.

84.

T.

T

E E F.

Vet f ern a0furante teef/ zegt in de taal van het
gemeen , een brutaal vrouwspersoon.

u.

U L.
Vet 1§ ern regte uti. Weir/ ern uff§rtop i§ bat! %cop
utigftuiften/ Zoo noemt men overdragtelijk een dom, 00r , een onhandelbaar of niets beduidend mensch.
II isi be WI: het voorwerp van spotternij. Men
houdt hem voor den zot , en zoo spreekt men , om
dat de uilen ved van andere vogels geplaagd worden.
er in de wetenschappen groote achteruitgang
plaats heeft , is het: Wm rafia0 plata te ftaan /
nu ten uii gefrDitberb.
eift Want bat 30 uU ten balk 1§. Men moet hierbij onder het oog .houden , dat de valk tot de scherpstziende , slimste vogels behoort. Het Spreekwoord
zegt : elk heeft met het zone het meeste op.
fat &Tilt itaar§ en brit/ alts be uil niet 3ien en MI/
zegt men : als het ow:orals, hoe goed ook ingerigt,
isiet lukken wit.

85.
Vel# Sit of ;that te Men/ MI5 tin uil in bookinootrf
zegt men, met zinspeling op het genoemde dier , als
het sterven gaat , van iemand , die er al zeer benaauwd uitziet.
1# jeeft ern tiff* gelianoen of gefinapt. In dit
Spreekw. is een uiltje een nachtvlinder , en wordt
deze voor een slaapje, dat eigenlijk tot den nacht
behoort , genomen.
Wien 3lin Mien: domme menschen , *In maar domme

8,elajA brengt ooh in domheid
Men broe#en
zijns gelijken voort. Dit gaat echter niet altijd door.,
Mien maaitt uilen: door te veel 4(1a:ten , wordt ligt
het werA verbrod.
Men b# until/ ftraa#en DU inita#tn: soort

V.

V A L K.

Von bark / hag Dit Spreekw. herinnerk,
dat dihwij ls zij , die in Auntie jeugd, boven Auntie ja.
ren verstandig zfin , ooh voor hunnen tjjd verstompen ,
en is eene waarschuwing in de opvoeding , om van
kinderen niet te veel te vergen.
CM Want An nil ern balit te 3#11. Zie

VARKEN.

Het woord vat-hem worth, overdragtelijk gebruikt

86.
van een morsig mensch , zoo dat men b. v. zegt
1113cfR ern morfio tiarRen Inn ern infif:
ie oe3ien/ MO ten liarrtenin een loben fteurien/
is eene geestige en krachtige vergelijking, wegens
den afkeer lien de Jood van dit dier heeft , en toont,
dat men het op iemand maar in 't geheel niet heeft.
Sal bat imam- turf lualfr4en. Het wasschen
van een varken met kookend water , als ,men het
slagt , is een onaangenaam lastig werk , en vandaar
duidt het Spreekw. aan: k 1 zal die netelige of moeijelOe zaah wel op zich nemen , en ten uitvoer brengen.
;en Ran ban een liariten0o; been ffulltrefen Deur§
marten: de stof moet naar hetgeen men ervan mahen wil , bere/end zijn. Op gelijke zegt men ook
wel Alen Ran gem jags corn marten ban ten 31u#nlibra/ nor ban ern lioffenitaart rrn trumpet.
't at ban 't tiariten/ be Roe idit / zegt men met
zinspeling op het gebruik der slacht , wanneer het
rundvleesch op, en niets dan varkensvleesch over is,
waarvan men het eene na het andere gebruikt , als
dezelfde stof op verschillende w9*.ze y gedurig voorgesteld wordt ; even alsof er niets anders to bedenken ware.
124 Ran Wei time ruggen uit ffn Uarrten fttben: h7
weet het al zeer zuinig aan le leggen.
fOreculut aid ern matte; barisen: d. zeer 4ard.
Het bijvoegsel mager moot de kracht der uitdrukking vermeerderen.
4reitt men Utz bariten fifi ben ftaart / ban fr4reettturn 34 alien doet men (op menschen toegepast) er
Utz hwaad, dun is het , of het allen gelds.

87.
den Rrut nue; ban ten bariten§ftaart/ zegt men van
een enhel sierlffh woordje stri/je of dergeltyhe, te
meer.
't ro3tu boo; be barften# neftrocrib: het heurigste verspild , even als men doen zou, als men die
fraajje bloemen voor de zwijnen wierp.
Iraa; het 4eft open i / toopen be barRen# in. Men
houdt het dus gesloten , en gene nimmer door verzuim, aanleiding tot het bedrifven van eenig bawd.
't 510 ten #3et barften/ zegt men van iemand die
heel stern, en in mien het leven als verroest is, doch
van waar dit ? en vanwaar tevens : ern imam maven/ voor: een misslag begaan. Ook versta ik niet:
Vet most suet batten§ regenen / be turDt 3iet 300
stuart.
Irtaa; be bathettli beet An/ i§ be fpatiing bun: waar
de hinderen veel zjen , homt soms de host vrty schraal
om , of hebben z# minder erfdeel te wachten.
den imam fterft ban gem butte/ maar Wei ban een
tune two/ zegt men , als het ergens , waar men
sp/zigen moet , wat morsig is , om anderen tot het
eten aantemoedigen.

VEDER.

(YEAR.)

p# Ran gem bar; (of veer) ban ben mono bia3en/
zegt men van iemand, die zeer hrachteloos of onvermogend is.
11)4 trek Dan ten bee; uit
ftaart: h brengt hew
een merhel#h nadeel toe , door b. v. zijne inkomsten te verminderen , of van zijne winsten te nemen.
Vfi i 300 tint 40 ten bee;: zeer list.

88.
e Wren germ ben Wad/ zegt men van een iffzonder net of prachtig gekleed mensch.
II)fi prank met ineembe beren-: hij eigent zich het
werh en de verdiensten van anderen toe,.
olen bent Dem aan 30 limn: aan zfin gewaad.
10 Daft e; een bees (of ook wel) An Wren gaitten. In het eerste geval : hfi heeft er wat over gehad , en in het laatste: hij is er arm geworden , of
ook wel: men heeft er hem terdeeg beet gehad.
po 1 ban gab boorsienj al§ ern pab ban Wren,
Zie Pad.

wing.
Met enkeie Wren pilau men ben bank Rut: er is
sours maar weinig noodig, om iemand to bederven of
in den grond to helpen.
't 1t betel een ilia gepfulit ban lebig oe3eten: beter iets hoe gering ooh gedaan , dan niets verrigt.
Vet i§ ern 1310131dt/ zoo wordt iemand genoemd ,
die dagelijhs in de zwingelheet werht.
Vet 30 IttiOterbiniten: zulhen die iets alluisteren;
ontleend van vinhen , die op den slag der lokkers
afkomen.

VIS CH.
41)nbp in ben Ruff bangt men ben tii#0/ zegt: men
moet het einde aanzien en afwachten , even als een
visscher,, die eerst als het onderste van zijn net boven water is, weet wat hij gevangen heeft.
VA I§ bi§r4 norD lifeeA: onbestemd — dubbelhartig -- ook wel onpartfidig.

89.

11# le* of i 3oo ge3onb/ al§ ern bilSr in jet Water: lustig en tierig.
Vu Wit biOr4 boor ten bigir4e0-belq (waar alley
dood gevischt is) bangen: jets daar bejagen , waar
het niet te vinden is, derholve verlorene moeitadoen.
5n 3ulfte inater# bangt men 3uthe bilifrDen: dit zajta
de vruchten van zulA een bedrfif,
)111eine biffrDen marten be groote gab: als er overvloed van de eerste is , worden de laatste goedkoop.
Vebt gn niet gluten / bat groote bi§frDen be ftitine
eten : dat de aanzienliihen in de opbrengst en arbeid der tninderen, Ann bestuan en welvaart vinden ,
of meer nog , dat zjj hunne tninderen everdruAken en ongeluhAig maken.
ie ten goat biAje 4eeft/ bie mag het Wet in ben
Intel jouben : wie jets goeds en voordeeligs bezit ,
zie toe, dat hij het wel beware !
Oroote bi§frDen fpringen nit ben Rad / ook wel
irDeuren Da net: vermogende lieden z9'n Inoetie191
te bedwingen.
ben WO: terstond het gehochte
ea (of boter)
betalen.
DiffrDen jebben ten garb feint/ 3i bridal' al§ 31#'
Witten/ en 3# luorben noait gemaanb out, Det grin/ is
,een Spreekw. van drinkebroers , als zjj het laatste
moeten betalen.
igi garb/ ma4 mad D# ten bigrDje/ men Sou het
Dooftfic boor be kat tuerpen: eene zachte aanwijzing
van iemand , die wel goedhartig , maar loch ook
stiffhoofdig en daardoor lastig is.
naa; ai# ern bifirDie nap 't
1j inaFtt
verlangt er naar, als naar jets dat hi volstreht
niet missen lean.
41:1,

90.
let i cen biMic Mitten jet ftroo§t: een onverwacht
geluh , zoo als het genoemde dit voor den hengelaar is.
i# 3oo rein af# een litOrDiten. Door deze vergelijkiug drukt men boertende het tegendeel nit, want
de vischbennen zijn doorgaans stinkend vuil.
jn trodef Inate (pleb ltiOfrDen: bff verwarring
homt men ligt tot zijn doel , even als in troebel
water , waar de visch angel noch want kan zien.
Vet
bifir4je fprins in: men heeft maar te homen , om er te zijn.
VLEESC H.
Vfi tueet Wei/ tuft bfeegir4 DU in be ituip Derft:
weet zeer wel van wat geaardheid hjj is. Van het
inmaken der slagt ontleend , en meestal van ouders
betrekkelijk hunne kinderen gebruikt.
VLIEG.
• maaRt ban ten lints ten °Want: hje vergroot de
zaah geweldig.
Jaen banst nee; liftmen met firoop ban met a30:
men wint doorgaans meer met zachtheid , dan met
gestrengheid.
•
banst (of slaat) time liftmen in ffnen Map: hij
bereiht twee oogmerken te gel k.
•
ba n t b.em ten Mies af: hij verschalht hem in
**Ise onderneming.
ern arenb llama seen liftmen. Zie Adelaar.
aft 3it Die; niet out Wiesen te bansen: ih ben bier
om zahen van belang.
Decft jet 3o0 bat/ affi ten anb bat liftmen: 149.

91.
han er niet op rehenen. Men weet Loch, hoe ligt
vliegen de hand ontsnappen.
L 0 0.
Magere WI:10m (ook wel luizen) bOten fr4erp: arlieden z9en al zeer dringend in hunne vorderingen.
Priet0 'net Daaft b to tifo(ten imam: men moat alias met beraad doers. Ellie goede zaah moat hoar
tayd hebben.

VOGEL.
Men zegt van een mensch , overeenkomstig zijne
geaardheid: pet i§ ten ftoute- ern fr4ranbere- ten Chinme- en ook wel als hij kwade tijding brengt ,
ongetuftgi Vogel. Dit laatste met zinspeling op de wigchelarif .
bagel in be Wnb ban Urn in be hi*:
Zrte
het zehere , is boven het onzehere to verhiezen.
Ze Vogel: i game inEw Do gametal is onze geboorteplaats heeft doorgaans veel aantrehhelfihs voor ons.
r land i geblogen: hij /weft zich Ong* weg
gepaht.
tiogeftje 3inot 300 at§ Da Adrift 4: elh voert
taal en loon naar zffn vermogen.
aairt aiie boffet0 3fin ballen j zegt men met zinspeling op het valhenoog: niet alle menschen gin scherpziende of schrander.
ube bagel` An 300 HO niet to banorn: menschen
.van ondervinding laten zich niet zoo gemahheqh
verstrihhen.
4.P;

92.
eg Ran pen bagel boorb# iffirgeni of 4# met r/ ern
bee; ban cbtren: geen mensch han voorbff gaan ofhij moet er jets op aanmerhen.
tc WEI plat ern graantje tc bed/ zegt men van'
iemand, die aan den drank verslaafd is.
c Wren firm ben
Zie Veder.
aft mart ben bagel raft garb °Orr ben "bort , Men/
zoo als de vogelaars doen om te onderzoeken , or
bet dier geen gebrek heeft : ih meet eerst de zaah
naauwheurig onderzoeken.
VÜ i tiogclbr#
elk mag hem dood
ten of vangen.
Zoo alb be oubcn (vogels namelijk) 3ongcn/ piepcn
be jongrn : hinderen volgen dihw9ls , zoo als de ouders ken voorgingen.
Vet 3fin bogri# ban emeriti berm: menschen van
eenerlei slag.
Dna, ban grigic bccren bliegen graag 3amen: -geIfiksoortige menschen, verheeren graag met elhander.
vm 300 blug ai§ ten bind* bat Roe 4crt. Zie Koe.
Ze bogritic# / bic 300 brat 3ingcn/ ert be bat op ben
bag/ dient tot een SpreekW. bang maken van hinde,
ren , die zich des morgens te vroeg. lalen hooren..
Vette tiogci§/ gtabbc burn/ Wei tc Win= / turf
Warren / is eene aardige, nuttige waarschuwing te,
gen eene te hostbare levenswjsze , waartoe men, door
voorspoed in den handel, aanleiding krijgt.
ern Richt bogritje in ern Mein neftie ru§tig it*/
boar mcnigc groote bagel/ in 30 groat nett ban onru§t
fit*: in de Mitten der artnoede keerschen dihteills
sneer rust en tevredenheid, dan in de paleizen der
41.1.

i

grooten.

93.

Men heeft nog : )124 fro* inert I I:, igttert§/ ten
intim; ban MID bogey/ n 3aft ten 3ag bop ten toadbuff aan. Hoe duidelijk de zin ervan ook zij , en
hoe aardig hierdoor gezinspeeld worde op een man109. S mensch, die zijne jammerliike onhunde verraadt,
ligt de oorsprong , betrekkelijk WIGGERT WIGGERT8
in het donkere.

d

os.

Len geslepen en doortrapt mensch wordt dikwijls
een 'vos genoemd , als het b. v. is : Wen/ ten Way
1301 of, 172# Daft ten 13alifenaarb.
Vet i eat raabe ba§: een roodharig mensch.
c bo§ toil itiui3enaa; luarben / zegt men van een
,doortrapten huickelaar, die bijzondere vroomheid voorwendt.
Ceti 1114 herlie§t loci 3i1' 4aren/ map niet Ant 'ftreken/ en, Vat oube; ha§ Doe frairtar4tigq/ map niet
bete;/ zijn Spreekwoorden, waardoor aangeduid wordt,
dat iemand zijn' schalkachtigen aard met de jaren
niet verliest , en dien dan zelfs wel eens, nog weer
,doet bltjhen dan voorheen.
fteiten beet e3e10 in fin bio citizen. Dit wil
zeggen : in een vos is sneer loosheid , dan in vele
ezels zamen , en worth op een Vzonder slim mensch
toegepast.
c be§ en be itraan jebben eirtanbq to ga0t. Dit is
ontleend uit de bekende fabel , volgens welke , de
vos de spijs voor den kraanvogel op een platten schotel , maar deze op zijne beurt den vos in een flesch
opdischte , zoodat beide met leege magen weg Bingen , en wordt van twee personen gebruiht, die elhander over en weer ona den tuin leiden, foppen.
411.

41:.

94.
f)ebt 04 ern Jul ronbom Mr( not/ Sod ffuit terbreg
#oenberitot I is een Spreekwoordelijke wijze raad
aan oudert , betrekkelijk hunne huwbare dochters.
Ooeben bag u ellen! 3ei be tio§/ en 1j4 itluam in #et
ganyn-toft. nit past men boertend op zulken toe ,
die , onder den satin van vriendschap , tot hun
verheerd Joel pogen te gerahen , en stemt over-

een met: %10 be tio# be paffir mat/ bonen! frergt
gan3eni met dit onderscheid alleen, bat 4et papfie pram/ schijnbare verdraagzaamheid aanduidt.
r bruillen An 3mq/ fpraft be 130/ maa;. ij Ron q
niet ft/ zegt men met de oude fabel , van iemand,
4.0

die onder eenig voorwendsel zijn spfiet over iets,'t welk
hij niet bereiken han , wil verbergen.
cube lioffen inn morücf4ft te hangen: die in slimheid volleerd zijn, kan men moetielffk in den strik
kriigen.

Da den mart men met tioffen bangen: men moet slimheld tegen slimheid overstellen , om tot zijn oogmerk
te geraken.

Jaen Witt be Wen of iti:t; lad 1i4 ben bontiurrielq/
wil zeggen : hoe listig de vos ook zij , hij wordt
eindelijk gevangen en moet zijn huid den bontwerker laten. Het wordt gebruikt , om aan te duiden,
dat hoe loos men het ook aanlegge , de boosdoener
eindelijk zijn loon hrfigt.

vv.

WEERWOL F.
't

ren iticertuotfi zoo zeide men oudtijds van

9.
een' mensch dien men waande in een wolf veranderd
to zijn. Weertholf is toch zooveel als menschwolf.
Thans noemt men iemand zoo , die er my ruw nit
ziet en ook zoo een' die wrevelig is.
W E S P.

Ij Dreft ine§pen in ben Rap/ zegt men van iemand ,
die geheel uit zijn humeur is , en is volgens TUINMAN van de horsels ontleend, die door hun steken b. v.
paarden en koeijen als onzinnig op den loop brengen,
waarbij hij nog dit voegt : 1, de legende zegt ons ,
dat Keizer VESPASIANUS dien naam kreeg , orn dat
hij een wesp in den news had."
W E ZEL.
.

p4 i0 3130 bang af# ten ine3ef: zeer bang , zoo als
dit de aard van het genoemde dier is.
Ze ftoutfte lue3e0 3uipen be r4eren uit: cooed bij de
onderneming , doet /mar dikwifis gelukken.
W1EK.

iii if, in An izieR geflagen of EirDettn: hi) verkeert
in den toestand van een' vogel, die in zijn wiek getroffen is; hij is genoegzaam radeloos en reddeloos.
1)4 brffit op Ant eigene inieften: hi is zijn eigen
Imeester.
24n luie4n An geftert: men lieeft hem paal en
perk gesteld.
pü taat be luieRen antien: V is in bedroefden

96.
toestand , of , hij geeft het op , even als de vogels
wanneer zij kwijnen.

WINDHOND.
at be ittinttonb een lawn ftaart rieeftftaint 4cm
iaan 30 geffarDt: alley heeft en behoudt zoo zfjne
eigene natuur.
41'1

W 0 L.
Wet gefOrrettin (ook wel geblaat) en iminig itiol/
van het schapen scheren ontleend , is een Spreekwoord , wanneer men iets breed uitmeet, zonder veel
vrucht ervan to genieten.

woL

F.

pet ig3 ern gribitioff: iemand die op het geld is ,
als een wolf op ziin proof.
ret af§ ern Wolf: zeer gulzig.
c inoorben 3i n goeb/ Set be Wolf/ niaa3. it Rom
in 't bore niet. Dit duidt aardig aan, dat iemand
zick , door geen moose praatjes wil laten verlohken,
en bedriegen.
e Wolf Sal 30n in* del outren/ maa; het frDaap
moet geftroopt An/ wil zeggen : boosdoeners gaan
dihwfils vrty , onnoozelen het gelag moeten
betalen.
gr#penbe ivolNitiaaultien/ pa§fen Donb§tanben /
of: got lifee§rD ban inoltien/ tanben ban barmen. Dit
komt overeen met : Got een Darben inua§t be400rt
ern ft4trpc Ittet: hard tegen hard.

97.
Zt frpapen meeten 3ic# trionbe Wel Ivor3ien/ itiaa;
bt Waif regte; 4. Dit Spreekwoord drukt aardig den
staat van weerloozen nit, die hoe onschuldig ook, hunne
zaaI voor een' vermogenden regter,, die hun tegenpartij
is , moeten bepleiten. Hier gelds toch ook : Dm erne
Itirine 3aalt/ tet be Waif Drt frbaap: om de mingle ben zeling wordt men , in het genoernde geval , verdru/t.
Ve Wolf ret Wei een ortetb Maail: men is sorntfids
niet hiesch en heurig in ziine heus.
None; brjft ben Waif nit rjet frol.irD: gebrek leidt
lig: tot ongewone middelen, om zich te helpen.
41t; ir met luothen °moan Will meet mare Duilen. 04

#itiit met be ittothen/ litaarmebe j in bet tiOrri 0/
en; I3 ri uilt met be itiothen in liet WO/ en tifoiat met
be fOapen in Drt liefb/ zijn Spreekwoorden , die op
het schihhen naar hen , met welhe men omgaat zien ,
en heigeen men somtilds doet , om hen te behagen.
Wee ben Wolf/ die in ern filtiaab gerur4t 0: ongelukhig de mensch die niet ter goeder naam en faam
staat. Bij het minste hwaad, dat er gebeurt, en men
hem aantifgen wil , is h# altiid de man.

ern cube Wei i# iurt germ* Elm:ion/ omdat hij
namelijk dikwijls gejaagd is. Dit past men op ie"nand van jaren en ondervinding toe , die voor Been
klein gerucht vervaard is , of die zich zoo als men
ook wel zegt : in ooh gem tit met boom Jiang of
ook we!, Ueeten hut mann.
MO be loaf out' Woad/ rein' en 4em be ftrita#en/ en
zoo ziet men ook wet menschen van gezag, in hunnen
ouden dag , vernederd en geplaagd.
41?. r Waif i0 in 't net (ook wel want) Beraarit: men
heeft zich eindeliik van den man wester hunnen
makers.
7

98.
Alm nitiet geen Wolf In ben built imam/ beteekent:
geen noodeloos geheim van lets mahen. Maar van
waar is het ontleend ?
Ott An huntien in frOpenbefftn: schadelijhe menschen , die zich under een onschadelfjh voorkomen
vermommen.
cg; 31111 lueitten rip ben WM: er is gevaar of hindernis.
Wat is de zin van het oude Spreekw. : TA erft

ben Waif in 30n 4a1§ oc5ien/ voorkomende bij G. S.
MEIJER , Oude Nederl. spreuken, bL 62.? Ons is
dezelve tot hiertoe onbekend.

W 0 R M.
Vet i§ ren Worm: een nietig wezen,
pa to tell bicieftluariu: een boehverhooper die meinig to beduiden heeft.

te arm Itiornien: behlagenswaardige voorwerpen.
IN liaat ten intirDen Worm aan / van het visschen
met den angel ontleend, zegt in het gemeene le..
yen : h# stopt een versche pup.
4.1t

X. Y.
..-•••••••--.,...G.,.........-.-...

Onder deze letters zijn mij Beene Vaderlandsche
Spreekwoorden of Spreekwoordelijke zegswijzen ,
uit het Dierenr#h ontleend , bekend.

99.

Z.

Z A L N.

i0 300 gertifit af# ten pint: zeer gertsst , met
zinspeling op den zalm , die als hij in het net geraakt is , zich , zoo lang men het niet optrekt , stil
houdt , en als 't ware rustig zijn lot verbeidt.
Oct t pet nett* ban ben 3aimi overdragtelijk: het
beste van zijne soort.

Z o G

V)0 Sag ern Sag boor ten torteibuif aan. Zie vogel.
at be 3og mi#baan Daft/ moeten be biggenmi§gtiben: de tnindere moeten dikw9le voor de meerdere
boeten.

NO men be 3og in ben neit kitten/ gaat 3i3 in jet
liggen: als men het gemeen wel doet , openbaart
het ztin' waren aard.

ZWAAN.

ern 3inaan brtft Dare Outran 300 Wei ban bornialf#
den nniOrD Diaa;. berm: die meer rfpdom en inhomsten bezit, heeft doorgaans meerder omslag, en grooter onhosten to doen , dan geringeren.
3ingt 30 ' 3tuanen3ang. Men verteit , dat de

zwaan, als zij sterven gaat, zingt, en dus is de overbrenging op iemand , die zich voor zijn' dood nog
eens last hooren, zeer natuurlijk.

100.
ZWALUW.
't

ern matte 3tuainin: een arm behoeftig mensch.
main Oren 3oniq: men han nit een
enkel geval niet tot het geheel beaniten.

W N.
tO yen 3irtfin/ zegt men wegens , de gulzigheid
van dlt beest , van een vraat of dronhaard.
prt i ern morfig 311*(0: een viii mensch.
itirmt pattricn Itacq be 31)Anen; hi" verspilt hostetje he dingen aan onwaardige voorwerpen.

3ir1J Dube; ben braf mengti filers am be 3Iri
nen/ is een Spreekwoordelijke waarschuwing , oni
zich niet met iedereen in le laten , door vader
J. CATS, aan de jufferschap, of laat ons never schrijven, aan alle meisjes gerigt.

AINTEERENINGEN.

1.
Wij geven dit, voor hetgeen het is, narnelijk eene loutere
gissing. Mogelijk zou men bier en daar nog wel meer
vinden , 't welk haar aannemelijk maakt. Althans
zweefde ons , onder het schrijven eene plaats nit VoNDEL voor den geest , die er voor schijnt te pleiten;
doch wij hebben dezelve tot nu toe , niet kunnen yin-.
den , om haar bier aan te wijzen.

2.
.4ddergebroedsel is in onze taal gebraikelijk , maar
niet op waarheid gegrond. De adder werpt toch hare

jongen, terwiji de slangen eijeren leggen , en dezelve
toedekken , tot dat zij uitgebroeid zijn.
115
;

•

Men heeft dit Spreekwoord ook wel in een' Staatkundigen zin genomen , betrekkelijk het laten ontvlugten van NAPOLEON van Elba naar Frankrijk , en zou
ook op andere dergelijke gevallen kunnen worden toegepast.

4.
W.

BILDEUDIJK

schrijft in zijue aanteekeaingen op

2

A ANTEEKENIN GEN.

D. III. bl. 165 , wat de spreekwijze somtijds
aanduidt doch niet vanwaar zij moet worden afgeHOOFT ,

5.
Verg. N.
bl. 13, 24.

VAN DER HULST

Vaderl. Spreekw.

le

St.

6.
De in de vorige aanteekening vermelde schrijver
geeft er , op het slot van het genoemde stukje , bladz.
68 — 70 , de -volgende verklaring van :
't Was winter en de lucht was guur ; 't was vinnig koud ,
Toen Louwtje de eijerboer , eer nog het zonlicht daagde ,
Zich naar de stad begaf, waar volkje zich onthoudt ,
Dat altoos naar zijn waar met zoo veel geestdrift vraagde.
TerwijI de felle vorst zijn leden deed verstijven ,
Moest hij de kraeg voorbij , waar bolle Tijsje woont
Wiens kagchel , rood gestookt, het scbamel volkje troont ,
Om door een ruime teug de zorg te doen verdrijven.
De hoer had kruis noch munt ; maar echter treedt hij binnen ,
Vraagt , half verkleumd , een slok en schuift zich bij den haard;
Het tcugje doet hem goed , verlevendigt zijn zinnen;
Nog vraagt hij om een slok zegt , lagchend , tot den waard :
Hoor Tijs,
heb nu geen geld, straks zal ik u betalen ,
Wanneer ik naar de stad mijn eij'ren heb gebragt.
Neen, kinkel ! foetert Tijs, u zal de drommel halen;
Ik heb zoo menig een vergeefs weerom gewacht ,
Die zoet en vol vertrok ; maar nooit is weergekomen ,
Ik heb bij hoof; en laag een vast besluit genomen ,
Die zuipt en niet betaalt , dat zweer ik bij het kruis,
hij wezen moog , niet straffloos uit mijn huis.
Komt ,
De goede Louw , met regt , beledigd door dat woord ;
Duwt onzen hospes toe, vrij vinnig en verstoord :
floor Tijs, je zegt te veel, 'k heb niemand ooit bedrogen ,
Dank, dat geGn eerlijk man dat zwetzen kan gedoogen;

AANTEEKENINGEN.
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'feet, dat ik u niet vrees; maar 'k wil geen moelte of twist,
Korn , 'k sal u van mijn wear een half douzijntje geven ,
Dan, dunkt mij , is het wel; dan zijn wij dubbel even.

Kies eifren voor uto geld , dan is de zaak beslist.
Maar Tijs voor redo doof, vaart voort met razen , schelden;
Schreeuwt met een heesche stem: neen, boer! dat sal niet gaan,
Waar is saw geld? betaal, of 't zal jouw bakkes gelden ,
Ik zal je bont en blaauw en lam en kreupel slaan.

Intusschen was de kring der drinkebroers vermeerd ,
Die 't s'chraal verdiende loon gedeelt'lijk hier verteert ,
Die 't einde van die grap met ongeduld vervvachtte ;
Dan om den kleinen Boer , dan weer om Tijsje lachtte.
Halon roept Tijs , tien cents , betaal, het moet er zijn,
En vult in woeste drift, een glas met brandewijn;

Hij stamptvoet op den grond , het glas beeft in zijn handen;
Terwijl in 't woest gelaat zijne oogen vonklend branden,
Schreeuwt hij ik drink den dood , met eeden zonder tal ;
Als ik in plaats van geld zijn ealren nemen zal.
Naar Louw, hoe zacht van aard , schijnt ook in 't vuur te raken:
Dat razen , roept hij nit , is kinderspel , niets meer ;
Wij zullen goed en kort de zaak ten einde maken ,

Tijs, zoo go een kerel zijt , een vent van deugd en eer,,
Kom aan, ik ben je man, op mij kunt ge u verhalen,
Sla toe , ik wagt u aft Daar Tijs nog schijnt te dralen ,
Hitst de ongestuime klub den dronken hospes aan;
Om dezen kleinen hoer dat snoeven of te leeren.
Hoe ! schreeuwt men , durft gij niet? hoe! laat gij u trotseren ?
Gij zweert , en vloekt en dreigt , en durft niet toe te slaan.

Daar stuift de hospes op , in razernij en woede ,
En vliegt naar onzen Louw, maar 't boertje zet zich schrap
En wijkt geen enklen duim; wacht Tijs in koelen bloede
En geeft hem , toen hij dreigde , een zoo geduchte klap ,
Dat onze hospes schreeuwt en draait en suizenbolt,
En zwijmend en bebloed in 't voetzand nederrolt.

4
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Nu is er , zoo als 't gaat , een algemeen geschater,,
Fen ieder heeft het druk . een ieder roert den snater.
Bat boertje is eerst een vent! zoo roept men overbid,
En lacht met schamp'ren hoon , den bollen hospes uit ,
Sta op roept onze Lome, nog eons moet gij 't herhalen ,
Of zal ik mijn gelach met eifren u betalen ?
Zoo neen, 'k ben weer uw man. Tijs tot den dood ontsteld,
Vreest voor den tweeden klap : kiest eifren voor zijn, geld.

7.
Be genoemde sterrekundigen merkten op , dat deze
star , omtrent gemelden tijd , bij de zon , of met haar
in Conjunctie kwam , en daardoor,, omtrent een maand
fang , in het zonnelicht zoodanig verdween , dat zij
onzigtbaar werd. Hierdoor kwamen zij op het denkbeeld , dat zij invioed maakte op de groote hitte , welke
dan dikwijls ondervonden werd. Len denkbeeld, 't welk
nog bij velen stand handl, , doch ten eenenmale ongerond is , zoo als voor ongeletterden zeer bevattelijk
bewezen wordt in N. CHOMELS , Ruishoudelijk woordenboek op het woord hondsdagen.

8.
Verg. L. LEMN [us, de lniraculis occultis naturae
Franc. MDCLV p. 167.

9.
Het Spreekwoord is dus wel niet uit het dierenrijk
ontleend , doch daar bet er doorgaans toe gebragt wordt ,
dienden wij het bier op te nemen. Of intusschen het fabrikaat kat in den zak zijn' riaam niet verschuldigd zal
zijn aan bedrog jegens een bontwerker,, wien men b. v.
voor een Naas een kat in den zak te koop vent , is
ons bij nader inzien , niet onaannemelijk voorgekomen.

A AN TE EX ,E N 'NG-EN.
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10.
De fabel is oorspronkelijk van Esorus , en men ziet er
door bevestigd , van welk een belang het is, bij de
behandeling onzer Spreekwoorden , waar het noodig
is , met de Ouden te raadplegen.
11.
W. B I I, ID ERD IJ IC heeft hierover in ziine nieuwe verscheidenheden jets in het midden gebragt 't welk wij
diet regt begrijpen en ons voorkomt tot de verklaring
niets bij te dragen. Mogelijk zal men de onze wat te
gezocht vinden , maar wij kenden niets beter.
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Bladz.
.ellan de hat of poes homt een graatje toe. . 25.
— een goed visscher ontglipt wel een aal .
2.
— wel gevoederde rammen jeuken de horens. 77.
Al zouden de hraalyen het uitbrengen . . • 53,
Alle beat helpt, zei de muis, en z/ waterde
in de zee ...
.
64.
— hanen moeten een ham hebben . . . . 26.
Al: apen hoog willen hlimmen , ziet men hun
naahte bitten .
5.
— de boeren slapen, waken de ganzen . . 24.
— oude honden blaffen , is het tijd dat
.
men uitziet .. ..
36.

II

It E G I S TER.

Bladz.

Al: de gierigaard vrolijh is , danst de kernel. 50.
— — herder doolt , dolen de schapen. . . 80.
— — hat van huis is , hebben de muizen
vrty loopen (ooh wel hnaauwen). . . 46.
— — katten muizen miaauwen ze niet. . . 48.
— — wolf oud wordt , refjen hem de hraai97.
.
jen ...
..
63.
— — muis zat is , is het meel bitter . . .
— God een' mensch plagen wit , dan bfit
hem wel een muis dood . ..
63
63
—een muis (ooh wel leis) in den meelzak .
gevallen is , meent zff dat zij de mole. .
63.
naar zelf is ...
— er een schaap over den dam is , volgen
.
79.
de anderen . . . .
— men roept : gus 1 dan meent men al de
hoenders . . • •
31.
.
— _... den bond jonher heet , dan wil men
hem hangers ..
. 34.
...... -- de hat op het spek bindt , wit zji
niet eten . . . • • • • . . •
47.
....... ....... de zog in den nek hittelt , gaat zif .
99.
in het slijh liggen. , . • • .
— 't hammetje gehloven is , is 't sparen
gedaan ...
. •
28.
........ — luht halft de os .
67.
. . .
— twee honden vechten om een been, loopt
de derde er wee keen ..
. . 35.
ripen bij apen , en meerhatten b# meerhatten.
3.
Beier door een ezel gedragen, dan door een
paard in 't zand geslagen . . .
21.

III

R EGIS T E R.

Bladz.

Beier een half ei dan een leege dop . . . .

23.

jaar op een goed paard gereden ,
dan zfitt ganscke leven op een ezel . 71.
eene vogel in de hand dart lien in de
lucht . . ........ . . 91.
Beveel (commandeer) je honden en blaf zelf . 37.
Blaaauwe duiven hrijgen blaauwe jongen . . 13.
Daar is een zwarte hat tusschen gehomen . . 46.
—hat noch muis overgebleven . . . . 47.
— men 't minst verwackt, springt de hags
27.
uit de gracht. . . . .
6.
----- schuilt een adder in het Bras . . • •
-- — slang onder 't loof. . . .- 81.
sicken veel ezels in een vos alleen . . 93.
was anderhalf man en een paardshoofd. 71.
— zal geen haan naar hraaffein . . . . 26.
. 74.
Dat dankje de poet. . .
____ de windkond een langen staart heeft komt
hem van zfin geslacht . ....
96.
zog
misdaan
heeft
,
moeten
de
biggen
— —
99.
misgelden . . . . . ..... .
-- pi aan de muis geven zoudt , geef dat
aan de kat en maak van den nood eene
46.
deugd ...
54.
hangt
alt
een
hoe
in
een
hersenboom
.
.
—
. 47.
— is de kat de kaas bevolen .
60.
een luizige kamer ..
—
65.
-- — nest van een knit .
48.
.
geen hattedreh . .
—
-- -- het regte effereten niet . • • • . . 17.
79.
— homt uit geen schaapshoofil
—

—

IV

REGIS T E R.
Bladz.

Dat muisje zal een staart hebben
. .
64.
— wete hem de bond dank ...
•
.
31.
— zal hem peen windefferen leggen . . . 18.
De aap gooit de kastanjes in het vuur en laat
ze er de hat uithalen . . • • • • .
3.
bot is vergald ..
.
11•
- brak doelt op den ha g s, de wind behoudt
het aas . .
.
12.
- druiven zain zuur sprak de vos ,maar
. ........ .
hon er niet
94.
— een slaat op de haag en de andere heeft
het nest ........... .
65.
eene Araai bfft den andere Been oogen nit . 57.
-- — zit gaarne bfis den anderen • •
— aster han Naar huppelen niet laten . . 20.
— ezels hraauwen elhander. ..
. 21.
— pans blaast wel , maar bty t niet . . . . 23.
— ganzen gelooven niet , dat de hiehens boos
•
..._
eten. • . . • • •
.
. . •
— ken is uitgelegd. ...
— — leeft nog al heeft ze de pip . • •
•
- hennen leggen gaarne waar zj* een el zien.
.
— hond is dol . . . • •
— zit op zfin tas ••••••••
— hat die het spit (ook wel gebraad) likt
moet men het spek niet vertronwen .
muist best , als
jongen heeft . .
—
— zal met zijn leege maag niet weg loo• •
pen ..
han het muizen niet laten .
•
hjjht den vogel nit den boom .
•
-

30.
. ■••11.11.1

31.

47.

48.
43.

REGIS T E R.

V
Bladz.

De hoe treht haar men op . . . . .
51.
------ - weet niet , waar kaar de staart toe
53.
dient, voor dat zij die hwtjt is . .
_ _ wil niet over de brug . . . . •
.___—
-- -- is noon zoo bone , als z1)* wel geschil- . 5543..
derd wordt ....
eten met vhf monden . . . .
_ monnii preekte dat men niet stelen mogt
en hay zelf had de gans in ztYn schapu23.
. . .
lier .....
IN..... mot is in ziin tnaag . . . • • • . .
62.
....le ''''..".".'
.
--..
..'"'''' dien winhel
-- mug vliegt zoo Zang om de haars , tot dat
1......•
zfi zich Brandt . .
•__. muis is in de val . . . • • • • . .
63.
— nifvere spin heeft een grout weefsel . . . 83.
— paarden die den haver het meest verdietien hrfigen dien het minst . . 71.
_
stonden als lammeren . . . . 72.
• • • . .
74.
- poes is er mee been . .
— rups dient in de pop gedood • • . . . 78.
— schapen moeten zich wonder wel voorzien,
waar de wolf regter is . . . . . . . 97.
— slak komt er zoo wel met kruipen al: een
haas met loopen . . . . . . . . .
81.
— spiering doet den habeljaauw afslaan . . 82.
_ stoutsie wezels zuipen de e#eren nit • • 95.
88.
- veren sieren den vogel ..
— vogel is gaarne waar hij gebroeid is . . 91.
___. — gevlogen . .
. .
_ vogeltjes , die zoo vroeg zingers , eet de
. 92.
hat op den dag . .
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BIadz.

De vos wil hluizenaar worden . . • y . • 93.
— en de hraan hebben elhander te gast •
— wolf zal ztyn yacht wel houden , ma ar
het sckaap moet gestroopt zfin • . 96.
yet wel een geteld scltaap
• 97.
•
is in 't net gera ght . ..
•
- woorden zijn goed , zei de wolf , maar ih
•
96.
horn in 't dorp niet . .....
Deh toe den pot , daar is paling in . •
• 73.
. 98.
Die arme women ..
— de efferen hebben
moet het hahelen
der henne dulden ....
. 19.
een goed vischje heeft , snag het wel in
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— piept als een muis . . . . . .
.
64.
-- ploegt met een andermans half . . . . 42.
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Hif preeht voor de ganzen . . . . • • • 23.
— pronht met vreemde veren . . • • • • 88.
...... raast als een snoeh op zolder • . . .
81 .
--. rjadt het paard op den stang . . . . •
schaamt zich als een ezel
, Wien de zah
--.
70
70
ontvalt . • . . . . . • • • • .
22.
_ scheert de schapen en ih de varhens . . 80.
....NO schiet of maaht een boh . • . . . . .
10.
-vooruit als een bruinvisch. . . . 12.
....... schreeuwt als een wager varken . . . . 86.
— slaat een verschen worm aan . . • • . 98.
....... — er naar, als de blinde naar het ei . 18.
...... slacht de hat , die visa tail eten , maar
de pooten ongaarne nat maaht . 43.
— hippen , heeft hif veel efieren
-hii maaht veel doppen . . . . . 51.
_
den hond , die op het hooi lag, hij
mogt dat zelf niet , en Wilde
niet toelaten dat de os het at . 31.
._..
— hoehoeh • • • • • • • • •
56.
......
des heizers paard dat p ..t in de
groote plassen. . . . • • . .
69.
-Wiggert Wiggerts , een Kenner van
alle vogelen , 4ij zag een zog voor een
tortelduif aan
• .
• .• .. • 93.
•
.
..,.... smeert hem honig om den mond . . . •
38.
_ snaht er naar als een vischje naar 't
water . . . • • • • • • • • • .
89.
— spant de paarden achter den wagen . . 72.
....... speelt : aap wat heb je moo& jongen . .
2.
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Hfj

speelt den gebraden &clan . . . . . . 26.
spreeht als een paard . . . . • • • 68.
springt van den os op den ezel . . • • 67.
staat ,zoo veeg als een luis op de ham . 59.
steelt de horens op . . . . . . . . 39.
. . 46.
er de hat in .
steelt als een raaf . . . . • • • . 77.
stinht als een bunzing . . • • • . . 12.
44.
stuurt zafin hat. • . . . • • • . .
68.
tilt hem over het paard.
.
treht hem een veer nit zjin staart . . . 87.
valt er in als een eend in een vreesnd wah. 14.
-- — van de grant . . . • . . . . 25.
— vangt hem een vlieg of . . . . . . . 90.
........
of slant twee vliegen in iénen hlap .
— vergeet als een ezel achter zone ooren. . 22.
— vindt den bond in den pot . . . • • . 32.
.......
er mosselen . . . • • • • • .
61.
— vliegt op als een brullende leeuw . . . 59.
—
— arendsvleugelen voorby. • • .
7.
— voedt een slang in zsyn boezem . . • . 81.
— voegt daar 1 als een aap in een porcelein
has . . . • • • • • • • • • • •
5.
— voert hattehwaad nit.. . • • • • • . 48.
— sweet wel , wat vleesck Ali in de huip heeft. 90.
— werht als een tnolenpaard . . . . . . 68.
— werpt een spiering uit om een kabeljaauto
to vangen . . . . • • • . •
82.
— — het voor de honden . . • • . . 35.
— — paarlen voor de zwijnen • • . . 100.
-- wil het ei scheren ...
• • . •
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Hff wil visch voor een visschers deur vangen . 80.
ze zieden en braden , maar als het
gebeuren zal bilt hfj als een guns . . • 23.
— wringt zick al* een aal in allerlei bogten •
2.
____.
..._,-----slang
in allerlei bogten.
81.
— zag er uit als een geschoren aap . . .
2.
— zal dat varhen wel wasschen . . • • . 86.
— den baars vergallen ...
. 7.
— — met een wind-ei betalen . . . . . 17.
— zendt hem weg als een boer zü'n eenden . 14.
— ziet door de huid keen . . • • • • . 40.
....... — er hondsch nit . . . . 38.
— mottig nit. . . • • • • • . 62.
.......1 ...... ...... uit , dat de honden er geen brood
van zouden lusten . . ..
.
37.
...... — met arendsoogen rond of orn. . . .
7.
...,_ — op geen aap die nit host Indie homt .
4.
— — tegen een molshoop op als tegen een
berg . .
61.
. .
zingt
als
een
lister
.
.
—
• . 60.
zfin zwanenzang . . . • • • . 99.
— zit als een havih op den tuin . . . .
29.
— er op al: een boh op de haverhist . . 10.
—
........ — of 4?j een Luis in z#n oor had . . . 59.
--- — — staat to When als een nil in doodsnood . • • . . .
85.
_ — op met hangende pootjes .
75.
........ — zjen ei to broeijen . ..
14.
— zou wel een' dooden ehster verschalhen .
21.
z9'n
poot
.
.
— zuigt het nit
75.
— zweet als een oiler ..
68.
—
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52.
hoe . . . .
deed dat om geen ho
20.
- heb een eitje met u to pellen . .
moet daar /mar of pluimen van hebben . 26.
— haring of huit van hebben . . 28.
— — den vogel eerst goed ender den staart
•
•
92.
•
•
• . • • •
zien. . .
- weet een paard, dat nog harder draaft . 71.
. . 90.
— zit /tier niet, one vliegen to vangen
in troebel water is goed visschen . ..
— zulke waters vangt men zulhe visschen . ,. 89.
Kahel the I de benders leggen de efferen . . 30.
Kalf spaar uw hooi, want de winter is nog
42.
lang . . . • • • • • • • • • • .
Katten en wjjven moeten le huis bliiven • • 49.
Kip 1 ih heb je . . . • • • • • • . • 50.
Kleine hondehes blifven lang jongehens . . . 37.
visschen mahen de groote goed . . . 89.
Koster: hoe weidt op het herhhof. • • • . 53.
Kwaad ei hwaad huihen: qf„ zou het ei beter wezen dan het hoer I dat zou de drommel doers . . • • • . ,, • . . . .
15.
Laat den hond zorgen, die moet
m twee paar
schoenen hebben . . . . 35.
Leg er haar van den hond op . • . . . . 32.
Luipende honden hebben het ,eerste het speh
veg • • • • • • • • • • • • • .
36.
Magere vlooffen (ooh wel 1 uizen) bjjten
scherp . . . . — . . . . . . •
91.
Man en ,paard dood, al dood . .
. 70.
Men behoeft den hond geen brood le geven,
zoolang h# met den staart hwispelt • . . 34.
ik
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60.
den pels to zetten .
Men behoeft geen luize
— brandt er horens. . . . . . . . . 40.
— dempt den put , als het half verdron• 41•
hen is • •
han
den
papegaai
met
geen
rot
Leval
schie—
ten . . • • • • • • . . ..
73.
geen jagthoorn oaken van een zwlins- •
dreh flock van een vossenstaart een
86.
trotnpet . . . . • . . . . •
16.
hem
een
ei
in
zyn
g
.1
gaar
Braden.
—
—
— het voor een ei en een appel hrifgen . 17.
— — ligt een stole vinden , als men den
33.
hond wit slaan . . . . • • . •
— nooit weten , waar een Naas een hoe
27.
vangt . . . .
........ van een varhensoor geen fiuweelen
86.
bears mahen . . . . . . . . •
— wel een pad trappen, dat zji piept. 73.
bent den ezel aan zijne ooren . . • . 66.
— een goed paard aan zj'n draven. . 69.
— hem aan ziftt veren . . . • . • 88.
meet de korzels niet tergen. . . . . 40.
— — /mid niet willen verileelen your
dat de beer dood is . . . • .
8.
_ — hoe wet melhen , vnaar de spenen niet aftrehhen . . . .
54.
54
-----. ..'.. prihhen leveed houden. . . ••
76.
_ — — schapen scheren , al naar dat
vii wol hebben , en ?eel scheren ,
maar niet villen . . •
geen bontwerher brengen, waar een • 80
moofie hat is . . .
48.
•
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Men moet geen gegeven paard in den beh zien .

9.

paard loopende willen beslaan. 70.
- slapende honden weaker Imam. 35.
struV on een ei bederven . • 15.
--- - wolf in den buih smoren . . 98.
niet te veel eijeren onder eine hen
leggen
•
• •. • ..
.
. .
19.
poot aan spelen . . . . . . . 75.
noemt geen hoe boat, of er is een vlehje
aan . . . • • • • • • . . . •
51.
- praat maar van hoetjes en halfjes. . . 56.
sluit het stay to laat , als het paard
gestolen is . . • • • • • • • • •
72.
vangt het paard bii den breidel, en den
man b# het mord . . . . . . 70.
weer vliegen met siroop dan met
azijn • • • • • • • • • • • . .
90.
vindt de vossen of huts vel bii den bentwerher . . . . . . • • • .
94.
menigen ezel zonder lange ooren . 21.
zal geen speh zoehen in het nest van den
pond , of worsten in hondenstal . . . 34.
ziet wet ezels die nooit zahhen droegen . 21.
zoeht op die totize den otter to st#ihhen . 68.
zou doode ratten met hem vangen . . . 18.
- er op verlieven, als een hat op den
mosterdpot . . . . . • • . • • .
46.
Met een dood half is goed sollen . . . • • 42.
enhele veren pluht men den vinh haal . 88.
hleine lapjes leert men den hond leer
eten .
. . . . . .
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-
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Met list brengt men een ei in een hopzah . . 20.
onwillige honden is hwaad -hazen vangen. 35.
—
Moedige paarden , straf gebit . . . . 72.
Muffs is de moer , zif dragen alien staarten , 63.
Niemand wit de hat de bel aanbinden , of aan45.
.
doen . . • • . • • •
Niel alle vogels zfin valken .
. 91.
Niets met haast als vlooljen vangen. • • .
Of hraai zal geen vogel zfin . . . . . . 57.
Om een kleine zaah , eet de wolf het schaap . 97.
— het minnen van het smeer , likt de hat
de handeleer ...... . . . . 47.
Onder in den bid vangt men den visch . . 88.
Op grfjpende wolfshlaauwen passen hondstanden . . . . . . • • • • • . .
96.
Dude vogels zlyn zoo lig t niet te vangen . 91.
— vossen zfin moeijeltjh te vangen . • • 94.
Sla de eijers in de pan, dan homen er geen
. . . .
hwae huihens van ..
15.
.•.
. 20.
— er wat efjeren in . . .
Snoehen op zolder zoehen
82.
. • • • . .
Spreeuwen wilien wel hersen eten, maar Beene
boomer planten . . 83.
Stugge puarden scherpe sporen . . . . . • 72.
Te zomer (ooh wel te St. Jutmus ,) als de
halveren op het fiss danzen • . . . . . 42.
Tegen booze honden , booze knuppels. . . . 36.
Toen zij met zout batmen, waren de e5eren
al op .........
19.
.
Trait men gin varken b# den staart dan
.
86.
schreenwen zfi alien .
■■■111....
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Men broefjen uilen . .
. . 85.
•■••••••••■•■
— bfj uilen , hraafjen bil kraaffen
. .
.........
z#n uilen . .
Vechtende hoeijen , voegen zich , als de wolf
homt zamen. . . .
..
.. .
55.
Veel gi'schreeuto en weinig wol ..
96.
— hoeijen veel moeffen.
.
54.
•
Vele honden zfin des hazen dood . . •
. 28.
Vette vogtels gladde veren, wel to winners ,
wel verteren . . .
• • • • . .
92.
Visschen hebben een goed levers , zij drinhen
als zff willen en worden nooit gemaand
om het gelag . . . . 89.
Vogel: van gelfjhe veren, vliegen graag zamen. 92.
Vossen moet men met vossen vangen . . . . 94.
Vroeg valh vroeg nil . . . . 85.
Frown heeft een hoe gestolen . . . . . . 52.
Waar de bfje honig uit zuigt , zukt de spin
venfin uit. . • • • • • . . .
12.
— oofjevaars nestelen , sterven geen
hraamvrouwen . . . • 66.
.......• .............................1 weggaan, homt er rusie
in de herh .....
. .
,,,
slang het hoofd han indringen , daar
wringt z# het gansche liji in. . . 81.
•■■•................... .......... varhens veel zijn, is de spoeling dun . 87.
iene hond tegen p ..1 p ....n zij alien tegen.. . . . . • • • • • • 33.
— het heh open is , loopen de varhens in . 87.
_ Pallas plagt to staan is nu een nil
84.
. .
..
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9.
Wachtje voor den beA . • • . • • • • •
Wanneer het den ezel to wel is , dan gaat hij
22.
op '1 fit Jansen en breekt ziin been . .
Wat den raven toebehoort verdrinkt niet. . 77.
helpt haars of brie r alt de uil niet zien,
84.
wil
39.
. •
horent keeft wal stehen
56.
• •
. • • •
hoehoek it dat.
83.
• • • • •
spreeuw it dal .
van Aatten karat, wil wel muizen . . 48.
Wee den wolf, die in een hwaad gerucht is . 97.
Welk een looze vor! of My heeft een*vossenaard. 93.
moritig varhen van een evil . . . 86.
Wie des Konings gans eel , A ..t de pluimen
honderd jaten daartsa • . • • • •
24.
ezel geboren is, sterft Been paard.
. 22.
zal het blaffen aan de honden beletten . 37.
zicti onder den draf mengt , dien eten
de zwijnen . . . . . . .
• • •
100.
Wiens de hoe is , die vat ze bff den staart
52.
weft kebben een oude rat in de val .
77.
scheiden nog zoo niet , zei de hat tegen
.
de muffs
• • • . • • • .
48.
willen hem bidden, zoo als men den
ezel bidt. .
• • • • • • • •
22.
zullen den rooden haan laten kractifen . 26.
Wen maaht nilen • • • • • • • • •
85.
Zend een hat naar Engeland , miaauw zegt
zij als zij terug homt . . .
• •
44.
Zet een hikvorsch op een sloe! hfj wil weer
near den tnodderpoel
. . • . .
50.
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Ziehten homen te paard en gaan te voet . • 69.
Zoehje pieren . . . • •
74.
Zoo als de ouden zongen , piepen de jongen . 92.
— zwart als een raaf . . . . . . . . 76.
Zjj beginnen de ooren op te stehen . . . • 67.
— heeft een nacktegaal in de wieg . . . . 65.
— houden huis als de hat met de muis . . 44.
— is een hanenveer . • • . . • • • . 26.
hat . . . • • • • • •
.
44.
— — — regt nest • . . • • • • . . 65.
— — — slangenvel • • . • • . . . . 81.
— zoo rein als een vischben . . . . . 00.
— leven als hatten en honden • • • . • 49.
— leggen botje bij botje . • • • • . . 11.
— meent dat 's Keizers hat haar nicht is . 50.
— wroeten als mollen in de aarde . . • • 61.
— zien als pissebedden . . . . . • . . 74.
Zfin haan moet Koning hraajeen . • • . . 26.
95.,
wiehen
zfin gehort . . . . • • . .
Zfine eigene honden b#ten hem . . • . • 36.
—
luizen btjten hem .
. 59.
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Naar wier Oorsprong of Zin is gevraagd.
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I.
Van* in ben Reber.
1, Wanneer eene vrouwe zwanger is, ziin onze Hol4
landers gewoon , (zegt de heer BERMILY , Natuurl.
Hist. van Holland , III. deel bladz. 1193) der bevruchte vrouwe, in dezen haren staat , op hunne
maaltijden , gezelschappen , of vrolijke bijeenkomsten,
gedachtig te zijn , door haar te begroeten , en met
eene teug te beschenken. De oude drinkconditie in
ens land , bij die gelegenheid , was , Mailien in het

2.
schapraihen, en dezelve is nog in gebruik bij onze
landlieden , doch sterker bij de Vlamingen. Men
zinspeelt hiermede op den toestand der vrugt , welke
zich in 's moeders ligchaam , als in een voedend
schapraiken , dat eene eetens kast beduid , bevind ,
waarom het , in onze Hollandsche taal , veelal verandert wordt , in het Kinnetje in het spinnetje; dewijI de spinde bij onze boerenlieden , de eetenskast
is. Pus drinkt men , wanneer eene zwangere vrouw
een zoet gezelschap bijwoont , op het welvaren van
het Kinnetje in het spinnetje. Elders in onze dorpen , wordt ook wel het Bolletje in het holletje gedronken ; waarbij men , en dit algemeen ter aansporinge , mil de blijde moeder to verheugen , aan dezelve een teug wijns toevoegt ; zeggende , .p kom
MAERTJE of KRIJNTJE (zoo als ze dan genoemd worth)
spoel het bolletje eens af. Van dien zelfden aart is
de drinkconditie van Hansje in den heMer(vervolgt
de Heer BERKIIEIJ) zij is mede over owl , ik heb er
geene geschikte verklaaring van gevonden , of ze stemt
over een met die van Maihen in 't schapraihen.
Men bedoelt naamlijk de vrugt , onder de benaming
van Hansje , die nog als in den kelder,, in de baarmoeder verborgen ligt. De benaming van Hansje
is , mijns gevoelens vast oorspronkelijk van den oudtijds zoo gemeenzamen naam van HANS , waar van
het verklein de , voor kleine HANS 9 HANSKEN of HANsm
afstamt. De naam was , in vroegere dagen aan de
manlijke sexe zoo gemeen , als die van MAI en MAIKE
aan de vrouwelijke kunne ; des het niet vreemd zij ,
dat men in zulke gevallen van die namen gebruik
Plaakte. Daar benevens noenide de landlieden hnnne

3.
maats of inedgezellen veelal Hans ; en misschien zinspeelde men , in dat geval , ook op deze beteekenis
van het woord Hans , ter aanduidinge van den verborgen medgezel der zwangere vrouwe. Hoe het zij
het lift aithans geen tegenspraak , dat het drinken
van Hansje in den fielder door alle tijden been , hier
te lands zijne betrekking had , en nog he eft , op
het toewenschen van de welvaart eener zwangere
vrouw en derzelver vrugt.
), Onze voorvaders lieten daartoe zelfs eene zeer b0zonder slag van drinkbekers maken ; deze bekers ,
of liever drinkschalen , waren van zilver , en hadden eene breede , platte , ronde , schotels gewijze
gedaante , zijnde als een schaal of hol tafelbord.
In het midden der schaal was eene halve holronde
bol , die onder de schaal , op bet voetstuk ruste. In
deze holligheid was geplaatst een luchtledige bol ,
die los tegen of op den bodem van de gemelde holligheid stond. Uit deze luchtledige bol rees opwaarts
een stiftje , op welks top een naakt kinderbeeldje
gevoegd was. Deze luchtledige bol , met het beeldje ,
werd vervolgens toegedekt , door een halve holronde
hol , die , in het midden der schaal , over den eerstgenoemden halven holronden bol een weinig heen sloot.
Voorts waren er in den rand , die deze twee halve
bollen vereenigde , ettelijke doorlopende openingen ,
ten einde den wijn om zoo te spreken een onzigtbaren doortocht te geven. Flier benevens had de
bovenste halve bol , op deszelfs top , in het midden
eene ronde opening , die door een klepje gesloten
wierd ; en dit klepje met een scharnier aan den bol
gehecht , ruste voorts los op den bol een weinig bow

4.
yen het hoofd van het kinderbeeldje , flat hier under
verborgen zat.
v Wanneer men nu, den beker op zulk eene wijze
ingerigt zijnde , den wijn in de schaal schonk , liep
de wijn in den ondersten halven bol, en als dezelve vol.
wend, rees de luchtledige bol met het stiftje tegen
het kleptje aan ; •waarop dan het beeldje dat Hansje
heete , het klepje opende en dus kwam Ilansje vie
den fielder. "

2.
1t4 3ulten 4et altr§ man DIaattiu Dfaatiltt faun.
Men verhaalt , dat under de voormalige Stadhouderlijke regering , in bedenking genonien was , de
monteringen der soldaten van witte stoffaadje to nemen , zoo als naderhand under Koning LODEWIJ K is
geweest , — dat dit echter bij nailer onderzoek min
voordeelig Meek to zijn, en de Prins daarop gezegd
zou hebben : wig zullen het alles mar blaauw blaauw
laten , 't welk van lien tijd af, spreekwoordelijk zou
gebruikt zijn, van jest laten voor heigeen het is.
Ofschoon nu de zin dezelfde blijft, geeft men toch
ook nog een anderen oorsprong ervan op , namelijk :
Het moet eens gebeurd zijn, dat zeker Winkelier ,
niet zonder doe! , een uithangbord had ten toon gesteld , waarop bezems met lange en korte stelen geschilderd waren , met dit onderschrift : Groote stelen ; Kleine stelen ; Groote stelen 't ?flees'.

De Magistraat liet den man aanzeggen , dat zulke
opschriften niet pasten , en dat hiej dus dat fiord zou
bebben weg to nemen of to veranderen.

5.
Nu liet hij er onder zetten :
Naar 't zeggen der Heeren van '1 Stadhuis ,
Is dat van de Groote stelen abuis.
Hierop zouden de Heeren het bij geene aanzeggingen gelaten maar een' verwer gezonden hebben , die,
op hoogen last , het gansche bord met blaauwe verw
dekte , zoodat teekening en inscription niet meer te
zien waren.
De eigenaar besloot nu, met er over heen te laten
plaatsen
Ow met de Heeren van 't Stadhuis; niet te hilven ,
Zullen we het blaauw maar blaauw laten bljiven.
Zoo eene dezer uitleggingen gestaafd kan worden,
zal dit aangenaam zijn.
3.
een Diaaulurn maanbag Naar geittre14.
Zegt niet fang of /lever bona niet geweest, dewij1
ten gevolge van een oud misbruik bij de werklieden , de rnaandag in ledigheid plagt doorgebragt te
worden , gelijk nog hier en daar in ons Vaderland
het geval is.
4.
)04 /nada on§ Mani-tic tifornipj0
Het woord blaauw heeft , zoo als overbekend is ,
in onze taal niet zelden de beteekenis van gezoeht ,
nietig voorgewend , en derhalve zip) bleauwe bloempjes in dit spreekwoord verdichte , ongegronde ver.
telseltjes,

6.
5.
Ven#ben mün/ allerDefen bjjn.
Dit spreekwoord wordt door de Vaderlandsche
geschiedenis opgehelderd. De Hollandsche Graven
nanielijk , en do Hertogen van Braband waren steeds
in het bezit van Heu:den. De Hollandsche Graaf
was benoemd tot scheidsregter,, tusschen JAN van
Braband en den Graaf van Vlaanderen , die twistten
over het bezit van Mechelen. De uitslag hiervan
was , dat Heusden aan den Graaf van Holland werd
afgestaan , Mechelen daarentegen den Hertog van
Braband werd toegewezen. Sedert dien tijd is het
bij zulken in gebruik , die op hun refit staan, (verg.
WAGENIAR , Vaderl. Hist. deel III bladz. 290.)
6.
Oluiben Sal Wei ailaitiben Difitien.
Bit Spreekwoord, in de wandeling gebruikt, om de
vastheid en bestendigheid van lets aanteduiden , moet
afgeleid worden van eene overlevering , volgens welke eene meermin in de nabijheid dier stad zou geroepen hebben : Muden zal bliven , Muden zal noit
behliven. Nog vertoont het wapen van .Muiden een
meermin.
7.
In Wit naar be Itiunbert of be iniIiem§tab liranbt.
WO' weten , dat de beide steden in eene tegenovergestelde rigting liggen , en daarom wordt het
Spreekwoord spottender wijze , van iemand gebruikt ,
die al zeer seheel ziet.

7.
8•
1n mak

Det

al#

lotenigi Nut/ 4or lanor Dot
fief:1w.

Ik gisse dat JOCHEM een verkorting is van Jormum,
(de naam van eenen der Koningen van Juda) die naarmate hij wegens zijne zonden gestraft werd , in snoodheid toenam. Een luimig iets, dat in de spreekwoorden
meermalen opgemerkt kan worden , gaf hem een bond
tot representant, zoo als, met een ander Joel, aan
LOMO wel een kat wordt toegevoegd wanneer men
zegt: n i§ 300 WO aI§ haioma' li fiat.
9.
reft al turf oeturfb.
Dit beteekent eigenlijk niet
kan Leven , maar :
heeft goed wat opgegaard of overgelegd, zoodat
hij goed kan leven. Het stoken van turf was vroeger
in ons Vaderland nog algemeener dan thans. Het
beeld komt ons voor, ontleend to zijn van iemand ,
die zijn voorraad van turf opdoet, en netjes op den
zolder stapelt. Hij die zoo geturfd heeft, heeft zich
dus door het opstapelen van voorraad , voor het vervolg goed voorzien. Het is eene Spreekwijze, overfraai door hare kortheid.
10.

Ili !J latt/ incruint

royn.

Het sneeuwt nooit iets anders als sneeuw , evenmin als het inner lets anders als water regent.
Maar hoe menigmaal zegt men, na zwaren storm, dat
het dakpannen regende. Het is eene overdragtelij-

8.
ke spreekwijze voor : in groote menigte naar beneden
vallen , zoo digt als regendroppels. In sneeuwen
ligt , naar het ons toeschUnt , nog het nevendenkbeeld
van zacht , dwarrelend nedervallen (en wel inzonderheid van betgeen eene ligte kleur heeft.) En nu
denke men zich ongerijmder vereeniging dan die
van rozen en sneeuw I Het Spreekwoord geeft
dus zinrijk te kennen hij is zulh een zuurmuil ,
dat eerder rozen, als sneeuw uit de inch! zouden
vallen , dan dat een mond tot lagchen vertrehhen zou.
11.

Zetc; cc= ante orinit ban ten ponb inijObrib.
Dit Spreekwoord wordt , dunkt ons duidelijk , als
men het dus opvat : men homt met het eerste vrj
wat eerder in de wereld , dan met het laatste , zonder dat.
12.

ti c

3irij boob inerriti Warta onbe2 tic Bair( begrainn.

Door zich dood werhen , moet hier , naar het ons
vooricomt , verstaan worden : zich dood mahen , door
eigen toedoen , namelijk een zelfsmoord begaan. Die
zich daaraan schuldig hadden gemaakt , plagten
oudtijds bier to Lande onder de galg begraven te
worden. Van zulken nu schijnt het Spreekwoord ,
met zekere accommodatie op hen overgebragt , of omtrent hen gebruikt te worden, die zich door te veel ,
of te zwaren arbeid , den dood berokkenen of op
den hats halen.

9.
13.
Ott 30n bate; aan tic galg gcfmccrb 3Un.
Dit is een Spreekwoord , dat al vrij algemeen
in gebruik is , om aan te duiden , dat men lets
zonder vrucht zoude beproeven. 1k geloof dat het
zeer oud en van die tijden akomstig is , ben dikwijls , het hangen aan de orde van den dag was.
Vandaar weer gelijksoortige als ; iLoep ntabcgaig !
00 Daft rcn gaiginDct cog. Ott gait tictc,,, ban fict
ZurgenicOtert. Maar hoe kornt nu in ens Spreekwoord boter daarbij te pas ? Er bestaat eene meefling , dat galg afgeleid moet worden van het
gagt , een boomtah , waaraan men , in het begin
de misdadigers ophing. Mogelijk heeft men zulk
een tak wel eens met boter of vet gestneerd om
den patient te later' afglijden, die dan zijne straf ondergaan hebbende , vrij was. Zulke praktijken 'Roeten toch meer bestaan hebben ; want vanwaar anders in de sententien hier te Lande : met de koorde
gestraft , dat er de dood na volgt. Door zoo iets
of hetgeen men vroeger daarop verzon , was het be
smeren der galg met boter geheel nutteloos. Men
kan ook nog bijbrengen , dat hier en daar onder de
landlieden eene mih , (een gaffelvormige bootntak) galg
wordt genoemd. Al smeerde men nu, bij bet ophangen zulk een tak met boter of ander vet , het
touw, achter de mik vast gemaakt , zou niet afglijden.
14.
ic 30n jui1juU ont3ict/ cnt5ict

luctliarcn.

1k geloof, dat dit op woningen &eh , die op een
10

10.
voor de nering geschikten stand , staan , en daarom
hooger in huur zijn ; wie er nu dien prijs niet voor
geven wil , berooft zich van de voordeelen , daaraan
verknocht.
15.
Ceti rentenie;/ i.0 ern arm bie;.
'at het woord dier aanbelangt , dit is alleen voor
den rijrnklank gebruikt , ,en wat den zin betreft : de
renteniers bezitten doorgaans zoo veel niet, als de
naam van rentenier wel zou doen denhen. Velen

zijn inderdaad niet rijk , en moeten zich tot de schrale
rente van hun vermogen , bepalen.
16.
17N tOft aan be pan illigen.
Dit Spreekwoord van iemand genomen , die een
gezelsckap, waarin 0' vertoeft, zoo aangenaam vindt,
dat O. er gaarne nog wat bOltift, schijnt ont-

leend to zijn van een pannekoek of gebakken visch ,
die niet nit de pan wil.
17.
11 . maim be Rat in ben Reibe;.
Hicrorntrent vindt men bladz. 44, deze eenvoudige
opmerking , in geval men zoo lets doet , moet het
dier daar wel kwaad uitrigten , en zoo gaat het ook
met een wond of ziehte , die men niet grondig,maar
slech!s nitwendig heel! , of geneest.

11.
18.
4reft un Cüriftaffet bic jcin brat.
(Xva ()To yo;, CHRISTUSDRAGER ,) is eigenlijk de Hercules der Celten of Gallen in den
Heidenschen tijd. Hij was de God der welsprekendheid , en met de invoering van het Christendom , werd zijn beeld verchristelijkt , zoo als vaak
gebeurde , omdat de Heidenen ongetwijfeld , aan
zulke voorwerpen hunner Godsdienstige vereering ,
buitengewoon gehecht waren. CHRISTUS (het kind
CHRISTUS) werd op zijne schouderen geplaatst en ,
hij droeg het door de roode zee. In de Domkerk
te Goslar staat dit , bij een onmanierlijk beeld van
CHRISTOPHORUS , even slecht afgebeeld, als het in
het volgende monniken-latijn aangewezen wordt :
CHRISTOFFEL

o

magne CHRISTOPHORE
Qui portasti JEW CHRISTE
Per mare rubrum,
Et non fraxisti crurum ,
Et hoc non est mirum ,
quia tu es magnum virum.

Verg. mijne Hartzreize in 1828 , bladz. 56. Het
Spreekwoord nu, is hetzelfde als Derft cen firuihiagrn/ tie rm barrt.
19.
f)U tapt 34n garb boa; tic bitten.
Lappen verklaart KILIAAN door drijven, en de
spreekwijs lappen door de bitten, (pars pro toto)

12.
door verhwisten , verteren. Hij van wien het gezegd worth is derhalve iemand , die heigeen hi). bezit , vooral door smullen, verhwist , verteert.

20.
14 plant Roof.

Dit Spreekwoord wordt gebruikt van iemand, die
een eenzaam afgezonderd landleven leidt , en zich
ineest met tuinieren onledig houdt. Kool worth dan
voor alle moesgroenten genomen. TUINMAN meent ,
dat het ontleend zou zijn van Keizer DIOCLETIAAN ,
die, nadat hij het Rijksbewind had neergelegd, zich
te Salonica in Dalmatia nederzette , en zich slechts
met het zaaijen en aankweeken van moeskruiden en
tuingewassen, bezig hield. Dit komt mij echter voor,
vat ver gezocht te zijn.
21.
VA bait boor be mantle.
De grondslag , waarop hij bouwde , stort in. Zijn
bodem wankelt en hij blijft dus niet staan , maar
valt. Overdragtelijk dus : hfj &In ztyne verdediging
met Beene genoegzame bewtyzen staven, en ziet zich
dus genoodzaaht zjn ongel0 of schuld te behennen.

Zeer gepast wordt het van den bodem eener mande
afgeleid , die te zwak is oni iemand , wanneer hij er
in opgeheven worth, te dragen.
22.
1)-ij tint q men been in.
Dit ,-; )reekwoord moet klaarblijkelijk van het eten

13.
afgeleid worden. Dat beenen (beenderen) daarbij
lastig zijn , behoeft geen bewijs. Het zegt derhaly e : ih vinde er geene zwarigheid in.
23.
1)0 3at pet jaai otie; ben balls niet turrprn.
Op den balk wordt het hooi geborgen. Wie dit
niet netjes en zuinig doet , werpt het over den balk
Het Spreekw. wordt derhalve van iemand gebruikt ,
die wel zorgt , dat niets te loor gaal.
24.

Iii

ftoop t Wit in ben 3a1t.

Over dit Spreekw. zie men bladz. 45. Later is
mij ingevallen , of toch niet wel bet denkbeeld van
een misleiden bedrogenen bontwerker ontleend zal
zijn , die de aangebodene waar onbezien , en dus b. v.
voor een Naas een hat koopt. Zoo heeft het ook
CATS begrepen.
25.
IN met ben ille§tiffipprifiten WO am.
Dit is een Zeeuwsch Spreekwoord , 't welk to
kennen geeft , dat ieniand naar zee moet , en laat
zich nit de ligging van het eiland Walcheren wel
verklaren.
26.
i0 op An

paa#4

ttrOt.

Dit is ongetwijfeld afgeleid van de , bier en daar
nog heerschende gewoonte , van op Paaschdag, nien-

14.
we, en kan 't zijn, hostbare hleetieren aantedoen. Zulk
een kleed worth, hier en daar in ons Vaderland,
Paaschstreeh genoemd.
27.
p4 partt 3fin fpilten/ ook wel An 1iic5cn.
Spillen of spullen , is eene algemeene benaming
van goederen , daarom zegt het Spreekwoord : hi
paht zijn boeltje b' een , — lily vertreht met pah
en zah. Zjn biezen pahhen , zal wel hetzelfde zijn
met zayn matten oprollen. Instede van matten had
men toch oudtijds losse biezen op den grand.

28.

00 Ma/ of

11Pirringrn In 3011,

Dit Spreekwoord is ontleend van het moeljelijke
der vaart op Wieringen , vooral bij sommige gelegenheden , waarbij de passagiers , als het daar , zoo
als men zegt, geweldig spookt , beangstigde gezigten zetten. Dit wordt nu zeer natuurlijk op hem
toegepast , die een bevreesd gelaat toont.
29.
Ili fir* In Rap op brit tuin grOngen.
Tuin is eigenlijk omheining , afschutting. Zoo

wordt ook het koor,, of het voor de Geestelijkheid
bestemde gedeelte der kerk (men denke aan eene
Roomsche) van het overige , dat voor de leeken
is , door een tuin afgescheiden. In den tuin beet
nog in Zeeland wat men elders noemt : binnen
het doopheh. Den mantel , de hap, op V am den

1 4.
twin hangen , heet eigenlijic: van den geestet# ken tot
den wereldlffhen stand overgaan. En wat is daarbij

natuurlijker denkbeeld dan het geestelijk gewaad
op te hangen aan het hek of den twin , waardoor
dat gedeelte der kerk , waar men vroeger behoorde ,
afgescheiden wordt van dat , waar men nu heen gaat ?
Dat in dien zin de spreekwijze zeer oud is, kan men
betoogd vinden bij HUIJDECOPER Proeve van Tauten Dichthunde. D. I. bl. 112.

04 i

30.
uitfrijen to Matra frijulbiv.

Ik heb dit nooit gehoord , maar gisse dat het
beteekenen zal hit is aan ieder wat schuldig. Indien dit zoo is , komt het mij voor , dat men den
oorsprong in de geschiedenis van ons Vaderland te
zoeken heeft. Men weet toch , dat in den aanyang van den Spaanschen krijg , Prins WILLEM I.
meernialen een leger, inzonderheid van Duilschers
op de been bragt , waarbij zich ook vele Walen
voegden ; doch dat ook dikwijls geldgebrek hem
noodzaakte , deze troepen of te danken. Inzonderheld was dit het geval , toen ALvA hem in 1568
aan de Maas ophield. HooFT zegt dat de Prins ,
sin behoeftigheid voelde en 't heele heir daardoor
geschaapen eerlang nit den bandt te sprtngen. Duitschen en Walen schuldig te wezen beteekende :

dit aan het geheele leger te zijn.
31.
I1)4 of 34 i pet fiatje b git tic tiaaii.
Over dit Spreekwoord is bladz. 49 gehandeld. De

oorsprong blijft mij nog altijd donker, ofsehoon
beteekenis er, an duidelijk zij.

(1E:

32.
ii 3cOti3I of At 134 36-tig
In de proeve van Geschied- en Letterkunde , uitgegeven door den beer BE1LNDER aBRANDIS leest
men over de hofnarren het volgende --- Reeds in
de Grieksche geschiedenissen vindt men hlijken van
het spottend vernuft van die tijden, en op welk eerie
wijze men het aanntoedigde. PrilLIPPUS van Macedoniê, vader van ALEXANDER den Groote, was zeer
ingenomen met de spotters van zijnen tijd weshalve hij ook geen z‘xarigheid maakte , otn dagelijks
met hen te verkeeren , te drinken , en zelfs raad
te plegen. Toenrnaals beyond zich te Athene een
vrolijk gezelschap van zestig personen, bestaande
alien nit zoidanige snaken , die allerlei kluchten
bedachten en uitvoerden deze hielden hunne vergadering in den tempel van HERCULES ; en dit is
waarschijnlijk het eerste genootschap van Narren ,
dat men in de geschiedenis zal aantreffen.
PUS van dit genootsehap gehoord hehhende , zond
hun een Talent ten geschenke , waarvoor zij hemn
alle hunne kluehten en boerterijen , geschreven , zouden bezorgen. Zij deden dit en waarsehijnlijk heeft
PIHLJPPUS daar naderhand gebruik van gemaakt. —
Het getal van zestig personen, uit welke dit gezelschap bestcnd , deed aan hetzelve ook den naanm
geven van de zestigers , en ieder van hen werdt dus
ook zestig. genoemd , even als men voormaals de !e-

17e.
den van den Leidschen raad, mede wegens het getal
personen , waaruit dezelve bestond veertigers noemde ; en geheel geene dwaze vraag deed , wanneer
men iemand te Leiden vroeg , of hij veertig was ?
Even nu zoo ontstond te Athene ook het Spreekwoord, wanneer de een of ander jets zeide, waarover men in 't gemeen moest lagchen ; dat heeft die
of die zestiger gezegd ; of wanneer de een of andere klucht bedreven was ; dat hebben de zestigers
gedaan ; en hiervan vraagt men nog heden ook in
ons Vaderland , even als toen te Athene, wanneer
men lets boertende en kluchtig verhalen hoort , in
hetwelk men spotternij meent te ontdekken : zit tiff
zestig ? dat is , behoort gij ook tot die dwazen , die
mij bij den neus willen omleiden , of mij sprookjes
op den mouw willen spelden ? "
33.
frriiet met fink.
Met spa schieten , is een valsche en ontrouwe manier van den vijand te bevechten. Die wet spek
schiet , gebruikt middelen , die hem ontrouw doen
zjn aan de aangenomen gewoonte van bestrijden of
verdedigen , en op die wijze kan dit gemakkelijk
voor : hjj liegt , in zwang gekoinen zijn.

34.

Iij ftelt üet op 4arctt en fnaren.
Volgens W. BILDERDIJK, Geschiedenis des Vaderlands , IV. IN. bladz. 368 , is dit ontleend van
het fool stemmen en spelen , om iemand, vaar zfin

18.
zin (gelijk wij zeggen , naar zin pfjpen) te doers
dansen.

35.
I)i 3iet of üfi Dia= intratten üab.
llit zegt men volgens

TU1NMAN , van iemand , wiens
gelaat verwilderd is , en niets goeds belooft , en is

ontleend van den beruchten G1JSBERT BAAS, die omtrent het jaar 1481 om zijne muiterij uit Vianen gebannen zijnde , die stall aan de Utrechtenaars verried.
36.
t ern tub Want Varmen in 't Ittantfin0.
Eon wambuis is , gelijk wij weten een gedeelte
der manskleeding , 't Welk men eertijds onzer den
mantel droeg , het lijf tot aan de heupen bedekt
en mouwen heeft. Nu worth met den tfid in het
wambuis /omen, in het gemeene leven genomen
voor allengs zijn oogmerh bereiken. II'zrmen schijnt
mij toe eene verbastering van HERMAN te zijn ;
maar wie deze ? HERMANN (Lat. ARMINIUs) Wien
het na langdurig pogen, eindelijk geiukte, Duitschland van het jok der Romeinen te bevrijden , of
een onzer Vaderlandsche helden van dien naam ?
Elke teregtwijzing dienaangaande zal welkom zijn.
37.
4rt fiinftr lafien

Ijrt nirrOtr brbrag.

Dat bier het woord (fijnste op fijn in het Godsdienstige worth toegepast , komt nrij als zeker voor,

19.
want anders houdt het Spreekw. geen steek. De
zin is : door zulhen , die zich als bijzonder vroom
willen voordoen (zoo als b. v. de Fariseen in JEZUS
tijd) wordt men het meeste bedrogen.
38.
Jaen brDoeft ben Donb Ern broob te Ellen/ 5ciotang
4# met ben ftaart 11111141dt.
Ik heb aan de aanvraag hiervan willen voldoen
door haar te plaatsen ; doch terstond begrepen, dat
de verklaring die moest zijn welke in deze Handleiding bladz. 34 gevonden wordt.
39.

seen tian ben painpai niet irDieten met ten rattebal.
Dit Spreekwoord beteekent

w9I een of
ander verh,rfjgen of bezitten, dan moeten tat)* gepaste en met de zaah overeenhomstige , maar geene
dige middelen aanwenden. Om ratten te vangen ,

gebruikt men vallen , voor papegaaijen strikken of
iets dergelijks ; maar het om te keeren zou zoo ongerijmd zijn , als met een vat te willen schieten.
40.tinabe baarb/ Vuitiel0 amt.
Een niet steek houdend , en omdat sommige be vooroordeelden er aan hechten , verderfelijk Spreek woord. Roodharigen zijn , denken zij valsch. Overigens is dit Spreekwoord wel uitteleggen en men
heeft E. SCHEIDIUS de Diis Germanicis, slechts te
lezen, om hiervan voldingend overtuigd te wordene

20.
Onze voorouders schijnen de roode kleur van het
haar bemind te hebben , en het laat zich gemak7aelijk bewijzen , dat zij het door kunstmiddelen die
kleur trachtten te geven. Ook bij de Romeinen was
dit niet vreemd , doch daar werd het voor onzedelijk gehouden , en ook de Kerkvaders, (onder anderen TERTULLIANUS de caltis foeminarum , C. 4.) berispen het streng. Geen wonder , dat dit , bij de
invoering des Christendoins , werd uitgeroeid als
van den boozen afkomstig en alzoo ongeoorloofd ,
vooral daar het vermoedelijk is , dat de Priesters
het langst de gewoonte van het haar rood te dragen , zullen behouden hebben. Heidensch werd Duivelsch genoemd.
Bij ons is ook ter verklaring ingekomen , dat het
Spreekwoord op JUDAS ZOU zien , wien de overlevering een rooden baard toeschrtift.
41.
all el:intact buttitat %ugtOtinuO.
1k heb dit Spreekwoord nooit gehoord, doch het
ook bij TUINMAN aangetroffen , die in zijne Nalezingen schrijft : Pit zegt men , als iemand bljft twfjfelen , tegen alle bijgebragte beullsredenen aan , gelijk zoo AUGUSTINUS in sommige gevallen plagt te
doen.
42.
fie EMlen nab*/ reft tuiffe gaOttn.
Pit is zeker,, want gehhen zijn gaarne 1)0 de menschen , en storen zich aan geen klein verzuiin in
het vragen.

21.
43.

d en jaa; i aan gecn !bait gebonben.
Staah zal hier wel hetzelfde zijn als paal, ja al-

les , waar aan iets of iemand zoo gebonden is, d.at de
voortgang ervan geheel gestremd of belemmerd is,
en dan is de zin van het Spreekwoord: de tjjd staat
niet stil. Een jaar is ras om.

44.
60 meta/ bat '0' firi3c0 flat

nir4t

Zie bladz. 50.
45.
Seer= tilt bigt DO ftortrOft.
Pit is , wat de beide steden betreft , letterlijk
waar ; doch Spreekwoordelijk gebruikt , donker. Wij
hoorden het wel gebruiken , wanneer iemand die
mis had , zich verontsehuldigde , met : ik meende
het zoo , en het antwoord was : nu Meenen ligt digt
b# Kortrijk dat is p ort rfiek , om aan to toonen ,
dat de meening , ongegrond zlinde , gel k was aan
hortstondigen rjekdom.

46.

'04 j ecft intim Ntioftcien, (voor kinderen.)
Dit moet denkelijk van onzen Zaligmaker afgeleid
worden , wiens Apostelen (discipelen), als het ware,
tot hem in betrekking stonden van kinderen tot
hunnen varier.

22„
47.
4J

E tong ill nitt ban Iche.

Zou men zoo niet Spreekwoordelijk spreken , om
dat de tong liefst het lekkere proeft?
48.
ti id aan Wicteg, boob/ nog iccft r; 3U gclOc.
Zoo spreekt de Hollander, bij het sterven van een
Vaderlandsch held , en het is gegrond in een Grafschrift te lifiddelburg te vinden , van den volgenden
inhoud :
Gij die hier gaat voorbij , om dit of dat te aanschouwen ,
Wilt bij dit droevig graf , uw treeden weederhouden :
En met een stil gejuich , verwonderd wat hij doet ,
Die 't hart draagt in zijn lijf , en God in zijn gemoed.
JAN PIETERS was de man , die dit heeft komen leeren ,
JAN PIETERS was de man, die God heeft konnen eeren :
En toonen metter daad , dat hij ook was een held ,
Die voor Naraans gedreig , noch wreedheid was ontsteld.
JAN PIETERS was die man, die na voorgaande beden ,
Zes wren achter een kloekmoedig heeft gestreden.
En tegen meer dan tien , die van de spaansche magt ,
Rondom en vast bezet , niet dan em God en dagt ,
Die niet en had geleerd te konnen zijn verwonnen,
Naar harde tot de dood , in 't Been hij had begonnen.
Zet Spanjaards uit den zin het gantsche waerelds rijk ,
Al is JAN PIETERS dood , daar leeft nog zijns gelijk.

Dat het echter otk op andere personen en feiten
wordt toegepast , is bekend.
49.
.iireellt gO ban ben

v- uibei/

ban i 05 bigt it U.

Kennelijk is bier het volksbegrip , dat men met

23.
den Duivel niet gekscheren moest , en hij zich al
spoedig vertoonde , het zij men hem aanriep of
hem vloekte. In welken zin het gebruikt wordt ,
weet schier ieder. ,,prrritt g# ban brit Vulbrii ban
raintncit 30n oebernte I is eene gewone verwisseling ,
van bet genoemde. Durent on park de Loup , on
en volt la guere , zeggen de Franschen. Loup beteekent bij hen misschien ook Duivel of wel Loup
garou, (weerwolf) welke benaming ook somtijds aan
den Duivel gegeven wordt.
50.
Pie Det limb Derft/ laat h et brceb Dangen.
Voor : die riih is , toont , dat hji het is , ziet
op de Heeding. Wijde kleederen waren oudtijds een
teeken van zwier , aanzien enz. , doch het breed
hangen laten , kan ook eenvoudig verstaan worden
van hostbotar gehleed te zfin. Het eerste woord
treed , is natuurlijk gebruikt om 't volgende ; doch
dat het niet zoo geheel ongepast is , leert ons de
spreekwijze : 00 jeeft Da ilia Inca.
51.
Per bigtp tiO Acne (ook wel den Pans) Doe fierütp
CDrOten.
Dit Spreekwoord steunt op de ondervinding ; daar
overeenkomstig geloofwaardige berigten, vele praktijken en voorschriften van de Roomsche kerk, nergens
minder naauwgezet worden waargenomen , dan te
Rome , als onder het cog van den Pans.

24.
52.
00 früoot cm bolt.
1k liet dit in deze mijne Handleiding bl. 10 onverklaard. Later viel mij in , dat het toch wel in
alien gevalle beteekenen moet: hiie schoot in plaats
van een' mensal , een dier en derhalve — mis , en
gelijke aanleiding uit deze of gene mij onbekende anecdote kan genomen hebben , als het over.
bekende :
De vroome Delfenaeren
Die schoten een vet half ,
Toen says verdruchet waeren
Van den wreeden Duc D'alf.

53.
't

ao rcn nirn#4 nut tines trgter4anben.

Met de regterhand doen wij vrij wat meer dan
met de linker. Men moet het verklaren : hij han
alles zoo goed met de linker- als met de regterhand
doen. Zjen linkerhand is dus , als 't ware ooh een
regterhand. Het wordt derhalve gebruikt van liemand , die buitengewoon handig is.

54.
't ,'rprrit Ind/ cm Uort/ op rcn nctiO na.
Hijperbolisch. Daar de news kleiner is dan een
volt zelve , wordt het derhalve van iets gezegd,
't welk voeten en vademen scheelt (verschilt) en eigenaardig worth het doel dat verschilt , v eel grooter
genomen , dan de zaak zelve , die bepaald is.

55.
11# laat 5iCIj be t'anben 3alben.

Dit Spreekwoord zegt : hjj laat zich door geld als
door een heimelfjh zalfje, tot lets vervoeren, dat
zijn pligt te buiten gaat. Len zalfje is toch lets
streelends , zoo wordt dit woord meerrnaal gebruikt.
56.
1))ü brengt e; be ftlab in.
Dit ontleend zijn oorsprong van lets , dat schoon en
rein is , behladden , vuil maken , waardoor het ligt
bedorven wordt , en wordt in handelzaken gebruikt ,
om aan te duiden , dat men jets zeer benadeelt ,
door het niet op zffn pr ijs te houden.
57.
Jaiemanb en been man bllten eilitaube;. in ben 3aft.
Niemand en Been man , is een verschillende benaming van hetzelfde en zegt bier zoo veel als ,
twee , die beide schuld hebben, gaan el/ander berispen. Hetzelfde als een ander Spreekwoord :

Ze pot Writ* ben Rad/ bat n 3litart I§.
58.
NO Det fpef op ftriten 10/ maaftt men hid een Riming
ban ten ftrooltii§r.
Een stelt is een lat met een dwarshout , waarop
men den voet zet , om daarmede voort te stappen ,
dat , op stelten loopen heet. Daar de kinderen dit
nu meermalen al spelende doen , en daarbij zeer laid11

26.
ruchtig zijn zegt op stelten rt.,' den figuurlijk : vol rumoer vol verwarring zijn. In het Spreekwoord
worth waarschijniiik hierop gezien , en aan een oproer gedacht bij 't welk het losbandige graauw , door
zinneloozen tuimelgeest gedreven , zich wat niet al,
tot opperhoofd kiest , zoo als daarvan b. v. de Napolitaa y sche visscher MASA.NIELLO tot getuige verstrekt.
58.
art i cm buifir 3anbe; gat / of ook wel rem
onliop3ele buif.
De duff was en is Maki (te regt of te onregt)
een beeld van zachtmoedigheid een goed vertrouwen ,
derhalve van onnoozelheid (eenvoudigheid). De gal
was steeds een beeld van bitterheid (be gat fiernt
bairn; 130 fputnt 3lin gat uit; 30n pen0 in gal geboopt
enz.) Het is derhalve gemakkelijk te begrijpen, dat
het van eene eenvoudige , onschuldige , niets hwaads
vermoedende vrouw of meisje , gebruikt wordt.

59.
Lb ten ariftriiirtie.
HOEUFT verklaart dit van ahe of ahhe , een woord,
waardoor wij den kinderen lets morsigs leelijks
aanduiden , vietje van fi , foei , zoo dat het zijn zal:
aloe foei ! Aannemelijker komt ons voor, wat in
de algemeene Kunst en Letterbode voor 1836, N°. 17,
wordt opgegeven , namelijk: ahhevietje is eene verbasterde uitspraak van 't Latijnsche aqua vitae, begezondaelds watertje ,
teekenende een kvens

27,.
in "t algemeen een dranhje , 't welk men ter herstelling genoodzaakt is te gebruiken , en men heeft
het vandaar te huffs gebragt op alle ievensomstandigheden , die ons bejegenen. Het drankje is doorgaans
onsmakelijk en daarom zegt men al veel van een of
ander ongeluk : pet i0 ern feel0 aftRettietje. Evenwel is het somtijds ook wel aangenaam en daarom
zegt men van iets , dat verbljedend is : pet i0 een
ieffiet / ern garb/ ten moot afiRehictie.
60.
. een flag en be Itiintr4 ern &eel.
3omet i 0
Des zomers moet er,, vooral op het land, veel gewerkt worden ; maar des winters hebben de boeren
meerdere rust.
61.
15)4 teibt 4em ern ben tutu.
Tuin is eigenlijk hegge , omheining , zoo dat het
Spreekwoord denkelijk beteekenen zal : hij brengt
hem door een omweg van het eigenifike punt af.
62.
Mtn meet been cube itoOen uit ben float Oaten.
Over dit Spreekwoord zie men ooze Handleiding
tot de kennis der Spreekwoorden uit het Dierenrfjk
ontleend. bladz. 54.
63.
Mtn recta 300 tam( paftDen tot bat Det immt.
Zoo spreekt men , als de tijd of zaak die men ze-

28.
ker weet Bens te zullen komen , opdaagt. Het is
kennelijk ontleend van het belang , dat Joden en
Christenen in dien feesttijd stellen. Niet slechts
uit een Godsdienstig beginsel ; maar omdat dan de
nachten korten , de dagen lengen , de vogelen zingen , het veld begint s te groenen en het saisoen veran dert.
64.
V# matt mannetir0 in be man.
1-111 maaht zich zwarigheden die zoo min bestaan,
als mannetje: en andere figuren , wake men door
lang op die planeet te turen , daarin eindelijAmeent
te ontdehhen. Wij herinneren ons, hoe men ons

nog kort geleden , met zoodanige opmerkingen , waaraan men den scbijn van waarheid gaf , heeft vermaakt.
65.
pet ill nit pater Untie

Be opt.

De kloosters werden, waar dit kon , in den omtrek
van wijnhergen gesticht of zulke bergen ten dienste ervan aangelegd. Dit bragt en brengt nog, waar zij zoo
bestaan, groote voordeelen aan ; maar het spreekt van
zelve dat het beste voor de paters is , wier kelder den
keurigsten wijn bevat , die in vaatwerk bewaard wordt,
en vandaar dat, als de zoodanige ons smaakt , wij
gewoon zijn te zeggen : Pet i0 nit Pater0 iniatje getapt.
66.
Set be Rot frDoon ten Merl op.

m

Dit komt mi.] voor, ontleend te zijn van het slag-

29.
ten der koeijen , die als zij schoon gemaakt d. i.
van alle ingewand ontdaan zijn , met een sehoonen
doek worden versierd , die tot zekere hoogte
hangt. Zoo althans hebben wij het menigmaal gezien , en het Spreekwoord onder den boerenstand hooren gebruiken van iemand , die eene zaah fraai ten
einde 'foist te brengen.
67.
117taa;. i nit Oft; ban be bedelarij'.
W13 stemmen volmaakt met TUINMAN in , die bij
de behandeling van dit Spreekwoord aanmerkt , dat
het ongetwijfeld van de monnihen ontleend is , die
door hunne voorgewende armoede en bedelarij zich
niet weinig plagten te verrijken.

68

•

)tick üenberb jap 3at men boot be bump'
Room af# nu boo? 't gab.

300

beet

Dit is een vrij onnaauwkeurig Spreekwoord , of
laat ons liever zeggen Spreekw. raadsel. Indien men
zeide , over honderd jaren zullen toja dan zou het
terstond blijken , dat de meening is : er zal dan voor
of ten behoeve van ons , die nu leven , van het eene
zoo weinig over zijn , als van het andere.
69.
itftt aid rat boft uit Acforittroen.
Dit Spreekwoord is genoegzaam in deze Handleiding bladz. 10. opgehelderd. Het wordt van iernand
gebruikt , die er norsch :inured uitziet.

30.
70.
4:ioelien bag/ Vofftetie!
Dit Spreekwoord hebben wij meer dan eens op
het land gehoord , als ieinand meende dat men hem
fopte. Waarschijnlijk heeft zeker mensch , HOFSTEDE
genoemd , of een boerenwoning (hofstede) of liever
adelijh landverbliff waar men van dit foppen bijzonder zijn werk maakte , tot dit zeggen aanleiding
gegeven.
71.
Watt in Ilan Zoutti.
De oorsprong van dit Spreekwoord ligt in het donkere. Niemand weet , sedert lang weer, wie Klaas
Louw is geweest , waarschUnlijk was hij een beruchte
schraper,, want van zulk eenen word het , vooral
onder de mindere klassen , gebruikt.
72.
4 grefr bern ren graaulti.
Graauwen is toebiften , toesnaauwen vandaar zeker een graauw voor een bijtend of scherp gezegde.

73.

04 4ecit Ravin en iteutirt tiertent.
Dit is een Zeeuwsch Spreekwoord , om aan te dui,
den , dat iemand volstreht alles verteerd /weft. liappe
is in Zuid-Beveland een boeren overrok , Rettint een
boeren hoed. Dit laatste woord is echter thans in
oubruik, in oude rekeningen van Polder-directien in

3I .
Zuid-Beveland vindt men jaarlijks een pond Vlaamsch ,
ten behoeve van iederen Dijkgraaf voor heuvel geld.

Iedere Dijkgraaf mogt namelijk per jaar een nieuwen heuvel koopen op kosten van den polder , naardien deze mannen , bij storm altijd op de gevaarlijkste posten aan de zeedijken moesten tegenwoordig
zijn , en dit kleedingstuk dus jaarlijks vernieuwd moest
worden.
74.
Jilienhinb Wit be bat be bet aanboen.
Verg. de Handleiding 1. v. bladz. 45.
75.
po maaht Dun 30o uit/ bat be Donbrn q gm firoob
ban 3ouben Witten eten.
In onze Handleiding zijn wij de lezing : Ij 3irtq
ult enz. gevolgd. Hier is het Spreekw. eenigzins
antlers : had maaht hem zoo uit , (zegt zoo veel slechts
van hem) dat de honden geen brood zouden willen
eten van hem die zoo uitgemaaht word!. Een aardige spreekwijs om een' alles overtreffende trap van
uitmahen uit to drukken. Wat moet het toch wel
voor een' mensch zijn , van wien de honden, lage
dieren en immer zoo gulzig , geen brood zouden
willen aanemen , als hij het hun aanbood !
76.
12# Heat ai .0 of jij XuterfrDe p§attuen 3041.
Een bijtende trek van religiehaat. Wanneer een
hooge trap van liegen in het Godsdienstig gezang

32.
eener gemeente verondersteld worth , kan men er
gemakkelijk nit opmaken hoe hoog zij bij de hen
zoo noemenden , aangeschreven staat.
77.
firgt

tcn taribrntrrithrr.

De tandmeesters op de kerruissen, zijn doorgaans
groote zwetsers , die het yolk braaf op den mouw
spellen van hetgeen zij aangaande hunne kunst uit_
venter , en vandaar denkelijk deze vergelijking.
78.
4arbrtiotten flirt clitanbc;,
lilt zegt men van zulken die met elkander overhoop liggen , en als men een bokkengevecht ooit
aanschouwd, en het stooten der gehoornde koppen tegen elkander gehoord heeft, dan zal het Spreekwoord genoegzaam opgehelderd zijn.
79.
Matt fi§t brentit nun CCI1 Li itt rn rjo oaf.
Dit Spreekwoord in de Handleiding bladz. 20. behandeld , is eene aardige satyre op de domheid van
hem, die zich voor zeer slim houdt.

80.
q norifloontr mak Warn.
Zou dit niet eenvoudig zeggen : als men het werhen niet gewoon is hrfjgt men er blaren van in de
hoyden.

33.
81.
i0 ban IJI
Even als wij vroeger ten aanzien van Meenen en
Kortrfjh zagen , wordt hier weder de naarn eener
stad dubbelzinnig gebruikt, om aan te duiden 't hleeft
hem aan de handen. .fly is vasthoudend.
82.
Zoe nabp DO ben ationb/ doe herbed ban Du0.
Een Spreekwoord van losbollen die meenen , zoo
als men zegt , nit zwieren te zullen gaan.
84.
't fig jonitp aan in 't
Zou dit niet van de Grafelijke tijden afkomstig
zijn ? Kan die JAN ook zijn jonkheer JAN, bijgenoemd zonder genade en het in 't oog houden, zeggen : zffne staatkundige plannen nagaan? De overbrenging is gemakkelijk.
85
%of inoirnaar# aril/pi DU Orem poppegarb.
•

De aanmerking van TUINMAN bij dit Spreekwoord,
nenien wij gaarne over. Iemands akker (schrijft hij) is
datgeen , waarvan hij de kost heeft , zoo als de landman van zijne zaaigronden. In lien zin is des molenaarsakker de molensteen. Heeren poppegoed zijn
edele gesteenten die alleen tot pronk dienen , en
waarvan zij geen meerder nut hebben dan van blinkende steentjes , glaasjes en :dergelijke. Het nut van
den eersten , overtreft ver den glans van de laatste.
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Al evenwel dubitat AUGUSTINUS. . . .
- is JAN PIETERS dood, nog leeft er z9ins
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gelifie . ........ . •
Als het spel op stelten is, maa/t men wel een
25.
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Koning van een stroowisch .
hij lacht sneeuwt het rozen . 7.
Beter eene once geluk dan een pond wt.'s:held . 8.
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De tong is niet van leder . . . . . . . . 22.
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9.
Een jaar is aan Been staah gebonden . . . . 21.
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. 30.
Haal in Klaas Louw . .
—
Hansje in den helder ..
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Het is een duihe zonder gal , (of ook wel)
eene onnoozele duif ..
. 26.
— — — mensch met twee regterhanden . . 24.
— — jonher JAN in 't oog . ..
33.
— uit Paters vaatje getapt ..
2S.
— scheelt veel , een voet , op een neus na
24.
— zou b'oter aan de galg gesmeerd zfin . . 9.
Heusden mtyn , Mechelen di in ..... 6.
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.. .. 23.
...._ nader bid' den avond , hoe verder van huis . 33.
Hfi bit:1ft aan de pan hangen
10.
— brengt er de hlad in ..
25.
— geeft hem een graauw..
30.
had een akhevietje ..
26.
— heeft al wel geturfd ..
7.
— — de hap op den twin gehangen .
14.
___. — een Christoffel die hem draagt.
11.
— — happe en heuvel verteerd . .
30.
— - hleine Apostelen (voor kinderen) .
21.
— is Duitschen en Walen schuldig . .
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III is een blaauwen maandag daar geweest .
op zijn Paasch best .
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33.
van Kleef . ..
16.
•
zestig , of z9et gij zestig?
13.
hoopt hat in den zah . . .
hijht als een boh nit Noorwegen . .
29.
naar de Klundert of de Willemstad
....
Brandt . .
6.
25.
last zich de handen zalven ..
11.
lapt zijn goed door de bitten .
27.
leidt hem om den /r uin ..
32.
liegt als een tandentrehher . .
of Luthersche Psalmen zon' . 31.
maaht hem zoo nit , dat de honden er geen
brood van zouden mitten elan. . .
het als Jochems hond , hoe Langer
7
hoe boozer
28.
manneijes in de tnaan .
5.
ons blaauwe bloemptjes wijs . ^
• 10.
metselt de hat in den helder . .
13.
moet den Westhappelschen d9sh om .
15.
.
of zij is het hatje van de baan
14.
paht z#n spillen , (oak we!) zfjn biezen
12.
plant p ool. . .
17.
schiet met speh .
23.
schoot een boh .
17.
stelt het op Karen en snaren
12.
volt door de mande .
vindt er geen been in ..
zal het hooi over den bath niet werpen. . 13.
. 28.
zet de hoe schoon een doeh op ..
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—
— — — Wieringen in zou . . • • 14.
In het knste Laken , is het meeste bedrog . . 18.
Lof Molenaars ahher , bij Heeren poppengoed . 33.
Meenen ligt digt bfj Kortrijk ..... . 21.
Men behoeft den bond geen brood to geven
zoolang hl met den staart kwispelt . . 19.
kan den papegaai niet schieten met een
—
. . . 19.
rottenval . ...
—
moet geen oude hoe#en uit den :loot halen . 27.
—
roept zoo lang Paschen tot dat het komt . —
Met list brengt men een ei in een hopzak . . 32.
Met den IV d homt Barmen in 't wambuis . . 18.
Maiden zal wel Muiden bl#ven ... ... 6.
Niemand en geen man bijten elkander in den zah . 25.
wit de hat de bel aandoen . . . . 31.
Ongewoonte maakt blaren .. 32.
Over honderd jaar zal men voor de beurs zoo
veel koopen als nu voor het geld . .
. 29.
Roode baard , duivels card . . • 19.
Spreeht gii van den duivel, dan is hfj digt bty u . 22.
Wie gekken noodigt , heeft wisse gasten . . . 20.
Wij zullen het alles maar blaauw blaauw laten . 4.
Zil hardebollen met elhander ..... . 32.
— meent , dat 's Keizers kat hoar nich t is . 21.
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SUN WORDT GEVRAAGD.

1k wil om de keur van den balk niet vallen.
...................

Ms Paschen komt op een Zondag , is elk een kind
van zijn eigen vader.
Dat is een stukje van

ALBERT DURER.

Die de dante trouwt om de wante , verliest de dante
en houdt de wante.
Een groene Kersmis maakt een witte Paschen.
.........................

Hij is zoo harig als elft in de Mei.
Hij is zoo stout , als of hij nog een lijf in de kist
had.
.................W

Hij lucent , dat hij gotid zal drinken nit een horentje.
IN speelt er mede , als Jan Potage met ziejn ruts.

11

N A SCHRIF T•

Ik zou hem wel een knapzak vol hooi toevertrouwen ,
had ik borg voor 't leer.
Mijn deur zij ver van tnijn heers deur.
Tusschen Paschen en Pinksteren vrijen de onzaligen.
Zij bestaan elkander van kniejen noch ellebogen.
Alle dagen een draadje , is een hemdsntouw in 't jaar.
Als de Abt de teerlingen geeft dan mogen de Monniken wel dobbelen.
Als 't regent en de zon schijnt dan is het kermis
in de hel.
Hij heeft Dinx aan 't oor geslagen.
Hij heeft een stuk van een oud net gegeten.
Hij houdt den gek in den

moues.

Hij is een Ike Fokker.
Hij is er mede verlegen , als
(moeders) ziel.

ANNA

met haar moérs

••■•••■■■■■■■■

Hij kan ook wel Duitsch.
Komt de duivel in de kerk , dan wil hij op 't hoogaltaar zitten.
Loop voor Sint Velten.
Nog leven de geuzen !
Over honderd jaar komen de Heidenen in 't Land.
't Is uit het Evangelic van den spinrok.

HI

N A S C H R IF T.

't Zijn Heeren van zes weken.
Vreemde zorgen dooden den ezel.
.............0

Er zijn pannen op bet dak , voor : men wordt beluislerd.
...............MI

Het is een winterkoning , voor : iemand die '11 winters ziehelfish is.

Koster stoat eens aan den zandlooper.
.............

Zijne niertjes liggen warm, voor; h lackt al zeer ligt.
..............y

Hij loopt het vuur uit de sloffen.
.................

Hij of zij , is met het verkeerde been uit het bed gestapt , voor : in geen goed kumeur.
1k ben geen Bremer, voor: iemand die iets stehen laat.
..................1

Hij is gedropen , voor: b# onderzoeh onbekwaam
geheurd.
...1....N......■■1

MI) ontbreekt het aan Philippus quartus , voor: geld.
..................

De zee zoekt vijgen.
Het is een onigekeerde Arminiaan , van een opengespouwene gestoofde baars gebruikt.
.........00

Hij is een verachte fahhel.
Er loopt iemand over mijn graf : at: men over zfin
ligchaam grilt.
................0■■••

Een oogenblik staans verlet , veel gewonnen.
Het is een arme , onnoozele hals.
.................

Hij is mors-dood.

12

Iv

N A S C 11 Ft I F T.

Twee Joden weten wel wat een brit kost.
De maan schijnt in het water.
Het is een gravelle.
Men moet geen dronimel op zijn hart laten smoren,
Hj watertand or van.
Hij is zoo fijn , als gemalen poppens
Hij krijgt van de taart , voor

t.

wordt bailor&

flat past als een tang op een varken.

Hij stooft hem een kool, voor: hUopt of benadeelt hem.
Nu zijn de poppen aan het dansen, voor : nu is ales in beweging of aan den gang.

Op je neus geturfd , dan heb je geen zoldertje van
noode.
Hij zendt hem van

PONTIUS

naar PILATUS.

Hij zit op de klapbank.
110 doet een bedelaars gebed, voor : hfi telt geld.
De gekken vragen naar de klok ; maar de wijzen
weten hun tijd.
Hij slaapt een gat in den dag , voor zeer lang.
Het zijn zieltjes van potaarde.
Met nieuwe jaar zijn de dagen eene hanenschree
(niet schreenw) gelengd.

N A SC
Ilij

R IF T.

weet we! te parlesanten.

Het gaat daar Schotsch toe.
Hj bakt kleine broodjes.
Het is kliekjes-dag , voor dag waarop de overgeschotene spas gebruikt wordt.

Hij zendt hem een kattebel, voor Klein brieffe.
Het is een zielverkooper,, voor : ronselaar.
Dat is een Ronzebons , vanwaar die naam ?
Hij of zij , is er bij voor spek en appels.
Slapperdenient, slapperdemallemosterd.
Dat zijn dnkdalven, voor :palen of lieverpaalhoofden.
Alle gelijkenissen gaan inank.
heb ook een woord in het kapittel te zeggen
en 110 is gekapitteld , voor doorgehaald.
Ongelukkig in 't spel , gelukkig in de liefde.
Hij draait hem een rad voor de oogen, voor
misleidt hem.

Het is een klikspaan , voor een verhlihher.
Hij bleef met het mes in den buik , zitten.
Hij sloeg er onder als malle Jan onder de hoenders.
Zulk (een) yolk, zulk (een) weér.
Karnemelk is kooper,, en wie is bong ?

r

N A S C H R IF

iIij verblijdt zich met een doode mees voor eelfe
ijdele hoop.

Helder op ! Machieltje !
steekt den bezem uit.

flij gaat naar Palermo.
Komje van Lillo , dat uw mandje zoo druipt
Hij doet gist in zijn schoenen.
De Westkappelsche Engel rijdt.
De jongste schepens vellen het vonnis.
Hij geeft hem het heilige kruis achter na.
Hij heeft dubbel en dwars genoeg gehad.
De blij den gaan vooraan.
Een kleine put in de aarde eene groote ruimte in huis.
Dat is een huis nit de Breeveertien gebouwd.
•••■•■•■■•,...•

YERBETERINGEN.
Lees Bladz. 8 reg. 12 van onder , de huid.
13 - 6 --- bedoeld.
_ 2
-} eten.
18 - 4
_ 32 8
- den pot.
94 - 9 -- bun vel.
-

Xalezingen en Perimlg
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EN

SPREEKWOORDELUKE ZEGSWUZEN,
BIJZONDER

nit het

laitrenvijk ontleend.
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Tot hiertoe gewoon voor ieder stuhje , door tnii
over onze Vaderlandsche Spreekwoorden geschreven,
iets betrehhel#h de Letterkundige geschiedenis van
dit onderwerp te geven , vinde ih daartoe trans weder gelegenheid.
De Meer A. Di? JAGER , redacteur van het Taalkundig Magazijn, opende het vorige jaar in hetzelve
eene rubrieh, onder den Wel van Bijdragen tot de
kennis der Nederduitsche Spreekwoorden , en riep ,
even zoo als ih vroeger deed , de hulp van alle beminnaars en beoefenaars der Vaderlandsche TaalLetter- en Oudheidkunde in. Voor het tegenwoordige Wilde h# slechts mine jongst uitgehomene Handhiding tot de kennis onzer Spreekwoorden en Spreekwoordelijke zegswUzen, bijzonder nit het Dierenrijk
ontleend , en eenige andere opgegevene , toelichten
en aanvullen.
lh had wel gewenscht dat de Schrifver , die de
beleefdheid had zijne bedenhingen aan min oordeel
te onderwerpen , dit , zoo als vroeger, schriftelijk
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had gedaan, wanneer ih vrfjer in mffn antwoord zou
zffn geweest , en nog al iets in het midden zou hebben gebragt , waarvan , nu zipt werh het hat ziet ,
de bescheidenheid mij terug houdt.
.den paar aanmerhingen mag ih echter niet verzwijgen , en de heuschheid van den Heer DE JAGER
zal mij die wel ten goede houden. Het is namelfih
ons lezend publieh voorgehomen, dat zO'n verineld
geschrift maar al te veel heeft van eene ContrOle
op het mine , die wanneer zfj werd voortgezet
aanleiding tot een' pennestrijd zou hunnen geven ,
waken wff beide zeher Wet verlangen. Vooris moet
ih in bedenhing geven of in deze bijdragen het eigendommeltyh harahter van Spreekwoorden niet maar
al te veel is voorb# gezien en z'j ongeluhhig met
anecdoten , grappige of puntige gezegden en (tergeliihe van dezen of genes , zfjn verward geraaht ?
Zoo worden , om slechts van het tweede , door m#
genoemde dier , den aap te gewagen , als Spreekwoorden opgegeven : » Ei zie hem eens grinniken

drat maakt
zei GERRIT, en hij klisteerde zijn aap.
men al om 't geld ? zei de Doer en hij zag een aap
gelijkt beter naar een
op 't venster zitten.
aap dan een Domin6 naar een pijp tabak.
Zoo wordt als Spreekwoord genoemd: Die daar
spreken mostaard sterk , zouden niet een gebraden
haan den staart uithalen enz. enz.
Met dat al zfin wij aan den Heer DE JAGER dank
verschuldigd voor de [fist der Schrfivers over het
onderwerp , op welhe heigeen door mjj reeds was
opgegeven, is aangevuld , en vaar welhe ih allen
die in de zaah befang stellen verwJze. Ooh; zal
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nit deze mijne Nalezingen blijken, hoe zeer ik het
goede in de vermelding en verklaring van eenige
Spreekwoorden, dal mfy hier en daar in deze BOdragen is voorgekomen , heb welen te waarderen.
Ook andere vrienden van Taal . en Letterkunde
gingen voort , mai /mune opmerhingen mede le deelen , aan welke ik dan nu ook , mijnen verschuldigden hartelfjhen dank betuig.
B#zonder aangenaam was mty de vereerende goedheuring van den Neer J. H. H0EUFFT , bij herhaling aan dezen infinen Letterkundigen arbeid geschonken , en gaarne Beef ik eene plaats aan een en
ander , mij door lien achtingwaardigen Geleerde
toegezonden.
Betrehhelfjk de Scheepvaart en het Scheepsleven ,
merhte hfi* in Alphabetische orde can :
ANKER. Zfin anfie;) (of anitrajr) ergenlj xebec leggll zegt : zich ergeus waar men het goed heeft ,
vastrnaken. AVARIJ of AVERIJ wordt ook van
andere dan zee-schade gebrui(t : b. v. aft Dar b4

ben laatften Rom beet aliar4 aan ntn 4tn-:i beftomen.
BALL N. pet 1# MO be barn ban be See zegt men
van jets, 't Welk zeer ongelijk is. BOORD. acmanb
met iet§ aan booth linen / wordt doorgaans in een
kwaden zin genomen voor : het opdragen van lastige
taken aan iemand. DRUVEN. Dv Oobl:i genabe faten Winn/ van een redloos scrip gebruiht , wordt
ook in eenen zedeljhen zin gebezigd van een' toestand, in welken alle menschelijke huip te kört schiet.
FOK. 4% e ftormfoR 1153etten/ het er alles op zetten
om een scrip in le halen of eene haven te bereihen,
wordt ooh figuurlijh gebruiht in den zelfilen zin ,
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als : %lie 5eiten bfit5etten. HAVENS. Op 5uirte Dabenc; bent men 5itifte iiiffrijen I beteehent : op zulke

geT aarlijke plaatsen, is men aan zulke rampen blootgesteld. SCHEEPSREGT. ql r i e tn a a I if frijectiOregt/
is ontleeNd van de straf dergenen, die driemaal van
de ra vallen of driemaal gehielhaald worden. In
de Handleiding niet genoeg onderscheiden. SCRIP.
(Ern frijoon friip marten/ zegt men ooh van het betalen zijner schulden , en in een' lagen , verschrihhelijhen zin van een effen boedel maken door bankeroet te spelen. VAREN. Indien iemand met den
Heer SPRENGER VAN EIJK, de uitlegging mishaagt,
welhe ih gegeven heb aan het woord varen , in de
spreehwijze hoe vaart gij ? zoo neme hij het woord
in de beteehenis van tendere , proficisci , yell , petere , locum aliquem meare , zoo als KILLIAN het
overzet , in welhen zin het zoo wel te voet gaan als
rijden , zoo wel ter scheep als met een rijtuig gevoerd worden , beteehent en dan zal het volhomen
beantwoorden aan het Fransche: Comment vous va't-il,
Comment vous va? Comment la ? varen loch voor
gaan , meare , was bij de ouden zeer gewoon. VLOT.
an blot Watt; Romen. Een tegenovergestelde spreehwoord is : pa Wit ilia batten/ d. i. het wil niet
gelukken. Het is ontleend van schepen , die op
den drooge zitten. ZEE. Hier is overgeslagen het
spreehwoord : pet i!.i inatq/ of ooh wel ern bruppri
in be See / 't welh veel gebruiht wordt , wanneer aan
rfjhe lieden eene vermeerdering van vermogen len
deele valt. ZEIL. Men heeft ook de spreehw#ze :
met 3rif en treit om eene zaak met al haar toebehooren aan te duiden , waarop ook bona nederhomt
het zeggen : Zoo MO het Oft en 5rilt.
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IT wil ooh niet voorbiigaan wat de [leer HORUEFT,
bje sommige spreekwoorden heeft aangeteehend , als :
Die; Witte 1.13ctiO irmanb &Hen/ voor: in guest
bij iemand staan , is een spreekwoord ontleend van
de paarden met vier Witte voeten. In de Pancarte
du droit de piage du comte de Lesmont , leest men
Art. XIV. oUn Cheval les quatres pieds blancs ,
franc de pgage."
pet i§ fielarfüerb. In mijn Bredaasch Taaleigen

schreef ik : Men gebruikt dit in den dagelijkschen
omgang voor haveloos , bevuild. Bij KILIAAN is belalberen, of belemmeren , impedire , intricare , disturbare , prwpedire , interturbare, inquinare, polluere. Dat de beteekenis in de twee laatste woorden
vervat , hier alleen toepasselijk zij , ziet ieder. De
eerste zijn ons tegenwoordig belemmeren. Zie TEN
KATE 2e . Proeve in lest en lain. In hunne beteekenis work belabberd alleen van iemand gebruikt, die
eenig gebrek of beletsel in het spreken heeft. Voor
het overige hoort men het meest in een' onverdragtelijken zin: b. V. pet 3iet e briattlierb nit nut bie
3aati / voor slecht.
Vita; i het 4utjc met 4et =tie. Ik heb ergens ,
zonder mij de plaats te kunnen herinneren , aangeteekend , dat ik dit spreekwoord achtte te zijn bet
Doe* met het mut*/ en voegde daar nog een paar
diergelijke , in andere talen gebruikelijke spreekwijzen bij. Dan de uitlegging van den Schrijver
der Handleiding , komt mb ook zeer aannesnelijk
voor , mils men hudje , niet hutje leze.
00; ben ninciterti ftepen. Zoude dit ook zijn iemand door de mutsaard slepen , dat is door stria4111

VI
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hen en struwelen leiden ? Over tie inisvortning van
mulsaard in mostaard, zie men mijn BredaaschTaaleigen op nutsaard.

TN i-: Dui= IticcA-tn. Zou dit niet zoo reel willen
zeggen acs : hfi is van sired, en dezelfde beteekenis hebben als het Fransche perdre la Tramontane , dat is de streek van het Noorden uit bet oog
verliezen , zijnde Trainontane het Italiaansche Tramontana, de noordewind, van nit de Middellandsche zee gerekend ?
# Rrnt pct OP All buimpie. Hier beteekent duimpje
naar talk' oordeel duirnstokje. Deze mijne mewling
wordt bevestigd door bet Friesehe : Du hiect Det op
3fin critic/ dat is op zffn houtje. In het oud-Friesch
toch , was eke zoo wel hoot in het gemeen , als eiken hoot in het bijzonder,, hebbende men den naani
van eiken hoot , uithoofde der uitnemendheid van
den eikenboom , aan alle hoot gegeven.
..................

Een miner vrienden had de goedfseid nufie eenige
vooral in Noordbraband gebruiheliih,e spreehwoorden
met derzelver verhlaring , toe te zenden. Zij gin :
3nt Vaal:Ina it! of fob tioorbort ttitt lurrft! Een
gewone wensch Welke men hier vrij algemeen aan
werkende personen doet , en geeft te kennen : God
zegene uwe pogingen, of doe uwe werhzaamheden eenen
goeden voorigang hebben.
Godt voordert u! Mademoiscl,
Gaet dit voor goet of ist maar spel :
Soo lustig aan dat clock getouw
Gij sijt eon peerle van en vrouw.
POIRTIAS ,

Masker van de werelt.
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1l11 traitenbe
1flflh1Ut I VrottWilli en brultenbe
foci 3jii 3eiben god. Onder den hoer, of zoogenoemden gemeenen man, is het snuiven alleen bij de vrouwen in zwang , en wordt in de mannen afgekeurd
omdat zij daardoor toonen eenigzins tot de andere
sexe over te hellen. Ifoei wordt in d(-1 platte Noordbrabandsche taal zelden meervoud gebruikt; zoo ook
zegt men de schaa p , de hoei, de peerd , de half
enz. naar de wei doen.
een ititte3e1/ ern. r3ef tu en nootentioom/ marten boti.
flagen garb itiorben. Hierbij moet men in het oog
houden dat een notenboom door het afknotten van
jonge loten bij het inoogsten der vrucht , voor het
volgend jaar meerder op scbijnt te leveren.
IDO maaitt rem pigert. Ilij redt zich door zich te
verbergen, hij krabt achter nit, hij maakt zich zoek.
een Danb en ten lab bie -OEM men imp D# In
de ,toepassing eene zeer schadelijke zegswijze, want
onder den naam van band of wis , begrijpt men niet
zelden ook jonge boozastainmen.
1U be rent Roe Utt (uitgespr. als bizl) !teat be
anbere ben tIaart rzebsi op. Bissen, biesen of bfizen
heeft KILIAAN en ook MEIJER. Het wordt bier gehouden voor het loopen der koeijen in heete zomerdagen , wanneer zij door een insect , den bisworm
genoemd , geplaagd worden ; dit diertje maakt een
gonzend geluid , en dit reeds maakt de koeijen zoo
bevreesd , dat zij de eene voor en de andere na ,
met den staart om hoog, de vlugt kiezen. De toepassing zal wei geene toelichting behoeven. (s)
Deze juiste verklaring vervange die , welke ik bl. 27 gaf.

y in
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Vaa; inaa; men rajas= mart men WI Dit
ontleend van de hen , waar zij schaart (met hare
pooten den grond op krabt) vindt zij haar loon in de
ontdekte zaadkorrels. Het wil dus zeggen : waar
men werht moet men ooh' eten , de arbeider is zijn
loon waardig.
pc „Mei Rod rn nat gerft Dote; (ook wel koren)

in riet tiat. Alle grassoorten hebben , wanneer zij
pas ontkiemen vocht en koelte noodig. Een drooge
heete mei doet weinig gras en slecht graan verwachten.
Wt Rent jui§t aan at§ fOrperp) (schaapherders) pap.
Voor den herder words dagelijks tot op zijne te huis
kornst een potje met eten bewaard, de graagte waarmede hij doorgaans zonder over te laten , zijn wel
berekende spijzen verslindt , heeft zeker tot de vorming van dit gezegde aanleiding gegeven.
paat Van be ertfte Daanin niet (bitten}
Eene baauw is een insect bijna als de bisworm , en
jaagt den koeijen den zelfden angst aan. Het beteeis niet van de eersten die gaan loopen,
kent dus
eene kleinigheid jaagt hem Been schrik aan. De
tegswijze : J mat aftfib ben iaatften man ben 3ait
orfttien / heeft veal overeenkomst met de genoemde.
Ook zegt men 1j i ten piaribpult.
QIJ meenbe rem bitten hate; te ftriftiten:
dacht zic/ met deze zaah te verrff hen.
%I# Det rtinberten i geboren /

Vreft 4et 1/nailer/en 3#tt fmaart brtiorrn.
Met kersmis zijn gewoonlijk de winterknollen (rapen)
makeloos.
i e?, nit geboonb. Er bestaat hier eene ge-
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woonte bij de gilden of broederschappen, om de nieuwe leden niet bij wijze van stemming , zoo als gewoonlijk, maar door witte en zwarte boonen, al dan
niet aan te nemen. Tot dit einde geeft men aan elk
lid een zeker aaotal witte en zwarte boonen, de witte
zijn pea- de zwarte afkeurings bewijzen ; van de
twee overdekte kannen welke op eene tafel geplaatst
zijn is er eene voor het te kiezene lid; heeft hij nu
meerder witte dan zwarte boonen in dezelve dan is
hij aangenomen , zoo niet er uit geboond.
Zou het gewone gezegde 4u bombe en Drt
utt/ niet van den zelfden oorsprong kunnen zijn , de
00 was toch oudtijds oe?
i goeb brio menfOrn niet liorq Dergten.
Toebah, noemt men hier veeltijds tabah, althans velen spreken dit woord aldus nit, hierdoor wordt het
dubbelzinnig omdat een digte etensbak ook toe bah
kan genoemd worden , en schadelijk is voor de
beesten.
Ceti man0 i be buittet op ben blor;. Men
houdt het raadzamer bij jong getrouwden eene moeder
der vrouw dan wel die des mans in huis te nemen.
htinitenbe beileitengi geben Minlienbe geffeitetiO. Div
ziet op den leerlooijer en zegt stinhende vellen yeyen door bereiding goed geld.

(Erne nube floe hitt #ap ar4terfte 300 game 40 ern
fOrige. Een oud mensch bemint zoo wel de vreugde

(op zijne wijze) als een jong mensch.
Zit boffen jebben be ntfen gemeten; maa; 30 Daben be ftaarten bergeten/ zegt men , als de weg
ger valt dan op den mijlpaal is aangewezen.

N.
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Ziedaar eery en ander , 't welt i4 vooraf der vermelding waardig heurde. Word/ mij nog meer bruihbaars over het behandelde, of in het Naschrift opgegevene , toegezonden, het zal to ziiner gild eene
geschihte plaats vinden. De uitspanninguren aan het
Been tier voorhomt besteed , waren m# aangenaam.
De vrucht er van zii en bltive de kennis en waar-

&ring onzer schoone moedertaal !

I.
BEVESTIGDE OF VERBETERDE

WEIIKLAIII IV G
EIN

SUPPLETIE
DER

SPREERWOORDEN,

enz.

VET

48jct Micrenviik
ONTLEEND ,
.....--................-...

A.
AA.L,
p# i to ftiftfien alt ten glabbe aal ft ben ftaart.
Stikhen heeft hier de beteekenis van vangen en
-dit wordt zoo genoemd , wegens het steken (4 herhaling steken) van den aal met eene soort van barpoen , aalstikken geheten. Voorts wordt het spreekwoord duidelijk door hetgeen in de Handleiding over:
0 4teft een' gfabben aal ft ben ftaart/ is gezegd.

0
4.1
AAP.
pet tO ttoimaarit 3 n aap:
bootst hem in alles na.
Witt= 3lin alien. Zoo spreekt men dikwijls van
de eerste , wanneer men hen in de zucht tot navolging aan de laaiste gap vindt.
Het antwoord dat wel aan nieuwsgierigen op
hunne vraag writ doet gfi gegeven word t , luidt :
open tifoofien/ en am den vrager nog meer te beschamen , wordt er sours bijgevoegd gfi oak
ben 3aft o0ouben
)10 graeit in cafe frDoonDetb op / gefUt be ionge apcn.
Dit spreekwoord wordt genoegzaam opgehelderd door
hetgeen in de Handleiding bij : aap heat jrb je mot*
ionocia ! is aangeteekend.
Oren efOiter garb ban turnirDen/ men ttangt rr 3e1ff
alien mebe. Zoo spreekt men van onze slimheid ,
gelijk wij weten, ook in de praktijken our deze olijke
dieren te beniagtigen , blijkbaar.
Vooral onder het gemeen is dan wanneer men
jets zeer betwijfelt of onmogelijk acht , in zwang :
MO bat gebeurt / Sal er tic ten aap nit mfin g . t liftmen.
Men heeft dit misselijk denkbeeld wel van eene vertooning in een kluchtspel afgeleid ; doch zoo hiervoor al gezag bijgebragt kon worden , zou dan het
spreekwoord er den grond niet toe hebben kunnen
leggen t In dit geval blijft de oorsprong onzeker.
Vet maar apenitoof. In de Handleiding werd
gevraagd : van waar dit ? en in het Taalhundig Magazijn vroeger vermeld, geantwoord: volgens BILDERDIJK
verkl. Gesl. II : 112 is hod oudtijds genomen voor
verwarring , onrust , gerucht en zal de uitdrukking

beteekenen : het is maar apengerucht zoo als men ook
zegt : 4rt t9i maar apenipet. Deze verklaring wordt
aannemelijk , als men bedenkt , dat het Engelsch in
denzelfden zin coil heeft. To heep a coil is in die
taal gerucht mahen.

ADELAAR, AREND.
ern abetaar of arenb liangt gem biiegeni is ontleend
aan het Latijnsche aquila non captat muscas. De
adelaar is de grootste en sterkste onder de roofvogels en werd oudtijds zoo als ik in de Handleiding
aanmerkte , de honing der vogelen genoemd. Het
vliegenvangen , zoo als b. v. de zwaluw doet , is
ver beneden hem , en zoo is het ooh ver beneden
elk groot man, züenen tad aan nietigheden te verbeuzelen, of ook wel : wat hnap is , is met Beene
hleinigheid tevreden.

B.
BAARS.
tig 3at ben baar§ nict berratifen. In de Ilandleiding
weed aangetoond : vanwaar dit spreekwoord ontleend
is , en wat het beteekent. Thans zij er nog bijgevoegd , dat het wel genomen wordt voor : h# zal
Been hetterff in de wereld brengen.

BEER.
Mc beer i§ 10# / wordt ook wel genomen in den zin
van : daar is wat te doen (geraas, gekijf of geknor.)

BEK.

of 50 rierft een beff aI ten ticiftDttw zegt men
van iemand, die wijdmonds roast of hjft.
J IJ

BOK.

10# 3iet alcis ten bort/ bie linoffoort (of ook wel palm)
ret/ en daar het hem niet smaakt met den bek been
en weer slingert ; zoo dat door dit veel gebruikte
spreekwoord iemand aangeduid wordt , die een ontevreden voorkomen heeft.
i j ftinitt alfi ern boil/ zegt men van een vuil
mensch , wiens onreinheid men ruihen han.
iIj ftinftt nu: jct eTb at§ ren bolt nut inu#114.
Zoo spreekt men spottender wijze van een zeer rijk
man , wien men het zoo aan kan zien, dat hij het
is , als of men het aan hem rook, even gelijk men
den bok aan de sterke lucht , die hij van zich geeft,
kennen kan. (Mushus namelijk wordt gekozen om
elke sterke lueht aan te duiden.)
Vet i# ten rtattoR: een ruw , onbeschoft mensch.
WEILAND brengt bier eene plaats nit HOOFT als
deze spreekt van het bestooten van den baboh. Ba ,
gebruikelijk om afheer aan te duiden, schijnt in de
bedoelde beteekenis het denkbeeld van bok te zijn ,
nog te moeten verergeren.
po to 500 Raub al§ ten baffle. Ik hoorde dit spreekwoord nimmer ; maar het werd mij van goederhand
opgegeven. De vergelijking is mij niet duidelijk.
BOT.

BotvGneen schrijft de Heer

DE JAGER

is slaag

5
Ar9-gen, en heeft met den visch bot nets gemeen ,
gelijk weder botvieren van beide onderscheiden is.
Lie Taalh. Magaz. D. III. St. I. 52 — 54. " s Even

min (zoo vervolgt hij) behoort bier : 3# tenet' but*
Djj Do*. Botjen kJ botjen leggen , is zoo veel als :
elk hoofd voor hoofd eene kleinigheid uitleggen ,
om daaruit de verteering te vinden , zoo als de
Hoogl. WASSENBERGH zegt. Taalk. Bijdragen I. 20, 21.
Zijnde botjen in Vriesland vier duiten of een halve
sluiver. Dezelfde uitlegging komt ook elders voor,
b. v. in die Aachener MOUNDART VON MULLER to
Weitz, 29." Ook door mij was deze uitlegging duidelijk opgegeven in mijne Nalezingen op de spreekw.
van de Scheepvaart en het Scheepsieven ontleend
bladz. 70, en zij heeft inderdaad veel aannemelijks.
lift Deb bot grown rn berfta nitt bat frDrrp3innig i0.
Dit wordt als spreekwoord in het Taalh. Magaz.
opgegeven , met bOvoeging , dat bier eene gclijke
woordspeling plaats heeft als men dikwijis bij vroegere schrij vers kan opmerken , en waartoe onze natie
voorheen zeer geneigd scheen te zijn. De bedoeling
komt mij voor te zijn. Ih ben onvatbaar om 't geen
veel nadenhen vordert te begrfjpen.

BRAKJE.
pet i#' ern Draft — braftje: een hnaap , hnaapje van
't welk men b. v. zegt: Vurft no Det aan bien Draft
(snaah , hnaap of hwant) tortiertroutnen? en 't i0 ern
onbettgenb braRje voor jongetje. Denkelijk met zinspeling op den aard van dit soort van jagthonden.
pet i3O ten goebe Draft am ütt turn) op te jag* zegt
men met zinspeling op de soort van honden van dien

6
naam , aangaande iemand , die regt geschikt is of`
iets op te zoehen of aan den gang te helpen.
DUIF.
11)ct i elm otino3cle buif/ zegt men van een onnadenhend, ook wel onvernuftig of onverstandig meisje, en
met het oog op dezulke spreekt men , als zisj daarbij
onzedelijk zijn , van builm op 3oItirr te Dottbrn/ of tit
3etin Wbrinften te geben/ en ieder begrjjpt ligt , wat
men daardoor verstaat.
let i ten buibenntrifter : een koopman in dat gevogelte. Moet de , naam van melher hem gegeven
ook afgeleid worden van het handgebaar der lieden
van dat beroep daarbij waargenomen , als ziej de veéren glad strijken , om aan het to koop geveilde Bier,
meerder aanzien te geven ; maar van waar in dit
geval de naam van 4onbennteiRer
DRUIPST AAR TEN.

pit Heti bruipftaartenbe /tug zegt men van iemand
die nit bangheld wegsluipt , met zinspeling op den
bond , die druipstaart , dat is nit vrees , met inge=
trokken staart zich wegmaakt.
E.

EEILEIOR EN.
bit i 300 bin al§ Dot rtliNirrntir. Men moot den
eekhoren zich van den eenen boomstam op den anderen hebben zien slingeren , om de juistheid der ver-

geiijking van een vlug mensch daarmede oogenblikkelijk in te zien.
EEN D.

Zil fteften punt bor§t op at# ten fmerig renb.
Is dit een spreekwoord hier te lande in de zamen'eying geldend , zoo als het Magazilen wil, dan zullen
er wel gemeene lieden , die ziabovenmate verkeffen,
door worden aangeduid.
VM bait er in at ten eenb in jet Waft hif vangt het
onverwacht of ook wel zonder nadenhen aan.
fat eenben Dente* 10 bat!
eburig met ben Uri in 't nat.
Zoo dachten en spraken voormaals de drinkebroérs,
toen dronkenschap de heerschende ondcugd in ons
land was. Hadden zij niet nog maar hunne navolgers !
1eeft Mtn timber ban ten tenb gtfrDrifit? (t. w. in
haren zwangeren staat) vraagt men wel aan altijd
(11.

dorstige menschen.

at finaarit at# eenbefrout : als lehker gebraad.
evil,
Ik kan niet zien dat , gelijk de Heer
eendebout hier pleonastisch en bout genoeg zou zijn;
alle bout is toch niet even smakelijk.
41.1

DE LAGER

E
1j loopt 3oo fnel/ all of D# Oeren in 30 frijoenen
zegt men spottenderwijze van iemand , die zeer

Dab/

langzaam loopt.

3ien naar het jenny -ti/ en jet gan3en-et laten
13aren. Het ganzen-ei , weten wij , is grooter dan
dat eener hen, en gevolgelijk worth door dit spreek-
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woord aangeduid , dat men , met voor3fizien van het
meerdere , het mindere zoeht , of behartigt.
Iij boa irmanb been Jenne-ei frDabe. Hoe weinig
waarde heeft zulk een ei , en dus moet de schade
die nog minder dan dit is , al zeer weinig of niets
zijn.
Men lian niet beet goub# innven boor ern Li/ zegt
men , wanneer men iets tot zeer lagen pros geiocht
ziet.
pii left 3iine eijeren in 3ijn eioen of buiten 3iin ne§t/
worth aangaande de trouw of ontrouw van gehuwden gebruikt.
ern on3eiter ei I§ een onini i intiften/ is eene waarschuwing om hetgeen vasten grond mist , niet als
zeker te verwachten , en gelijk men zegt , hasteelen in de lucht te bouwen.
ST1 herb:men/ Mg men Da nit be eijeren (ook wel het
hoenderhok) Daten meet/ wordt betrekkelijk de huweliiksgemeenschap gebruikt , en heeft hier Beene
uitbreiding noodig.
pit tuft at beef paa§r4-eileren geoeten. Dit spreek,
woord , mij vreemd , zal uit het verband , waarin
het voorkomt , moeten worden opgehelderd. In het
algemeen zou er door kunnen aangeduid worden : htj
heeft al verscheidene winters achter den rug.
limp/ clomp/ titmaif rile= / beaten ilieftenl.i. Ik
vroeg in mijne Handleiding naar den oorsprong en
zin hiervan , en ontving tot antwoord . romp, stomp,
duidt in den zin , waarin het nog onder ons gebruikt
wordt, een grooten omslag, iets overtolligs en onnoodigs aan. Zoo zegt men b. v. het was een romp ,
stomp om misseljah te worden. Wat doen wfi met
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al die romp , slimy ? Het spreekwoord schijnt mij
toe gelijk te staan met : veel geschreeuw , maar weinig wol. Men haalt veel overhoop , zonder doe! te

bereiken en gaat daarin zoo onredelijk te werk ,
als dat men nit twaalf efi'eren dertien kiehens verwacht. Mogelijk zal echter den geachten inzender,,
zoo als mij , de volgende medegedeelde verklaring
beter bevallen. Iets romp slomp doen is , het met
overhaasting , zonder overleg verrigten. Het spreekwoord kan dos wel aanduiden : lets zoo los en onbedacht te doen, als of men in der haast , in plaats van
twaalf , dertien eijeren onder eene kip leidde , en
derhalve dertien kuikens kreeg, terwij11 men er maar
twaalf verwachtte.
Cfn ti i§ grrn ti /, tiller ti i§ rrn Off ri/ brim isi ern
paaOrfiri. Pit is een Noordbrabandsch spreekwoord,
ontleend van de roekeloosheid , waarmede men op
Paschen met de eijeren omgaat.
pet ifi ljtt 300 garb luaarb all rrn ti men aortic. De
toepaising hangt bier of van de bedoelde zaak en
de waarde Welke men aan een el hecht.
EKST ER.
pet ig3 ten Mont efifter/ zegt men aangaande iemand
van een huppelenden gang of die vaardig gaat.
DU D mit ban ben rlifter gegrten. Men kent het
geklap van den ekster , wie nu veel praat of babbelt
wordt geacht ervan gegeten, dat is , overgenomen te
hebben.
pet i0 te iaat 3t1 be after en 4 ati be limit in 't g. t,
Mt opgegeven spreekwoord ziet op hem , die zich
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door onvoorzigtigheid to veel heeft gewaagd. Bout
zal toch wel denkelijk het staal , het loud of de

fizeren piji zijn, waarrnede het dier getroffen werd.

E Z E L.
Ceti r3t1 bit Urijt/ bie p t of iI fin*. De toepassing van dit spreekwoord door vader CATS is plompe
zin , plompe min , waartegen hij dezen raad geeft.
Wel nu , hij die nog heden vrijt ,
Maeckt, dat je vrij `vat heusscher zijt ;
Laat menschen esels in verstant
Ondecken haren minnebrant
Door raeu , door plomp en vreemt gelaet ,
Dat uijt den peiji van reden gaet.
Ghij denckt , dat in de soete pijn
Niet beter is, als hens to sijn.
Want Venus Lint is moeder naeckt,
Ten dient maer sachtjens aengeraeckt.

prt i# ten e3erObrug: een gemahhelijh middel (b. v.
een of ander boeh) voor luj a menschen. De ezel is
intusschen , zoo als wij weten , geen traag dier.
fjerft e3ei§ooren/ van MIJDAS ontleend : het

1j

is een botterih.

rein e3eigi !flatten ben ialit (of de 1=40 Ho: vereenigde hracht doet gemahheliih werhen.

Men Lent ben e3ti aau 3iJn oaten/ en zoo ook den
doormen mensch aan zijne domme streken.
t t3tt Wet toff hit/ zegt men als een don mensch

voor kundig door evil gaan , of in zijn gesprek een
gelukkigen inval heeft.
riibt op jet roobe r3eitie, Is in dit spreekwoord,
het roode ezeltje, het voormalige roodgeverwde straf-
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werktuig bij de soldaten, dan zal het beteekenen ,
dat iemand het deerlfth, misgelden moet.
Vet paft 4m al§ ern e3et be taar3en/ 4. i. zoo min
als de pooten van dit dier voor lawmen geschikt zijn.
Il grimfarDt ai# cen e3c1 / bie in Det tio§0 boor ern
Wolf Itiorbt „intact. Eene aardige vergelijking om
juist het tegenovergestelde van grimlagehen , angst
en vrees namelijk, aan te duiden.
MO be c3e1# rthanber ftrauluen ban bit* be tiefbe
in 't fait/ zegt men schertsend van domme menschen ,
die elhander vlefjen.

e geitken grO5en niet / maar be e3ei inorben grij#
geboren. In dit Epreekwoord sehijnt mij toe grondslag te zijn , dat veel en juist nadenken vroeg
zen duet. Bit nu is het geval met gekhen niet; maar
daarom moet men aan de grijsheid geen verstand
toekennen , want ook ezels (zinnebeeld van domheid)
worden grijs geboren.

Vrecinbe 3orgrn booben ben c3c1: als vreemden roar
ons vee (onze zaken) moeten zorgen , gaat het niet
goed.
G.
G A ix s.

Vet 10 ten ilium (tang. De gans gaat voor een Born
dier door , en als men haar slim noemt , bedoelt men
boertend het tegendeel. Zoo is het ook met den
mensch , wanneer men hem , op die wijze spreekwoordelijk betitelt.
31Zaart bat be gati3en WO§ (ook wel met bijvoeging ;) maar mj niet: beduid dat aan dormer dan
in ben.
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Zaer! pa§ ap je gan5en/ zegt men om iemand aan
te raden , dat hij wel op ztine hoede zal zfin.
pit af 3if inapt afgi ern bate gan§/ geldt iemand ,
die log , langzaam en schuddend voortgaat.
ij iaapen WI be ganyn/ wil te kennen geven: zij
gaan ac4ter elhander.
G

ARNAAL

Dit wordt op
een Hein hind, dat zich hoofdig gedraagt toegepast.
ern garnaai

Derft

aoli ern

Doeftr.

H.

HAAN.
Zaar bienen gem time Damien op Um inerf want
zegt varier CATS :
Twee hanen op een boerenwerf ,
Die vechten eeuwig om het erf.
Twee prinsen in eon Koninckrijk ,
Die staan geduerig ongelijek ;
Naer bovenal zoo rijst er nijd
En twist, jae veeltijds harde strijd
So haest als oijt een jonge maeght
Aen twee op eenen tijt behaegt ;
Hier baet noch vriendt , noch eigen bloet,
Een vrijster is Been deelbacr poet.

ij trrebt pa marbig alb ern engelfrDestati. De
engelsche hanen zijn wegens hunne grootte , sterkte
en strijdlust beroemd: waarom men het spreekwoord
om-trent een hnap man , van een hrffgshaftig voorhomen , gebruikt.
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1)4 fprecift 300 ijonbrabenb alp ern !aan/ tie op be
preertftori Firaait. Eene koddige kernachtige vergelijking van een pedant met dit dier , die geene
nadere verklaring behoeft.
I1I men ben 4aan Dona firaaijeni most men nict attijb gefoolieni bat ict bag 0/ en zoo niet altijd onbe.
paald , zonder onderzoek , op woorden zelfs de
krachtigste en stelligste , vertrouwen.
Cen Dun it 'tout (of fier) op 3.fin eigen crf/ en
zoo durft men het meest op zijn eigen grond, Buis
en hof.
eel itippen en ern Daan /
J aar Ran ern man op [erg Aaan.
Bij dit spreekwoordelijk rijm , tnij opgegeven ,
vraag ik slechts waar ? en wanneer?
pct 3i fn pane- (ook wel itromme) eijeren zegt men
van hippendrek.
4

HAAS.
Vet i§ ern mate

4a3crtkip: een zeer vreesachtig

mensch.

TA Wert itiaar be Baal
49. is act ter de zaah.
Cq. Sou be Taal ben Donb bangen / zegt men , am
iets onmogelfihs aan to duiden.
Wit met ffnen fprono Our 4a3en Defpringen:
onderscheidene zahen op eens magtig worden of
afdoen.

V2# 4reft ben jaal op 3#n frger geirDoten. Bit strijdt
met het jagtgebruik , en daarom wordt er spreekwoordelijk door aangeduid iemand op eene onedel-

moedige wfize in zfjne magt hrfigen.
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HAN.

pii ift Cr ge3ien / al§ een gain op eta fatten Inuit:oft.
(Daar namelijk , waar men nog niet is beginnen to
gelooven , dat de MOZAISCHE spijswetten sleehts voor
het Oosten waren) en de zin is : men keeft het in
't geheel niet op hem. Verg. de Handleiding op het
woord varhen.
HARING.
Miemanb roept Daring/ rer j in 't net 0 zegt ,
dat men over niets , 't welh men nog niet bezit , beschihhen moet als of men het reeds had.
IN -Reek ern ttor§t op al0 ern priteiDarino/ beteekent met zinspeling op de figuur er van , hg neemt
al heel wat hooding aan.

Zifn Daring braabt bait; niet/ d. i. hii kan daar zijn
haring niet gebraden krijgen : hij dringt zich op ;
maar wordt geschoven.

Aloof hteq. en gem Daring/ beteekent: de uithomst
voldoet niet aan de gegronde verwachting.
Iij i§ fetiirt ten Darino ge3aren duidt hetzelfde aan
als : slecht van de refs gehomen. Zinspeling op hetgeen
in de Handleiding bladz. 49 van de Duinherhsche
vrijbuiters is gemeld.
TN braaft WI ten peileIDaring op ten potDui§. Dit
spreekwoord is opgegeven. Naar den oorsprong en
zin wordt gevraagd.
IN braabt ben Daring oin be rtuit: hii doet moeite
voor niet.

TN braabt C. ben Daring uit/ wordt van iemand gp.
zegd , die ter deege opdischt. Zou de oorsprong
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hiervan ook Iiggen in het voornialig gebruik van
gebraden haring , als dagelijksche kost , zoo dat als

er wat lekkers op tafel moest komen , het vuur niet
aan den haring maar daaraan moest worden besteedt ?
H E N.

Inerer 01, itoint be 4en op Wcip rijeren en faat be
Den eerOt op Daar eiirren Romen / zijn spreekwoorden,
die den raad geven van in sommige gevallen niet te
haasten ; maar de zahen hare natuurlijhe gang te
laten gaan.

20,i een .ttiOpen: eene vrouw die nooit uitgaat.
pet i rent goebe tegDen/ zegt men van eene vrouw,
die dikwijls achter een bevalt.
ij Rafteit al§ erne Den op ern ittif. Als eene hen
Naar ei gelegd heeft , is zij vrolijk , slaat met de
vleugels , vliegt op een luif of iets antlers , en kakelt voort. Hiermede wordt in het spreekwoord ,
die , zoo als men zegt , op zijn praatstoeltje zit,
vergeleken.
1rt iijht naar norD Roernioer : het lifht
nergens naar. Koeheloer is bier denkelijk de tortelduif naar Naar geluid zoo genoemd en zeer in
gedaante en toon van de hen onderscheiden.
een On Den, Zie de Nalezingen op de Handleiding tot de Spreekwoorden van tie Scheepvaart
ontleend bladz. 90.
H I T.

la at

je Ittou y — bat le nem; een Ditje WO/ teat 30ar
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je Oben ! Len grappig spreekwoord, veel in gebruik,
iemand toegesproken , die naar lets zeer verlangt
en alles doet onz het te verhr#gen. Het denkbeeld
van zijn news in een hitje veranderd te zien , is
vreemd en drollig; maar als dat eens gebeurde,
of men er ook op rijden zou , om tot zijn doel te
geraken !
HOE N.
1ij flan q enbq. Mg maffr jail onim. br 1:ienber#.
Malle jan is een nit de lucht gegrepen naam. Hij

wordt in het spreekwoord verbeeld , als een die met
een stole hoenders nit en door een jaagt , en fuermede wordt elk vergeleken , die even woest en onstuimig van zich slaat.

HON D.
bet igi Rhumb Dube ri attben aan ern Dant( te Wren gaan,
Het gaat moefjelijh bejaarde lieden aan 't Been hun
vreemd is te gewennen, of hunne genietingen te beperhen. zfi laten zich niet wel, als jongeren, leiden.

19 itreft al§ reit juffer04anbic. De schoothondjes der
Dames , zijn doorgaans zwakke , beverige diertjes en
vandaar dat iemand , die van schrih of ontroering
beeft , daarmede wordt vergeleken.
4inee ittuabe 4onben bitten rlitanbc; Wet en zoo
houden twee hwade menschen elhander dihw9ls in
onizag.
172# izil het 40nbengat uit / zegt men van hem , die
nit een slechten , gemeenen , tot een' beteren staat
'verlangt te geraken , ook wel , een eng huis met een
ruiner wenscht te verwisselen.
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ift 3.7.1 luelkom at en Daub in be bleetlifiai.
Het zelfde als van de ham in eene joden keuken of op
eerie joden bruiloft vroeger is gezegd.
It ift r; 3ao bat/ bat men q. gem' anb met ben
ftaart flan baintaten/ indien het lijf van den hond
er al door was , dan zou er geene plaats voor den
staart gijn , zoo is alles bezet. Het is er derhalve
zeer vol.

gnuaalf barren rn n ionb/ ban erft men beaten
reftef0. Al te scherp , ja bijtend voor de landlieden,
die niet slechts den naain van honden maar van
rebels , den gemeensten hondennaam , krijgen en
daarmede gelijk ,gesteld worden.
Zebrico ern' auburn Donb met bat Den/ i1 fien rjet
gij moogt een ander met die grap beet hebben,
ih hen haar te wel om rnj te laten foppen.
pet biet ern Witte Daub met ten' Omani/ zoo alles
wat door Ufa , of ook wel : zoo geluhhig als ongeluhhig nit. Mogelijk afteleiden van bijgeloovige be-

grippen aangaande de voorteekenen der toekomst.
Donbenbraf: iets sneer dan dat
inapt
gaat.

n Daub / bie het tifee§r4 nit bra pat
Iii114ftt al
geftaten Dr*: hij ziet er al zeer beangstigcl nit.
Dij prank at ten Dont( in rrn' tannrftart. Eene spreekwoordelijke vergelijking, die iets eigenaardigs heeft,
als men zich het dier in de tonne of tafelstoel (mu
deszelfs ronde gedaante zoo geheeten) voorstelt , en
een' pronker daartegen over. Het staat hem even
min. Zijn prom

belagchelijh en ongepast.

IN Dr* 3cia ern aarbigen gang a0 ten' 4. onb/ tie ren'
Rnuppri aan ben ftaart 4rrit. Als men het acme diet
zoo mishandelt, dan heeft hU een' onvasten gang
9
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en ziet telkens achter zich om. Het beeld van zoo
menig een' , aan Wiens houding en gang zelefs , men
zien halt , dat hit zich in netelige omstandigheden
bevindt.
Ceti ficinb Deeft Heim 't 110mq
• an 't ito§tet#ROt gefternt.
Beschamend voor elk , die beter zou doen met voor
zifn onderhoud , dan voor praal en pronk te zorgen.
a our it Rat no44 Daub attRamen/ duidt hetzelfde
aan , als : het :chip is met man en muis vergaan ,
vroeger bij de spreekwoorden van de Sckeepvaart
en het Scheepsleven ontleend , behandeld.
17)0 0 pa paap§rp/ al# •In tic b' %If§ Wait,/ bit at
liftelit4 in be Latten. Dit is een zeer oud spreekwoord , door TUINMAN dus opgehelderd : v Men zegt
van iemand , die bitter en hardnekkig Pausgezind
is ,: hij is Paapsch als Due d' Alf , die zijne pagecichtenis in ons vaderland gehaat , ja gevloekt heeft
gemaakt. Zijn hond maakte intusschen geen onderscheid tnsschen paap en geus , als het op vleesch
eten . aankwam , schoon het was op een' vrijdag of
in de vasten , wanneer hij het maar krijgen kon. "
Dit wordt boertend toegepast op een' Iloomschgezinde,
die niet stipt in zijne herhgebruiken is.

aar three gritten in jui An/ brDotft men gem'
Dafftnben Danb. Door Grieten worden hier zeker
luidruchtige , kijfachtige vrouwen verstaan , en dan
is het spreekwoord duidelijk. Men heeft met deze
41D

in huffs Leven genoeg.

pa Rona r 154 't4uifrn bed Eltibett niet tot/ bat be
kalveren afficrinn. Het afsterven der kalveren, voor
den landman zoo hoogst schadelijk , schijnt hier genomen te worden voor iedere tijdelijke ramp. Nu
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-weten wij, dat het bijgeloof, vooral in Roomsche Linden , dezelve door hondengehuil aankondigen , voorspellen laat ; iets , door dit spreekwoord, op goeden
grond , weersproken.
Vonben moeten Darien Rnagen. In gevangenissen
en op oorlogsschepen , wel op menschen als waren
'het honden , toegepast , bij regt hondsche behandeling. Evenwel moet ik hierbij het volgende voegen : Men zegt even zoo : 4Pie tioq iIbfrDrep
Roint mart beenen Rinilien/ en beide spreekwoordcn
beteekenen ook wel zoo veel als : elk vak heeft zijne
onaangenaamheden , of waar men zich voor uitgeeft ,
daarvoor moet men ook fungeren, daar van moet men
zich de moefjelijkheden laten welgevallen. 1k ineen

doch , dat het van elke betrekking gebruikt wordt.
meat Dolt/ zegt de eene gemeene karel van
den anderen.

IkU RURt r; op/ a0 cn I1mb op erne iiii Roe/ op
vier vleesch hij zich denkt te vergasten. In 't gemeen geldt het menigeen' , die op het bezit loert
van hetgeen verlangt. Zou het niet wel vooral
toepasselijk ziejn op een' aanstaanden erfgenaam,
het krankbed zijns naastbestaanden?

c Waif net= 3fine Raw:. itiaa;/ inannee be rj antt
ftaapt/ is spreekwoordelijke waarsehuwing tegen on4.2

bedachtzaamheid of zorgeloosheid bj dreigend gevaar.

jonbcn bangen be ria3en/ 3Ci 't ftruinurchrftfc/
geldt het Adel pogchen van weinige of nietsbeteehenende menschen.

'Mat men fpaart boo; ben monb i lioo be Rat of
ben 4onb/ is eene spreekw. aansporing om aan den
maaltijd toe le tasten , of weer algemeen, iets eer
het verloren gaat le gebruihen.
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po ili aan be ijonben obergefebetb / zegt : in zeer
slechte handen gevallen.

Voce Deafen aan ffn been /
amen 3rIben olieteen.
Als twee verschillende menschen nit eigenbaat hetzelfile verlangen , gaat het zelden goed.

het i# ern fpoorüonb/ zegt men van iemand , die
jets weet na te vorschen en nit te vinden.

pet i§ ern DonbOot. Dit is een spreekwoordelijke
scheldnaam , om iemand de grootste beleediging aan
te doers. Men is het onder de taalkundigen over
de afleiding van dit woord niet eens. Bij WEILAND
kan men verschillende gevoelens dien aangaande
vinden. (I)
tieffenbe Donben ft= niet. Zoo lang namelijk als
zij keffen , en men zegt dit dus ook wel van menschen , zoo lang het niet van woorden tot daden komt.
IN Drat ern' Donbennen‘O. De hond heeft een' sterken
reek , zoodat hij zelfs op een' afstand iets kan ontdekken , en dit wordt toegepast op iemand, die iets
spoedig weet op te sporen.

pet Sit of ftaat et 300 bile op al# Saar op ben jonb /
derhalve , al zeer dun.
pu. Delta firm op ben jonb/ integenstelling van op
jet paatb/ zegt men van iemand , die eenen anderen Been' goeden raad geeft ; maar hoe de hond
hierbij te pas komt , weet ik tot hiertoe niet , of
het moest zijn wegens de minderheid van dit Bier
beneden het paard.
NO tit boob ben/ rita..e een 4onb op mUn graf. Dit
spreekwoord , bij het gemeen in gebruik , duidt aan,
dat men onverschillig is , omtrent &Wen na zijn'
dood gebeurt.
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fall tireembe tieben 1dnberen rn literate 4onben 1,c;
fonitijbli be Rot berloren. In dit spreekwoord wordt
door den host , de zorg verstaan , welke aan beide
wordt besteed, en over het nuttelooze er van geklaagd,
waarvan de reden is , dat zij vreeind zijn en men
derhalve niet weet , wat in dezelve zit.
Men mint ren' ftort boor ben 4anb bragrn: tegen
hwaadaardigen aanval op *size hoede zijn.

Men seat Ilan titeefiergonben mar bat 3ijn bee§ten.
Zoo spreekt men , van zoogenaamde beestachtig brutale menschen , bij wethe dit minder te verschoonen
is dais in bleehershonden.

toopt Weft alb ren Daub lioq. ben tiroobitorf/ duidt
ironisch aan : hij bl9ft er zich zoo gaarne ophouden , als dit Bier bij dien korf.
beeft Delis pa lief al# ern jonb ben rinuppel.
Moet even als het vorige spreekwoord in eenen omgeheerden zin genomen worden.
Vie 31r4 3eitien rent frDaap maartt/ be ponben
Daily is eene waarschuwing tegen een zwak, lajkartig gedrag , waardoor iemand zelf oorzaah is , dat
anderen over hem keen zitten.

ZEle',!. ten 4onb te intent' ban te itanb / is ook met
een' mensch, tegen wien men niet opgewassen is ,
het -geval.
ciLF;.liep gren bale Daub 3elien jaa;/ zegt men wei ,
om aan te duiden , dat felle gramschap niet
duurt , maar weldra heeft uitgewoed.
I! wilt fn . t en hlu . l at# een Dar4s onb/ is een
vies spreekwoord , aangaande hem gebezigd , die bovenmate hartstogtelijh in de uitdruhhing z#ner droefheid is.
eel! Daub 1,0 Rout op An rigen barn/ en zoo is
iemand ooh doorgaans op zijn eigen erf het moedigst.
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%I li be 4onb , onber Hat/ at be turretb lull um DOten.
Zoo gaat het ook onder de menschen. Delft iemand
het onderspit , dan hrfigt hij doorgaans de menigte
tea en zich.

eigen clben/ buurftoop jagt. Op dit spreekwoord
zullen wij terug komen , als wij die , welke van het
Landleven ontleend zijn , behandelen.
If frDubt Deill ajO ten tuaterDonb / d. I. hty schudt
hem zoo als een bond gewoon is zich te doen , als
hfi uit het water homt , derhalve al vrij forsch.

eoeb rionb§/ garb ititib§. Men ziet meer dat zij ,
die van dieren b. v. honden honden , ooh welgezind
jegens hinderen zjn.
mare 4onben I grappige buitui#/ zegt men bij het
lagchen om de hluchtige sprongen enz. van deze dieren. Mogelijk wel om de afbeeldingen die men van
duivels als van honden op bin achterste pooten heeft.
1Dasp be Donb Ate Rep boor ROO/ paaft D# oort An
t.t boos. Hetzelfde als in de handleiding , bij het
woord slang is aangeteekend, namelijk : IttaEp be
flan 4et 40efb ban inbringen/ baa. Indigo 3fi Det gan-

frDe IM in.
Let vrij , let op het stuck , het hoofd dat maakt de haen ,
En waar dat ingangh krijgt , daar is Been houwen aen
In alle slim bejach , in aile quaade saken ,
Daar meet een teere ziel den aanvangh leeren staken.
J.

CATS.

pet 4 Mat um Donben en fatten te tumbril/ zeer
slechte taal , maar hoe het vergeven van holden en
hat ten , hierbij te pas kan gebragt worAen , betuig
ik niet te weten.
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J.
J AKHAL S.
Oct i een Rafe t1ai§. De jahhals is een Bier ,
dat in het Oosten , vooral in Syrie , te huis hoort ,
en eene soort van vos of wilden bond is , van een'
allerstoutsten card. Dit worth in de spreekwijze
op een' schraal' , schurkig' tnensch toegepast , die
vrffpostig bedelt.

K.
KAKKERLAK.
fpringt aIft ern een vlug gekorveit
diertje , waarbij in dit spreekwoord iemand vergeleken wordt , die van vreugde opspringt.

KALF.
1j hiil

laY pooten them ern Ralf: kg wil te veel, ja

het oninogeljjhe.

fpringt al§ een Ralf in be Ind. Men vergelijke
de aanteekening bij het woord kakkerlak, en verbeelde zich de kalversprongen in het veld , orn het eigenaardige der vergelijking te gevoelen.
.Ran Soo met jet Ralfam 't Docii gaan/ is een
in het Taalh. Magaztin opgegeven spreekwoord
waaromtrent opheldering wordt gevraagd ; terwijl
pet WO gebecIbir Ralf/
ZieVQ. ten Vint ban ern DO;
mede daarin genoemd, "raj tot hiertoe voorkomt, geen
spreekwoord maar een raadseltje te zijn.
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t italf 3E1U 30n moé; binbrn/ at 3ou Lt sicri te betften toapcn/ zoo spreekt men wel om aan te duiden ,
dat wal het ooh p oste , men (idler de oorzaah of de
eanleiding van dit of dat gerucht , zal trachien te
homen.
pet Ralf i op een oar na gebitb: de zaah is bij na
af, heeft op weinig na zijn beslag gehregen.

K. A 111.
luorbt 300 root' aim 30n Raniirtjr/ ontleend van
de haven, wier kam , als zij boos worden, gloeijend
rood wordt , zegt : men han het hem aanzien, dat

hi toornig wordt.

K

A T.

dent Rat RORt Wei op een' Ili:ming: het mindere mag
wel op het meerdere zien.

po tura E.;. 300 Wet ban MO rem Rat ban het 3awngritcrntr. Aardig wordt bier de sterrehunde eene
der moeijelijkste vakken, bijgebragt , om aan te toonen dat bij wien het spreekwoord geldt , van de
za* , welke men bedoelt , volstreht niets weet.
Roopt Rat in ben 3lLl. Men leest in de Handleiding aanteek. 9. 1, Of het fabrikaat hat in den
zah zijn' naam niet versehiildigd zal zijn aan bedrog
jegens een' bontwerker wien men b. v. voor een'
hags , eene hat in den zah te troop vent , is ons bij
nailer inzien niet onaannemelijk voorgekoinen." Hier

op is te regt aangemerkt het is algemeen bekend,
dat men aan de bontwerkers , somwijlen hazen-vellen , maar , em het vel te verhoopen , zelden of lie-

Ois---'
......J
ver nimmer hazen in hun geheel , te koop aanbiedi.
Met de hatten is dit omgeheerd het geval. De kattebout geene waarde bezittende , brengt men die
ongevild bij den bontwerker , h orn het vel niet te beschadigen. Zelden wordt de hatiebout gebruikt.
Het zijn de hoedenmakers , wien men ze het meest
te koop nanbiedt , wordende van het hattehaar de
zoogenoemde vilten hoeden vervaardigd. De hat tevellen , inzonderheid de geheel witte en grijze, worden door de bontwerkers voor moffen , pellerinen ,
mutsen enz. verwerkt. Een hattevel is dus meer
waard dan een hazevel , zoo dat eene hat voor een'
Naas te koopen meer voor- dan nadeel aanbrengen zon.
1k voor mij houde het er voor, dat men aan niets anders dan aan hat in den zah (het zoogenoemde doek)
waarover in de Handleiding bladz. 45 geschreven wordt
denken moet : " Volgens latere mededeeling , schijnt
het afgeleid te moeten worden van de wijze , waarop men den wisseldaalder van den duivel (naar voormalig volksbijgeloof) verkreeg. (De wisseldaalder
was een stuk geld , dat uitgegeven , altijd in den
zak des uitgevers wederkeerde , en hem dus vrijwaarde voor gebrek). HO , die zich dezen wilde
aanschaffen , moest met eene hat in den zah zich
naar een' kruisweg begeven, waar hij den booze ontmoette. Deze vroeg welk dier zich in den zak beyond ? maar de verkooper mogt dit niet zeggen , en
het woord hat niet noemen ; hij gaf ,daarom een
ander dier, op , bijv. een Naas enz. Ten laatste lies de duivel zich daardoor misleiden , en
kocht de hat in den zah in plants van een ander
diet.. RV hoopt hat in den zah is dus : hij laat
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zich bedotten, even als de booze in bet besteden
van den wisseldaalder. (De hat staat ongetwijfeld in
verband met bet bijgeloof ten opzigte van den booze. Zijne dienaressen (de heksen) veranderen zich
daarin bij voorkeur.) (2)
el)f Inca ban be fiat of ban ben Rate2, arbeten ittorbt/
i 4rt3cffbe: 'van welh een' leant het ooh homt , het
hwaad won't er niet door verminderd.

V)4 3ou IUI thopen Iva; rem bootie Rat: zoo bang
is h9'. De nadruk ligt in hetgeen dood is en dus
niet meer schaden kan.
SW be Rattrn gan3rn rficren from/ dan zal , wil
men zeggen, dit, of dat gebeuren, en verzekert door
dit spreekwoord , het onmogelijhe van het geval.
't
300 tirri at# ern Rat nacq crn =blind/
dus in 't geheel niet.
pu font alp ten Rat op erne 34' fpcR: even als dit
dier daarop loert om er van te snoepen , zoeht h9* ,
die er mede vergelehen wordt, zijn doel te bereihen.

Uit dit spreekwoord , zoo verklaard , laat zich ook
een ander gelijksoortig ophelderen, namelijk
15# bertroulub aid ten Rat ltd pct
sect ern' Ratterno/ zegt: hi" is al vrif prom.
Cm' Ratan ban# Ran men all= met born. Waarschijnlijk ziet dit op hetgeen men oudtijds beuzelde
van den heksendans , in de gedaante van katten ,
poot aan poot , en zal het spreekwoord aandui
den , dat men deze of gene grap niet uitvoeren han.

Iii mat aan be Rat of aan be Raa#. Men weet ,
hoe de kat op kaas gezet is , zoodat men beide niet
wel bij elkander kan laten , en van hier dat het
spreekwoord zegt : men moet het een of het ander
aan een' haul doen out de gevolgen voor te homey.
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KIKKER.
pij 4r eft eon' itiftitez in 30ne Red / zegt men van een'
hahhelaar , wegens het geluid , 't welk dit dier van

zich geeft.
pij Sit MO ern Rine; op ern Rfuitje/ een kikker to
midden van het water op een kluitje. Inderdaad een
droevig beeld van volstrehte eenzaamheid en verlatenheid.

KIP.
C.ert kip op Dot met cm' 400tinfavii/ zegt men van
een gevrijd meisje , met een' vervaarlijh grooten, of
ooh wel rfihen vrtier.

KOE.
cif Fent Roe filaat/ ban Warn omit be anberen/ herinnert even gelijk : TIO Fine Roe Weft/ (drfit) ban
Tiotrn be anbcren be ftaarten op / de hracht der navolging.

IN 3iet rent rule boo; ern' luinbmofen aan / zegt men
van iemand , die iets geheel verheerd ziet of beoor-

deelt.

Cr; 3oubt jj erne Roc op fteiten born paan / dat tot
het onmogelijke behoort , en er worth bij veronderstelt , eer gif mj dat deedt gelooven.
eerie Roe itartt 300 beef at§ 3etien inee3rn. Eene
tegenoverstelling van een groot viervoetig dier tegen
een klein, nietig gevogelte, boven 't welk het voordeel door den mest aanbrengt ; het wordt toegepast
op het nut , door vermogende boven geringe lieden
aangebragt.

itica pan roil' n Raefien/ riep be Doer/ en 4i_jab3ija
lair it ben rtaart/ zegt men van iemand, die snoeft,
en zich op het weinige , dat hjj bezit , al zeer reel
laat voorstaan.
Alen flan nooit lurten luaEQ erne litie ern' 4a0 bangt:
waar het geluh, zoo al keen leidt.
KOEKOEK.'
'Vat mogt je be itorriorit! In de Handleiding schreef
ik bij het spreekwoord ReekieR i bat: Het
geluid van den genoemden vogel heeft jets verrassends , en daarom spreekt men zoo , bij het hooren
van jets , dat men niet verwacht heed(' I. Hierover
werd het volgende ingezonden : In dit en andere
spreekwoorden, van den hoehoeh ontleend, is het duidelijk , dat hoehoeh. voorkomt , als een duivelsch dier
of als de duivel zelf. Dit kan ons niet bevreemden , wanneer wij onder het oog houden , welk eene
voorname plaats de hoekoeh oudtijds in de Godsdienst
der Noordsche , vooral der Germaansche volken inDam , en de menigvuldige vooral in Duitschland ,
maar ook in Zweden , ons Vaderland en elders bestaande overblijfselen dier vereering opmerken. Ve§
ftoritorki hicirben/ zegt men in denzelfden zin als : Vey
luarben. Wat Heidensch was werd voor duivelsch gehouden ; lets , 't welk wij in het nasporen en verklaren van de overblijfsels uit de vootvaderlijke Godsdienst, niet genoeg onder het oog
kunnen houden. Vat melt je be licteitoett! zal dan
bij ons eene verzaehting zijn van : Vat mogt le be
builacil
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ern flocitaeR en ern fij§/
'Vic 3ingen Been fine WO.
actin! tincitir 3ingt/ pa aid bet gettait 0/ en ieder mensch heeft gine hem eigene taal en loon.

%41 be fiocitocit 31rifigt 400rt men ben leettitictift. Dit
kan niet op de jaargetijden zien , want tie leeuwerih
vervangt den hoehoeh niet, maar gaat denzeive vooruit.
Zachter , welluidender toonen volgen wel op die het
zoo niet zjen , zoo dacht ik, toen men mij dit spreek-

woord leerde kennen , -en echter voldoet inij die verklaring nog niet.
Z# fiat ft be fterftockn/ A Ran met germ late maag
Sin en / zegt men wel van eene vrouw of meisje, Wier
zang niet aangenaam is , bij het inschenken of aanbieden van een teugje.
KONIJN.
ZO iongt af# in Ronfincn:

zje

hraamt drub aan.

K It A A I.
Pct i0 rent iliac kraal. Met dezen vogel worth in
het spreekwoord een ongemeen vroteh , darlel en
ook wel een onzedeliih meisje vergeleken.
Dreft ftinb n00 fin:tat. In de Handleiding deelde ik mede , wat BILDERDIJK hierover heeft medegedeeld. In het Taalk. Magaziin lezen wij : 1, Ik
blijf in dit spreekw. nog altijd aan den vogel hraai
denken , en meen dat deze vogel om geene andere
reden gekozen is dan am de gelijkheid der voorletters van dien naam , met die van hind, lets dat men
in onze taal in veelvuldige spreekwijzen kan waarnemen , gelijk door BILDERDIJK met voorbeelden is

If
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aangetoond in eene aanteekening op de voorrede zijner ten jare 1799 uitgegeven ligrengelpoezfj , en die
zelfde aanteekening bewijst duidelijk dat hij toen
nog juist zoo over hind noch /raai dacht. Na in
dezelve te hebben opgemerkt dat in de hier bedoelde spreekwijzen eene zoetvloetjendheid is welke men
ligt gewaar kan worden , wanneer men in zulk eene
phrasis een ander woord met dezelfde of met eene
andere letter beginnende , in (le plaats stelt , vervolgt hij : dat men b. v. voor hind noch kraai, hind
noch hat of hind noch hoe , zegge , het oor zal er
inberusten ; mar zoo men hind noch Fond of kind
noch paard of hind noch os zegt , het zal het gehoor stuiten , dat eens aan de gewone uitdrukking
gewend is. " Wat mijne meening nog versterkt is,
dat men werkelijk in dit spreekwoord de kraai ook
wel met een ander dier heeft verwisseld. Zoo vind
ik bil SARTORIUS hi. 301 : ri 4rEft Rinb ner4 Miffing
voor : gansch ter wereld niemand , waarin wederom
de voorletters gelijk zijn.
ern blinb man Wet funit#b§ Wei erne Rraai: het
geluk han dienen.

p# geeft niet Inee am ern lawn ban tent ftraai em ben
Zonbag/ is eene spreekwoordelijke vergelijking, daarvan denkelijk ontleend , dat die vogel, welke zich
dikwijls in den omtrek der kerken laat hooren , de
gemeente wel op Zondag verveelt.
aft beef ban fOrift a10 ern =mix fanbi, ban 4 et pirtinn ban ern Ruud. Kan er wel krachtiger vergelijking gedacht worden om te kennen te geven , dat
het tegendeel plaats heeft en men niet van schrik
beeft ?

pj fr4iet time ftraafien met f fit frDot/ zegt hetzelf-
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de ails : IN liangt time latiegen in Um Nap / voor : hfi
bereiht twee ongmerhen te gelijh.

p4 of 30 Deeft in geitraaib I zegt men wel voor
verhliht , even als de haan door gehraai , zijne
aanwezigheid of ook wel zijn bedrijf , als bij b. v.

gevochten heeft, te kennen geeft.
po bort Det pry firaai/ zegt men voor : nu en dun,
een enkele maal.

K REEFT.
IN of 3ij i# ern itreeft. De kreefl is een dier met
tangen en nijpscharen , afzigtelijk en gevaarlijk , en
hiermede wordt in het spreekwoord een hatelijh, twistzieh mensch vergeleken.
pet cant ben ftreeftegang. In de Handleiding leest
men : langzaam voort. flier op heeft men aangemerkt , dat het, wegens de wijze der beweging van
dit dier , zijn moot achteruit.
KR EKEL.
pij 3ingt al§ ren firellei/ zegt men boertend van iemand, die zingend zoo weinig en slecht geluid geeft,
als dit diertje doet , en ook wel daar het onophoudelajh , onvermoeid voortgaat: h# zingt refit lustig.
KROKODIL•
Qj of 3# fr4rtit firoliobilirn tan gen. Dit spreekwoord is ontleend van het huilend geluid dezer dieren , waardoor onkundigen misleid worden en in
hunne magt geraken. Van menschen gebruikt , wordt
er geveinsdheid en huichelarif door te kennen gegeven.
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KuiliEN.
Dij mad ban littiftrntieff rn ranbjr§ ban pannritortien/ zegt men van den jongen , die laf en leer
wordt opget'oed, en daarorn boort men er wel bijvoegen : sped; en pompernihhel was beter voor hem. (3)
pet i een refit imilien/ of ftuiften sonbq )oofb: een
onnoozel mensch zonder verstand of doorzigt , van

welk laatste het hoofd de .zetel is.
pet i§ gem fluiften ban fftle mci: nci heeft al eenige
ondervinding.

L.

L A M.
Zoo Sort 40 ten rain! lam! lam! i be y knolf 110pea-doff: (4) slimme menschen homen dihwijls anderen
mooi en zacht voor, om hen te beter in hunne magt
te hrijgen. De wolf, vijand van het lam , zijne

lekkerste prooi , die des avonds op roof uitgaat ,
wordt hier aardig bijgebragt.
carob D4 't ram /
pietq ten lam.
De schrijver in het Taalhundig Magaziin , die dit
spreekwoord opgeeft , zal ons door de opheldering
er van verpligten.
LEEUW.
ec.ft grtiorDtrn alb een

Zoo wordt de
held bij dit moedig dier vergeleken , en de Hollander die een' leeuw in zijn wapen mag voeren ,
door wapenfeiten beroemd , gevoelt de waarde en
kracht der vergelijking , zoo zeer als iemand.
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feeninen op ben tun: er is gevaar biy de
onderneming , denkelijk ontleend van het gebeurde
met den Profeet , 1 Kon. XIII : 24.

LEEUWERIK.
Drtoeft Ind ten' gepeperben Tecuintrift. Is een
gepeperde leeuwerik , in dit opgegeven ons vreemd
spreekwoord , welligt voorheen als een versterkingsmiddel aangeprezen , dan beduidt het , dat iemand
wel kracktige ondersteuning noodig heeft.

L u is.
Van dit afzigtelijk ongedierte , schreef ik in de
Ilandleiding, zijn maar al to veel spreekwoorden ontleend en in gebruik , wake ik niet voorbij mag
gaan. Ik noemde dan ook die ik kende; maar moet
er nu bijvoegen
at i niasr ini3en3affj voor een nietig voorwendset , of ook wel Bering middel.
p4 pot Dem een' pap hij wikkelt hem
ongemerht in eene zaak , die onaangenarne gevolgen
kata kebben.
%.1,0 nun nit be lui3en (kinderen) i§/ ban Romt men
in be neten (kleinkinderen). Het wordt ook wel genomen voor de veelvuldige , moe#elfikheden die nit
groote voortspruiten, of dezelve vervangen.
baa;. t' Dui§ ail men' MO in men fpUterton:
.h9e keeft het daar schraaltjes en omgekeerd :
banftetteert MI ten luift op men Degraa§be lueibe
keeft daar overvloed.
zeer hoofd)
firuipt al men tuigi op ern' getrerbe Duff/ (ook
ook doet , h9s kan maar
-wet een teerton): wat
volstrekt niet voort.
3
4,1P,
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NO be eliftergi op be batten gi bliegen/ ban if, het
be lui3en te been: zoo ook is eigenbaat meestal de
drOfveer van des menschen gedrag.
NO be Dam gefitoren An/ ban banfen be itti3en op
be ftoppef0: als de boedel op is , dan springen de
schuldelschers (crediteuren) als nit nun vel.

MEE S.
berDeugt 3ie elm ten boobe iner§/ even als de
jongen , die in den knip een leveed vogeltje meende
te vinden , maar er eery dood nithaalt , streelt
zich met lets , dat niet verwezenlijkt wordt.

III IE R.
ern' mien aan Dem. Bij dit spreekwoord
wordt in het Taalkundig .711agazffn aangemerkt : Hier
zal de mier wel onschuldig zijn. Welke intusschen
de ware oorsprong dezer uitdrukking zij , waarnaar
ik reeds vroeger gevraagd heb , durf ik niet stellig
bepalen. Ik vermeld alleen , dat het Neder-Saksisch
de spreekwijs heeft : he is mirew , van iemand , die
nit beschroomdheid aan tafel niet durft eten , of die
niet eten wil , omdat de spijs of drank hem niet
smaakt , zie BREM. elVieders. Wdrterbuch III. 165 ,
en doe nog opmerken , dat mier ook vull , slijk ,
dreh beteekent , Eng. mire , zie BILDERD. Verkl.
Gesl. II. 235 , welke beteekenis ligtelijk tot de genoemde spreekwijzen aanleiding kan gegeven hebben :"
Zoo ver het Taalkundig Magaziin. KILIAAN heeft
bij het wooed miere (formica) eene vuile ziekte , die
1j Dr*
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het ligchaam door puisten enz. misvormt (morbus
venereus). Zou ook in het spreekwoord daar aan
gedacht zijn , en dan , aan iemand hebben, beteekenen , meenen, stellen , dat iemand zoo jets heeft?
111 0 S C II.
20 i§ ern' Duilhito§rD/ zegt men van eene vrouw ,
die zelden uitgaat.

MOSSEL.
2 i§ ern ftintlmoffei: een vuil en ook wel een
onzedeliih wiif.
Ij maaitt Intim ai mofrlcn WO/ in het Taalhundig Illagazgn opgegeven , zal, zoo het een spreekwoord is , niet veel goeds van die versen doen verwachten , ofschoon de vergelijking mij niet regt duidelijk is. Zou het ook kunnen beteekenen : het geen
hit maaht , liiht zoo veel naar goede verzen, als de
(gemeene) mosselen naar visch.
art luUbe WI/ bat iii map. Mir man met moffeffrDeIpen betafen Ron. Zoo ook dit een spreekwoord
is , gelijk DE JAGER meent , zal het de taal van iemand zijn , die veel schuldig , maar niet zeer bjj
has is.
111 U G.

pet i§ ten' naaimui/ zegt men van een' naaister,
maar waarom dit nuttig wezen met zulk een nietig diertje vergeleken ?
140 maaftt bean ten' mug ten' ofifant (hetzelfde als
van een MO ten' bonbergag) zegt : O. vergroot de
zaak ontzaggeljuh.
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Ceti' ning titan ten' groat ftarei fuel ftelien bat Dij lank:
_remand die weinig schijnt te beteehenen , han wet
eens een' voornaam' man zoo gevoelig grievers, dat hti
er pijn van heeft.

M uffs.
ffarrjt be nitii§/ Do ret gamic in ten anbertna0
tre3w/ zegt men van een', zoogenoemden hlaplooper
die op eens anderen zah teert. Het is gevolgelijk
hetzelfde als:
M I of 34/ i§ alb een Inui0/
Nitfib nit run/ ninunq t'
alatti§le Ina* Mu ftaartie! zegt men wet om iemand te doen gevoelen, dat eene hleinigheid langdurige schadel#he gevolgen , waartegen men op zline
hoede moet
, hebben han.
Derft Inui3ennegiten in 't Doofb. 1k neent mijne
verklaring daarvan , in de Handleiding gegeven, terug , en denk met den schrijver van het Taalh. Magazijn aan muisenissen, dat zijn hersenschimmen, inbeeldingen enz. ontleend van het oude muiseneren
d. zfin hoofd met sufferljen brehen.
art ljeb c; een mui§ ban 400ren pirpen/ voor: eventjes jets van gehoord.
c inui3en Hum p boo; be broobitafit boob/ geldt
een huisgezin, waarin graote behoefte heerscht.
4.111.

N.
NACIEITE GAAL.
c naOtermai meet boo; ben nit Wynn/ zegt men
we! tot troost van iemand , Wiens zang of werh voor
dergelfjh , hoe onverdiend ooh , moet onderdoen.
071
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111 E S T.

fr4iet Dent op 30 negit: fy overvalt hem onverhoeds in ziin huis , of op zijn bed.

pfi beintift inn eigen ne§t/ is een der groove
spreekw. welke men in onze taal heeft , en duidt ,
om niet van nog iets ergers in re venerea te spreken , ontucht in eigene woning aan.

0.
OLIFAIVT.

aninibbrifi fterft be 1tei3r/ be enfant of i1: Er han
nog veel plaats hebben eer dit of dat gebeurt. In
de brieven en briefwisseling van LUBLINK den jongen,

wordt dit daarvan afgeleid , dat iemand , die tot
eene zware lijfstraf veroordeeld was , als genade
verzocht daar van bevrijd te worden , nits hij binnen Brie jaren 's Keizers beste olifant leerde spreken. Bij gebreke waarvan hij zijn leven verbeuren
zou , en die door een ander gevraagd zij nde , hoe
hij zoo dwaas kon zijn van zijn leven te wagen aan.
lets , dat immers onmogelijk was ? daarop zou geantwoord hebben , dat hij op de kans rekende , dat
binnen dien tijd wel een van hun drieen dood zou
zijn.
0 0 I.

a 3a1 ten oat Yammer' Vammeren). Pit spreekw.
in het Taalk. Magaztyn voorkomende, schOnt mij toe
gebruikt te worden , om iets ongelooflijhs , 't weld;
men meent, dat gebeuren zal, aan te duiden : maar
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dit is immers het lamtneren der ooDen niet ? Mogelijk kan tot opheldering dienen , dat het gezegde
woord zoo wel een ram als een ooi beteekent en
men in het spreekw. het laatstgenoemde woord aanduidende aan een mannetjes schaap , zou behooren
te denken , of dat ooi , een jong schaap , een lam
beteekent.
$ran 4et fainmeteni 3iet men ittat °Oen bol geinceOt
30/ zegt men op het land, met toepassing op al of
niet voordeelige hinderen en derzelver moeders, waardoor men iets stelt, 't welk niet doorgaat en de
kieschheid maar al te zeer kwetst.
00IJEVA AR.
Vfi op gebeten nib crn troUrimp op ern Riftticir#0. Wie onder het oog houdt hoe de ooijevaar
gaarne kikkers eet , gevoelt terstond het naive van
het spreekwoord , om hem , die op iemand al zeer
gebeten is , aan te duiden.
0 0 R.
IN trek iii Unr oaten in. Bij vele dieren is dit een
teeken van angst of vrees, en daardoor wordt het in
dit spreekwoord op menschen met een van beide bezet toegepast.
Vet i i ern britiforq. Druilen is talmen , van hier,
dat in dit spreekwoord een langzaam handelend ,
lusteloos mensch wordt aangeduid iets dat bij de
dieren aan het hangen der ooren kenbaar is. (4)

o
Dee ft

S.

3eff ern' o§ geffatit /

DeDoeft Wan pcnien
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niet. Indien dit een spreekw. is , zoo als de sehrijver in het Taalk. Magazffn meent , dan zal de zin
wel deze zijn : hij heeft uwe hulp niet noodig , omdat h# zelf, wat gij hebt , ja meer dan dat bezit.
OTTER.

IN irmrftt of Alert MO ton otter. s De natuurlijke
historie , meldt de Fleer DE JAGER, leert ons, dat de
otter veel list en moeite in 't werk stelt °In zieh
voedsel te verschaffen en een veilig verblijf te bezorgen. roan de oevers van rivieren en meren graaft
hij holen tot zijne wooing , met eene opening onder
water , ten einde daaruit de visschen te kunnen beloeren. Het is zeer waarschijnlijk , dat dit dier ,
uithoofde zliner werkzaamheid, aanleiding tot het bovengenoemde spreekwoord gegeven heeft.''
ap 0 ton cue; in 't boiluerk/ heeft denzelfden
zin als : .tap fOuift eon abbey in 't brat.

P.
P AA R D.

Vet i§ con inoitnpaarb/ zegt men van een sterk ,
arbeidzaam mensch, bij voorkeur, van een zwaar gebouwde vrouw , en spottende, van iemand , die langzaam gaat: Vij braaft al§ con moIrnpaarb.
Vet i§ 30n ftortpaarb (ook wel itoRpaarbie). Fen
stokpaard is een stok met een houten paardje daaraan vast , waarmede de kinderen spelen , fig. alles
waarmede men zich kinderlfjh vermaa/t, of de zaak,
waarvan iemand bijzonder veel houdt en van welhe
hij gaarne praat.
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Obt att4b 34n rigen paathje : hfj bestuurt altfjd zijne zafen zelf , ook wel gaat altajd op
zijne eigene plannen door.
pit Tre ft ern ffer4t paarb berrben: hij heeft een verkeerde hells gedaan , of : is een verkeerden weg ingeslagen.
ern nub paarb Sou rc vett fc4abe born: er is derhalve niets dat om ver gestooten kan worden , to
vinden. Een zinnebeeld van de jammerlOste armoede , in het spreekwoord uitgedrukt.
c man 3orDt naa; het paarb en jj 3at op/ zegt
men van iemand , die in diep gepeins zfjnde , zoeht
naar hetgeen híj reeds heeft.
4cert ern pan* f...t getb : hij heeft het maar
voor het oprapen, zegt men van den man van fortuin.

Sao Drfr4aamb af sci rrn paarb/ bat 300 TEO
ter§ Rot; ontfin0/ zegt men boertend van een' man
die van blikken noch blozen weet.

1i 3ou IUeI ern fttift ban ten boob paarb am/ zegt
men van iemand die razendpn honger heeft, en ook
wel van hem , die niet kiesch is in 't Been h j eel
en alles , gelijk men zegt , maar naar binnen slaat.

Der ft Mj it* rettfift firtaaib/ aI ern paarb
italtum. Men denke bij dit spreekw. aan de paarden-vfigen , het eenige dat men van dit Bier op de
stal heeft, en men zal het bijtende der vergelijking
van een' htvaden betnalder hiermede , oogenblikkelijk gevoelen.
maartt 4cm WO bat paarbrn ftr....n bUffen 34n:

hij houdt hem deerlffk voor den gek.
c graattine metric 0 4et frelite paarb. T-AUBLINK
schrijft over dit spreekw. in zijne brieven, bladz. 86.
4.11;

41
dat door dit spreekwoord wordt aangeduidt : de vrouw
is de baas of gelijk men zegt : zja heeft de broeh
aan (5).

P

AD.

lei!' 3itielt op al§ ern' pab/ geldt hem die zich over
jets zeer boos maakt.

P AL INGE N.
IN Deeft paiingen in Ate ilaufen/ zegt men van
iemand , die de housen niet opgehaald heeft , zoodat
zij vol hreuhen zijn.

PI

E R.

pü of 34 3iet Q pierfteitig (hetzelfde als wormstehig) nit. Dit wordt van iemand gebruikt , die er
onvriendeliik uitziet, denkelijk, nit vergelijking met
een' aangestokene plant of vrucht , die door een
pier , (een worm) gestoken , zoo ligt haar' glans verliest en er naar uit ziet.
pet ii Q. 3o0 Vet al§ cm 130* met pieren/ die elkander door het zamenkronkelen geen plaats laten ,
en dus zoo vol mogelfjk.
po Daalt Dent ren piQ uit ben limp is een refit
onfatsoenlijk spreekw. mij wel opgegeven ; naar alleen in den stoffeltiken zin , voor elk verstaanbaar.
UN frDeiben 300 niet / Sri be Dm teen be piQ en
Du brat -ON. op. Zoo spreekt men van hem, die onder schijn van beleefdheid nit eigenbaat anderen bevadeelt , of eerst op het laatst zijn doel daartoe aan
den day legt.
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IN pita 4ein. Deze spreekwijze is reeds in mijne
Nalezingen op de Spreehwoorden van de Scheepvaart
enz. ontleend , bladz. 69 opgehelderd.
Po

ps.

Oet 41' niet tiorq be 11°0: het is geene hleinigheid ,
zoo als men voor de batten werpt , integendeel iets
van aanbelang.
Poo

r.

fpreit op An poet/ voor : Ay laat zich, ter
deege Belden. Maar van waar dit? Mogelijk wel
is het hetzelfde als hij stampvoet. Het stampvoeten toch is een eigenaardig beeld van leven maken,
schoppen , trappen enz.
3at Wei met 4angenbe pootit§ aanftomen. Verg.
3it op met 4angenlat 110000.
in de Handleiding

R.
R A A F.
pet i ern taint aa#/ hetzelfde als galgen aas ,
met zinspeling op de booswigten die aan dit strafhout hangende , het aas van dit gevogeite waren.
Men gebruikt het van een zeer slecht mensch , die
gevaar loopt van in handen van het geregt te gerahen en zwaar gestraft te worden.
Witte ratien 3iet men 3eIbrn
5E13oo 3eiben ttinbt men Muhl.
Dit is vertaling van : La bonne foi est aussi rare
qu'un corbeau Blanc , en waarlijk zoo is het bij de
Franschen.

R A M.
Pet i ten nine rant: ionand die reeds op jaren
zijnde , in re venerea nog wat durft.

It A T.
Jaen mart niet re WO brinfien/ ban Wanner; be
ratten ap 3olbc; blown. Zoo dit een spreekw. is ,
gelijk men schijnt te veronderstellen zal men wel
in hetzelve aan den avondtfid moeten denken , en
er door geleerd worden , zich eerst na volbragten
arbeid door eene teug te vervrolijken.
3irt alb ten rat uit 30n elven/ en i§ 300 On al§
be ratten/ laat zich genoegzaam uit hetgeen in de
Handleiding bij dit woord gezegd is , ophelderen.
REIGER.

VM I... t al§ ten trig; I is eene spreekwoordelijke
vergelijking onder het gemeen , oin aanteduiden dat
iemand veel ongebondene stof outlast, even zoo als
dit Bier gewoon is te doen.
at Iouint ten lice*/ Sri be tette; en D4 Sat arDte;
ten' Die§. De groote van den reiger en de kleinte
van een hies in aanmerking genomen , wordt in dit
spreekwoo rd het belagaelf). he eener grootspraak,
aangeduid , gelijk in het volgende %Muer ft/nab
Watt; 3ti be reign;/ en D4 Ron niet Annm/ het gezochte van zoo menige uitvlucht. Dat de reiger
hier gekozen is , zal wel daarvan moeten afgeleid
worden , dat hij tot tie vogels behoort die in ooze
lage streken te huis 'hooreti en wed bij het water
waargenotnen worden.
1.11,1
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REKEL.
DU Hilt ban a1 ern banbreini (een kettinghond)
zegt men wel hier en daar van iemand , die ergens
niet van daan hay.

ROERD01111).
ZU bromt ai# ern roerbomp / geldt zulk een' brommer , uit vergelijking met het geluid van dit Bier.

R 0 G.

m

Met 300 bit§ af# of An moét een too WO/ is eene
omschriking van een' veil mensch , wegens het onhebbelijk , morsig voorkomen van dezen visch.

S.
SCHAAP.

pet fic6aap ittif ben Wolf Itten/ zoo spreekt men
van hem , die een' ander aanwil , tegen welhen
h9e niets opgewassen is.
pet frDaap i ben Wolf beboicn/ zegt men als een
onnoozel mensch in slechte handen gevallen is.
Vat frDaap 3a1 ono ben inaff niet ontjaBen/ wordt
in een' omgekeerden zin gebruikt, om aan te toonen,
dat men in het bejagen van iets Been overmagt ducht.
64 At be man niet om liff pooten aan een frDaiip
te 3orRen/ weer van de zaak te willen hebben dan
zly opleveren han , of : die u zult laten bedotten of
zoo onverstandig :vitt dat sly als 't ware aan een
schaap vOf pooten zoeken zondt.
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11)fi noobt okitrn op men frtaagThoofb (waaraan niet
veel raars is.) Eene satijre op hem , die zijne gasten Been verstandig of vernuftig onderhoud weet te
verschaffen.
• praat aLi of Dij ten frDaapfclijm in 3#115aft Dab.
Pit in het Magaz9'n opgegeven maar nooit door mij

gehoord spreekwoord, blijft voor als nog onverklaard.
le 5ir1j 5clben ren frpaap mak/ Warta ban be
Wilbert organ. Men moet zich niet te nederig , te
onnoozel of te bloohartig aanstellen , zal men niet
door anderen overheerscht ja zells bedorven worden.
SCIIELITISCH.

•

Deeft fr4ribi§rgaagen: groote , flaauwe oogen

zonder uitdruhhing.

5ict em nit nl ten frgeilai#ED (ook wel habel•
jaauw) bie geftorben fiat: hfy ziet er al heel naar uit.
Sell° L.
)1A i0 500 Oat at# men frDoi: zeer plat.
14 broonit Ilan faint en met piati4r4/ zegt men
van iemand , wiens denkbeelden op een oogenblih zoo
verward zjen dat kg b. v. naar iets nitziet,'t welk
hij reeds bezit : Schol en platvisch schijnen slechts

welluidendheidshalve verwisseld te worden.
Vet it gebaftRen 5ci pmt irDatietic: zegt men wanneer men met het een of ander klaar is geraaht

maar naar den oorsprong er van heb ik vruchteloos
gezocht.
S L A K.

Vet gaat ben fiaRittnoang. Bij deze spreekwoord
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lijke vergelijking wees ik op rtreeft / onder welk
woord ik geschreven had : rjet gait ben ftreeften (ook
wel slahhen) gang : langzaam voort. Thans moet ik
does opmerken , dat er onderscheid tusschen slahken
en hreeftengang is. Het gaat den fiaHengang zegt:
het gaat langzaam , maar den fireeftengang : slecht ,
scheef, achteruit.

SNOEK.
1ft ben et pa beRenb al§ ern fnoeit 013 ten ooi3oiber/
dos geheel onbehend.
S P I N.
IN laat erne fpinneineblien boor ben numb ittaffen /
zegt men van iemand , die veel snaps heeft.
10 4 3oo bar§r4 40 ern fpinnekop op eon preeRitoei.
Dit wordt als spreekwoord in het Taalh. Magazffn
opgegeven ; maar de vergelijking is mij geheel vreemd.
%ile fpinneftoppen 3#n een ftruiOtiogeT# / irDoon 3r
Lange pooten DeDben : Uitwendige vertooning bepaalt
niet altijd den card en de waarde van personen of
zahen.

^ PIERING.
Zet 0 ern magerz fpiering. Spreekwoordelijke vergelijking van een' zeer mager mensch met dit donne
vischje.

STAART.
VO Dee ft ftrarn onber An' ftaarr/ worth van hem
gebruikt die z#n streken weet to bedehken , verber-
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1
gen , waartoe het woord staart alleen sehijnt bijge-

bragt te zijn.
Dü. Set Dem ern' film op 34n' ftaart. Ileeft de bond
dezelve daar , dan is hij buiten staat om aan te
vallen , en kan men alles met hem doen; gevolgelijk
is dit een gepast zinnebeeld van iemand hrachtig
te bedwingen.

at fOoon aanktmt/ maar baarna met ben ftaart
fteefit/ zegt men van iets , dat zich zeer goed voor41to

doet, dock bij de uithomst schadeltyk wordt bevonden,
met zinspeling op den schorpioen.
^ TIER.

Cr i§ ten breembe ftier in be Wei (weide) gettierOt /
zegt men van den verboden omgang eens vreemden
mans , met eene gehuwde vrouw.

TM 3iet / af# ern ftier / bie itooten htif: hii ziet er
al zeer norsch uit.

T.
T E E F.
Dij i# aan het terfje Malt: hi)* is verpligt het meisje
of vrouwtje te huwen.

T o R.
11)4 ftromt af# ern' buintar: wegens het geluid Bier
tor, al vrij hard.

T Ii G E It.
Vet i§ ern tOoe;: een ontmenschte wreedaard.
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U.
U L.
etrt tuaant 30n nil rrn tiatft to 30n. Bij dit spreekwoord teekende ik aan : men moet wel onder het oog
holden , dat de MR tot de sckerpst ziende, slimste
vogels behoort. Hierorntrent wordt in het Taalh.
Magaztyn gelezen BILDERDIJK heeft aangetoond, dat
men bij dit spreekwoord niet denken moet aan een
eigenlijken uil , maar aan eene soort van havih , tot
het uilengeslacht behoorende , welke vogel , gelijk
de valk , tot de jagt werd afgerigt." Zie verkl. geslacht. II. 262. De spreekwijs wordt daardoor duidelijker , dewijl alzoo een gemeene jagtvogel tegen
een' edelen wordt overgesteld. Volgens denzelfden
Taalgeleerde h. a. w. III. 176 is de nil geheel
vreemd aan de uitdrukking een uiltje inappen,
daar zij zoude beteekenen een vogeltje hnippen.
Welk beweerde aannemeliiker schijnt to worden, als
men bedenkt , dat in het Hoogd. augelchen, de eerste
lettergreep als ons ui wordt uiigesproken.
Vaar litiegen gem uifen met fronte ftraa0en: het
ongelifhsoortige laat zich moefielijh vereenigen.

Er tiliegen 3da turi nifen in al§ atm be Park. In
dit spreekwoord wordt de nil genomen voor een dom
beest, en dit op leeraars en soms op gemeenteleden
'die de Openb. Godsdienst bijwonen , toegepast.
if ail ten MI b tieben ban tar/ wordt in het
.111agazfin als' spreekwoord opgegeven maar is mij als
moodanig niet bekend. Zou de zin ook zijn htj voegt
in zulh een waardig gezelschap niet.?
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v.
VAL

vg int( ern' inaar Mug ten' WI zegt men
boertend van iemand , die bij groot winstbejag zich
met eene hleinigheid Invest tevreden houden. De
nadruk ligt toch in de bekende verschillende waarde
der beide genoemde vogels.
VAR RE AT.

Ti c imam§ firm in Det Rom/ zegt men van een'
.verwarden boel.
Vet i§ Zell

bet Marken ilt be Fillip. Zoo noemt men

eene bekngrO'he erfenis , of ander voordeel , door
iemand behaald.

IZO broom ban 't Imam en Do ret gaarnr bruling.
,Zie op het woord schol. 110 bum= ban frDoi en
rrt
flarDt be barkeng Do. 3a1 garb An aip'Dfi boob 0/
,zegt men van een' rijhen vreh.
Vern i# ern bet harken ontjaagb: hem is een belangrt h voordeel ontnomen,

ltiat 3a1 jet tiadirn in tit firth born? geldt hem,
Wiens vertooning van godsdienstigheid verdackt is.

Van gelijksoortigen aard komt mij voor to zijn Drt
Imam Dr* ten' juik op. Een huih is toch een van
laken of andere stof gemaakt vrouwenkleed met een'
kap , bij het kerkgaan der Itoomschen gebruikelijk ,
,en een varhen is het zinnebeeld van een skcht mensch.
3mi brIrefb al# ljet arDtereinb ban ten harken/
dus natuurlijker wijze , zeer onbeleefd.
4

50
let fluit al§ erne tang op ren barRen. Tang is pier
eene haard-tang , en de vergelijking is juist gekozen
oru aan to toonen , dat iets b. v. eene redevoering of
gezegde in 't geheel niet sluit.
Mar 3a1 men 't barRen begin= is een oud spreekwoord, van de slagt ontleend. Het varhen wordt genomen voor eene meer of min moefjeltyhe zaah, en
de zin is : mar zal men Naar aanvangen?
IlDegt fueg! boo; het barften baartnebei zegt men van
jets dat niet eetbaar is , ?mar loch tot voeding en
mesling van het zwijn zou kunnen dienen.

i fT i 3013 bik/ al# het !mann ban hint @Zettni§/
(ST. ANTON1US) den patroon der zwijnen, zoo als sommige Christenen meenea , die dus wel een vet zwijn
in zijn wapen inogt voeren , of van wien de legende
iets verhaald kan hebben , dat aanleiding tot zulk
eerie vergelijking van ligchatnelfjhe
gaf. (0)
regenbe net barlienq J 3oubt Beene barite! Runnen fatten/ zegt men : als de borstel , tat bari1engia4 vervaardigd, niet voorhanden is, en figuurl ijk :
hoe groot een overvloed ooh daarvan ware, gfi* zoudt
op niels behoeven 4e rehenen , het zou niet voor u
z#n.

Vet i§ at ban 't bat^en/ aT§ 't flirt lue3en tuff. In
d it spreekwoord is het varhen een zinnebeeld van
eene slechte zijde. Wanneer men derhalve lets hoort,

dat geheel verheerd is of als zoodanig voorgedragen
wordt , zegt men zoo iets wel in knorrige luim.
let isi rent gouben brit; aan ten heathen tot. Pit
staat gelijk met : net i§ rent brag op erne mobberfOuit/
en doet zien , dat het moo#e met het leeltyhe
zeer contrastreert.
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VEDE K.

frjicr rein ben pfii tot be berm in'tf4f/ van de
jagt ontleend , zegt eigenlOk hi" brengt hem eene
doodelff he wonde toe, en figuurlijk grieft hem
al zeer diep.
Vij berffeft rene beer nit 3On' ftaart/ gebruikt men
aangaande iemand, Wiens inhomen of Waage vermindert.
V I N.

V# Ran Beene bin ti ertneren / zegt men van iemand,
die zich al zeer stil moet houden, van het stil liggen
der vissehen entleend.(7)
fteeitt be binnen ban air . Zoo doet de visch
tot zaine verdediging, en men zegt het gevolgelijk
van iemand , die zich in postuur :telt om zich to
verweren, of daarmede reeds bezig is. Men gebruikt
het ook wel fig. van een' fellen noordewind.(8)
VINK.

pet i§ een Ionia/ ontleend van zulke vogels op
de vinkebaan , wordt op hem of haar toegepast,
die gebruikt wordt om anderen tot iets over to halen.
Zoo is het ook met den roervink gelegen, toegepast
op iemand , die anderen aan den gang maaht om
lets nit to voeren. Men zegt ook wel van een sink
goud b. v. een' duhaat i§ ern denkelijk wegens het behoorlfjhe en aanlohhelOe daarvan.
pfuRflen Dem a0 ten' binit: z hleeden hem
naaht nit, mahen hem dood arm.
let f§ ern Dlinbe WO/ voor een hoop s .
t.
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let i# ten rare blurt/ zegt men wegens de leveriA
digheid en slag van (lit vogeltje, van een' opgeruimdi
man , die geestige slagen doet.
pet iso ten biagiinR. Verkeerd onderrigt , schreef
ik in mijne Handleiding : zoo wordt iemand genomad , die dagelijhs in de zwingelheet werht. Dit
moet zijn , het vlas , 't welh te velde staat, wiedt.

Viscn.
*4 i§ 300 ftom algi ten bi§r4/ wordt van iemand ge,
bruikt , die of zeer dom of zeer stilzw9egend is.
1j if 300 itoutr al§ ern Iii§c4/ zegt men van een'
ongevoelige.
Ceti Rtein bi§Ofe[teit pet iii§rDje : eene hleige vangst,
eene goede vangst, of ook wel : tevredenheid met ietr
gerings , geeft groot genoegen.
14 i§ r; te Dui3O at§ ten t1i1rU (ook wef Inoeft) op
3oIbc;: hij is er maar in 't geheel niet te huis.
I2# 3inonit al§ ten WO: hil' is een knap zwemmer.,
maar gebangen,/ zegt
pet if. goebe IAA/ Ware
waarin
men
eene
zaah,
wel zin heeft, maar
men van
Wier verhrifging nog niet zeker is.
Vet if ftinfienbe Dot y,: en butte (ook wet rate) liftSrDi
Avordt onder het yolk gezegd , als twee met elhander
huwen , die beide niet reel z9.n.

pa 0 af§ frDellii§rD/ bit Ilan Utter:fit nu; Nmiterbam Ili gettragt/ zegt men van eene tfiding, die geen
geloof verdient. Amsterdam toch ligt nabij zee ,
Utrecht binnenslands.
XtrittI be bi§rD Rook/ Inuit be Doter: tem!ij l men
met het eene voortgaat , houdt men het andere aan
den gang , of : het eene zal met het andere wel
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schihhen, of, geltyhtlidig wordt door verschilkncle
middelen hetzelfde doel bereiht.
Oroote UiOfr4en eten be Metne / en zoo ooh gerahen
dihwfils geringe menschen in de magt der aanzienlti hen.

VLEERMUIS.
Vet An maa; Weermui3en/ wordt wel eens van recensenten gezegd , wier nanen onbekend blijven ,
omdat de vledermuis in den donker vliegt.

VLEESCIL
long tileelkij 31ueit in ben pot. Dit spreekwoord
geldt hinderen , van Wier ontwihheling men het beste
hoopt.

VLIEG.
Virg Wit Dori een Uollei 30/ zegt men van een
weinig beduidend mensch , die veel wil vertoonen.

irLoo.
an ben boater ili jet garb moffeten/ maar fie*
bloo#en batmen: Zoo er licht aan de zaah ontbreeht,
valt het gemahhel0 hoar te ploofjen , moeijelijk
haar goed ten einde te brengen , of zonder genoegzaam licht , brengt men de dingen maar ten halve ,
of , het eene han men wel in den donher hlaren en
wordt er zelfs door begunstigd , maar het andere
vereischt vollen dag.
930 Dein erne Moo / 300 i Volianb in !alit/ zegt
men van iemand , die zich door het geringste , als
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ware het van het zorgqhste uitzigt, vervaard laat
'when.
20 maRen ten leben/ al§ of er ern fc4ip met bfaxten
liming. Eene spreekwoordelijke satyre op zulken ,
die alles ova een bagatel in beweging brengen.
Vet 10 een mate bloottaiii zegt men van een onrein
bed of bedstede.
10 3a1 bat met nabloolien: naauwheurig onderzoehen.

VOGEL.
c bagel i§ et frjot Met Inaarbig I de persoon
of zaah verdient Wet , dat men er moeite aan besteedt.
Idler frDot ern bagel/ zegt men , wanneer iedere
poging gelukt.
Ioe bier be beget biiegt/
Rom op On net mug/
hetzelfde als eto§t Weft/ 't 4ut# Deft.
ftleine bogeitje§ maRen Wine nefitte": elhs werh it
naar ztine hracht. Men moet van hetgeen nog Jong
en teeder it niet to reel verwachten.
Alen 3iet aan JJet net met / inat borcei er in i§:
Men leert iemand wel nit zijne huishouding hennen.
men Rent ben beget aan Ant beegn / zoo .00h den
mensch aan zijn niterljh voorhomen.
Olen Ran niet biitgen boor bat men Mend rjeeft:
men han zonder de middelen er toe niet werhen.
Ook wel : niet doen , wat boven zffne hracht gaat.
den berfiagen bagel Romt niet lil y Wert/ zegt men,
4.e,

wanneer iemand ter dege afjagt gekregen heeft ,
mu aan to duiden , dat hij zich daaraan ten tweede-

male niet wagen zal.
Vet 43 ten Mae boot!: eene galante vrouw of
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meisje. Men noemt zoo ook wel den wind, om deszelfs veranderlffhheid`aan te duiden.
312# fpringt (als een vogel) ban ben Ntit op ben tan:
hfj bliift niet bij zijn ondetwerp ; maar spreekt nu
eens over dit, dan weder over iets' ander:. VAN
DER PALM !weft in eene aanteekening op 1 Ikon.
XVIII : 21, de gissing, dat men door ha& , hreupel
of hah-bout en door tah, hooger geboomte moet
verstaan.
Vet I§ ern bog! tilt berm !antic/ zegt men van
een' onbehenden vreemdeling.
let i ern toribegei: eene proef ow tot zjin doel te
geraken. Men gebruikt het ook we! van zekere
galante meisjes.
V 0 S.
't 2,0 te faat/ 3ei be 130/ toen An ftaart in 't flgi
Debra= WO. Eene spreekwoordelijke waarschuwing,
om in tfids op ztjne hoede te zffn,tegen't geen on
schaden of belemmeren kesni
Vet An bo§fe- °ooze) ftreRen/ naar den aard van
dit dier.
ilk gaat nu DÜ ben be§ frDooi: flit zegt met zinspeling op de geaardheid van dit dier , elk wil nu
op zijne wfize slim zffn.
MO be bo§ be pagie ,precitt/ Darren pat op Jr gan3en / is eene spreekwoordelijke les , om zich niet
tij dens gevaar,, door moo& praatjes in slaap te laten
wiegen.

w.
WALVESCIII.
11)0 frDreetitut/ MO of c; con itialbiOrD naar ben &mei
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wow hij stelt zich zoo verbaasd aan, als of het
wonderbaarliihste gebeurde.
WESP.
p# ftetftt al§ erne lut§p: z#ne taal is al zeer
scherp en pfinl#h hwetsend.
WILD.
e ftabige (gestadige) lager batty rjet Win)/ zegt :
aanhouden doet verhtlygen.
(II.

WIEK.
PO 0 banig in be luiert get-Oaten/ wordt van iemand
gebruikt , die door het eene of andere geval zoo getroffen is , dat hij er zich , niet weet boven te ver&gen.
WOLF.
c Waif en be giq An bergaberb I wordt gebezigd ,
als gevaarlijke vijanden zich tegen iemand vereenigen , en hij b. v. in de handen van roofziehe schrapers valt.
UIJ Sullen er op pan al§ be barren op be luoltien/
d. i. ons manhaftig verdedigen.
LEer Sullen be tuoIf en 4et fOaap inienben inorben/
zegt men , al: het voor onmogelith geschat wordt,
het omtrent eene zaah eens te worden of zich met
elhander te verzoenen.
enbq Dotted( ittollien i# q seen gab: hoevelen er
ooh van dien aard ziin , z# zfin nooit te vertrouwen.
Ve Wolf japt nog naar 't frDaap / ai§ hem be 3itI
o.M•

67
uttoaat/ zegt men van iemand , die tot zffn' `cloud
toe een vraat of vreh* is.
Daft ben Waif bii be oaten
Dit worth van
hem gebezigd , die zone magtige petrify' rimester is.
Mieng§Ren# eet be Waif het frNtEtp zegt men, wanneer iemand , van 19'd tot t#d uitgezogen wordt
of van een' verleider , die niets onbeproefd laat am
tot zfin doel to gerahen.

WORN.
VM i pa Inienbeffik ern oortuorm. Daar dit
diertje tot de lastige insecten behoort , worth door
deze spreekwoordelijke vergelOking een onvriendelijh man aangeduid.

Wouw.
h *Men en taijoub3en
h *dm men al§ be luoulnen.
Wij weten , wat zulke ambtenaren sonitijds voor de
boeren zijn geweest , en mogelijk nog wel hier en daar
zijn ; dus Been wonder , dat de laatste voor deze zoo,
bang zijn, als de hoenders voor de wouwen, die kiekendieven zijn. Vandaar dan ook het spreekwoord
fit mat niet iijben bat be inoutu Mien iet itieften i /
voor : ih han niet dulden dat de zwahhen door de
sterheren bedreigd of overmand worden.

Z.
ZALN.
(Ern man

ten 3atm/ maar 3aa bet Wet/ zegt men
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van iemand , dien men pit zen wil , — daar zalmen
tot de uitnemendste visschen behooren.

Zoo.
Itj 1.§ p p p frDiefijif at te Willett/ al§ ern 31114 tian
rent appelmanbe. WO weten hoe dit Bier op die vrucht
belust is , en hoe men veel moeite heeft om hem
het snoepen er van te beletten , en dus wordt in het
spreekwoord iemand aangewezen , die maar in ' t geheel niet van zlin sluh of gewoonte is of te brengen.

ZWAAN.
Vij Dr* ten' WIT§ a1§ rent 3baaan / d. i. een' zeer lan.
gen haft.

ZWALAW.
Vet 0 3itiatuitten cement/ zegt men , als een huis
of schuur van hlei of leem wordt opgetrokken , daar
het genoemde vogeltje beide tot den bouw van zijn
nestje gebruikt.

AANTEERENINGEN.

1.
Hondsvot. De eene meent , (schrijft WEILAND) dat
het uit hundhuswud hondshoofd , zamenietiukken is ,
de andere denkt aan hundsvogt d. i. oppasser van de
honden. KILIAAN heeft het woord fotte , cunnus , en
mogelijk is ons hondsvot uit bond en fot, fotte zamengesteld. Althans J. G. HAAS zegt : fut ist so viel als
weibleicher schaam , en J. Vos zegt:
Ik ben een hondsvot, zoo gij zeght ; maar 't is gezocht ,
lb zou een hondevot zen, zoo 'k u had voortgebrocht.

2.
Met verlangen zien wij uit, naar de verhandeling van
den Heer A. NlERMEIJER over het booze J'Pezen in het
bijgeloof onzer Natie , waarin veel wetenswaardigs over
dit onderwerp voorkomen moet.

3.
Men heeft ook : 1$U tfarck aim broob rrt men horig-

II

AANTEEKENINGEN.

Oppervlakkig beschouwd , zou dit te
kennen moeten geven : bij gebrek aan het gewone daic§ tian pagijen.

gelijksche voedsel , moet men zich behelpen met het buitengewone en lekkerste , en met dat al beteekent het

joist het omgekeerde. Het is toch afkomstig van MARIA
DE MEDICIS welke eens aan den eersten Minister op
deszelfs klagt , dat het yolk geen . brood 'meer had , ten
antwoord gaf peuple n'a plus de pain , qu'il mange des croutes de pales , 't welk letterlijk vertaald wel
zegt : heeft het y olk geen brood meer , laat het dan
past-korstjes eten ; maar bet laatste Fransche woord
beteekent in den zin waarin het hier gebruikt word,
heel wat anders dan hetgeen wij paste jjen noemen , en
wel het zoogenoemde pruikenbrood of gebakken brood ,
waarin het haar, tot de pruiken noodig, door de warmte
was gekruld.

4.
1k moet herinneren , dat in het Taalkundig Magazijn, ter verklaring van dit spreekwoord aangehaald wardt:
DOUCE Illustrations of Schakespeare etc. H. 34&. Naar
welk werk ik elken bezitter van hetzelve 't welk met
mij het geval niet is , verwijze.

4.
Er is nog eene andere verklaring. Men meent, dat
druilen genomen wordt voor netelig, haatdragend zen,
wrok voeden , zoo als van hem, die beleedigd of bestraft is en in zichzelven mokt, gezegd worth : hy druids.
Wat het oor aangaat , men meent hier pars pro toto te

vinden. De mensch wordt toch wel naar een gedeelte
van het ligchaam, zoo als b. v. in kleutergat, genoemd.
1k geef deze verklaring zoo als zij is ; maar blijf toch
nog aan de aangewezene afleiding hechten.

À
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5.
Heer LITBLINIC de jonge meent , dat dit spreek-Woord deszelfs oorsprong terschnidigd is aan eene En-.
gelsche vertaling in dichtmaat , te vinden in de Algemeene Oefenscizole. Daar dezelve niet zeer bekend
schijnt te zijn , volgt hier de inhond :
LEANDER

die een hear van staat en attuzieri

VrtIS

Voelde Onverwacht , door 't vuur der Aintelende kinked
Van LAURA , eenig kind van rijken &tams ,
Zijn jeugdig hart ontvonken.
Zij , die in schoonheid ver blonk boven andren nit,
En niemant van het vlek , in of komst of vermoogen
wijken had , wierd haast LEArtuRris bruid ,
Door teder mingevlei en liefdeklagt bewoogen.
Elk juigchte door het land , en spelde niets dan goed
Uit dit gelukkig paren:
Dees Echthulk (zong men) zal op 'a waerelds wisselviogd
Door Liefde en Vree bestierd , altijd voorspoedig vaaren,
Naar

LAURA

zag zich naauw in 't huisbewind gesteld

Of wekte 't gantsch gezin tot klaagen :
't Beveelen ging gestaeg van dieigen vergezeld;
Gehoorzaam (was 't) of zie u straks ten huize uit jaagen.
Haar wettige Gemaal , haar Heer bleef zelfs niet vrij
Naar wierd wel strong gevergd te bukken
Opdat zij 't juk van haare dwinglandij
Rem en zijn gantsch geslacht moat op de schoudrei drukken.
Dit stookte daaglijksch twist en heftig huiskrakeel ;
Doch op wat boeg de Nan het wenden mogt of draagen
Het zij hij weinig sprak of veal,
Het haantje van de Vrouw moest altijd koning kraaijen.
LEANDER

voelde in 't eind zijn hart

Geheel van spijt vervuld , zijn liefde in haat verkeeren :
»
Zal , (riep hij toornig uit ,) ik zal u , tot uw smart,
» Doen zien wat Echtgenoot gij trotsch zoekt te overheeren;
» 'k Onttrek me uw' wetteloozen dwang ;
Ik spot met uw gebied ; ik lagch met uw beveden :
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* Leer andren , zo Bti kunt den toon van uw gezang
* Met onderwerping spelen. "
H;j trail terstond met drift naar d' ouden DouLas ,
Dien hij de gantsche zaak in haar beslag verhaalde ,
En toonde van wat vest zijn vrouw bezeten was ;
Met welk:een valsche munt zij liefde en trouw betaalde.
Neem , (riep hij eindlijk uit ,) neem uwe dochter weer ;
'k Zal onverminderd u haar' bruidschat teffens geeven ,
Zo slijt ik , als weleer
In stille rust mijn Ieeven. "
In 't eerst scheen DORILAS verzet door dit verhaal ,
Bach deed welhaast zijn' Zoon dit zeldzaam antwoord hooren :
a Ik sta (dus ving hiLaan) verwonderd om uw taaI ,
Dewijl ik nimmer dacht dat ge u zo ligt zoud stooren.
't Is eon gemeene zaak het vrouwelijk gebied ;
Ga , schielijk uwen pligt bij andre mannen leeren,
* En denk nooit dat uw leed of ongelijk geschied
Wanneer ge u en uw huis ziet door uw vrouw regeeren. "
De jonge Nan hervatte finks het woord ,
Sprak » 't Belge u niet Papa , 'k ben niet van uw gedachten ;
Het is een stelling die ik nimmer heb gehoord ,
Dat elke vrouw 't gezag zou van haar' man verachten :
0 In tegendeel , ik acht dat nergens eenig man
*De last bejegent dien mijn vrouw mij vergt te draagen ,
Dewijl geen mensch haar trots beteuglen kan ,
Alwaar' het zelfs door slagen.
'k Ben ook verzekerd dat geen mars, van welk een staat ,
Zo lang hij 't recht van 't onrecht weet te schiften ,
Zo lang hem 't Licht der reden niet verlaat ,
Zich onderwerpen zal , als slaaf , aan vrouwedriften .
Zagt, zagt, (riep de Dude Man) niet hooger toch mijn Zoon I
kent de waereld niet ; gij hebt nog veeI to leeren :
a Geloof,, eer men 't u toon',
Dat alle vrouwen in 't gemeen haar' man regeeren.
't Verschil bestaat alleenig in de wijz" :
a Dees heerseht (maar dit 's van 't slegtst) met raczen en met tieren.
so Die, door gedienstig eerbewijs ,
a En weet , niet zonder kunst , den teugel hot to vieren ;
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Gehoorzaamt zelvc voor een' ttd
Naar enkel op dat haar het doelwit van haar zinnen
Te ligter in de handen glijd'
En g ij met meer gemak haar'' man kan overwinnen.
Een derde heerscht zelfs door toegeelijkheid.
Een vierde , 't weer gelijk , regeert alleen bj huijen ;
De hagel wordt van daag door 't gansche huis verspreid ,
* En morgen_ schijnt de zon en 't windje blaast van 't Zuijen.
Doch om een eind van ons geschil te zien ,
* En om ons brein , door twist , niet langer te beroeren ,
* Beproef hetgeen ik zeg , dat ligtlijk kan geschien ,
vliebt gij slegts lust om 't uittevoeren.

Ontfang vijf paarden , die op stal stean , van mijn hand ,
» Span ze , u ten dienst , voor mijnen wagen ,
'k Zal ondertusschen , in deez' mand ,
Vijfhonderd eijeren doen op het rijtuig draagen.
* Rijd dus waar 't u behaagt, maar laat , terwijl gij tracht
De waarheid nategaan of valschheid van mijn zeggen
* In 't huis daar gij de vrouw vind meester van de magi ,
*Een van uw eiren leggen :
a En vind ge , integendeel , eon' man ,
Die, op zijn eigen grond , is in 't gebied gebleeven ,
Schenk dien een paard van uw gespan :
'k Staa borg dat de eijermand dus 't eerst u zal begeeven :
Wanneer ik hoop dat gij , zo groot niet als voorheen ,
» 13w ongeval zult schatten,
'Naar beter,, met uw lot te vren ,

Het denkbeeld van vernoegdheid vatten :
Te meer, Wanneer ge uw Yrouw vooral niet erger vind
a Dan een van haare gebuurinnen ,
a Die alien, wat men ooit begint ,
a Het best met taai geduld en zwijgen zijn te winnen ,
» Doch komt gij paarden 't eerst te kort ,
Verwacht dan dat ge , op uw begeeien
» Van mijne dochters trouw terstond tntslagen wordt,
a En 'niet een duit mij van haar ' bruidachat uit zult keeren. "
Dit voorstel nam

LEANDER

aan :

'I Was honderd tegen een , dit spel was vast gewonnen ,

V
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Ja , naar de goede Nan zich zeker voor liet staan
w Zo haast geëindigd als begonnen.
Hij aarzelde niet lang, maar maakte zich met spoed
Ten togt gereed; 't gespan wierd in 't gareel geslagen ;
De Voogdenzoaer had zijn' Vader pas gegroet ,
Of steeg met lust ten wagen :

hij achtte zich alrede ontslagen van zijn spijt,
En was , in zijn gedachten
1a weinig uuren , vrouw en paarden tevens kwijt :
Het grootst geluk dat zijn begeerte kon verwachten.
Halt ! was 't terstond voor 't eerste huis.
De Jonker valid het open
I1!aar Iroorde , door de *row*, met schrikkeiijk gedruis,
ben tan gebieden naar de voordeur toe te loopen.
tiler lei hij stil een van zijn eiren op den vloer ,
Toog heen , n lets meer belust te vraagen ;
En 't seen hem in het tweede en derde huis weervoer
Voorspelde dat zijn togt geenszins naar wensch zou slaagen,

irj

spoedde nochtans voort maar vond hoe overdl

Ve Yrouwen van haar' pligt ontiarden,:

11 j raakte , tot -zijn vngevat,
Allengs zijn eiren kwijt en Meld nog al -zijn paarden.
Dus kwam hij aan de hoeve van een' Heer ,
lilt een aanzienlijk huis gebooren ,
Hier , dacht hij , r gak ik in mijn eer,,
Of alles is verlooren.
lij klopte , en zag de poort zich aanstonds opgedaan.
Men gaf (nadat hij vroeg den Heer van 't huis te spreeken ,)
Hem , met veel eerbieds , te verstaan
Dat deeze , voor een poos , was van 't gezin geweeken;
Doch zo hij binnen wilde lreen ,
Mevrouw in 't 'zijvertrek zou vinden :
Die hem , met duizenil minzaamheen ,
Ontving als eenen van haar vrindem.
a Neem , (sprak ze) als 't u geliefd , neem uwe plaats Mijnheer.
En , zo gij haast hebt met uw zaaken
Zal ik mij n' Man , die zich een weinig lei ter neer ,
Schoon ik hem liefst niet stoor, doen om uw komst ontwaaken.",

VII
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Met in 't geringste , (gaf LBANDER tot bescheid ,)
Een vraag slegts deed mij herwaarts trekken ,
Wier antwoord gij , Nevrouw , door uw gulhartigheid
* Nij kunt zo wel els uw Gemaal ontdekken.
't Zal u verwonderen (dit stet ik vooraf vast)
* Het geen ik voor moet draagen ,
*Dewij1 't geen' Vriend , veel min een' vreemden past,
Zo onbeleefd te vraagen.
Naardien nochtans een zaak van groot gewigt
Hierdoor beslissing moet ontvangen ,
Zal , hoop ik , mij dit ongeveinsd bericht
Bij u verschooning doen erlangen.
Ja mooglijk word uw voordeel wel begeert ,
* Wanneer ik u verzoek , met waarheid , mij te zeggen ,
Of a uw Echtgenoot , dan

u regeert.

*Da is Nevrouw,, de vraag , die ik u voor moet leggen.
Wel , wel , Nijnheer , ik had dit voorstel niet verwacht ,
(Hernam zij ,) 't klinkt mij vreemd in de ooren,
* Doch wij1 hem die zijn' pligt betracht
Geen schaamte voegt , zal ik mijn antwoord u doen hooren
Weet dan , dat ik altoos mijn' Nan
Gehoorzaam , en hem zoek in alles te behaagen ;
ja , dat het mij bekooren kan ,
Rijn' roem daar op te draagen.
Indien hier 't vrouwlijk woord niet geld ,
Te seer verdacht om kracht aan dit besluit te geeven,
Welaan , dat hij 't u zelve meld' ;
*Hij 'Laded ons ; de zaak zij hem verbleeven.
De Landheer , op dat oogenblik
In 't onderzoekvertrek getreeden
Scheen uitermaten in zijn' schik ,
Zoras hij zich 't geheim der zaake hoorde ontleeden.
Elk woordje van zijn onderworpen Vrouw,
Gesprooken in haar eigen voordeel,
Wierd , als waarachtig en getrouw
Gestaafd door uitspraak van zijn oordeel.
Nu veep LEANDER nieuwen moed.
Kies , (sprak hij) a kies Nijnheer bet beate mijner paarden
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,, Eilieve ! wees zo goed ,
a Dit van mijn hand , als een geschenk , te aanvaarden. "
Nijnheer had naauwlijks zijn gezicht
Op 't fiere rosgespan geslagen ,
Of gaf zijn' vreemden Gast bericht ,
Dat herri de zwarte Ruin het meeste kon behaagen.
Doch geenszins was Nevrouw met deeze keur voldaan ;
In tegendeel , zij zocht , met teemen
En talmen, haaren Man te raen ,
De

GRAMME NEREID

aan te neemen.

Zij gaf tot reden van haar' eisch ,
Dat dees bekwamer was dan d' andren tot haar' zadel i (*)
En 't best was tot de reis ,
Wanner zij door het land spanseerde met den Adel.
De Nan betoogde , van zijn' kant ,
Dat hem de Ruin , waarop hij 1 oog had laaten vallen ,
In voegzaamheid en stand ,
Het nuttigst was van alien.
Naar wat hij sprak , Nevrouw bleef bij haar' ouden sang ;
Het Graauwtje kon haar meest bekooren :
De tegenstribbling viel haar kort geduld te lang ,
Waarom ze hem welhaast een' andren toon deed hooren :
* Wat ! (zei ze) is u mijn zin niets waard ?
a Zult gij de DIEBRIE niet verkiezen ?
D DE GRAMME KERRIE

as voorzeker ' T BESTS PALED.

a ITw grilligheid sal mij dien bait niet doen verliezen ! "
a Wel Hartj e , (sprak de Nan) indien gij 't zo begeert . . . .

3,

a Zagt , (riep de Jonker) staak meer van uw keur te spreeken.
Een Ei is tot uw ' dienst , u word geen Paard ver gerd :
Ilw heerschappij , Nijnheer , is mij te klaar gebleeken.
Ik ben verpligt mijn gantsch gespan
Te brengen daar ik 't heb ontvangen :
'k Zal leeven met mijn Vrouw so maklijk als ik kan ,
Bewust dat over51 de huwlijksbanden prangen.
.................■■

CI Het paardrijien is under de Vrouwen van fatsoen seer gemeen in
Enge/and.
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IX

6.
1k heb liet geduld niet gehad , het vita St. .dntonii
van dithanasius geheel nit te lezen. Welligt dat d.aarin
nog iets betreffende den oorsprong van het spreekwoord
te vinnen zou zijn. Men treft , over dien zonderlingen
man nog al veel merkwaardigs aan bij J. G. ZIMMERMAN uber die Einsamkeit 1 Th. s. 146 — 174) en
..eillgemeine Geschichte der Christlichen Religion and
Kirche von Dr. AUGUST NEANDER p. 488 — 501 maar
niets aangaande het bedoelde patronaat.

7.
BILDERDIJK beweert in zijn verkt. gesl. op het woord.
vinger, dat dit via eigenlijk ving d. i. vinger is. DE
JAGER merkt in het Magazen aan , dat het gebrnik ,
't welk de Dichteresse A. BUNS van vinnen maakt ,
eerder aan menschenleden dan aan visch doet denken.
Zij zegt namelijk in hare Konstige Refereiinen vol schoone
Schrifture ende Leeringen , derde boek bl. 153. tot God:
Ghij en derft (d. i. behoeft) geenen pots tasten , oft water besien:
Ghij doorsiet de nieren, lean , de vinnen
Dit wetende , doet mij tot uwaert vlien.

8.
De vinnen van zich steken , schrijft LUBLIN/C. de jonge
in zijne brieven , schijnt natu.nrlijk ontleend van de
wijze van zelfverdediging bij de visschen , die daardoor
hunne uiterste kracht aanwenden , oat hunne vijanden
te keer te gaan. mg staat ondertusschen niet vo. or ,
dit bij latere Dichters gevonden te hebben , wel bij
HOOFT en VONDEL , waarvan, de volgende voorbeelden

X
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ten bewijze strekken. Bij den eersten in GERAARD VAN
Ar/LZEN , alwaar hij in een' zijner brieven schrijft: onze
zaken sluimeren vast aan , veer nochte yin des oorlogs van zich stekende , en in een van zijne gedichten :
De torens schudden van het hooge huis to lifuiden
Met anders of de wind , van tegen over 't Zuiden ,
In 's aardrijks holligheid , benaauwd , met ongemak
Om aamtogt woelde , en al zijn vinnen van zich atak.

En in

VONDELS Palamedes

, zegt de zeegod:

De moord slant Dudum) voor Troop, 't water bruischt
En raakt aan 't zieden , ala mijn grimmigheid verbolgen

De vinnen van zich steekt.

TEEM

VERRLARING
VAN

SPREEKIPOORDEM
en
SPREEKW. ZEGSWILIZEe7r.
Naar wier Oorsprong of Zin is gevraagd.

1.
aft trail em be itetu ban ben balk niet batten.

zegt men , als het om het even is , wat men
hiezen zal. Mogelijk wordt daarin gezinspeeld op
gelijksoortige in het water liggende balken , die bij
het betreden tot nader onderzoek , ligt zouden doen
uitglijden en vallen , zoo dat men bij het koopen er
onverschillig omtrent is. Het wordt echter ook nog
op deze wijze afgeleid : » Wanneer twee personen
een beest hebben doen slagten en het wordt afgeDit
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hakt , wordt het eerst in twee zoo na mogelijk gelijke deelen doorgehakt , daarna werpt de vleeschhouwer zijn mes , waaraan hij eene omwentelende
beweging geeft op den grond , terwijI hij d ie deelgenooten laat raden: plomp of scherp. Het deel naar hetwelk dan de botte of scherpe zijde van het mes gekeerd is, behoort aan hem , die eene dier beide 4den gekozen heeft , en dit noemt men de keur van
den balk. (Zie de Boekzaal voor April 1839.) Het
is mij echter dan nog niet duidelijk , wat het beteekent : daarom niet te vallen.
2.
Rtift palcDen komt op ern Zonbatt i§ elk ern Rinb ban
An eigen babe.
Dit sehiint een spreekwoordelijk raadseltje te zijn,
waarvan de oplossing dan echter gemakkelijk is
want elk is een kind van zijn eigen vader,, zoo ala
Paschen altiid op Zondag komt.
3.

at i ern iturfie ban Bert ure&.
ALBERT DURER ' was een zeer beroemd schilder,
plaatsnijder en beeldhouwer in Duitschland , wiens
kunstgewrochten in hooge waarde wierden gehouden. Van daar dat dit soms , (thans echter minder
dan te voren) op lets dat bijzonder bevalt , wordt
toegepast.
4.
41%)

'Vie be bante troniut am be inante/ berifeft be tuante
en Doubt be bante.
in het Taalkundig Magazfin, vindt men bet vol-

gentle tot opheldering van dit spreekwoord : b Onder de vele beteekenissen van het woord want behoort ook die van bleed , zoo als is aangetoond door
Huyd. Proeve III. 347, en waarvan bij Kiliaan wandborstel voor hleederborstel. Dant is een meisje of
vrouw, vooral van ligtzinnigen aard. Piantijn : »Een
dance, dantelorie, tine malsoingneuse fine ou femme
nonchalante. " Dit woord , vroeger zeer gewoon ,
is zelfs nog gebezigd door den dichter Huisinga
Bakker , Poezy , III. 164 :
Cleopatra . die dartle dant ,
Hoe rijk van pragt , hoe schoon van troni ,
Verlokk' den Roomschen held Antoni ,
Tot oneer van zijn Vaderland.

En nu is het , geloof ik , duidelijk , dat de zin van
het spreekwoord hierop nederkomt: wie een ligtzinnig meisje trouwt om haar kleed (aanzien of vermogen) , verliest zijne alzoo verkregen bezitting spoedig , en houdt haar op 't laatst alleen over. Deze
verklaring worth nog nader bevestigd door het verband , waarin het spreekw. met eerie eenigzins ver, schillende lezing , bij CATS in zijn Spiegel van den
ouden en nieuwen tfiet" voorkornt n Onder dies en
denck niet dat ick den gront-steen van 't huwelick
op gelt of goet leggen wil geenszins, 't oudt veersje
seyt wel
Sy die een sot trout om syn kot
Mist licht het kot , en houdt den sot;
En die een dant trout om haer want ,
Mist licht de want , en houdt de dant :

Dies, wilt gy troutien t' ewer vreught ,
Soekt boven al de ware deught.
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5.
ern grorne aerliin0 =At ten Witte pair*.
Dit schUnt een weerkundige opmerking te zijn
op ondervinding gegrond. Wanneer het met Kers.
tijd nog open en gtinstig weder is, zoo dat bet groen
der weiden nog niet is verdord , dare heeft men een
laten nawinter te wachten en is er kans dat om den
tijd van Paschen eerie witte wereld (een besneeuwde
grond) zal zijn. (zie Vaderl. Letteroefen. voor Junij
1839.) Overdragteqh heb ik het nimmer hooren
gebruiken.
6.
30o Dart al§ eft in be inei.
In de maand mei heeft de genoemde visch de

meeste kleine graatjes , die als haartjes moeijelijk
bij het eten zijn en dit wordt hier bij woordspeling
toegepast op twistziehe menschen.
7.

Vfi I§ 300 ftout aig of pj nog ten itf in be kilt Dab.
Pit beteekent , dat hij alles op het spel zet , als
of hij nog een ander lijf in de kist had , om er bij
verlies van het tegenwoordige , door hem gebruikt
zich van te bedienen. In de hist zegt dus in bewaring , ter **tier beschihhing. (zie Boehzaal der geleerde wereld voor December 1838.)
8.
111# inrent/ bat Do goub,3a1 briniten utt ten Dorentje.
Pit spreekwoord wordt in het zoo even genoemde
nummer der Boekzaal, in deter voege verklaard: hij
meent , dat hij het goud maar voor het grijpen zal
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hebben of dat hem het gond zal toevloeijen als het
vocht nit een wel gevuld horentje (drinhschaal of
behertje.)
9.
VA fpecit q mebe alp aan pane met 30 mute,
Zoo spreekt men otn aan te duiden : gij gaat er
zeer los mede om. JAN , eigenlijk Jean Potage is de
kermis-hansworst , gelijk Polichinello , wiens naam
in Poesje-nel is verbasterd , en Pierrot. Het is
aardig om de aanmerking van SCHELTEMA in zijn
Geschied- en Letterh. Mengelwerh hier mede te deelen , dat dit wezen , naar de y olks of meest geliefde
spijze zijnen naam heeft , bij de Duitschers , Hans
Worst , bij de Engelschen , Jack Pudding , bij de
Italianen , .1facaronie , 14 de Franschen , Jean Potage en bij onze voorouders Pehelharing. (verg. Vaderl. Letteroefen. voor Junij 1839.)
10.
ari 3nu Dein turf un Rnap3alt lid 4nof toebertroninen/
d ab ift born boo; 't !eq.
Wil men dit omschreven hebben , dan is het of
er staat : Als ik hem een lederen knapzak met hooi
verkocht , mogt ik hem het hooi toebetrouwen ; maar
voor het leder van den zak, zou ik borg moeten hebben , en de zin is : ih vertrouw hem wel eene hleinigheid ; maar niet veel toe.
11.
010 ben; A In; Ilan nAn 4rer§ belq.
Zal dit niet wel zeggen : 1k zou ongaarne de
naaste buur van mijn Heer willen zijn : Dit zou
mij om deze en gene reden lastig vallen ?
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12.
gLqjr4en rafrpen en pinfifterrn tirUfn be an3a1ten.
Dit zal wel ontleend zijn van het La:fin:de :
mense .111ajo nubunt malae. De Bomeinen toch hielden de Meiniaand voor den ongelukkigsten tijd van
het geheele jaar om te huwelijken. In de 19e eeuw
moge men overal vrij van dit vooroordeel zijn !
13.
Deftaan eikanbe; ban finiejen noc4 riirDogen.
Dit is een niet onaardig spreekwoord , om aan te
duiden , dat er geen ligchaamsdeel aan dezen of genen persoon is 't welk de familie betrekking aanwijst met hem , van wien men spreekt.
14.
ifr batten ern braabje i§ ern rinDb§moutti in 't
Alle kleintjes zamengenomen maken van lieverleé
iets groots.
15.
%I§ be Nbt be tretiinorn or*/ ban mogen bt
.1111anniften Wei boDficien.
Met teerlingen te werpen d. te dobbelen, was een
verboden spel , vooral voor geestelijken ; maar als
nu de abt, het hoofd der monniken , zelf vrijheid
en aanleiding tot dit spel gal, door de teerlingen te
geven , dan mogten de monniken vrij spelen. Van
bier zegt het spreekwoord als de grooten (b. v.
overheden , ouders , heeren en vrouwen) de gelegenheid geven tot vermaa1, uitspanning of dergelijhe ,
dan is het niet te verwonderen , wanneer de geringeren (onderdanen , kinderen , dienstboden) er goed
het hunne van nemen.
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H.
914 't troent en be San frpÜnt/ ban Or et fiermi0
in be el.
In den Kunst- en Lettterbode 1815 , n°. 48 , beweert V. E. V. S. , dat in dit spreekw. het woord
hel laagte , de aarde , beteekent , en dus de zin is :
als na eene langdurige droogte , ailes door eenen
zachten en verkoelenden regen en weldadigen zonneschijn uit de hoogte verkwikt wordt , is het kermis
in de he! , de laagte , de diepte, op het ondermaansche, met een woord op de aarde. Een ander schrijver (Bode 1816, n°. 10) meent, dat men het spreekw.
in den gewonen zin moet opvatten , dewijl de Franschen daarvoor zeggen: le diable marie sa fille. Een
derde, N. W.[estendorp], staaft (Bode 1817, no. 14)
dit laatste door vergelijking met het Groningsche :
Als het regent en de zon schfynt , bahhen de heksen
pannehoehen. Het spreekw. is , naar hem , uit den

tijd der heksen , en men meende , dat onder deze
vrouwen een feestdag was, wanneer de zon scheen en
er te gelijk een zachte stofregen viel. Indien men
vooronderstellen mogt , dat zij priesteressen geweest
zijn van de Godin Bertha , dan zou men de oorzaak
in den vruchtbaarmakenden regen kunnen vinden.
17.
)10 Deeft .tiirit aan 't on geffavn.
Pit spreekwoord schijnt afkomstig te zijn van de
voormalige drinhgelagen bier te lande , en gebruikt
van iemand , die de gevolgen van een met drank
overladen maag ondervinden moest. TUMMAN meent ,
dat men door it tat drank moet verstaan; maar die
personificatie zou dan al vrij laf zijn.
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18.
IN butt ern Oft Win ten oub net organ-T.
Dit spreekwoord, thans gelukkig weinig in ge
bruik , is een lage spotternij met een lang leven.
De ziel of geest des menschen toch , is in dit
spreekwoord als in een ingezwolgen stuk net zoo
verward , dat zij er niet uit kan.
19.
Vij Doubt ben oat in be moan:
Oudtijds droeg men zeer wijde mouwen , waarin
men gemakkeiijk lets kon verbergen. P. WEILAND
noemt een aantal spreekwijzen daarvan ontleend , als :
act§ nit be nioulu frDubbcn: onberaden en los met
lets to werk gaan. pet fic4tr; be =du 4cDtten:
nen aard bedehken. cirl en aap uit be moulai laten fprinon' zijnen aard openbaren, en: 0% en get nit be inoutu
iaten RORen: zline gehheid toonen , waarvan het tegenovergestelde in ons spreekwoord worth aangeduid.

20.
V#i ten eke fortim.
fokker
is
eene verbastering van den eigenDit
naam FUGGER (oak wel FUGGERT geschreven) den
rijken bankier , alien Keizer KAREL V , adelde , ter
belooning van de groote geldsommen, hem door FUGGER voorgeschoten en naderhand op eene treffende manier kwijtgescholden. (BILDERDIJK verk. gesl. I. 205.)
21
•

"Tube beacon/ aid %qua met Daip mom"
(moeders)
TUINAIAN

schrijft tot verklaring hiervan :

Een ziel
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beteekent ook wel een vrouwen onderheurs. This is
dit woord dubbelzinnig, en daarop worth in het spreekwoord -gezinspeeld. De genoemde ziel van de moeder,, was voor tie dochter te wijd en te fang , zij
was er derhalve nude verlegen , want zij viel of en
er werd op getrapt. Dit nu worth verder op dezen
of genen die zich in zehere verlegenheid bevindt ,
toegepast."
22.
TJ)# flan port Wei 4nuitOrD.
Dit schijnt tot de spreekwoorden te behooren, die
van eene of andere anecdote hunnen oorsprong ontleenen , welke met er tijd verloren is gegaan. Ik heb
het hooren bezigen als iemand manneltjh van zich
aftprah , maar ook wel bij jammerlijhe brabbeltaal.
23.
Rona be builief in be kat/ ban Wit 40 op c-t Dorm
attaa;. 3itten.
Men plaatst in de Roomsche kerken het voornaamste beeld op het hoog-altaar. Die plaats wit
de duivel in de kerk , als hoornoed de geestelijhheid aanzet , om zich van alles meester te ',when.

24.
%oop tiorq ht. Oaten.
BILDERDIJK heeft over dit spreekwoord in zijne
Nieuwe Verscheidenheden , IV. 204 het volgende aan
de hand gedaan : z In mijn tijd zeide men nog wel :
Zaat Den iloo; ht reften foopen! als een soort van
vloek , gap aan laat hem naar den ...... loopen;
maar men verstond het niet meer. De zaak is deze :
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St. Velten is ST. VALENTIJN en was van oudsher
hier en elders , gelijk nog in Engeland , het eerste
zoogenoemde vroeg-feest , als waarop men het nieuwe voorjaars-groen zag en dat dus met algenieene
wandelingen (vooral van de jeugd) naar buiten , gevierd werd. Men begrijpe , dat lees Heiligen-dag
als toen tiers (of tegen nu gerekend) twaalf dagen
later kwain , daar de nieuwe stijI , door Paus GREGORIUS XIII ingevoerd , ons zoo veel terug heeft
gezet. leder jong nieisje moest derhalve op dat
feest , zoo als de Franschen bet noemen , een Chapeau hebben , en die er geen' had , moest met een
bloot vriend of bekende gaan. Met een meisje loopen , was eene aanduiding van vrijerij , even als naderhand met Naar verheeren. Hij loopt met ANTJE
zei men of met SAARTJE in die beteekenis ; doch
als het slechts eene hofrelijkheid van 't St. Velten.
feest was, noemde men het: voor St. Velten loopen.
Het drukt derhalve geene verwensching uit ; maar
eene bloote onverschilligheid.
Intusschen , sedert men de vallende ziehte (Epilepsie) uit onbetaantlijke spotzucht , bij wege van
alliteratief St. Veltens plaag heeft genoemd , is het
wel degelijk een vloekwoord geworden , even als in
Duitschland der Schwernoth:"
TUINMAN had reeds geschreven : 0 St. Velten is ST.
VALENTIJN, dien men in 't Pausdom, omdat zijn naam
naar valt keen zweemt, over de vallende ziekte gesteld
heeft. 't Is dan een vloek , om iemand dat euvel toe
to wenschen : "
25.
Add leilen be geu3en!
Dit spreekwoord , 't welk ik niet weet , dat meer
JO

III
in gebruik is , vindt zijnen oorsprong in den tijd der
Spaansche beroerten , toen 's lands Edelen bun verzoekschrift aan de Landvoogdes hadden ingediend ,
die deswegens voor gueux , bedelaars werden uitgemaakt. Zij stelden er intusschen hunne eer in; zoo
genoernd te warden , en dronken onder Mien naam
op elkanders gezondheid. Ook stand op hunne napjes
vivez les gueux ! (leven de geuzen .0 te lezen. (zie
WAGENAAR Vaderl. list. VI. 150.)
26.
it tie;

.onbrrb jam kornen tie 17)eibenen in 't !anti.
Over dit spreekwoord ken ik tot hiertoe niets dat
aannemelijker is dan de volgende verklaring van
TUINMAN. Het wil zeggen : over honderd jaren ben
ik lang weg en 't verschilt Inij niet, hoe het dan
gaat , al kwamen dan de Heidenen in 't land. HO
vergelijkt bier andere dergelijke spreekwoorden mede,
die tot opheldering er van dienen kunnen.
27.
't Ti nit het etiangeTie /Ian ben fpinrart.
Bij bet spinnen werden vertelseltjes gedaan , legenden en dergelijke. De zin is dus : 't is een oud
vertelseltje , van niet veel belang.
28.
't Zen Warn khan 5r§ Warn.
Men heeft dit dus verklaard : hunne glorie zal
niet lang duren , en hier bij gevoegd dat met zes
wehen dikwijls een horte OW wordt aangeduid.
Naderhand heeft men mij verhaald , dat tijdens de
Oost-Indische Compagnie hier te laude in vollen
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bloei was , men dit spreekwoord van de matrozen
gebruikten, the gewoon waren binnen de zes weken
of zoo korten tijd, als zij aan wal waren baldadig en
overvloedig te verkwisten, wat zij in jaren met de vaart
gewonnen hadden , en dat men gewoon was dit toe te
passers op menschen die te veel verteering maahten,
waardoor zij hun goed spoedig doorbrengen zouden.
29.
preembe 3oroen booben ben r3eI.
Zie deze Z%7alezingen bl. 11.
30.
(6; An pant= op jet bat/ voor : men wordt
beluisterd.
Heeft een huffs gees digt dak , zoo als dat van
pannen , dan vliegt er rook, reuk enz. nit, loch in
een tegenovergesteld geval niet , en ieder weet er
van. Hieruit nu neemt men in het spreekwoord aanleiding om tot voorzigtigheid in het spreken te ver.
manen ; daar de zaak anders bekend worden zou.
31.
Vet i ten luinteritoning/ voor iemand die's winters
ziehelijh is.
De winterhoning is een soort van kwikstaart. Met
zinspeling hierop , wordt de ziekte , die 's winters
den patient regeert , en vervolgens bij overnoeming ,
hij zelve in het spreekwoord zoo betijteld.
32.
o§tee Moot ren§ aan ben 3anbiattpW
Voormaals had men op de preekstoelen zandloo-
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pers tot aanwtjzing van den tijd. Het stooten er
tegen , deed het zand sneller doorvallen , en als de
preek begon te vervelen, zei men wel boertende bij
zich zelven: Roger ftoat enz. Thans bezigt men het
bij geheel andere gelegenheid , namelijk als men
verlangt dat er eens ingeschonhen wordt.
33.
24ne niertie§ linen Warm (zacht), voor : 49. lacht
al zeer ligt.
Men heeft meer zulke spreekwoorden om opgeruimdheid aan te duiden , b. v. 20 Dar* lilt in
een Dont Tapie I en men houde in ons spreekwoord
wel onder het oog, dat de nieren in het vet liggen,
die als een zacht bedde voor dezelve zffn , dat gemak en alzoo genoegen aanbrengt.
34.
fl# loot het bup nit be floffen.
Dit is geheel hyperbolise& Men zou al hard moeten loopen , als men uit de pantoffels de vuurvonken , even als de rennende paarden uit de keijen
Wilde lokken.
35.
31,4 of 3 j / t met het imamate been nit Det Ueb ;:(eitapt/ voor : in Been goed Aumeur.
lets met het verheerde been doen , zegt: het been
daar gebruiken waar het niet moest , b. v. met het
linker uit het bed stappen, als men van jongs of gewoon is dit met het regter te doen , en schijnt alzoo als zinnebeeld van verheerden lain gekozen te
6
worsen.
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36.

aft ben yen 915reme/ voor : iemand, die iets
ste/ken laat.
De spreekwijze is volgens BILDERDIJK niet overoud , waar eene hespotting der Fransche kleederdracht van de zestiende eeuw. Onder de mannen
droeg men toch vroeger tamelijk korte en om de pols
geslotene mouwen van het opperkleed , over welker
boors de enge hembdmouw met geborduurde of gespeldewerkte puntranden overgeslagen was en waar
sus de hand geheel vrij en onbelemmerd nit stak tot
allerlei verrigting ; men voerde de lang afhangende
lubben met franjen in , die allengs meer verlengd ,
tot over de vingers hingen. Men noemde die aan
en overhangende franje (onder meer namen , die er
aan gegeven werden) bij de Franschen aiguilettes ,
en van daar bij ons bramen. De Hollanders spotteden met de Edelen , die ze begonnen to dragen en
noemden ze brasiers. Het viel in het oog , hoe binderlijk die franje, welke zelfs tot over de vingers
en nagels hing was, om iets degelijks to doen. Vandaar dat men dikwijls 't geen men in handen genomen had , uit de hand moest geven , om door een
ander to worden verrigt of voleindigd. Het zeggen :
5it ben gem firente is dus ih draag geen lubben,
die over de handen keen hangen ; mar kan mijne
handen en vingers behoorlijk roeren en gebruiken.
Andere uitdrukkingen van gelijken aard doch bij
eenen minderen rang van burgerlieden was : aft Ran
be mouluen (of de armen) opftroopen / waar van weer
tot synonymen strekte Ain zelf de honden uit,when of roeren.

15
37.
)11# 11 get:reopen/ voor bfj onderzoek onbekwaam
gekeu. rd.
De Heer PE JAGER geeft aan de meening de voorkeur , die deze spreekwijze van het druipstaarten
der honden , dus van de verlegenheid der onbekwaam
gekeurden afleidt. Daartegen kwam mij onwillekeurig voor den geest:
Quo quis indoctior
Eo impudentior.
Ik hang mijn zegel geheel en al aan de verklaring
door de Heer RIEHM aangegeven , volgens welke
bet afgeleid wordt van Hebr. II : 1. Daarom moeten wj on: to meer houden aan ketgeen van ons
gezegd is , opdat niet t' eeniger ttjd doorvloefien.
-(Christel. Maandsch. I. 412.) De spreekwijze zal
dan ontleend zijn van water, hetwelk men, in een
vat willende gieten , door onachtzaamheid laat voor
bij vloeijen , zulk water gaat verloren. Zij wend als
Bijbeltaal in volgenden tijd toegepast op Geestelijken die zorgen moesten , dat zij voor hun ambt bekwaam waren. Was dit het tegenovergesteld geval
dan vloeiden v./ door (dan droopen zij). Van de gees1W/he of wil men , herhelfjhe examina, is dit ook
tot de wereld19ehe overgebragt.
38.,
pet ontriteritt infi aan laDiiippu§ uar tit
Metonymia signi pro signato. De spreekwijze is
afkomstig van de Spaansche tijden , toen alhier het
geld in twang was met de beeldtenis van PHILIPPUS IV,
welke men zeer veel nog op de Spaansche. Dukatona
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ziet. (verg. HOEUFTT , Proeve van Bred. taaleigen hi.
461.) Op gelijke wijze zegt men thans : Vet antbreeRt mid' um liDiffempiep voor: ih heb geld gebreh.
39.
V:Pe 3ee 3oeftt lAgen.
1k hoorde dit zonderlinge spreekwoord slechts eenmaal aangaande een' schatrijken man gebruiken, die
nog wet een zoetigheidje uit den zeehandel verlangde.
40.
pet i§ een onveiteerbe %minium/ voor : een opengespouwene , gestoofde baars.
Zulk een baars plagt ander de grootste lekkernijen
geteld to vvorden , en hierbij zal welligt , tijdens de
Remonstrantsehe twisten , een volgeling van ARM1NIUS vergeleken zijn , die tot de partij van GOMARUS
overgegaan , voor de laatste zoo als men het noemt ,
een lekker hapje was.
41.
Vet i§ ern tierarDte faRRef.
Dit is ontleend- aan Job XII : 5 , waarbij VAN DER
PALM heeft aangeteekend: de vertaling : ern betarDte
faftftet heeft geenen zin, dan Bien men er willeheurig
aan geeft.
42.
(IE;, Wept tomb olm mfin grafi als men over ztin
liychaam grilt.
Men kan van dit spreekwoord alleen zeggen dat
het gevoel van de eene koude , aan de andere denken doet , die aan het graf eigen is , en waaraan
men als door het loopen van iemand daarover , herinnerd wordt.
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43.
eagcntitill ftaan§ licrIct/ Inci ocitionnen/
Zoo zegt men , en echter geloof ik , verkeerd.
Het scheidensteeken moet achter staans geplaatst
worden, dan is het: een oogenblih staans , (wanneer
men namelfjh voort rnoest loopen ,) verlet , verhindert veel gewonnen — veel gewins.
Cen

44.
1)ct i ten arm/ onnoo3cie 4a111.
Hal:, wordt genomen voor mensch, even als burst,
met het onderscheid tusschen vernedering en veredeling. Hals wordt gebruikt oni nit to drukken, hals
zonder hoofd , onnoozele bloed , verg. BILDERDIJK ,
Aanteek. op HUIJGENS V. 358.
45.
vij if morli-boott.
schrijft bij het woord mors , dat het een
bijwoord is van morsen , tnorselen , morzelen d. i.
pletteren , afkomstig , in het gemeene leven alleen
gebruikelijk van dingen , die plotselijk en geheel
verbroken worden : 04 Dicer 1na0-boott, In het oudvriesch voegt hij er bij , heet mort dolch eene wonde , waarbij eene verplettering , vermorzeling plaats
heeft , verg. Taalkundig Woordenboeh op het woord
mors.
46.
Xince aoben lutten Ind Ina ten Unit RI*.
Dit spreekwoord duidt eenvoudig aan , dat twee
menschen in hetzelfde Yak , elkander niet ligt bedriegen kunnen.
WEILAND
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47.
Vc maan frHnt in Det tuateg.
Men heeft een ander spreekwoord
mao Drt
hid TOrn/ bat tic 3on in Da
frD4nt/ dat het er
vrolfjh toegaat. Zou dus
maan fcHnt in Da
niet moeten aanduiden : het is een vrolfjhe
avond of nachtpartij.
48.
Vet i ern orabeile.
Is dit een verbastering van Granvelle en wordt er
ANTONIE PERENOT Kardinaal van Granvelle mede
bedoeld , dan denkt men in het spreekwoord aan
een heerschzugtig woelzieh mensch.
4g.
Mtn mat yen Wolf in 3j11 Dart (ook weI zijn Duift)
faun ftuoren.
Het spreekwoord zegt geen noodloos geheim van
jets maken , zoo als ik in de Handleiding bl. 98
opgegeven heb ; maar de oorsprong er van bleef mij
tot nu toe onbekend.
50.
1j hiatertanbt le; ban.
Wanneer men naar eenige lekkere spijs zeer verIangt , krijgt men van begeerte water in den mond.
51.
300 fijit alb ocmartn popprnf....t.
Dit spreekwoord is al zeer veel in gebruik en
eene vergelijking van jets zedelijks met jets stoffe.
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lijks ; maar wat is dit? De beeldjes waarmede de
hinderen zich vermahen? Dit kan burners niet ?
Moeten wij dan denken aan het weefsel , waarin de
rupsen zich wihhelen ? Maar ook dat geeft niet wat
in het spreekw. genoemd wordt. Bijzonder fijn is
de ontlasting van de wijfjes der kleine vogelen ,
welke men poppen noemt. Indien zij droog geworden , gemalen werd , zou er naauwelijks jets fijner
gedaeht kunnen worden. Maar hoe zonderling echter dit denkbeeld !
52.

10 itrfigt ban be mart/

voor: hfj word! behnord.

Bedrieg ik mij niet dan wordt dit genoegzaam
opgehelderd door het gelijksoortige spreekwoord :
Vaal Do ik taart ban grgeten/ voor : daar heb ik
van gelust , dat heeft mij veel gehost.

13.
Vat paOt at ten taut( op ten tiartien.
Wie de figuren van beide in aanmerking neemt
wordt, bij het hooren dezer spreekw. vergelijking
terstond overtuigd , dat de bedoelde zaak in het geheel niet past.
54.

IN ftheft Dun ern flai/ voor : hi)* fopt hem.
WEILAND denkt bij dit spreekwoord aan het gewas ho91 ; maar dan begrijp ik het niet , want het
behoort tot de smakelijke,moesgroenten. Verbeelde
ik mij daar en tegen , iernand die op hool belust is,
en vow. wien men een hool (doorgebrand bout of,
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turf) gereed maakt , dan is dit wel lopped.) to noe.
men , en de overbrenging gemakkelijk.
55.
Au An be poppen aan Det banfcn/ voor: nu is alles
in beweging of aan den gang.
Dit is duidelijk van het poppenspel afkomstig en
verklaart zich zelve zoo, als in de opgave van dit
spreekwoord is geschied.
56.
p je noun geturfb/ ban 4eb je ocen 3otbertie
bran nooben.
Zoo zegt men wel tot iemand , die meent , dat hij
maar voetstoots , zonder moeite , zijn wensch zal
verkrijgen. Het is van dezelfde soort als Mat je
luau/ bat je nen§ ten DI* WO/ mat Sou je Oben!
hi. 15 toegelicht.
57.
3onb Dean tan pontin# nap )iiatu.
Men zegt dit van iemand , die eenen anderen voor
gek last loopen. Het is eene verbastering van PI■
LATUS naar HERODES waarschijnlijk om de gemakkelijkheid wegens de P als eerste letter van de
beide namen.
58.
V# 31t op be Ftlaprianii.
De hlapbanh is die , welke men in vele dorpen
van ons Vaderland heeft , waar men des avonds een
buurpraatje houdt , en van daar , dat men zoo iets
zegt van iemand , die druh aan het praten of vertellen is.
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59.
1)# beet ten Debriaar§ gebeb/ voor hi-' telt geld.
Men moet in de Roomsche land.en zijn , en bedelaars hun pater nosier koud en gevoelloos hooren
bidden, om de vergelijking van het werktuigelijk
geld tellen met zulk een gebed wel te verstaan.
60.
Ve grithen inagen imp be look; niacq be ht3en
torten Dun Ob.
Bedrieg ik mij niet dan wordt door dit spreekwoord aangeduid : de gekhen moeten nog gaan zien
of hooren , of het hun tijd is ; maar de wizen weten het zelf.
61.
flaapt ten gat in ben bag/ voor zeer lang.
Zou het denkbeeld niet ontleend zijn van een kostbaar kleed , dat door een_ te langdurig gebruik een
gat krijgt en daardoor gedeeltelijk te loor gaat ; dan
toch is naar het mij voorkomt, de toepassing getnakkelijk en wijst het spreekwoord de schade aan , die
de slaper zich berokkent.
62.
Ott 3#n 3ieltjeliTian potaarbr.
Wat heeft potaarde weinig waarde , en bij de
figuurtjes er van gemaakt , worden weinig nadenhende menschen in dit spreekwoord vergeleken.
63.

met alieuitieja;p. 31' n be bagen ten NinenfOree
(niet schreeuw) geiengb.
LUBLIMc de

jonge heeft hierover in zijne meerge-
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melde brieven en briefwisseling, veel lezenswaardigs
medegedeeld. Het oogrnerk van dit spreekwoord is,
gelijk hij schrijft , orn op een' gegeven tijd , (den
nieuwjaarsdag of drie koningen naamelijk) de aangewonnen lengte van den dag te bepalen. Dit verdient inderdaad aanmerking , daar het toch onbetwistbaar is , dat men door een tred of schrede, we!
een ligchaamlijke , maar nooit een tijdrnaat plag nittedrukken. Wie heeft immer den tijd naar voeten
of duimen afgemeeten ? Men heeft het derhalven
trachten te verklaren door zekere emendatie , en ,
naar dezelve , de voetinaat op een tijdrnaat °vergebragt. Men heeft gezegd het moet niet zip] haanentred , maar haanenkraai , dat is naamelijk zo
veel tijd , als 'er gedunrende het kraijen van een'
haan verloopt. Onderrusschen is het vreernd , dat
deeze zelfde spreekwijze ook in andere taalen voorkomt , en niet als gekraai , maar als tred, schrede.
In het Fransch zegt men: Les jours ont augmente
d'un pas de coca. Bij de Duitschers : Die tagen
haben eigen hahnenschritt zugenonanen. Bij de Engelschen heeft men zelfs in een vaers gebragt
At new years tide
The days are lenghtend a cocks stride.

Zeker Engelsman , met naame P. GEMSEGE, die
meent dat dit spreekwoord reeds van de oude Saxen
herkomstig is , geeft 'er een verklaaring van, die
ik met zijn eigen woorden zal mededeelen. Elk
verstaat 'er (zegt hij) de meening van , welke te
kennen geeft , dat de dagen reeds een' geringen ,
doch merkbaaren graad langer tijn geworden. lk
geloof echter dat maar weinigon .daarvan den grond
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en waaren oirsprong weeten ; waariiver men zich te
minder behoeft te verwonderen , daar het zo ongewoon als ongepast schijnt , den tijd naar duiinen en
voeten te willen meeten. Koch de landman weet
wel wat hij zegt , en is , mijns bedunkens , langs
den volgenden weg op dit denkbeeld gekomen. Bij
den winter nachtevening , of zonnestilstand , ziet hij
waar de schaduw aan den bovendrempel van zijn
huis of deur , zich op den middag vertoont ; bier
maakt hij een teeken. Op den nieuwjaarsdag, wanneer de zon in den Meridiaan reeds hooger staat ,
bespeurt hij dat de schaduw vier of vijf duim is
voortgegaan ; zo groot , zo wild , meent hij , is een
haanentre6 , en dus geschikt OM de rnerkbaare verlenging van den dag uit te drukken. Men moge
hier nog bijvoegen, dat 1766r de verandering van den
ouden in den nieuwen stiji , thans in onze Almanakken of tijdwijzers gebruiklijk , en fang na den
oirsprong van dit spreekwoord ingevoerd , de tusschentijd van het Equinoctium tot nieuwe jaar , nog
elf dagen langer was , en dus het onderscheid van
de zonshoogte , of de lengte der dagen , tusschen
die twee tijdpunten, nog duidelijker waarteneemen."
Wat dunks u van die verklaaring ? heeft zij niet
alle redenen voor zich ? lk herinner mij , dat toen
ik dezelve , al voor veele jaaren aan mijnen kunstvriend , PIETER /LAZING 4 BA.KKER mededeelde , hij
mij , met een hartelijke uitdrukking der oude taal te
gemoet voerde mijn vriend ! dat 's een gebraen
peèrke jent.
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64.
IN Wm luri te partrfantett.
Dit spreekwoord zegt : hfj weet genoeg van doehen en razen , en is ontleend van het Spaansche
par los santos, een eed bij de Heiligen.
65.
pet pat bacq fr4at§r4 tar.
Schotsch is lomp , ruw , wild. BILDERDIJK leidt
het in zijne aanteekeningen op HUIJGENS V. 242 of
van schieten en 'wil, dat het zoo veel zeggen zal
als scliotsgewijze d. i. in 't wilde , zonder doel of
oogmerk. Men zegt ook wel schotsch en scheef,
en bedoelt er hetzelfde door.
66.
Vg baRt fticine Droobje§.
Men heeft ook zoete broodjes , met zinspeling op
een Bakker , die door honing of sieroop zijn brood
smaaklijk tracht te maken en dit is duidelijker dan
het opgegevene.
67.
Pet ili ftlielli0-bagi voor : dag waarop de overgeschotene spijs gebruiht wordt.
BILDERDIJK schrijft in zijne geslachtlijst, dat hlieh,
het overgeblevene van een gerecht , als uitschraapsel van pan of schotel beteekent , met den lepel
uitgehlaht- of gehliht. DE JAGER voegt er in het
Illagaz#n bij : te Breda zegt men hlih, zie HOEUFFT
Bred. Taaleigen 301. Ook het Brem. Nied. Wort.
II. 183 brengt het Avoord tot hlihken , hlahhen , d. i.
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werpen. Zoo zeggen wij ook wel : kalk tegen den
snuur hliehen.
68.

pij 3enbt Dent rrn itattertri / voor ; klein brief je.
Men heeft bij deze spreekwijze in bedenking gegeven of het woord kaltebel ook eene verbastering
zal zijn van charta bulla in tegenoverstelling van
eene perkamente.
69.

pet 0 ern 3iritirrftoopr; / voor . ronselaar.
denkt in zijne Geslachtlijst II. 122,
bij dit woord aan een ziel of hangmatverkooper en
en denkt aan zoo iemand , die voorheen de toerusting van zeelieden op den risico van de zeemansgagie verkocht , zoo dat hij ze daardoor als in zijne
hand kreeg en dit verduidelijkt de spreekwijs niet
weinig.
BILDERDIJK

70.
'ii at I§ ern ron3ctionp van mar die num?

In het Taalkundig Magazfin leest men : 0 dat dit
woord uit het Engelsche to rouse en punch zou zamengesteld zijn , als BILDERDIJK in zijne verhl. geslachtlijst wil , komt mij , althans zonder nadere
staving , nog al gezocht voor. De overeenkomst intusschen met het Engelsche punch, Hans Worst of
Jan Klaassen , is niet to miskennen. DOUCE leidt
dit woord van het Italiaansche polichinello of , zie
Illustrations etc. II. 251." Deze aanteekening brengt
ons niet verder dan tot den Hans Worst ; maar zou
men diens bijnaarn van ronzebons niet van het harde
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bonzende geluid moeten afleiden , 't Welk op de ker-

mis tooneelen , het gehoor maar al to dikwijls onaangenaam aandoet.
71.

1j of 3#1 i pbj boa; *ft en apptiO.
Men heeft ook voor spa, en boonen , denkelijk
omdat velen een' maaltijd , die daarin bestaat, wei.
nig achten.
72.
iapperbement/ hsTapperbeniaffemo§terb.
1k kan mij zeer wel met DE JAGER vereenigen
wanneer hij schrijft , dat deze woorden tot die talrijke soort van uitdrukkingen behooren vroeger of
nog in onze taal voorhanden Welke verzachte of
vervalschte vloekwoorden bevatten , ten deele van
vreenidelingen overgenomen en waartoe ook het bovengenoemde parlesanten behoort. Slapperdement zal
wel hetzelfde zijn als sakkeralement , het zij het
Fransche sacrement , het zij uit vermenging van dit
met den vroeger zoo gewonen uitroep: elementen!
73.
415

at 30 buithatbenj voor : Palen , of liever paal
hoofden.

WEILAND schrijft: of dit paalwerk dezen naam
gekregen heeft in toespeling op den wreeden Due
D ' ALBA wordt gegist, loch is onzeker. Men vindt
die gissing, reeds bij WINSCHOOTEN in zija Seeman
blade. 54. Zij koint mij niet aannnemelijk voor en
'lever vereenig, ik mij, met BILDERDJJK in zijne verAl.
wanneer hij aanneemt , dat
h.
geslachtifist,

het woord eigenlijk is doh;-dolt of doh-tolp, dok-paal,
welk tolp alsdan verwant kan zijn aan het Iloogduitsche talpel.
74.
iilr geffiffeniffen pan manR.
Dit is hetzelfde als omne simile claudicat. Er
is altijd jets 't welk in gelijkenis of vergelijking
niet regt past.
75.

art 4eb daft ern 'moth in Drt itapittel. te 3eggen/
en: tJ i oeftapittefb / voor doorgehaald.
Een Kapittel is bij de Roomschgezinden eene
vergadering die het toeverzigt heeft over de Kanunnikken en Religieusen. Vandaar zegt men aangaande iemand die niet veel in te brengen heeft ,
dat hij een stem in het kapittel mist ; maar het
tegenovergeptelde , volgens het opgegevene spreekwoord van hem, die zich wel weet te doen gelden , dat hij ook seen woord in het kapittel heeft.
Wanneer een Monnik of Kanunnik , wegens een
of ander vergrijp voor het kapittel teregt staat ,
ont bestraft te worden , beet dit hapittelen en van
daar dat dit woord in 't algemeen gebruikt wordt
voor : iemand duchtig doorhalen.
76.
enoefurirtig in 't lint/ treittrirtig in be fitfbe.
Ik heb dit nimmer gehoord , oppervlakkig beschouwd schijnt het mij toe een troostwoord aan een
jong, mensch te zijn , die spelende aan, het verliezen is.
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77.
Ill braait iem cell rab tioq be onen/ voor: hie
misleidt hem.
Dit spreekwoord wordt daardoor duidelijk, dat een
rad , 't welk voor tie oogen gedraaid wordt , ons
belet , de voorwerpen daar achter geplaatst, behoorlijk to onderkennen.
78.
IN t§ ttli iiiiftipaan/ voor : een verhlihher.
Eene spaan is een dunne, buigzame strook van
bout. Klihken beteekent een klein en fljn geluiid
geven , 't welk met zulk een spaan gernakkelijk valt,
en nu staat dunkt mij, de verklihher voor onze oogen,
die het een of ander stilletjes overbrengt.
79.
p# NW met

Det

me§ in ben Unirt 3itten.

Zou dit ook ontleend zijn van de bekende strafoefening bij de Japanezen , menigmaal door de Hollandsche zeelieden , tijdens de drukke vaart op Japan , waargenomen? Die veroordeeld is zich den
buik te openen en het mes er in te laten zitten ,
verkeert in den pijnlijksten toestand , en zoo ook
hij , die van zijn bezwaar niet ontheven wordt.
80.
N lino e; onbe al§ maiie fan onbe be Doenber§.
Dit spreekwoord wordt bladz. 16 van deze Nale#flgen, op het wooed hoen toegelicht.

81.
Zitift ern Ina/ 3uffi ern luer..
Zegt men wel boertende , als men op een plaisiertogtje, door een zware bui overvallen wordt. Zou
de geschiedenis van JON'. daartoe ook aanleiding gegeven hebben ? In alien gevalle is het geen kompliment 't welk men elkander tnaakt.
82.
Itarnentrift i§ itoopq/ Wit i boto?
Zoo werd mij het spreekwoord , 't welk ik niet
kende opgegeven. Naderhand ontdekte ik , dat men
zich verschreven had, en dat het zijn moest thei 1§
rim. De zin is : de hooper is niet veel , en nog
winder de Borg.
83.
tietritaft 3ir4 met ern bootie TEO/ voor eene
ijdele hoop.
'erg. over dit Spreekwoord de Nalezingen bl. 34.
84.
VeTbe;. op / MarDieitie!
MACIIIELTJE is al weder een zoo maar nit den hoop
gegrepen naam. Mogelijk zal menige schoonmaakster den zin het beste verstaan.
85.
fteritt ben De3ein nit.
Pit spreekwoord , naar bet gebruik er van beoordeeld, schtint afkomstig van de Watergeuzen. Als
deze den bezern op de mast uitstaken , moest er op
zee jets voorvallen. Het was het sein tot den strijd,
7
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en van daar , dat het op iedere ultdaging van welk
eenen aard ook , wordt toegepast. Even wel moet ik
hierbij aanmerken , dat op sommige Vaderlandsche
dorpen het gebruik bestaat van , wanneer men den
zoogenoemden priseerder, bij deszelfs rotidreize verlangt om het slagtvee te waarderen , den bezem nit:teat , en dat wanneer te dier gelegenheid , zoo als
men zegt gefooid of getracteerd wordt, dit genoernd
wordt den bezem uitsteken.
86.
DO pat na4 palerted.
Dit zegt men wel van iemand , die gaat sterven.
Het wordt afgeleid van de kruistogten naar het Heilige land , op welke men al veel Sicilie aandeed ,
orn nooit weer terug te keeren.
87.
rn je ban %ilia/ bat le man* 3130 brttipt?
Dit spreekwoord is tot hiertoe onverklaard gebleven.
88.
bort gift in 34n frDornen.

Dit worth van iemand gebruikt die zich verheft en
hoogrnoedig aanstelt. De gist namelijk doet rijzen.
89.
11)0trtapprifrüe (En g! rfibt.
De Westkappelsche Engel , is de W. of Z. W.

wind. Wanneer deze hevig waait , wordt de dijk van
Westkappel doorgaansi deerlijk gehavend. In het vooruitzigt van dien ten gevolge veel te doen te zullen
krtigen, noemen de dijkwerkers dien wind een Engel,
als die hun voordeel aanbrengt. Voor hen is hisjdus
gees Engel des verderfs ; maar een goede.
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90.
c jongilt hrprpen,i Innen !jet tionni§.

fit spreekwoord wordt gebezigd, alt jonge lieden,
of hinderen jets beter willen weten dan de ouden
eta hunne stem met gezag doen Belden. Het is van
den tijd der Schepenen ontleend , die oneven in getal
waren, zoo dat als de voorgaande, met gelijke stemmen bepaalden , de jongste , die het laatste stemde,
eigenlijk kon gezegd worden , het vonnis te vellen.
Zoo heeft ftien het verklaard.
Met veel genoegen ontving ik de volgende mededeeling : Het spreekwoord is ontleend uit de lijfstraffelijke regtspleging in cas des doods , in vroegere jaren hier te lande geobserveerd wordende,
namelijk : op den dag der executie van de doodstraf
en voor dat zij plaats had , vergaderden nogmaals de
zeven Schepenen zonder den Hoofdofficier, en nam
de jongste Schepen het prwsidium waar , die als
dan plegtig aan zijne Collegaas , hoofd voor hoofd ,
afvroeg , of zij bij het gewezene vonnis persisteer.
den. Wanneer nu drie lieden voor en drie tegen
het gearresteerde vonnis mogten stemmen , besliste
hij , als de zevende stem hebbende , en wee: alzoo
de jongste Schepen het vonnis. Het bovenstaande
voegde de geachte inzender hierbij , zal dan mede
een bewijs zijn van de naauwgezetheid waarmede
de administratie der crimineele justitie bier te lande
werd uitgeoefend , zoodanig , dat genoegzaam tot het
laatste oogenblik toe , voor den misdadiger , nog
eene mogelijkheid bestond, dat een gearresteerd vonnis kon worden veranderd of vernietigd.
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91.
geeft Dem 'et Ong firtiO aOterna.
TUINMAN heeft bij armanb ten firui4 naicriflitif
Dit zegt men van een' vertrekkenhet volgende:
den gast, dien men moede is , om hem dus een'
gen op ziejne reizen te geven , waartoe het maken
van kruisen bij de Pausgezinden dient. Of zon
bet zijn gaat hij voort , opdat bij niet wederkome , gelijk zij den duivel , door het teeken .des
kruises willen verdrijven? Ik denk liever het eerste, d'ewiji men in dien ain tot zulk eenen ook zegt :
geluh op uwe reize "

92.
ItA 4ceft

bitHei en bluar§ omen geljab.

Dubbel en &vars. — over genoeg , weer clan genoeg
b. v. van eten genomen : aft rid. bubtref en blur
genag. Enhel was voldoende, dubbel is over genoeg en &oars, z66 veel , dat het zoo als men zich
wel eens uitdrukt , (hears in de maag ligt.

93.
ftlUben gaan boaraan.
Dit spreekwoord geldt de begrafenis van iemand
die geen droeve doode is en goed vat te erven laat.
eene begrafenis toch gaan zij , die den doode
het naaste bestaan en derhalve erfgcnamen, zijn vooraan in de lijkstatie.
4.5

94.
Cene ftleine put in be aarbe/ eene groote ruinitc
in Duil.
Dit schijnt hetzelfde te ztin met ern oroot ormak
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in ten itlein iriOtje/ 't welk men wel eens bij zeer
behoeftige lieden hoort, wanneer een Akin hind
sterft of begraven wordt.
95.
Vat ig ten Dui0 uit be Zreetwertien gebouub.
DE JAGER schrijft in zijn Magaztjn: Deze spreekwijs weet ik niet gehoord te hebben ; maar wel de
breebeertien filelen/ waarvoor men ook wel zegt ben
limber' lice; tritriangen/ en waartoe ook behoort het
spreekwoord bit Duet" rjerft/ ait breeb Danger'. "
W at breeveertien betreft , gaat hij voort, de Heer
HOEUFFT zegt daarotntrent in de Bijvoegsels tot zijn
Bred. Taaleigen , 718 het volgende » 1k heb voorheen hier wel de spreekwijze gehoord: 'VD brectierttien nitijangen of Jaen thaatien/ in de beteekenis van
vele en overdadige geldverteringen mahen. Den oorsprong van dezelve heb ik niet kunnen navorschen ,
ten ware zij van de zeelieden mogt ontleend zijn, die
van een' verkwister' sprekende, misschien zeggen, dat
hij de breeveertien uithangt , d. eene breede vlag
of een breeden wimpel van veertien ellen lengte laat
waaijen , met zinspeling op de bekende bank breeveertien genaaind. " Volgens den Heer WEILAND
peilt men op doze bank, doorgaans veertienvademen
diepte , en kan dezelve dus van deze omstandigtieid
haren naam hebben "
Zoo ver de Heer DE JAGER. Men zal intussehen
met inij inzien , dat dit weinig of geen licht verspreidt over het aangegeven spreekwoord beter
naar het mij voorkomt daaruit opgehelderd, dat men
zoo als nij verze4erd is , oudtijds van de genoem-,
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de bank aan onze kusten , de beste stof voor kalk
en steenen haalde. Een huffs daarvan gebouwd , zag
er derhalve fraaijer en steviger nit dan andere geringe huizen , en figuurlijk werd dit op andere
deugdelijke zaken toegepast._

zeilen

'emote tiegioter.
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•

.

•

.

VIII.

is buiten westen. . . • •- • . . vi.
— een plahbroeh. . . • • • • • . . VIII.
-- er uitgeboond . • • • ----- bent het op zffn duimple. . • • • . • VI.
— maaht een pissert. . . . • • • . . • VII.
— meende eenen vetten hater to strihken. . viii.,
— moet altijd den laatsten man den zah
opgeven. . . • • • • • • • . • • —
Iemand met jets aan boord homes. . . . . III.
Ih heb veel avary behomen. . .
In vlot water homen .
. . IV.
.
. -.
Met zeil en treil. . . .
Op Gods genade laten driven. . III.
— zulhe havens vangt men L'zulhe visschen. . IV.
Snuivende manlui, fiuitende vrouwlui en brullende hoei zifn zelden goei. . . . . . . VII.
Stinhende vellehens geven hlinhende gellehens. Ix.
Toebak is goed voor menschen niet voor beesten. ......
Vier Witte voetjes 4' iemand hebben. . . . v.
Zoo als het rgdt en zeilt .. . . . IV.
Zen anher of ankertje ergens neer leggen. • III.—
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uit het ierenOR ontleend.
Bladz.

flan het lammeren ziet men wat oolien vol
geweest zijn.
.
• 38.
vreemde lieden hinderen en vreemde hon.
den is somtgds de host' verloren.
• • 21.
Al regende het varhens gfie zoudt geen borstel
• • • • 50.
.
hunnen hrty gen.
verloren als men het nit de eijeren (ook
8.
..
wel het hoenderhoh) halen moet.
Allengshens eet de wolf het schaap. . .
• 57.
Alle spinnehoppen zfjn geen struisvogels, schoon
. 46..
ze lange pooten hebben..
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R.
B

Als dat gebeurt, 2(d er wel een aap nit ml)n
g .1 vliegen ...
2.
dan is
— de ehsters op de varhens
het om de luizen le duel!. .. ... 34.
ezels elhander hraauwen, dan blifft de
liefde in 't land. ........ H.
Karen geschoren z#n dan dansen de
luizen op de stoppels. ..
. 34.
bond onder ligt , al de wereld wil hem
..
. 22.
b9.ten.
hatten ganzen e!yeren leggen. .•. • 26.
- hoehoeh zwfigt , hoort men den leen. 29.
werih. ...
vos de passie preeht , boeren past op
55.
je ganzen. .
ëóne hoe blaat, dan blaten ooh de anderen. . 27.
viest , dan ligten de anderen de
... • —
staarten op ..
dood ben ha ..e een bond op M9. 71 graf.. 20.
men den haan boom hraafien , moet men
niet altijd g,elooven, dat het (lag is. . 13.
uit de lnizen is , dan homt men in
de neten. ..
33
.4lweer hwaad water zei de reiger,, en h6f. lion . 33
niet zwemmen. .
..
. 43.
Apen vloozjen ; (vat doet gki ?) wilt gfis ooh
den zah ophouden? . ......
.
2.
Bedrieg een anderen hond met dal been, ik hen
.
het
. 17.
21.
Beter een Bond te vriend dan Ic viland. •
• 12.
Boer pas op je ganzen
.
Bfit hem een vloo, zoo is Holland in last. . 53.
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V
Bladz.

Daar de hond **Is hop door hraigt, haalt hfj
ooh ztyn g .t door. . . ..... . 22.
dienen geen twee hanen op iêne werf. . 1.2.
—
is een otter in 't bolwerh. . . • • . 39.
— hat noch hond afgehomen. . . • • • 18.
—
twee grieten in huis zijn , behoeft men
—
geen' bassenden hond. . •
vliegen geen Wien met bonte hraaiien. . 48.
zal een 001 lammen. .
. 37.
Dat is maar luizenzalf. . .
. 33.
louwt een beetje , zei de° reiger en hi" zat
achter een hies.
• . • • • • • . 43.
28.
— tnogt je de hoehoeh. 4. . 6 • o •
— schaap zal ons de wolf niet ontjagen. . . 44.
— schoon aanhomt , maar daarna met den
staart steeht. . . . . • . • • . . 47.
smaaht
als eendebout.- . . . . . . • 7•
—
3.
•
De beer is los. ..
_ ezel weet ooh wat. . .
gehhen griizen niet, maar de ezels worden
grffs geboren. . • • • • • • . . . 11.
graauwe
merrie is het beste paard. . . . 40.
—
— man zocht naar het paard en O. zat er op. .
— muizen liggen er voor de broodhast dood. . 36.
-- nachtegaal moet voor den nil w9shen. . . _
_. stadige (gestadige) jager vangt het wild.. 56.
— vogel is het schot niet waardig. . • • . 54..
— wolf en de gier zjin vergaderd. . • • . 56.
—
— hapt nog naar het schaap , als hem
de ziel uitgaat. . . • • • • • ---— neemt z#ne hansen mar , wanneer
. . . . . 19..
de bud slaapt ..
•

•

•

•

•

•••••■ ••

•

•

•

•

,

•

•

•
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Blacii.

Die voor hond scheep horn t rnoet beenen hluiven. . 19.
- zich zelven een schaap maaht , de honden
biiten hem. 21.
_ ____ _. _ .....___ '-wordt van
de woken gegeten. . . .
..
. 45.
Duiven op zolder le houden , of dezelve le
drinhen te geven. .
.....
.
6.
Een adelaar of arend yang t geen' vliegen. . . 3.
blind man schiel somtijds wel een hraai. . 30.
- paard zou er geen schade doen. . . 40.
ei is geen ei , twee ei is een half ei, drie
. • . . ..
.
is een paaschei.
9.
ezel die vrOet , die p .. t of híj smiit. . . 10.
garnaal heeft ooh een hoofd. . . . . . 12.
haan if stout (of fiery op zijn eigen erf. . 13.
hond heefl liever 't gebeent , dan 't hos. 18.
telijhst gesteent. ...
4
21.
- - is stout op zifn eigen dam. . . .... 226.
,
hat. hijht wel op een Koning. .' . .
47..
hattendans han men alleen niet doen. .
hip op hol met een' hoolwagen. • . .
. 52.
hleins vischje een zoet vischje. ..
hoehoeh en een sfjs, die zingen geen eene
. - . . • • 29.
wifs. . .
man als een zahn, maar zoo vet niet. . . 57.
mug han' een' groot harel wet stehen dat
. . . 36.
. .
h9. janht.
. 8.
onzeher ei is een onwis huihen. . .
verslagen
vogel
homt
niet
ligt
weer.
.
. 54.
Eene hoe haht zoo veel als zeven meezen. . . 27.
Eer zou de ha gs den hond vangen. . . . • • 13.
zoudt gjj eene hoe op stelten doen gaan. . 27..
-
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Vii
Biadz,

Eer zullen de wolf en het schaap vrienden
.
....
worden.
. 56.
Eigen honden , duurhoop jagt. .
. 29.
Elk gloat nu bfj den vos school ..
: 55.
— waant zlin uil een valh te zfjn. .
. . 48.
Er is een vreernde slier in de wei (weide)ge. . . 47.
weest ...........
— liep Been dolle bond zeven jaar. . . . . 21.
— vliegen zoo wel alien in als over de herh. . 48.
. . . 33.
— z9en leeuwen op den weg. . .
Geen olijher goed clan menschen, men vangt
,er zelfs apen merle. ..
.
2.
Goed bonds , goed hinds. . . . 22.
Groote visschen eten de Kleine.. • • • . • 53.
G(/' zj't de man niet om v9f pooten aan een
schaap te zoehen. . .....
44.
Heeft uwe moeder van een eend geschriht? . . 7.
. 31.
Het goat den hreeftegang. .
_
— slahhengang ..
. . 45.
— is al van 't varhen, als 'I niet wezen wil. . 50.
-- als schelvisch , die van Utrecht naar
Amsterdam is gebragt .
52.
_........ een baboh. ..
• • • • .
4.
_____ — blinde vinh.. . • • • • • . . 51.
_____ — brah—brahje. .
'5.
— — — druiloor. ..
. . 38.
• • • . 6.
— — — duivenmelher..
— -- ezelsbrug .. . 10.
— — — goede brah om het wild op te jagen. . 5.
-- -- — ----- leg-hen. • • • • • • • • 15.
— — — gouden deur aan den varhenshot. . 50.
— — — goudvinh• .
. . . . 51.

VIII
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Black.

Het is 'een janhen. . • _ ...... - hale jahhals .
_ -ligte vogel..

.
• . .
•

•

•

•

"6

6

•

15.
23.
54.

_ - - lohvinh. .
. . 51.
• • . . 55.
- - - lohvogel.
_ - _ magere spiering.
. . 46.
_ ____ molenpaard. .
• • . 39.
_ --- _ naaimug. . .
• • . 35.
_ _....... - onnozele &if.
6.
_ _ _ oude ram. .
• • . . 43.
........rare
vinh. . . • • • • • • . 52.
_ ...... - raven ryas. .
. 42.
_ ___.regt
huihen. . • • . • • • . 32.
regte hazenhop. . • • • . . . 13.
_ ___ _ - vloobah. . . . • • • . • 54.
.....■.
slimme gang . . • • • • • • • 11.
_..... ____ - spoorhond. . . • • • • . , . 20.
-, ____ - tiger. . . • • • . • • • • 47.
_ _ vlasvinh. . • • • • • • • . 52.
_ ____ - vlugge ehster. • • • • • • • . 9.
_ - -vogel nit verren lande. . • • . 55.
_ ___. - Wilde hraai. . . • • • • • • 29.
_ _. er zoo vol als een potje met pieren. . 41.
_, -- dat men er geen' hond met
den staart han doorhalen. .
. . 17.
- gebahhen zei het scholletje. . • • . 45.
geen huihen van eine mei. . . . . . 32.
goede visch, ware hti maar gevangen. . 52.
- het zoo goed waard als een ei een oortje. . 9.
- hwaad oude honden aan een band to
leeren gaan. . .
. . 16.
•
•
•
.
. 2.
maar
apenhool.
.
.
.
.
-•

_ ...... ....■O
•■■

•... ....

•

•

.6

•

•
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IX
BIadz,

get is maat hand ..
. 19.
— — niet voor de poes. . .
• 42.
— — stinhende baler en vuile (ook wel roue)
visch. . .
..
. 52.
— — taal om honden en hatten te vergeven. . 22.
— te laat zei de ehster, en ha4 de bout
in 't gat ...
9.
.
....._ .._, ........
— vos , toen zfin staart
in 't ifs bevrozen was.. . • • . . 55.
..._ — volmaaht zijn aap .
. . . 2.
. 58.
___, ____ zwaluwen cement. .
.
___. — zlyn stohpaard. . .
• 39•
— half is op een oar na gevild. . . . . • 24.
— — zou zijn moer vinden, al zou het zich
_...,
te bersten loopen. . . .
homt er bje 't huilen der honden niet toe,
. 18.
dat de halveren afsterven. .
— lajht naar hen noch hoeheloer. . . . . 15.
.....-,
zoo veel als een hat naar een eendvogel. ..
. 26.
— past hem als een ezel de laarzen. . . . 11.
— schaap is den wolf bevolen. .
. 44.
_
wil den wolf bfjten ..
— sluit als een tang op een varhen. . . . 50.
— viel een witte bond met een' zwarten. . . 17.
— wijd gedeelde half, liever een voet dan
een half.
. . ..
. . 23.
— zit of staat er zoo dih op, als haar, op den
h and.. . .......
. 20.
— zjin Jane (ook wel hromme) eijeren. . . 13.
— — naar vleermuizen. .
. .
. 53.
— — vosse (looze) strehen.
. 55.
• ■■••••••1

X
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Bladz.

Hoe ver de vogel vliegt, hj homt op zijn nest
terug.
.
.
54.
Hondei moeten beenen hnagen. ..
. 19.
Hti banhetteert als een luis op een,e begraasde
weide• • • • • • • • • • • • . . 33.
bee ft als een jufferghondje. . . . . . . 16.
behoeft wet een g-epeperden leettwrik. . . 33.
bevuilt zyjn eigen nest. . . . • • . . 37.
braadt den haring om de huit. • • . . 14.
_ - er den haring nit. . • • • • •
bromt als een duintor. ..
. . 47.
___
- roerdomp. .
. 44.
doet het per kraal ...
. 31.
iemand Been henne-ei schade. . . . 8.
draaft als een/molenpaard.. . . • • . 39,
."---• .'"''","
-.T'''''''' ---- pehelharing op een pothuis. . 14.
droorni van schol en eet platvisch. . • • 45.
geeft niet meer om een leugen , dan een
hraai om den zondag. . . • . . . • 30.
grimlacht als een ezel , die in het Bosch
door een wolf wordt begroet. ..
. 11.
groeit in alle schoonheid op , gelffh de
jonge apen. . . . . - • • • • • • •
9.
haalt hem een pier tat den neus. . . . 41.
heeft al veel paaschefferen gegeten.. • . 8.
de wolf bj de ooren vast.. . • . 57.
den haas op zijn leger geschoten. . 13.
---- een hals als een zwaan. . . • . 58.
. . 20.
- hondenneus.
26.
- - - hatterug. .
hihher in zffn heel. . • • . 27.
- - - - rider aan hem, . • . • • . 34.

XI
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Bladz.

MI heeft een paardje s ... t geld. .

.

40.

— slecht paard bereden .
_ — ezelsooren. . • . . • • • • * 10.
—
— gevochten als een leeuw. . • • . 32.
_. — hem zoo lief, als den hond de hnuppel. . 21.
_ — hind noch hraai. . .. . 29.
_ ---- muizennesten in 't hoofd. . . • • 36.
_ — palingen in zjjn housen. • . . . 41.
— ___, schelvischoogen. . . . . . • • • 45.
___ strehen onder zfin staart. . . . . 46.
—
_ van den ehster gegeten. . • • • . 9.
_.
zelf een os geslagt , hly behoeft uwe
pensen niet. . . . . . . • . 38.
___ zoo een aardigen gang als een hond,
—
die een hnuppel aan den staart heeft. 17.
vitt host eerl#h betaald als een paard
—
zfin stalhuur. . . • • • . • • • 40.
— helpt hem op den hond.. . . . . . . 20.
— built sn . t en kw . I al: een hofhoncl. . . 21.
— is aan de hoiden overgeleverd. . . . . 20.
—
— — het teefje vast. . • • • . . . 47.
— al: een uil baj lieden van eere. . , ,
daar to huis, als een leis in een spijh erton. . . . . • • • • • • • 33.
er gezien als een ham op een joden
bruiloft. . . • . • • • • • • 74.
......., — op gebeten, als een ooffevaar op een
—
•
hihvorsch. . • . . . . . • . 38.
—
— — to huis als een visch (ook wel snoeh)
op ZOlder• • • • • 6 •
52.
—.... orr. ...am zoo schielijh of to hri). gen , als een
..............

..............

.........

...■■■••....

.....■1111

11

zog van een appeltnatule. • • .

AI

•

• • . . 58.
S
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Bladz.

Hfi is er zoo welhom, als een hond in de vleeschhal. . . . . .
— — leeltjh ten haring gevaren. ..
........., ..._ to stihhen , als een gladde aal b' den
. .
staart.
zoo barsch, als een spinnehop op een
preehstoel. ..
_ ........ — beschaanid , als een paard dat zjens
meesters har omsin9et. . .
.
_. ......... — dik , als het varhen van St. Tennis

.
.
.

17.
14.

1.

............ •■••■

.

46.

.

40.

(ST. ÄNTONIUS)• • • . • • . . 50.
_____ — — houd , als een bokje. .
4.
_ ....... _ - _ - vigch • . . . . . 52.
paapsch , als Due d' Alfs hond, die
18.
at vleesch in de vasten ..
45.
_____ ........ — plat als een schol ..
........ ........ — stone als een visa. . . • • • . 52.
____ ____ — vlug als het eeh4orentje. . . . . 6.
___. -- — vriendeltjh als een oorworm.. . . 57.
— hahel t als een hen op een . MY'. . . . . 15.
— han geen vin verroeren. ....
. . 51.
—
— zoo met het half om 't hoof gaan. . . 23.
24.
— hoopt hat in den zak. .
— hruipt als een leis op een geteerde huih. . 33.
— OW, als een hond die het vleeschruit den
pot gestolen heeft. . . . . . • 17.
— er op, als een hond op eene ziehe
. . • • • • • • • • • . • 19.
hoe.
laat geen spinnewebben voor den mond was. • • . . . . . .... . 46.
sen•
legt zijne etjeren in zljn eigen of buiten
8.
zijn nest. • . • • • • • • • • . .

..........lb .....0 ......
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XIII
Itladz.

. 6.
liep druipstaartende weg ..
44.
lig,-t dear as een bandrehel. ..
zil
speh.
26.
loert , als een hat op eene
.
.
17.
loopt op een hondendraf: .
— weg,als een bond voor den broodhorj: 21.
—
_.
zoo snel , als of hfi eijeren in zijn
7.
schoenen had. . . . . • • • • • •
_ maaht hem was dat paarden str .... n
vijgen zijn. . . . . . . . . 40.
____ — van een mug een olifant ...
. 35.
—
— verzen als mosselen visch. . •- . -Haag niets dan huihentjes en randjes van
pannehoehen. . . . . • • • • . . 32.
moet aan de hat of aan de Naas.. . . . 26.
...._. noodt gasten op een schaapshoofd. . . . 45.
____ of zii heeft een bek als een hooischuur. . 4.
_ — — — het gekraaid. . .
. . 31.
is als een muis, altijd nit eten nimmer t' huffs. . • • • • • . 36.
_ ...._ -- — een kreeft. . . .
. 31.
— — loopt als een vette gan g . • • . . 12.
— _ — schreit hrokodillen tranen. . . . 31.
____ -- ziet er pierstekig nit. . . .
. 41.
— piert kern. . • • • • • • . . . . 42.,
— poot hem een leis in *en pels. . . . . 33.
— praat als of kij een schaapsschoer in zijn
zak had. . ..
• • • • • • 45.
— pronkt as een bond in een tonnestoel. . 17.
— rjedt altfjd zijn eigen paardje . ..
40.
—
— op het roode ezeltje. . . . . . . 10.
— schiet hem den pfil tot de veeren in 't 10. 51.
EV
—
—
—

............•

■•••.11101PIMI.

—

op zijn nest.. • . . . . •

37.
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Blaclz.

Hij schiet twee hraatjen met een schot. . . . 30.
schreeuwt als of er een walvisch naar den
. 55.
hemel vloog. .
• 22.
schudt hem als een waterhond. . •
. 43.
s ... t als een reiger. . .
. .,■1 slaat er onder alg malle Jan onder de
. . .
. 16.
hoenders.
slacht de muffs hjj eel gaarne in een an• • . . 36.
dermans trezoor. . . . .
. 42.
speelt op z9e n poot ..
_ spreeht zoo hoogdravend als een haan die
op den preekstoel hraait. . . • • . • 13.
............... springt als een hahherlah. .
. 23.
11.............11
-half in de wei. . . • • .........
.............I
- vogel van den hah op den
. .
• . . 55.
tah.
1.....■1 steeht als een wesp ..
56.
11............ de vinnen van zich. .
. 51.
IP.........11
een Borst op als een pehelizaring. . 14.
. .
stinht als een boh .....
4.
•■■•■■■■■1.
naar het geld als een boh naar mus.
• • • •
.
hus.
treedt zoo moedig als een engelsche haan. . 12.
.............. treht tin' ooren in. . .
. . 38.
P.,........ valt er in als een eend in het wah. 7.
1............ verheugt zich over een doode mees. . • . 34.
verliest een veer nit zffn staart. . . . 51.
_ weet er zoo veel van als een hat van 't
zeven gesternte. . . . • • . . 24.
waar de haas liep. . • • • . . . 13.
werht of tweet al: een otter.. • • . • 39.
wit het hondengat nit. . . . .
. . 16.
1.......111,
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XV
Bladz.

1-1# wil met anen sprong twee hazen besprin. 13.
..
..
gen. ..
. 23.
— vhf pooten aan een half.. ... .
—
. . 24.
— wordt zoo rood aan zfin kammetje.
. . 54.
— zal dat wel navloolien ..
. 3.
den
baars
niet
vergallen
..
—
—
— wel met hangende pooljes aanhomen. . 42.
—
— zet hem een hlem op zijn staart. • . . 47.
— ziet als een boh die hnqflooh (ook wel
4.
palm)
eel.
. • . . . •
_ _ rat nit z fi n oogen. . . . . 43.
_, — slier die stooten wil. .
. 47.
eene hoe voor een' windmolen aan. . 27.
er nit als een schelvisch (ook wel habeljaauw) die gestorven ligt. .^ . 45.
— zoo vies als of zfin moer een rog was. • 44.
— zingt als een hrehel. . .
• •
31.
— zit als een hihher op een hluitje. .
• 27.
zou weg loopen voor eene doode hat.•. 26.
wel een stuh van een flood paard eten. • 40.
zwelt op als een pad. .
41.
• • •
zwemt als een visck ...
• 52.
_leder schot een vogel. . .
54.
vogeltje zingt zoo als het gebeht is.•. 29.
Ih beef van schrili als een morgenlands van
het pihhen van een hraai. .
• •
• . 30.
— ben er zoo behind als een snoeh op een
hooizolder. . .
• •
• 46.
- heb hot gegeten en versta niet dat scherpzinnig is. .
• .
5.
— er een muis van hooren piepen. . . . 36.
mag niet lijden dat de wouw boven het hie• •
ken is.. .
. 57.
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UI

Illadt.

Ih wilde wel dat A maar alle man met mosselschelpen betalen hon.
. • • .
. . 35,.
In den donher is het goed moffelen moor slecht
vloofien vangen. • . . . . • • . • . 53.
lnmiddels sterft de Keizer , de olifant of ih. . 37.
Jong vleesch zwelt in de pot. . . . • . . 53.
Keffende honden Ofiten niet. .
20.
Kinderen z9'n open. . . .., • • • . . 2.
Kleine vogeltjes maken Heine nestjes. . . . 54.
Noah dat de ganzen was maar mje niet. • . 11.
Men hen niet steel goads hoopen voor een ei. . 8.
vliegen voor dat men vleugels
heeft. . . • • • • • • • • • 54.
,---- nooit weten wear eene hoe een' haat
vangt. . .
28.
Aesit den ezel aan zifn ooren.
vogel aan ziine veeren. ._ . . 54.moet een stole voor den hond dragen. . . 21.
niet eer wijn drinhen, dan wanneer
de rotten op zolder loopen.: . . . . 43..
zegt van bleehershonden maar dat zjin
beesten. . . • • • . • 21..
_ ziet aan het nest wel wet vogel er in is.. 54..
Met er tiid homt de hen op hoar efferen en
last de hen eerst op hear efferen homen. . 15.
Nooi weer en geen haring. . .
14.
Muisje wacht uw staartje. . . • • • • . 36.
Niemand roept haring eer 4 in 't net is., . 14..
Of men van de hat of van de hater gebeten
wordt , is hetzelfde. . . . • • • • . . 26.
Onder honderd wolven is er geen goed. . . .. 56..'
Rare honden , grappige duivels. . • . • ., 22.
• ■■■■••■••■•
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TWEEDE REG IS TER•

Bladz.

Romp, stomp, tWaalf eiferen, dertien hiehens. . 8.
Schouten en baljouwen , schuwt men ale de
57.
wouwen. ..
St. Jacob bij 't ram , St. Pieter een lam.. . 32.
Terwill de visch hooht smelt de boter. . . . 52.
Twaalf boeren en een hond , dan heeft men
. 17.
dertien rehels. . . . . . . .
Twee honden aan een been, homen zelden overeen. 20.
kwade hoiden biften elkander niet.
. 10.
Vele ezels mahen de last (of de vracht) ligt, . 10.
Vlieg wil ooh een vogel zjin. . .
. 53.
Vreemde zorgen dooden den ezel.
. • • • 11.
Wear zal men het varhen beginnen— .
50.
Wet eenden hemeltje is dat, gedurig *et den
beh in 't nat. . w . • . • • •
•
7.
je won? — dat je neus een hitje was ,
wet zou je rijden. ,• • • ..... 15.
men spa'art voor den mond is, voor de
—
hat of de Fond. . .
. . . .
19.
Weg gaan mjen hoe en , riep de boer , en hjs
had ztjn half bij den staart. .
. . 28.
weg voor 't varhen daarmede. . .
. 50.
Witte raven vindt men zelden ; alzoo zelden
vindt men trouw. . • . . . . • •
42.
W9e honden vangen de hazen , zei 't heuhenreheltje.
. . .
• • •
. 19.
scheiden zoo niet, zei de haan tegen de
pier en h vrat hear op. . .
• 41•
zullen er op slaan els de boeren op de
wolven• . . . . • .
• • • •
56.
Zes kippen en een haan , dear hen een man
op leeg gaan. .
. •
• • . 13.,
•

.

•

.

•

.

•

•

.
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TWEEDE ItEGIETE R.
Binds.

Zoo zoet als een lam ! lam ! lam ! is des wolfs
vesperhloh. . . . . . . . • • • • . 324
Zff is een 4uishen. . . . . . 15.
— — — huismosch. . . . • ., • • . . 35.
— — — stinhmossel.. . • • •
•
. . . 29.
jongt als de . honiinen. •.
.
— leggen botje V lotje. . • • . . . . 5.
— loopen als de ganzen. . • . . . . . 12.
— mahen een levee al* of er een schip met
vloolien verging. . . • • . . . . • 54.
— pluhhen hem als een vinh._ . 7 • • • • 51.
— slacht de haehoehen , tij han met geene
ledige maag zingers.. . .
29..
stehen hunne borst op als een smerig eend. 7..
— zien naar het henne-ei en het ganzen-ei
laten zif varen. . . . .
.
7.,
Ziin haring braadt daar niet. . • • . •
14..
•

•

•

•

.

•

•

—

•

•
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SPREERWOORDEN
SPREERWOORDELIJKE ZEGSWIJZEN,
)IEERENDEELS OP GEHELDERD.

Bladz.

Alle dagen een draadje is- een hemdsmoutv
.
• •
•
6.
in 't jaar.
• • . 27.
gejkenissen gaan man/. .
Als de Mt de teerlingen geeft, dan molten de
. • . .
. 6..
Monkihen tvel do6
Paschen homt op een Zondag , is elk een
hind van zjin eigen wader.
.
2.
•
't regent en de zon schajni dan is het
hermis in de &I. • .
. • • • •
7.
Dat is een huis wit de breeveertien gebouted. . 33.
Bonzebons. Van waar die naam ? . 25.
stuhje van
2.
past als een tang, op een varken. . . . 19.
zfin duhdalven, voor : paten of Dever
ALBERT DURER• • •

paaihoofden.. .

. • . • • •

•

.

26.

XX

bERDE REGISTER.
Bladz.

De blffden gaan vooraan.
.
• 32.
gehhen vragen naar de kloh; maar de
zen weten nun t#d.
...
. • 21.
jongste schepen vellen het voun is.
31.
— moan scent in het water. .
• . 18.
.
— Westhappasche Engel
. 30.
— zee zoekt vfigen. . . — .
• 16.
Die de dante trouwt cm de wante, verliest
de dante en houdt de tvante. . .
2.
Een groene Kerstnis maaht een witte Paschen. . 4.
— Heine put in de aarde, een groote ruitnte
in huis. —
32.
oagenblih staans verlet , veel gewonnen. .
Er loopt iestand over nifin graf: als men over
•

•

.

.

•

zijn ligchaam grilt. .

-

• • • • •

. 16.

zfin pannen op het dah, voor; men wordt
beinisterd. ....

• 12.

Helder op, Machieltje l
• • • . 29.
Het gaat dear schotsch toe. . .
• 24.
— is een arme , ohnoozele hal:. . • • • • 17.
gravelk., . .
18.
hlihspaan voor; een verkiikker.
28.
onageheerde Arminiaan , van een
•

opengespouwene , geStoofde baars
gebruikt.
.
•
.
• • • . 16.

verachte fahhel. . • • • •
winterhoning
voor iem and d
die
•

-

• 16.

's winters ziekelijk is.. .
. 12.
zielverhooper, voor : ronselaar. . . 25.
hliehjesdag, voor dag waarop de overgeschotene spijs gebruikt worth. . . 24.

nit het Evangelie van den spinroh. .

11.

ix f

D'ERDE REG iS TE,R.

Bladz.

net antbreeht mij aan PHILIPPUS .warts,
voor: geld. ..

• • • •

. 15.

ziin, Ileeren van zes when. . . • • . 11.
- zieltjes van potaarde . . • • • . 21.
RV bakt hleine broodjes. . . . • • • • . 24.
bleef met het mes in den bui, , zitten. . 28.
duet een bedelaars gebed, voor: bij telt geld. 21.
gist in zffn schoenen. . . . . . . 30.
draait hem een rad voor de oogen, voor :
hij misieidt hem. . . • . . • • . 28.

gaat naar Palermo. . . . • • • • . 30.
geeft hem het heilige kruis achterna.
. 32.
heeft dubbel en dwars genoeg gehad. . . 32.
een sink van een old net gegeten. . 8.
Dirk aan 't oor geslagen. . . . • 7.
houd den gek in den maw. . . . . . 8.
. . --- is een rake fohher. .
w--- er mede verlegen al* ANNA met hear
8.
moers (moeders) ziel. . ., • . . •
gedropen , voor : bij onderzoek onbe-

---:-

kwaam gekeurd. .

. . 15.

. . 17.
-- morsdood. . . . .
. . • • . 4.
-- zoo hang als elft in de M
-- - fijn , al* gemalen poppenst ...t. . 18.
-- - stout, als of 4fj nog een 19-1 in
de kist had. . ...
.
4.
ken
ooh
feel
Duitsch.
.
•
•
.
9.
hrijgt van de Mart, voor : bij wordt beknord. 19.
loopt het vuur nit de sloffen.. . . . . 13.
meent dat h# goud zal drinhen nit een
horentje.. . . . . .
•
4.
V
26.
voor spek en appels. . .
of zje is en
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DERDE REGIS TE E.
Bradt:

Hii of zfi is met het verheerde been uit het
bed gestapt , voor : in geen goed humeur. 13..
— slaapt een gat in den dag , voor : zeer lang. 21.
— sloeg er onder als malle Jan onder de
. . 28.
hoenders.. ..
_. speelt er mede als Jan Potage met zijn
5.
routs. . . • • . • . • . . • • 4.
•
29.
_ steat den bezem nit.. .
......_ stooft hem een hod , voor : hij fopt of
bena4eelt hem.. . • • • .. • . . • 19.

_ verblijdt zich met een doode trees ,
eene Vele hoop. . ••

•

•

•

•

voor :
•

•

•

29.

_. watertand er van.. • • • • . • . . 18.
— weet wel te parlesanten. . . • • . . 24.
_ zend hem een hatebel, voor : klein brief je. 25.
_ zendt hem van PONTIUS naar PILATITS. . 20.
zit op de klapbanh. • . • • • .,. . .., ........
.1h ben geen Bremer , voor : iemand die jets
steken last. . . . . . • • . • . . 14..

— heb ooh een woord in. het hapittel te zeggen , en lad is gehapitteld , voor : doorgehaald.. . . . . . ..
.. .
27..
— wil om de heur van den balk niet vallen. . 1.
— zou hem wel een hnapzah vol hooi toevertrouwen , had ih borg voor 't" leer.. . . . 5.
Karnemelh is hooper, en wie is borg ? . . . 29.
Kom je van Lillo, dat je mandje zoo drnipt? . 30.
Komt de duivel in de herb , dan wil hif op
het hoogaltaar zitten• . . . • • . . .
9.
Koster stoot Bens aan den zandlooper. . . • 12.
Loop voor St. Velten• • • • • • • . . .
9.
Men moet geen wolf in zfin hart (ook we! zijn
buih) later smoren. . • • • • . • • . 18.

DERDE REGISTER.

XXIII
Bladz.

Met Nieuwejaar *en de dagen eene haneschree
(niet schreeitw) gelengd. .
. 21.
316in deur z?)* ver van min Beers deur. . . •
5.
A ou leven de geuzen! .
. 10.
Nu zi,in de poppen aan het da,nsen , voor : nu

is alles in beweging of aan den gang. . • 20.
Ongelukhig in '1 spel , gelithhig in de liefde. . 27.
Op je neus getnrfd, dun heb je geen zolder• • . . . 20.
tje van nooden. ...
Over honderd j uar /omen de Ileidenen in 't
land.
la
11.a
..
Sl pperdement, Slapperdemallemosterd. .
Tusschen Paschen en Pinhsteren vrjen de
.
.
6.
onzaligen.
. 17.
Twee joden woven wet wat een brit host.
Vreemde zorgen dooden den ezel. .
12.
Zulh (een) yolk, , zulh (een) weer.. 29.
ZfY bestaan elhander van hniejen flock ellebogen. 6.
7,6ine niertjes liggen warm , (zacht) voor : hij

lacht al zeer ligt. .......... 13.

ATASCIIRIPT.
SPREERWOORDEN
EN

SPREERWOORDELIJRE ZEGSWLIZEN
NAAR WIER OORSPRON6t EN ZIN WORDT GEVRAAGD.

Korn je van Lillo dat je mandje zoo druipt?
Het is maar een wissewasje.
Alle dingen hebben twee handvatten.
Alle gekken op een stokje.
Daar is een Bagijn. te geesselen.
Daar is geen spit meé te wenden.
Daar is klei aan de kloet.
Daar is wind in de Moezel.
...misenweg■I

Waar niet is , verliest

de

Keizer zijn regt.

De bommel is uitgebarsten.
Dat was , is altijd beter , al regende het honing.
De levendige doode is een schoone doode.
Die aan een witte roos riekt krijgt de roos aan
den neus.

NASCHR1PT.
Hij heeft een pik op iemand.
IIj doet een torn op beta.
Elk regeert in zijne maand.
HJ hakt met een groote bijl.
Gedreigde lieden leven 't langst.
Goed road , goed Zeeuwsch.
Het blood kruipt daar 't niet gaan kan.
Men legt hem het vuur aan de scheenen.
Heusje komt om zijn beusje.
Hij smeert hem honing om den mond.
Ilij domineert als Bouwens geest.
Hij draait het spel op den duim.
HU haalt het -hembd over den rok.
Hij heeft dat op rfin lappen gekregen.
Hj heeft de grendels door gegeten.
liii heeft de hoogte.
Hij heeft den duim in de hand.
Ilij heeft de oudste brieven.
HO

heeft een slipper gekregen.

Zij heeft hem onder de sins.
heeft het :Tatum op zijn hand.

NA SCH . It IF T.

Hij heeft van de gerstenbrooden niet gegeten.
1.•■••■•••111■11.

Ik laat mij geen ooren aannaaijen.
Is de brug weg ; zoo gaat er over.
Hij maakt er Norte metten mede.
Loop aan de pomp en haal de klap naar u toe.
Maak u niet te gemeenzaam met de edellieden van
den Prins.
Men behoeft dat niemand aan den news te hangen.
Men komt met geen kousen en.schoenen in den hemel.
Hij mag geen winger in de asch steken.
Zij gaat met de blaauwe huik ult.
Hij zit met een anders slippen in de asch.
Neem de oogen in de hand en zie door de gaten.
Hij geesselt hem met een vossenstaart.
Men speelt een stomme bedevaart.
't Is een beet ijzer om aan te tasten.
't Is Klaas , Klaas.
't Is volkje van deux aas.
Zij schreit tranen met tuiten.
't Valt moeijelijk veel hoofden onder een iaproen
te brengen.
11.wasememsm

Wenschers en wonders zijn arme huisbouders.

NASCIIRIFT.

V

Wie sterft eer hij sterft, sterft niet als hij sterft.
Wijs mij een hoer, ik wijze u een dief.
Zij is nit den stain

LEVI.

Zij trekken eene lijn , maar ieder aan een einde.
Neem dat ST.

PAULUS

van de Grieken nam.

Het is over :tier of stuur.
Zij is getrouwd onder de hulk.
Zij kan over een gekloofd rietje gaan.
Zij kooijen bij elkander.
Zijn hersens zijn vlot.
Zij vochten om den rozenkrans.
Zij werpen de spillen bij een.
Onbeschaamde menschen hebben het derde deel van
de wereld.
Niets is zoo kwaad -of het is ergens goed toe.
Men zal hem van dat zelfde laken een rok en broek
makers.
houdt hem het ijzer in den buik.
Met is als of hij een bond had zien geeselen.

VADERLANDSCHE

SPREEKWOORDEN
EN

SPREEKWOORDELLIKE ZEGSWLIZEN,
BIJZONDER

aan het

fanbleven ontleend.

VOORREDE.

D

e voortgezette toelichting onzer Vaderlandsche
Spreekwoordeu en Spreekwoordelijke gezegden , van
welhe nu reeds meer dun twee duizend door m ?). behandeld zijn , heeft mij weder laatstelijh veel genoegen
verschaft. Behalve mine eiyene oefening in de uren
wqiner uitspanning , en het nut 't welk ik mij overtuigd yield, ooh Ian: dien weg to stichten, geraahte
ih daardoor op nieuw met mannen in aanrahing,wier
heuscke mededeelingen mij niet weinig aanmoedigden
om, hoe moefielfjh dit so ya ooh ware , ap den weg ,
eenmaal door mij ingeslagen, voort le gaan. Than:
verdienen bier de Heeren J.
G E.RS

en H.

BROEDEBS ,

BOUAIAN , Ito T. ZEEs.

mien ik mijnen opregten

dank bet trig , b#zondere vermelding.

VOORAEDIT.
Tot suppletie der verzameling uit het Dierenrijk
is ingehomen , wat hier alphabetisch volgt BEK.
Men zegt van een kwaad vrouwspersoon, dat files

schelden kan : 24 ljeeft cm brit WI een frijeernmi.
BOK. Otibe DollRen fiebüen Darbe Dore0. De zin zal
zjin : als oude bokken dartele sprongen makende ,
tevens willen stooten zulten zij niet zoo gemakkelijk afgeweerd en ontweken kunnen worden als de
jonge. Men dient er omzigtiger inede om te gaan
en zich wel in acht te nemen , ten einde onbeschadigd te blijven. lets dat gemahhellih .figutirlijk, op
menschen wordt overgebragt. BRAD. Het woord
brakje wordt (in Noord-Holland) ten Matte lande
alt#d van een uitermate opgeschikt en hoovaardig

meisje of vrouw maar nimmer van een jongeling of
man, gebruikt. EZEEA. Ile Ran jet frDoppen bate ben

r3e1 hut lierbragen; brt Derigt i niet to03q. Zoo
spreeht men bij het ondergaan van groote , grove be-

leedigingen. FRET.
goed van de hand,

pet gaat alb een fret: het wit
het gaat voordeelig , — han-

dig , vlug. GARNAAL.

pfi

Dreft reit fl tint!) al§

ten garnaat/ en TA 3ingt ai of DI) ern garnaai in be
Red Dab. Zoo spreeht men van iemand, die onder
het spreken of zingen schor of heesch van geluid is.
HAM. *ftkrj t #ain wordt streng berispt of krijgt
klappen. Oand i§ gem

Eene verontschuldiging

Tan iemaiul , die B een spek g(tbruikt tnaar gaarne

V 0 0 It

E .1)

ham lust. HOND. feet Sit 3oa 1 t it ai een out) in
301r nue; : eene allergemeenste vergel#hing van lets,
dat zeer vast is. ITtaiq 3ulfen be rionben Van girren.
(.Noordk. spreehw.) Zegt men, als er jets ongewoons,

iets vreemds vertoond moet worden. Zoo ooh vraagt
men schertsend , een goede behende , van Wien
men Been werhen gewoon is, zich zeer i:iverig en

naarstig heeft lietoond Drlit ge br Donbrn nivt Doom
gieren ? KAT. tube flatten tul.iten volt miff. Hetzelfde als : rcn oube troli tuft ooli nog hut ern green
bin*/ vroeger verhlaard. KRAAL. V- aa; 3itten 300
iiraatien op bat firm/ (dood aas) meld' men elhander, als er ergens in den handel een voordeeltje te beim-

len is en velen hetzelve bejagen. KIKVORSCH. Val;
fli1f-te0 50/ 50 oat oo03aarl,.1. I)it hoort men, wanneer een jongehng of weduwenaar verheering met een
meisje of weduwe mahende nit een ver afgelegene geweenie , een voordeelig huwelijhmeent le zullen doen,
dock Ise' achterna bl9eht , dat h j zich zeer vergist.

rrebe hhit ! 3ei be rtillftq tegen ben ooOrtiaEq/ een
spreehwoordelfihe read een iemand, die met zijn.
meerderen geschil heeft. FOOT. 104 3it r2 mail; b--MP
met 3ijn pot op: hij is een gestreng miinheer,—
hti regeert vat al te traf,— hij is er spoedig 1)0 om
zijn oppermagt te toonen. SPEK. IND te fprii grgetrn?
verwift men wet can iemand, die door onoplettendheid hetgeen gesproken it3 niet verstaat, en het wordt

iv

V 0 0 It li E 1) E .

opgehelderd door : 00 Deeft jpert gegeteni baarom 3it

ein bct 31-north arDte; be corm. SPIERING. , , pterim( i!:.i coil Vif,rü I at§ r?, anber0 nirt 0: men moet
zich bii gebrek aan het meerdere met het mindere
behelpen. UIL. pet mart Wien of IA111101/ nagenoeg
hetzelfile met : e;. op of onbecl. Oct met Douben of

Darien. Znign of Derften. Oaiorn of Durgemerliteren:
eene moeijelijke zaak tot het uiterste brengen. lets
ter deege op de proef stellen. VARKEN. pet i# ern
Int iiarRen. Zoo noemt men een knecht of meld, die
ontijdig de dienst verlaat. VLEESCH en VISCH.
Pet i0 OW WOO/ Will lii!:ir)). WO' nth' / WO' geptuitt: een gedeeltelijk nog onbeschaafd niensch.
VOGEL.

pj Decft ben Vogel nit be Rooi Wen fnapprn :

zijne waar voor minder geld Jan hem vroeger' gebo.
den was , moeten afstaan.
aan wien wij deze suppletie
verschuldigd zfin, zal mel met alle andere letterDe Deer Boum

AN ,

vrienden gelieven op le merhen , dal de rubrieken ,
waarover door mij gehandeld is , bliiven open staan
voor iedere mededeeling , die tot volmahing dienen
han. 1h zal dezelve wel altijd eene geschihte plaats
weten te geven, en eenmaal word! alles, zoo ih hoop,

volgens door mij gewaakte bepalingen, in het algemeen register opgenomen.
.................

in he/ Taalkundig Magazijn vail A.

DE JAGER,
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V'

vindt men betrehhelgh Ihijne Handleidingen en de,

Nalezingen op dezelve , '1 Been eene opzettelijhe beoordeeling daarvan voor de lezers van dit werk en

alien die daarin belang stellen, noodig gemaaht heeft,
en in het Naschrift is geplaatst. Wanneer de in dit

Magazijn bladz. 471 — 499 voorh,omende nununers
aan welhe ongeluhhig zes ontbrehen, behoorlrjh zullen aangevuld zfin , home ih, mogelijh op derzelver
inkoud nog u'el eens lerug , tem!). l het van den llyd
zal afhangen , of deze beoordeeling met nadere aanteeheningen , ooh nog elders wordt geplaatst.
.4fgezonderd van en in vereeniging met mijnen arbeid, keep men in de beide laatste jarenbijzonderen
sniaak in onze Spreek woorden betoond. Zoo deelde
gnii de .beer

BROEDERS

vroeger die Noord-Braband-

sehe mede , Wier verhlaring tevens , men can hem
le danhen had. Van hem is ooh, helgeen in deze

Handleiding bladz. 76 bil het spreehwoord: Pii if
Soo Wild a0 of fiij met crn trammel gthangen luouli/
voorhoint , en ik made dit opzettellih, omdat mil
daar ter plaatse in de pen gehleven is, dot het bedoelde vischnel een trommel heel , zoo als m9* door
den geachten man was opgegeven.
Naar canleiding van die mededeelingen werd ik
onlangs in een onzer Tijdsehriften uitgenoodigd, ona
ooh de Provinciale spreehwoorden van andere onzer
geweslen natesporen en cantegeven. Gaarne zal i/

VOORREDE.
aan dit verlangen voldoen, en in mfjne Nalezingen op
deze Handleiding, daarvan eene eerste proef geven.
In het Avondonderhoud van Pachter MARTHA' ,
STARKE enz. (1839) wordt gehandeld over de spreehw.

Moedig gewaagd , is half gewonnen , of die waagt ,
die wint. — Zondagswerk duurt inaar een dag.
Groote belovers , slechte betalers.
De stuhjes van den Beer P. VAN WAESBERGE
over de spreehw. ontleend aan geld en geldzaken ,

het vrijen en den wijn , in onderscheidene Jaarboehjes voorhomende en in het Taalkundig Magazijn
genoemd, zijn aardig , en verdienen , zoo ih viii
niet bedrieg , wel eens lot een bundeltje verzameld
le worden.
Beloofde ih vroeger , ooh hetgeen aan het Landle.

yen ontleend is , te zullen laten volgen, en wel het
Landleven in den uitgestrehsten zin van het woord,
bfj hetwelh niet slechts akkerbouw , veehoederij en
dergelff he , maar ooh ander landelfjh bedridf, als

jagen , y isschen enz. in aanmerhing homen moest ;
than: heb ih de bearbeiding kiervan ondernomen ;
snaar den norm , gelfjh men zien zal, eenigzins veranderd en wel voornamelfih, om te gemahhelfj her het
ontbrehende, door eigene navorsching en de hulp van
anderen le ontdehhen en in mine Nalezingen aan
le vullen. Na dat deze Handleiding was afgedruht ,
heb ih reeds weer veel aangeteehend, en hoogst aan-

V 0 0 It It Ii. 0 E .
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genaam zal het titij zijn , zoo men niet weinig tot
deze rubriek gelieft bii to dragen.
Met de dorpspelen en vermaken was ih eenig:ins
verlegen , omdat enhele daarvan ooh in de steden

le

huis hooren en op de schepen gevonden worden; dock
als men bedenht , dat dezelve eigenlffh van het Land
tot de laatstgenoemden zffn overgebragt , verdienen

zij dunht mij , hier hunne plaats.
Ter aftvisseliug der lecture , besloot ih met eene
spreehwoordelfjhe vertelling, waarbfi ih mil een lustig gezelschap voorstelde , dat een genoegelijhen
dag op lot land had doorgebragt, zoo als het door
eenen der togtgenooten werd verhaald. In welhe vertelling ih hetgeen van het reizen to land afhomstig
is , en ooh zoo wat,

tot keuken en kelder betrehhelfjh,

deed opmerhen, even gelfjh ih vroeger den tiendaag-

schen veldtogt ,4n hetgeen de visscherij aan de hand
gaf, inhteedde. (Dat van keuken en kelder , is
echter meeslal niet verhlaard, en om die reden voor
als nog niet in eenig register opgenornen.)
Men weet , dat ih in mine eerste Han dleiding zoo
dihwiils mjj nuar aanleiding van een of ander spreehwoord lets geschied- natuur of zedekundigs , door
mil' gelezen , gehoord of gedacht le binnen school ,
het dear in vlocht, en wel, mat anderenbetreft,met
de eigene woorden der Prozasten

of Dichters , bij

welhe het gevonden word,. l'h, teehende hunne n a -

V111.

11OnRR ED E.

men daarb# op, of (le letters waaronder ih infi herinneren holt het gekzcis te hebben ; en waar ih in
het onzehere was , duidde ih dit door '* aan. Maar
tot de spreehw. nit het Dierenrijk gehomen , behroop mfj de vrees, dat zoo voorlgaande, de vitgave
te hostbaar zone warden , en bepaalde ih mfj tot het

Taalkundige. Teel is waar , dit verminderde de belangstelling niet ; maar evenwel oniving ih hierover,
ooh bij openbare beoordeeling , bescheidene aanmerhingen. Ging ih zoo voort (zeide en schreef men mij)
dan werd niet 'evens , zoo als ih mij vroeger had
voorg-esteld, een meer zedelijk duel getroffen en ware
levenswjsheid bevorderd. Trat de nitgave naar
eerste onlwerp ingerigt , meer hostels mogt , was,
vooral, daar ih niet veel te gelfih gaf, eene hleinigheid, en gelsjh hierbj door geachte schoolonderwCjzers werd gevoegd : wenschtlit mijne Handlei-

ding als leesboek voor de eerste Hasse op de schote blij von gebruilten; maar daartoe diende zfj
dan ooh weder als van eersten af, te worden ingerigt.
That zal ih zeggenl 1h moest (dads! ih) hieraan
voldoen en besloot daartoe te eerder, omdat het met
mijnen smaali en neiging overeenstemde. Vandaar
dais nu de behandeling der spreehw. enz. nit het

Landleven met die nit de Scheepvaart en het Seheeps'even te dezen opzigte , gelijh.
maahte er geene bijzondere studio van, en be-
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hoefde ooh niet to zoehen , — overlaadde min ?perk
niet; maar stelde veel tot volgende gelegenheld nit.
Wat met

V. E.

geteehend is , is van mijne hand.

De donkere spreehwoorden naar icier opheldering
laatstelOsh werd gevraagd, gaf ih , zoo als z'j mij
gezonden wierden. Veel belangrfiihs is door de Heeren

ZIEGERS

en

BOUM-AN

bfjgedragen , en meer nog

zou in aanmerhing liebben hunnen homen, zoo het
tnfj vroeger geworden ware.
Ditmaal ontvangt men Beene list van andere,naar
welhe gevraagd wordt. Den stolid bier op, zal men,
bij nadenhen, zeer wel in het Naschrift hunnen
vinden.
lk heb niets meer vooruit to zenden dan alleen
de herinnering , dat men dezen letterhundigen arbeid slechts to beschouwen hebbe als Bijdrage tot een

gebouw , 't welk onze Natie nog mist ; maar waarop
zij eenrnaal roem move dragen !
ROTTERDAM,
20 December 1840.

Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten Landmans heen' ,
Die zijn zaligh lot , hoe kleen
Om geen koningskroon zou geven !
Laege rust braveert den lof
Van het hoogste koningshof.
Als een hoer zijn hijgende ossen
't Glimpend kouter door de klont
Van zijn' erffelijken grondt ,
In de luwt der hooge hossehen ,
Voort ziet trekken , of zijn grace
't Vet der klai met gout belaen
Of zijn gladde mellekkoeien,
Even lustigh , even blij
Onder 't grazen , van ter zij ,
In een boghtigh dal hoort loeijen ;
Toon rnij dan , o arme stadt,
Zulk can' wellust ; sulk een' &chat,
Zaeien , planten en verzetten
Geeft hem werk. Hij vist en jaegt.
Dikwijls valt hem eer het dangt
Vliegent wild in looze netten
Dikwijls voert hij met zijn raên
Grazigh snivel stewaert aen.
Appels eaten , peereplukken ,
Maeien , hooien , schuur en tas
Stapelen vol veltgewas ,
Sehaepescheeren , niers drukken;
Zeven kinders en een wijf ,
Zijn zijn daeglijx iijtverdrijf.
POOT.

VA DERLAIV DSC/1E
SPREEKWOOR DEN
EN

S PR E ERWOORDE LURE ZEGSWLIZ EN,
BIJ ZONDER .1A N

pct faublcucti
ONTLEEN D.

LANDBOUW.
Grandes, en lfirerkplaatsen.

AK K ER.

Mis ail' n' artRq onften mint bem be3aaijrn.
Di t spreekwoord worth meermalen gebruikt om aan
te,:duiden wie tot het Joel 't welh 4 zich voorgesteld heeft wenscht to gerahen, vsoet de gesehihiste
naddelen daarioe aanwenden.
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1)4 tO aan 4ct club ban ben aim; I zegt : hie)* haft
niet herder , hi)* heeft vine taah afgewerht , even
als de landman , die , zaaijende of maaijende , aan
het eind van den akker genaderd , dat gedeelte van
zijnen arbeid als voleindigd kan beschouwen. Het
spreekwoord wordt echter ook van ietnand gebruikt
wiens hracliten hem begeven , of wiens vermogen genoegzaam is verdwenen.
im lent Oabli Iraq otn Cobli Arm Woven. Men
noemt wel in navolging der Duitschers , het kerkhof Gods a1her. Bij overstroomingen worden de
rustplaatsen der dooden zoo veel mogelijk tegen 't
geweld van het water verzorgd en beschut. Die hier
omtrent onverschillig is , vertoont het beeld van leder , die onbezorgd daarheen leeft , en de zahen Karen wereldschen gang laat gaan, zonder zich daarmede in 't niinste in te laten.
Losheid , onachtzaamheid en onverschilligheid, hebben echter gevolgen die zich misschien niet terstond
in hunnen ganschen omtrek gevoelen doen , maar waardoor niet te min ons geluk op de onherstelbaarste
wijze wordt ondermijud.
VAN DER PALM.

BOSCH EN VELD.
e tm§fc4en Jebben oaten en be batten men/ zegt
men wel aan verliefden di8 uit wandelen gaan , om
hun voorzigtigheid aan te raden. Zoo dacht evenwel
de geestige dichter niet, die onlangs zong:
CM
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Een aardig dorp is Bloemendaal ,
En 't heeft een' spitsen toren
Daar laat zich 't eerst de nachtegaal ,
En 't 'angst de lijster hooren.
Zoo menig jonkman komt uit stad ,
Om daar door 't bosch to wandlen ,
En, met een juffertje op het pad,
Van liefde en trouw to handlen.
indien het haantje van de kerk
Zijn oog door 't bosch kon boron ,
En zeggen ons , bij wonderwerk ,
Al wat hem kwam ter ooren ,
Ik klom voorzeker op bij 't dier
Hoe hoog het zij gezeten ,
En zei . Lief haantje ! hoor reis hier ,
» Ik wou graag alles weten.
» Van al de haantjes hieromtrent ,
» poet jij me wat verhalen ,
» Van al de kipjes , die je kent ,
» Die door dces bosschen dwalen." —
Maar mooglijk , dat hij zeggen zou :
1k ben een ernstig diertje
Een monnik op het kerkgebouw,
» 'k Vertel je niet een ziertje. "
Dan zou ik zeggen : Ilaantjelief !
» Blijf dan maar rustig draaijen ,
» Zoo zulje ook van mijn hartedief,
» Noch van mij zelven kraaijen. —
» En als ik dan een zoentjc steel,
» In schaduw van de boomen
» Zoo weet ik zeker,, voor mijn deel ,
» Dat dat niet uit zal komen. "
B.

D

AM.

Wait; bt barn Det taatOt i Inapt Dot lune; Det rerfa
den weerloozen en zwakken treffen vaah on-
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heilen , waarvoor de sneer gegoeden of die van hooger rang zigin , zich wel wachten , door van de hulp-

middelen , die onder hun bereik zijn , een tijdig
gebruik te inaken.
r; fn früctaii die; ben barn ivigen be anberen:
als men aan een' hartstogt of drift toegeef? , is het
moefjelfjh de andere te bedwingen , of Utz misdrijf
baant den weg voor meerdere ; derhalve trittt be
frDapen two; ben barn : ga de eerste beginselen van
het hwaad te keer.
(LE; figt ten jroote barn in ben tam: er is eene schier
onoverhognelljhe zwarigheid ontstaan.

Zwarigheden ligtvaardig weg te willen blazen , is
onverstancl , maar die zwaarder te doen wegen dan
zij zijn, is onredelijk en onbillijk.
GELLERT.

El It P.
1 een fir* bap luvq. b-et ftermiLl i§:
't 1,$
ooh voor de geringste Standen moet plaats en tijd
voor uitspanning en vermaah zijn, of, het zou er
slecht uitzien, als wzj niet nu en dan Bens pret
mo,,,ten hebben.

God heeft ons vatbaar gemaakt voor zinnelijk genot en vergunt het ons , snits het door de zedelijkheid begrensd worde. Waar dit ontbreekt, ziet men
wel eens , om niet van meer te sprek-en , vaderlijk
erfgoed ras verkwist, en huwelijk en huishouding zoo
spoedig bedorven als begonnen.
BONNET.

D

IJ K.

Len dijk of hoogte van paalwerk , aarde enz. oin

het water Le keeren , heat, dikwijls onderhoud noo.
dig , waartoe niet zelden zoden gebruikt worden.
Van hier figuurlijk 'Vat brriigt germ of lueinig 3oben aan ben bit/ voor dat brengt Been of gering
voordeel aan, het han niets of :teats gedeelte19'h baten.

jaagt fiein aan ben bijk of 3et Dem Q. op/ spreekw.:
zendt hem naaht en berooid weg.

04 i§ ten hard 40 ern bo/ ook wel: Iii 3ag
nit/ aij of TA nit ten WO geDouinen lune/ zegt men
van een grof, wel gespierd, stern mensch.
A A G. (II E G G E.)

pet i baag en (Mae,- is eene omheining van
twin- boom- of struikgewas.) Het spreekwoord van
een nieisje of vrouw gebruikt, zegt: het is a pes ,
wat men wenschen zou — een puihje.

Kunt gij lezer! u fraaijer beschrOving van het
eerste denken, dan deze
Wie schiep haar blaauw en kwijnend oog
Zoo zuiver als de starrenboog ?
Die God , die met den scboonsten gloe.d ,
Miljoenen zonnen schittren doet ,
Die schiep hear blaauw en kwijnend oog ,
Zoo zuiver ale de starrenboog?

Wi g maalde 't vloeijend rood en wit
Zoo schoon als 't op haar wangen zit ?
Die God, die 't levend blosje maalt,
Waarmee de bonte persik praalt ,
Die maalde 't vloeijend rood en wit ,
Zoo schoon ais 't op haar wangen zit.
Wie vormde haren rozen rnond ,
Zoo wellitstaèmend , lief en rood ?

Die God , die al wat is , formeert ,
De purpren kers zoo schoon boetseert ,
Die vormde ook haren rozen mond ,
Zoo wellustaemend , lief en rond.
Wie schonk haar blond en golvend haar ,
Het goudgeel van den korenaar ?
Die God , door wien tot 's landmans nut ,
De rijpe halm van zwaarte sehudt ,
Die schonk haar blond en golvend haar ,
Het goudgeel van den korenaar.
Wie gaf , bij zulk een englen stem ,
Haar woorden zoo veel kracht en klem ?
Die God , die toen 't heelal nog sliep ,
Den nachtegaal tot zingen schiep ,
Die gaf bij zulk een englenstem ,
Haar woorden zoo veel kracht en klem
Wie bragt dien schoonen boezem voort ,
Die meer dan blank albast bekoort
Die God , die , tot den schoonsten pronk ,
De zwaan haar witte veedren schonk
Bragt ook dien schoonen boezem voort ,
Die meer dan blank albast bekoort.
Wie paarde aan zulk een eedle leest
Een nog oneindig eedler geest ?
Die God , die als zijne almagt wenkt ,
De vleklooze englen aanzijn schenkt ,
Die paarde ook aan hear eedle leest,
Een nog oneindig eedler geest.
Lof zij , o Vormer ! Uwe kunst !
Dank zij , o Schepper ! Uwe gunst !
Dat Gij het proefstuk van Uw kracht,
Uw beeld , zoo schoon hebt voortgebragt.
Lof zij , o Vormer ! Uwe kunst !
Dank zij , o Schepper ! Uwe gunst !
BURGER.
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foopt boo Deg en ftritiiii zegt men van iemand ,
die niets ontziet ; maar zonder na te denhen zin'
gang gaat.

pet i0 ten Dcg-inecutu (weduwe), zoo noemt men
wel op het land eene ongeluhhige , die moeder zonder wan is.

pij fi e* ache, be ring gefoopen/ wordt wel van
een jongen gebruikt , die zonder voorkennis , uit de
school gebleven is.
H 0 K.
firOgt bet jok bij Dem in: hit wint zlyne genegenheid en vertrouwen.

Jirlag men ilia tallithim/ ban moct mcn fjoriften/ is
eene schandelijke verdediging van onhuischheid; want
hokken beteekent in dit spreekwoord eene ongeoorIoofde verkeering der beide sexen.
K u L.

fit

ten suit boo; ten antic; graaft/ halt c; 3eftie
lint in: wie op eens anderen ongeluk bedacht is, veroorzaaht het ligt zichzelven.
Men kan nog dikwijls zeggen.: alzoo overkomt hem
hetzelfde teed , 't weik hij anderen of een ander had
toegedacht. Men ziet er ;miners , die in kerk en staat
iiaar de hoogste eer streven en , om hun doel te bereiken , verdienstelijke niannen op zijde trachten te
schuiven , maar door het aanwenden van verkeerde ,
ougeoorloofde middelen zelve zoo laag zinken, als zij
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hunne partij maar al te zeer hadden gegund. Men
vindt er , die alles op het spel zetten , am hun fortuin op de puinhoopen van anderer voorspoed te bouwen , doch er hun vermogen zoodanig door uitputten,
dat zij zelve het onderspit delven , en door de wereld worden veracht en bespot.
V. E.

L
hteert

A N D.

itin binged in be aarbe en ruift in Inca fait

(op wat grond) gü At. Dit is ontleend aan het on-

derzoek der aardsoorten , en eene spreekwoordelijke
les , om wet toe te lien , onder welfe menschen of
in wat gezelschap men zick bevindt.

Voorzigtigheid maakt ons tot Beene hartenkenners ,
maar geneest ons van den waan , dat menschen te
doorgronden , eene ligte zaak zou zijn. Zij zal ons
weerhouden van op schiju en voorkoinen haastig von.
nis te vellen. Vertooning van braafheid en toegenegenheid toch, is wel eens de schede , waarin men den
znoorddolk verbergt.
* *

ka; Rona Been nutiO in Drt tanb of Du filar een' gunben tanb/ is eene spreekwoordelijke opmerking , dat
weilanden , die door de muizen zeer zijn geteisterd,
in een volgend jaar te overvloediger vruchten geven.
De gelijkvormigheid der nataur wordt door verwoestingen onderhouden , maar oak Naar schoonheid
en bloei rusten op verstoring.
SANDER.
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Do nitwit :et Taub ult / zegt men van hem , die
door aanhoudend beteelen , zonder te mesten , de
vruchtbaar makende deelen van den akker , uittrekt ;
maar dit geldt ook ieder, die een ander langzamerhand en als ongemerkt van zijn vermogen berooft.
95etc bebarben ban bcrtarcn tanb : wat bedorven is
han nog weder hersteld warden ; maar het verlorene
is weg.
vm Derft Taub narD 3anb : volstrekt geen eiyendom.
%,t hen iii. ban 't `Xanb / ill tuff nict gefatb irtarbcn.
Een woord van eon boerenmeisje tegen haar meerdere,
om aan to duiden , dat men niet met haar doen han
wat men wil of , zoo als men ook wel zegt : dat zij
niet versuhh,eld wil worden.

Het is beklagelijk genoeg , dat het meerendeel des
menschdoms door zwakheid , armoede , overmagt en
andere omstandigheden , genoodzaakt is het kleinere
gedeelte ten dienste te staan , en dikwijls een goed
mensch den wenk van een slechthoofd inoet gehoorzamen. Eischt de bitlijkheid dam niet, dat zij die
de magi bezitten om hunne natuurgenooten het leven
te veraangenamen , daarvan het nuttigst gebruik trackten to maken ?
VON KNIGGE-

P A D.
eat Rcritpab i occn Drerbaan. Een herhpad mag
op sommige plaatsen , zonder toestemtuing met geen
los paard bereden worden. De zin van het spreekwoord is : 1-h, heb het n wel voor eens , ,haar niet
voor altlyd en aan ieder toegestaan.
IN balgt jet aubc ttarrcpab : (den lang gebaanden
weg) den ouden (rant , de vroegere gewoonte.

S L 0 0 T.

zp oak loan ben hat in be pot: van de eene zwarigheid in de andere.

00 Dept Don Ilan ben nai in be float: h j doet hem
eene slechte dienst — van kwaad tot erger vervallen.

men Stan obey gem time flooten to gelÜft fpringen.
Dit is klaar ; het is al een vlugge knaap die er
over een springt : zoo het ten minsten een sloot kan
heeten. Bovendien kan men de slooten ook zoo maar
niet naar welgevallen naast elkander leggen. De zin
is : men han op geen twee plaatsen to gel f bezig
za in en men gebruikt dit spreekwoord als men
twee of meer verschillende zaken to gelijk had kunnen waarnetnen , ten einde een plaats gehad hebbend
verzuim , of geleden nadeel , daardoor ware voorgekomen.
frijuitibe ben men en Wet in be Moot: out een
gering kwaad le vermfiden, verviel hij in een grooter.

Dit zelfde wordt ook in ooze taal door gelijksoortige
spreekwoorden uitgedrukt.
Wanneer men zich b. v. in 1586 tot behoud der vrijheld in de armen der Engelschen had geworpen , dock
weldra hunne trouwloosheid ondervinden moest , zag
men een penning in omloop , op wells eene zijde een
verbaasde Nederlander sLond, die den rook der Spaansche Inquisitie willende vermijden , onvoorziens in 't
y our der Engelsche trouuiloesheid stortte, met dit omschrift :
Den rook, ontplugtende pall hij in 't vuar.
VAN LOON.
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Tu
Icibt 4cm inn ben tutu (in plants van hem er in
te laten)
misleidt hem.
3iet ben limn ten Datiiit op ben thin (een verspieder) ann.
grbcz fierft gulag Ran 31jn rigen tuin te tuieben:
ieder genoeg aan zlin eigen huisgezin of zaah in orde
te houden.

Een mensch, die zich met alien en alles bemoeit,
is een onrustige slaaf, een laag zwerver, een verward hoofd , en voor anderen ten niterste lastig ,
die terwijl hij zijne eigene zaken verzuimt , de Dunne
ligt bederft.
DE SPECTATOR.

147EL I).
Doorgaans heeft men op het veld een zeer ruim
uitzigt , en van daar dat men wei een veel bevattend onderwerp , spreekwoordelijk tietb ban
bricfpuluing noemt.
Oct i0 ern rite fpring in 't beib: een winderig
heertje , een losbol , hwiebus of lets dergeljhs.

Drrit op live

grfoopen: zijne jeugd door

zedeloosheid verspild.
Vroeg de meisjes liefde zweren ,
Vroeg met diseh-vermaak en wijn ,
Dans en spel gemeenzaam
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Niets dan zingenot begeeren ,
Heet den wissel van zijn jetigd ,
Voor een ras vervlogen vreugd ,
Rnkeloos verdiscompteren.
WITSEN GIJSBEEK.

Z 0 D E.

pet brengt been 3eben aan ben hijr. Zie dipi.
pet JO een hot 5aubje: een onbeduidend mensch.
Ten aanzien van een gezelschap , heeft het spreekwoord eene andere beteekenis en wordt in hetzelve
op een net of bak met katvisch gezinspeeld.

irerklieden

B

0 E It .

Vet i regte beer : een imp , onbeleefd mensch.
IIM i ijarbp ban ten DoW bleu men bibben meet/
derhalve , al zeer ongevoelig en ongenegen om aan
het gedane verzoek to voldoen. Zoo heeft men oak.
par meq. men ben Dee; Dibt/ fine Diu:buff-lige; DO
Itterbti om hetzelfde aan to duiden.
DO fa* at§ ern heed / bie men Doeft3q lainbt. De
eenvoudige landrnan is dikwijls met eene kleinigheid , zoo als een afgevallen hoefijzer,, al zeer ingenomen ; vandaar , dat het spreekwoord gebruikt
wordt ,1 van iemand die zich over eene geringe zaak
at zeer verheugt.
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actiq 34n men 3ci be boo; en 4# at Willett: leder
moot eten wat hem meest bevalt. (Meng bij KILIAAN
moghe, is appetitus). Het wordt echter nog meer
in 't algemeen gebruikt van, in welk geval Jan ook,
zffn zin doer.
ID at 3a1 MO hid frDififten 3di be Dog en Ail 3at met
3ijn o§fenflarreile in be poi. Een Noord-Brabandsch
spreekwoord oat aan to duiden, dat men in moeljelf jhe
netelige gevallen maar moed client le houden.
Wie zulk een med behield, zeker WILLEM 1, die
toen men hem b. v. in den benarden tijd , namelijk
1580, een lijfwacht aanbood, die van de hand wees
under de betuiging , dat hij even gerust was , als toen
hij voormaals , door ALVA was ingedaagd en veroordeeld en zich de zaken wel zouden schikken.
v. E.

11 bat parme§aan/ 3ci be liciq,/ ban met ift g nog
ten§ aan. v Een boer (schrijft TUINMAN) had zijn
landpacht betaald. De eigenaresse zette hem , naar
gewoonte een ontbijt voor, en daarbij parmesaan-kaas.
De boor vond er smaak in en s peed er goede hornpen af. Dit behaagde de landvrouw niet en zij Wilde, dat hij de kaas , die zeldzaam en duur was ,
wat genadiger zou behandelen ; 't is zeide zij parmesaan ! De boer weder : Is dat parmesaan, dan
moet ik er nog eens aan;" — Het spreekwoord
daarvan ontleend , worth vooral op het land gebruikt
van iemand , die zich een lehher hostje wel last
smahen, en zich van den schotel, die het bevat ,
bij herhaling bedient.
Cen tiaq. ban ffn jacq en ban 40nbert 10 et3effbc.
Jammer dat dit spreekwoord nog zeer dikwijls op
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de boeren toepasselijk is , en wat zal men van
zulken onder hen denken , die in ernst dit zeggen
als grondregel aannemen ?
Des Keisers grootevaar was en blijft noch de mijn ,
En de hetzelfde werk , dat ik doe orn to leven.
De nu de Keiser 't work dat hij de met zijn neven ,
Wat souder min geruchts in doze wereld zijn.
HUYGENS.

Ira Wert cm Dar; ban fairaan? is een spreekwoord , waarvan ouderwetsche landlieden zich wel
bcdienen , om op hunne wiljze hun afheer van wetensehappelif he hennis aan den (lag le leggen.

OtirtirDoubp I 3aa al p be barren be piarn brava.
Iemand over schouder aanzien is : hem als geen aanblik waardig, versmaden. I)it worth spreekwooraelift vergeleken , met de onachtzame behandeling der
pieken door de boeren , als zij die hanteren. Menig voorval nit de geschiedenis van den landstorm
bij de restauratie bier to lande ten fare 1814, zou er
eene bijdrage toe hebben kunnen leveren.
MO be barren ppm Waller' be gan3rn. Is eene bijtende satyre op het geronk der slapende landlieden ,
waardoor de ganzen , die bij het minste geluid ontwaken , wakker blijven.
Ve bap if, !butt; ban be Dartile2,/ Di! burft ay 3ijn
rigen Writ frijij..n. Een vies spreekwoord ; gelijk
velen onder het woord boer,, 'nit minachting van
lien nuttigen stand geboren. Zoo ook : tale ricri Oar;
garb bort/ bat Oab terb. Wel bij de soldaten , als
zij op het land worden ingelegerd , gebruikelijk.
Zoe= An niaFq farm 3egt br frDrift. Een loer
is volgens WE1LAND een plomperd , een botterik ;
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ook wel een ruw mensch , die iemand hard behandeh. Dit nu wordt op de boeren toegepast , met
een bijvoegsel , 't welk naar eene mule vertelling
daarin zijn oorsprong heeft , dat zeker dorpspredikant met zijn kerkeraad verschil hebbende en toornig geworden , zich dit liet ontvallen , met het gewenscht gevolg voor hem , dat men antwoordde als
gij met de schrift spreekt, zult gij wel gelijk hebhen , en hij z ;:;n' zin kreeg.
Zoeren i a Jaren/ zPggen vele landlieden, om daardoor aanteduiden , dat men in het land-bedrijf zeer
dikwijls van onvoorziene omstandigheden afhangt
waardoor de goede uitslag eener onderneming voor
hen geheel onzeker is.
6.?tff geititenbe en maffenbe 3cogen be barren be inaarljeib. Zoo spreekt men wel, wanneer lieden , van
welke men het niet verwachten zon , al boertende
zeggen waar het op staat.
Een nuchtre doctor hadd een droncken voerman voor,
Die vracht en wager, hadd rondom gestort in 't spoor ;
En zeid hem , 't was voorwaar een negligent omissie ,
Da voerman hoord' en sprak veer ik beken 't om-issie.
HUYGENS.

gthiaaff barren en cm 4anb / ban fie* men bertien
relle0. Over dit spreekwoord zie men mijne aanteekening in het supplement op mijne handleiding
tot regt verstand der spreehivoorden enz. aan het
Dierenrejh ontleend , order het woord bond.

„;613eet bat licbq. tip be ruifiltp ban Ran niemanb ban
be barren 4et beritaim Het spelen van een deuntje
op een ruispijp zal den hoorder er van, niet veel doen
navertellen ,
en hiermede staat in verband: 't '415 oat
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te prof 40 be ttoeren (onnoozele menschen) h et Demerhen. De zin van het spreekwoord is : dela dat
liever, dan dat g# het noemt.
Wie wijs is , spreekt niet meer dan hij moet, en
zwijgt, wat ontijdig gezegd, niemand goed; maar,
veel en velen kwaad zon. zijn.
B.

D

IJ E R.

Dit woord , afgeleid van dij hen , een dijk opwerpen , beteekent een dijhwerher. Zoo een is ten gevolge van zwaren arbeid doorgaans een grage gast ,
en vandaar , dat men wel van hens , die veel en smakelijk schranst , zegt
ret at§ ten bpim.
V)0 fterrit be ffiabe in ben biiri/ zoo als de dijkwerker als hij zijn' arbeid staakt, om aan te duiden dat
iernand het werh onvoltooid laat, of van gin arbeid
gaat rusten.
HERDER.

%t§ be ijerbq boon/ boden be frDapen. Een spreekwoordelijke waarschuwing aan alien, Wien de zedelffhe leiding van anderen is toebetrouwd.
Het Vorstlijk voorbeeld doet zoo ligt de volkren volgen.
AUGUST dronk , was 't , dat de Polen zwolgen ;
Toen groote LornswIJK ontgloeide in minnebrand,

Toen Koning

Bragt , zoo als 't Hof, Parijs CIJTHERE de offerand.
Maar hield hij zich weer vroom en vurig in 't gebed ;
Dan prevelde dat Hof

getijdeboek gezet.
Oeuvres de Phiios. de Sans-Souci.
V. E.
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Levende

Hetgeen betrekkelijk dit artikel op den landbouw
toepasselijk is , kan in de spreehwoorden aan het
Dierenrijh ontleend, gevonden worden , waarbij wij
echter thans nog voegen :
Piet it bee ban WAR: het z9'n skate menschen.
Men kan e2 alley act aanRoopen/ f tt met p
aan b&n/ ontleend van een aangekocht inager stuk
vee: alles han zoo op Bens niet in orde of volmaaht
wezen. .Het moet van hid tot tijd beter worden.
Het gewone in de natnurlijke en zedelijke wereld ,
houdt een' langzamen gang. Dien te willen verhaasten , zou ligtelijk doen wankelen , struikelen en
vallen.
LAVATER.

Dteft be bruii*ort aan/ zegt men van eene
dragtige kalfkoe , die dik in het vleesch en den tijd
der bevalling nabij zOnde, met een vollen opgezetten
uijer prijkt.
jeeft Ala geThuten: d. heeft het vee
van de stal in de weide gedaan; niaar men zegt dit
ook, wanneer iemands knecht of meid, wier huur
met Mei verstreken is, vertrokken is.
Zfi moet op let arDterfturt (van de weide), geldt
eene bejaarde vrijster, voor welke de kans om een'
knappen vrijer te bekomen , is verloopen. Zoo ook
van iemand , die le vergeefs op bevordering hopende , allengs vergeten wordt.
2
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rrorg in be tueibe tiring bet. Naarmate het ter
vetweiding bestemde vee , bij gunstig voorjaarsweder vroeg in de weide kan worden gedaan , mag
men ook billijk verwachten , dat het spoediger slagtbaar zal wezen. Sommige landlieden bezigen dit
spreekwoord ook wel , om hunne dwaasheid in het
ontijdig en te vroeg van de stal nemen van hun vee,
daardoor te vergoelijken. Vandaar zegt men ook van
iemand , die iets ontijdigs verrigt , of iets zonder
30EI gamin bet 3ijn.
voorzorg waagt , al boertende
Vai7l i ern tireembe renb in be IjOt : de eendvogels des winters in de bijt zwemmen, worden zij
wel Bens door anderen van hun geslacht bezocht ;
doch deze vinden zich veelal afgeweerd en verjaagd,
of zoo zij al worden geduld , dan toch altijd valsch
aangezien. Zoo gaat het ook onder de menschen
niet zelden. Men wantrouwt ligt dengenen , dien
men niet ke p t , als hij in eenig gezelschap verschijnt , .en van daar dit spreekwoord.
Elke onregtvaardigheid echter jegens onbekend.en
is strijdig met die hoogachting voor de menschelijke
natuar , welke de grondslag van ware Christelijke
menschenliefde is , en zij is te verfoeilijker naar mate
vreernden doorgaaiis weerloozer en verlatener zijn.
REINHARD.

ern Rippenbe 'Daatt Ran nog Deftaan/ mu; ern
genben 4onb luaait teen limb in ben mono : die er
Naar op nitt gaat en zoeht , vindt meestal nog wat ;
Naar de lui lard , die de handen werheloos laat hangen , niets.
Luiheid en armoede zijn onafscheidelijke
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nen. Eerst vertoont zich de -armoede en boezetnt
nog geen schrik in. Zij nadert; maar de zorgeloosheid behoudt de overhand , zij doet zich op van nabij,
maar men hoopt dat er wonderen gebeuren zullen
men legt zich even gerust te slapen , als of de overvloed uit den hemel zou regenen en men ontwaakt
voor honger en gebrek.
VAN DER PALM.

vij Doubt r ben flap tura; zegt : liij dryft door
en laat zich door niets afschrih,hen , even als een
stijfkoppig rund of liever booze stier.
pet ig trite; onbe; be tinentq: alles door elkander,
een boel in 't wilde. De oorsprong ligt in het volgende. In sommige provincien noenit men het eenjarige rund , enter en het tweejarige twenter. Zoo
nu deze van verschillenden ouderdom tegen de bedoeling des eigenaars aan , door elkander geraken ,
op een kamp, Naar de stier den vrijen toegang heeft,
dan worden ook de enters door denzelven besprongen , en de boel is in 't wilde.
at Dreft nitt Ind am be Dakiten/ zegt men als jets
weinig beteehent , of weinig voordeel aanbrengt, ontleend aan de bij6n , als zij weinig stuifmeel in de
groefjes aan de achterste pooten, aanbrengen en men
van dezelve zegt zij zijn slecht beladen , zij hebben weinig om de hakken.
%I§ be Son onbq berfiten in be frpabniu.
De dieren kennen toch de middelen niet waardoor
de mensch zich aan de duisternis onttrekt , en zoo
41D

ook doet onkunde on: dihwjels in de heuze der beste
middelen dwalen.

Zij is zelfs wel aan een stuurman gelijk, die alle
zeilen bijhaalt , om het op een klip te zetten.
BRITSCHE GEDACHTEN.
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ern 1inija4 ern litnijaaV en ern buff aan ten fmuljacq.
flit spreekwoord grondt zich op de veronderstelling
-of liever dwaling, dat als de koeijen in het voorjaar
veel kuijen of vaarshalven werpen , dit een voorteeken zoude zijn van een ongunstig jaar , terwijl het
daarentegen een voordeelig jaar zou voorspellen , als
men meestal bul of stierkalveren teelt.
t ;rug I§ met ben tap taan ! pollen/ zegt men van
een dronkaard die de hroeg heeft moeten verlaten.
Mogt men dit nimmer van iemand kunnen zeggen;
want dronkenschap verzwakt den geest, ondermijnt het ligchaam , — is een dief voor de beurs, en
een duivel voor de ziel.
V. E.

Frerktnig en.

11 A R K.

De harp is een zeker getand gereedschap voor den
'thin of ook voor het hooi en het land, fig. zegt men:
zoo ItUfa ft ten Dark / en van daar flfi i0 ten ftjjtie
Dath: een stroef , stfjf mensch.
Allen meet 3ien Dor be bait (ook wel vorh) aan ben
fteri Sit : men moat op den toestand eener zaah behoorliih acht geven , zoo als de hooijers bij het nagaan of hunne harken die zij gebruiken moeten , los
of vast aan den steel zijn om in hun werk niet belemmerd te worden.
Wij zijn maar al te veel gewoon de za,ken slechts

LEI 4

oppervlakkig te bezien en haar gewigt ligter te achten , naar mate wij die gemeenzaam zien gebeuren.
Hierdoor hield men wel eens het snoodste bedrog
voor deugdelijke staatkunde en de eerlooste onregtvaardigbeid voor wijs beleid.
VAN ALPHEN.
H

E K.

Doorgaans komt men over een dam in de weide ,,
en dezelve worth door een ha afgesloten. Verzuimt
men dit , dan loopt het vee er uit , en vandaar zegt
men : Da Deft ill bait btu barn/ voor : er is geen
toezigt.
f2# laat of jams Da Deft aan ben outwit barn : hja
maaht Beene verandering in de zaah , of h?j brengt
ze weer zoo als zij te voren was.
e 4eRften An berDangen: de zaken zjen veranderd.
Iet An be Dellituiter# / zegt men van het laatste
paar bfj eene begrafenis.
4.1'1

K

A R.

Alen itiorbt m boo; ern inegitinq omlie gereben ban
boo; ten orbentelpft *nig / zegt men in het gemeene
Leven , bij het ondergaan van beleedigingen , door
iemand van geen fatsoen of harahter.
(Er I0 niet beef op be Rat te laben : er is weinig
geld bij dat huweljeh le verwachten.
e ha; 0 aan An aari niet gebonben : de zaah hangt
niet van hem af, of hlj moet het werk niet doen,
met zinspeling op een paard , dat voor een kar gespannen is en die moet voorttrekken.
k,'4n fiarretjc gaat op een 3a/billet(: (die in tegendb.
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overstelling van een hleiweg , doorgaans bereden kan
worden) het gaat hem wel. Rif heeft voorspoed.

K L 0 E T.
Zap i§ Rid aan be idea De hloet is de tweetand
aan het voorste gedeelte van een schippers boom.
Steekt hij den laatsten diep in een kleigrond, dan
bligt er van aan de Abet kleven, en dit worth op
het land en bij de vaart spreekw. toegepast, op een
kwaad gerucht , dat meer of min waar bevonden is.

in

0 L E N.

Vat i luau; (oak wel Koren) op 30 maim : dat
bo u t in zijn voordeel nit.
Vast; i Witt in ben maim : lets gaande — men
brouwt wat in het geheim.
N ittiOt jet Koren ban 3ijn mem: hij is zelf de
oorzaah dat hfj niets verdient.
110 Aerft ern flag ban ben =fen him: Os is niet
wel O. zje n zinnen. In dien zin zegt men ook dat
iemand : „Ilan inoientit§ foopt/ vooral wanneer hij
half dronken is.
Ve man isi boa; ben bang: able: loopt in het
Wilde, ook wel : hi; is geen meester van zone driften.
Het gebeurde meermalen , dat men, schoon het

regt aan zijne zijde hebbende , zich met zulk een
drift van hartstogten verdedigde , dat men de waarheid bezwalkte en de goede zaak , welke men voorstond , den vijand ten prooi gaf, die dan al spoedig
de hoofdzaak liet varen en stof tot beschuldiging vond
welke hij to voren niet had.
BONNET.
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Za4. i§ ban narDt rue? ban ben molen in Det thoub
onvegaan. Dit omgaan is eene aardige zinspeling
op de beweging der molenwieken , en de zin van
het spreekwoord is : daar is meer gebeurd dan men
denken zou.
Vie eergit Ilona/ bit cer§t maaft: die er het eerste
b9e is, wordt , het spoedigste bediend.
Men meet ben luinb niet boor be (moles) Darien
iaten irraa4en: men moet Been t9'd verzuimen, Beene
gunstige gelegenheid ongebruiht voorbff laten gaan ,
ontleend aan een' onhandigen of luijen molenaar, die
verzuimt de zeilen voor de hehken der molenwiehen
te leggen en zoo doende den wind , die het geheel
in beweging moet brengen , door de hekken laat
ontsnappen.
em 'Um niubbe Rom file 4fi te maten Decit/ Wit D4
ten oanfrDe inoten oprigten: om een hleinigheid die h#
beoogt wil h9e al te reel omslag "when.
Wel, vrient ! waerom dit groot beslagh ?
Waerom toch brengt ghij voor den dagh
Dit nieu , dit hart , dit eijcken hout ?
Het schijnt dat ghij een meulen bout;
Een meta', eijlaas ! wat gact u aan ?
Voorwaer het is te veel bestaen
Want nae dat ick dit stuck bemerck ,
Soo gaet ghij wonder vreemt te werck ;
Want siet ghij hebt soo slappen sack
Als of 'er niet veel in en stack ;
En 't graen dat u te malen staet
Dat gingh wel in een kleijne maet;
Des schoon ghij maeckt het al tot meel ,
Een queeren waer u noch te veel.
Ghij daerom , soo ghij mij gelooft ,
Bedenck u , vrient ! en rust uw hooft ;
Gf gaet ghij voort , gewis ghij dwaelt i
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Want al* dit,koren is gemaelt ,
(Dat weijnigh tijts behoeven sal ,)
Soo naeckt u niet dan ongeval;
Want of uw meul' zal stile staen ,
Of wel sij moet ter huure gaen ,
En wat het zij , 't is beijde quaet ,
Des laet het stuck gelijck het staet ;
Want veel beslagh en weijnigh graen
En kan met reden niet bestaen.
CATS.
It it 31tIfen lit vg5ob rn ben molenaar Wen frDeibent
bie frDeiben 3oo bed. De molenaar scheidt, verdeelt,
verbrijzelt , elken graankorrel. Ook de hoeveelheid
der granen van den eenen en den anderen , die bij
hem laten malen , en men gebruikt derhalve dit
spreekwoord in tw9felachtige gevallen , die men beslissen kin nosh wil.
anaart mail; gem morentiegi: zoeh maar Been nit-

vlugten of wegen.

P

L 0 E G.

Iii gaat ItOtig aan ben plow 4' begeeft zich met
lust aan den arbeid.

Alen meet be janbrn maq aan ben plots itaan:
de zaah maar ondernemen.
Vat i mOn /mom en ntn pion: infin middel van
bestaan.

Uir boo; ben Om tj roil luorben / moet bien 3e1be aanbatten of tioortbrUlien: wie jets wezenliths in
de Maatschapp# wil zfin, snoet het door eigen arbeid en vlfit verhtlygen.

Onze Voorouders waren gewoon zich zoo veel
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werks op de schouderen te laden , dat er weinig tijds
overbleef, om aan spel en gastmalen op te offeren i
en behoeft men te vragen , of zij daardoor lets voortreffelijks hebben verkregen en te weeg gebragt ? Men
zie slechts het gebouw van glorie, niet slechts in
den handel met deszelfs schatten , maar ook in staatkande , in geleerdheid en wetenschappen door hen
gesticht , zoo dat ooze kleine, moerassige plek gronds
het eerste land van Europa heeft mogen geheeten
worden ! Konden wij deze dagen , niet slechts in
het geheugen terug roepen , maar ook andermaal tot
wezenlijkheid brengen !
OCKERSE.

SLUI sa
DU togt ail ern fini§/ met zinspeling op de trekking er van : het togt zeer steri.
Ve flui3en 30 I:carol:Iran: de zaah is begonnen, en
?noel Karen gang hebben.
SPADE.
DO 1-terra be fpabe in ben büft. Zie doer.
1J)4 it getuenb win fpabe en piing: aan ruwen zwaren
arbeid.

V o R K.
IN nremt te Ind

Duet

op 3On Mark. Zie hooi.

WAGEN.
N fpant be paarben arDte3. ben Innen: hij legt de
zaak verheerd aan.
Vet i# ail een 13#1 be rab aan ben Innen/ geheel
overtellig.
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ZEISSEN.

ZO, fiaat 3fin 36,4m in rot anberinan0 Bonn: 4 fj
matigt zich eens anderen voordeel aan , of ook wel :
hi dringt zich in eens anderen werizaamheid in.

Arbeid.
---....411.....---

BOUWEN

(Land).

't 1 0
, in ben boulti baarinebc / d. i. druk werh , zoo
als de landlieden in den bouwtijd , dien zij niet verzuimen mogen.
't kind der vlijt
Ontweldigt moedig aan den tijd

De nutte Lan dbouw ,

Het gras, en legt het op voor nadrende saizoenen
•

.

.. , .
De wagens worden blij gelaen ,

.

Zij rijden rinklend of en aan ,
En schudden in 't verschiet als wankelende bergen.
...... . . . : .
...........
Ja , nijvre Vadetlandsche vlijt
Ontziet geen zweet , verzuinit geen tijd ;
Maar oogst zich wintervreugd in schoone zomerdagen.
P. MOENS.

Do boutut arDtrruit: zijne zahen gaan terug.
DELVEN•
I t ten finii boo; ern anbq brift bait q 3eibe Hot
in. Zie huil.
^ JB
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DORSCHEN.
pp bor§rDt rjooi : (ook wel haf) hjj doe! vergeefsche
moeite.

EGGEN.

Alen Ran nut Dein torn nor4 Omen/ is eene gemeenzame spreekwijie , beteekenende dat men }met
iemand niets uitrigten han.
H

00IJE N.

Ptt i§ Ern Dooitfib: gij behoeft u zoo niet te hausten , als in het druhste van den hooibouw , dan toch
moet er veel in het afgemaaide gras gearbeid worden, opdat het in den korst mogelijken tijd, behoorlijk gedroogd en ingezameld kunne worden.
p4 riooit e; rube/ zegt men wanneer iemand iets
schandelijh goedhoop weggeeft.
IN pat tilt DOI:tell: nit werhen.
pet i ,i Da yAen en itieberDooUen: het is druhte zonder
voordeel en gewin — dubbel werh. Ontleend van
den hooibouw. Wanneer men toch bij de inzameling van het hooi , vooral op kleigronden te veel
spoed maakt , geraakt al ligt het opgeslagen hooi
aan het broeijen , waardoor men dan dikwijIs genoodzaakt is het andermaal geheel om te werken.
pert yin/ oat( Dnoijen / zegt de Landman , als dit
weldadig Licht helder schijnt , om zijn yolk tot den
hooibouw aan te moedigen , en ook wij zeggen het
ter opwekking om van eene gunstige gelegenheideen
goed gebruih, te mahen.
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MAA.IJE N.

fat ientanb pait/ 3stI DU rnactUen: elhe daad heeft
zgne eigendommelg he gevolgen.
Wie slechts zijne zinnelijke lusten zoekt te bevredigen , zal daarvau verderf inoogsten , maar wie naar
waarheid en deugd streeft, ontvangt daarvoor niet
minder dan de eeuwige gelukzaligheid tot -zijne belooning.
ZOLLIKOFER.

pij inactit be ftappei§: hg homt met zfin werk te laat.
Men spreekt ook van met be lioeten maaPen/ als
men die hrom naar buiten zet.
IN ieeft pa lied at§ 44 pilliten en maitfien Ran: hfj
heeft voor het tegenwoordige en toekomende genoeg.
111 A L E N.
pet inaaft itt in net Doofb: het homt mg gedurig
weer in den zin.
te rer§t RI:tint/ bie eer;it madt. Zie molen.
V)4 geractift aan net mien: hg begint te mijmeren.
p# Rai= in be matins: h geraaht aan het dwalen , ook: hij wordt door het gemeene yolk omsingeld,
voortgestuwd.
4.S.

Wie dit ondervonden , zeker de gebroeders DE WITT,
ten jare 1672, en dat , op zulk eene ontroerende
wijze , als WAGENAAR met zijn fiksche pen heeft gemaald , opdat wij Nederianders , dit nog na zoo langen
tijd, zouden verfoeijen en betreRren.
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MELKEN.
men met be Rae Wet =Men/ 'mug be fitenen niet
aftrekiten: men moet zich wel van de gelegenheid bedienen ; maar dezelve nooit onbescheiden misbruihen.

MESTEN.
e he§te met i§ be§ rjeeeen cog/ is een spreekw.
dat van den Godsdienstigen zin onzer voorouders
getuigt , die daardoor to kennen gaven de noodzahel# hheid van den Goddelfjhen zegen op den ahherbouw.
(JD

De Goddelijke hand
Maakt de opgeploegde voren dronken
Tot uit de weeke kluit
Daar

dropplend nat is ingezonken
Gezegend voedsel spruit.
PSALMBERIJMING.

te milt / tni#t flirt/ inaa bit niet ntiOti bie
In smudge streken van ons Vaderland noemt men
de mest , mist of mis vandaar dit spreekw., hetwelk
niet anders wil zeggen als : die vin land bemest ,
geniet er de vruchten van ; maar die het niet bemest , mist dezelve. Gelijksoortig is een veel prover , niet minder in gebruik : IPie 30n Taub Hirt beIlan heft.. ten. De zin is dezelfde.
ftr.. t/ litorbt

00GST EN.
Is eigenlijk het jaarlijks inzamelen van veldvruch-ten ; maar wordt ook fig. van andere zaken , b. v.
moeite , verdriet of blijdschap gebruikt.
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PLOEGEN.
plaegt op rot fen: hjj doet vruchteloozen arbeid.
piergt met ren0 anber# ftaff: hij maakt van Bens
anderen woord of werh , als ware het **ft eigen ,
gebruih. Op tleend aan 1tigt. XIV vs. 18.
Het geheele onderhoud van SIMSON met zijne gasten
op de bruiloft wordt , daar dichterlijk voorgesteld.
wil met u thans raadsels spreken; raadt
S imsoN ,
dezelve !
De Gasten. Zeg dan uw raadsel ! Wij hooren aan.
Van den eter kwam spijs ,
SIMSON.
Van den sterken en wreeden zoetigheid.
De Gasten. Zoeter is niets dan honig ,
Sterker is niets dan den leeuw.
Hadt gij niet geploegd met mijn kalf. Gij
imsoN .
S
zoudt niet opgelost hebben mijn raadsel.
HERDER.

Het kali is SIMSON ' s bruid. De Oosterlingen vergelijken dikwijls hunne vrouwen bij koeUen en kalven.
D'ARVIEUX.

PLUKKE N.
pittftt be tiruOten butt Arun arbeib: hij geniet
de voordeelen daarvan.
rOat tuorbt Jn grouftt/ zegt men van iemand, dien
men reel geld en goed afhaalt.
Vie aim ben jooitero ftaat Oulu: die de naaste gelegenheid heeft bedient er zich van. Zoo zegt men
ook: 4 ie in 't riot Sit mak pOpje§.
zorgt voor zfjn genot.
D5 piulit
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V)4 p1uIt inutten op ben Zairian: h beoefent
dichthunst met vrucht.

de

De Helikon , dat aan de Zanggodinnen toegewijde
gebergte, leverde de heerlijkste planten en vruchten op
zoo gezond, dat, naar men meen.de , zelfs de slangen
na derzelver genot , haar gif verloren.
N.

P OTE N.
Dit woord is hetzelfde met planten , maar wordt
ook spreekw. gebruikt b. v. van iii#IMen in ern 13U-tie; te paten/ voor dezelve daarin te zet ten.

SPINNEN.
Olen Ran ban bat Waft geen garb gam fpinnen.
Zie vlas.
Sal a teen Abe tian fpinnrn: geen winst mede
doen , geen voordeel van hebben.

SCHEREN. (SCHAAP)
't Sing e; op ren frDaapirDeren: men was er op uit
om er van te treh4en.
rinerbt# fajeren be fMapen en be mer§ter§ be
Uatilen#/ zegt men van zulke die hunne zaken aan
minderen toebetrouwen , zonder zich verder mede
te bemoeljen , en de meeste voordeelen daardoor
derven.
icOrett be frriapen / al nap bat 30 hid DeUrn:
hij last zich voor gedane diensten of anderzins betalen , al naar de gegoedheid van de kalanten.

WEIDEN.
RoOtet0 Roe ineibt yap het Rerri4of. Omtrent dit
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spreekwoord teekende ik vroeger aan , dat het de
spitsvindigheid afbeeldt , waarmede zile die in het
bezit van ambten zijn , niets verzuimen, on wat
maar voordeel aanbrengen han , te genieten. Het is
eigenaardig , omdat in het woord herhhof, ook eene
vette weide ligt opgesloten , — omdat bij een koster Beene koeijen behooren ; maar hij dit middel te
baat neemt oni niets te laten verloren gaan, — en eindelijk , omdat hetgeen er door geleerd wordt , vrij
algemeen waar is. (zie spreehw. enz. nit het Dierenrijk bladz. 53.) TUINMAN voegt er bij : %Ire officiM 30n fmerig/ 3eibe '§ Rafter§ tiroutti/ torn 30 ten
tin* liaar# nit be Real ftrecg.
jr)4 ban 30ne nogen lueiben : hij beschouwt lets van
alle rijden met aandacht.

WIEDEN.
TEM Deeft in 30n rigen Min genoeg to inieben: met
zijne eigene zaden (bijzonder huishouding en opvoeding van hinderen) of ooh wel met zijn eigen hart
genoeg te stellen.
's Menschen hart is gelijk aan een hof. Het onkruid of de zaden der boosheid liggen daarin. Met
den tijd spruiten zij uit en vertoonen zich. Die wijs
is en zijn waar gelnk bemint , slaat aanstonds de hand
aan het wieden , — aan het uitrukken van die bedorvene dingen. Hieraan vindt hij genoeg te doen, want
het eene is niet uitgeroeid , of het andere komt weer
boven. Het is derhalve onnoodig in eens anderen
hart te gaan wieden , zoo lang men in het zijne genoeg te doen vindt.
MARTINET.
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ZAAIJEN.
N 3aait niet tied )3000 h# verspreidt Beene goede
begrippen of gezindheden onder zjene medemenschen.

I4

3aait draft; is eene nadere bepaling hiervan.
pet i§ e bun ge3aaib/ als het ware schaarsch gestrooid , zegt men van iemand , die weinig weet.
Me met tranen 3aa0en/ 3uffen met 4ejuir4 maaijen.
Dit is eene fraaije Bijbelsche spreuk, Ps. CXXV : 5,
waar op dan tot nadere verklaring volgt : die het
zaad draagt , dat men zaajen zal , gaat al gaande
en weenende , maar voorzeker zal hij met gejuich
wederhornen, dragende zfine schoven,

Deze spreuk nu wordt onder ons in het gewone
leven spreekw. gebruikt oni aan te duiden : wet
onder kommervolle uitzigten, wordt aangevangen ,
ziet men niet zelden met eene verblijdende uithomst
bekroond.

Toen LUTHER , ZW1NGLI , KALVIIN en anderen
hunne moedige en ijverige pogingen aanwendden , om
den zoo diep vervallenen staat der Christelijke kerk in
leer en in zeden te hervormen , wat al smaad. , wat
al vervolging , wat al vijandelijke tegenwerking roes.
ten zij zich laten welgevailen ! Maar hoe heerlijk was
ook de gezegende nitslag hunner pogingen, van Welke wij nog de vruchten plukken tot op dezen dag.
Met tranen zaaiden zy,, zU maaiden met gejuich. —
Toen. onze vaderen , niet meer geregeerd , maar onderdrukt , en in hunne heiligste regten verkort , het
juk van Spanje van hunne halzen wierpen , wat al
bloed en tranen heeft dit Coen gekost ! en echter door
moed en standvastigheid , verkregen zij wat zij be3
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doelden. Met tranen zaaiden .17 , zij maaiden met
gejuich. —
E. KIST.

IVresehten.
AAR ED' DRUIF.
41'1
4.S

e ap in be fr400f/
c bruif in 4et too?.
CATS.

Geliiktijdige voortbrengsels derhalve in het groeijende rijk , die voedsel en vreugde beloven.
A P P E L.
pet igl ern impel* boo; ben bor§t: lets dat bijzonder lehher smaaht of bevalt.
eat rotte appet in be mantic /
Maaftt Det Babe fruit tot ftDanbe.
Eene spreekw. waarschuwing tegen kwaad gezelschap , dat zoo ligt doolen doet.
pet i§ rut frDip met 3ure appefen/ zegt men wel
van eene ferme regenbui.
Olen matt bacq. een 3u) en appei bfiten : zich de
moefieltjhheden der zaah getroosten , en er maar
doorheen zien to homen.
Ve appet (ook wel de vrucht) bait niet lip ban ben
pm: hinderen aarden gemeenitih naar hunne ouders ; ook wel : oorzaah en gewrocht liggen vaah
digt bj elhander ; maar hoe dan ook
?lids was in 't groot heelal ooit doelloos of verloren ,
God heeft aan elke daad haar wis gevolg beschoren.
FEITLI.
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1j is e; Ea* a10 ten trate appet 04 ten fruitbroutn.
Zie het gelijksoortige spreekwoord op hoot.
pet i ern oe3tra atgi een appettje: een mooi rond ,
hleurig gelaat , ja ren Men; aid befieffen;/ wordt hiermede tot het zelfde oogmerk bijgebragt.
't ao bete; cox appet gegeben ban orgeten: beter
hunnen en willen geven dan te moeten ontvangen.
3ai Wet appeten but; 34n getb ftie3en. Dit wordt
ook van efferen gezegd. Men zie ter verklaring
er van de spreekw. aan het dierenrjh ontleend
bladz. 18.
't 2Un pabeel appef# at,0 peren 't een is naar het
ander. Denkelijk om de bijna gelijke waarde van
beide genoemde vruchten. Zoo geeft men ook tap am
ice; / taab ant nub #3e;.
le met appet# brOt / twat met itich1tti3en betaatb/
(beloond) zulhe kleine gesckenken brengen doorgaans weinig voordeel aan, maar worden wel eens
met spot vergolden.
't 911ppetmannetle Rona ant vat. Wat dit zeggen wil , schrilft
vrij aardig , leeren
de onmatige fruitsnoepers het best door de ondervinding.
41.1

TUINMAN

BLOEN.
plukt Women. Zie plahhen.
brurDten : belooven is Been geven.
Ziormen
Op schoone bloemen is niet te roemen ,
Op schoone vrouwen is niet te bouwen:
Want beider eer , is wonder teer.
MERGH VAN SPREEKWOORDEN 1660.

To Doubt erne bleemte3ing : 491 doet tnededeeling
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-van den voornaamsten inhoud of van de merhwaardigste bijzonderheden nit een werk.
acq. groOrn of inaffen Rea10 f frioempje§ op 30
Donlb/ wordt van den grijsaard gezegd , die nail,'
het graf is.
41B

Gelijk het buigzaam was zich telkens laat verkneden
En altoos lenig nooit in eenen norm verstij ft ,
Naar duizendmaal vervormd , nogthans hetzelfde blijft
Zoo blijft ook onze ziel , die altoos voort zal Buren ,
Dezelfde , doch verhuist in allerlei figuren.
OVIDIUS.

^ oo M.
Xup'frDen ben boom rn be fOorO mat men germ bringer§ 5etten: men mag in huiseltyhe zahen tusschen
man en vrouw niet homen.
arIe2 be boom groat iff/ i0 be plants; boob/ wordt
gebruikt van iemand, die een belangrijhe zaak te laat
aanvangt , of ook wel om aan to duiden : men slooft
zich dikwfils voor anderen a f, zonder zelf genot van
**nen arbeid te hebben.
Cen Doom bait niet ft ben terften flag / en derhalve
moet men niet meenen , dat men altijd alles op eens
naar zijn zin zal krijgen. De aanhouder win!.
Zoo MO be boom bait/ frigt 4u liggen: zoo als de
mensch sterft is zijn lot beslist.
Een Goddelijke glans
Om 't hoofd des braven mans !
Wie dien bezit , beschouwt in 't helderst licht
Het somber rijk der dooden ,
De straffen , daar bereid voor Godvergeten snooden
Om misdahi ------- bier verrigt,
Hij ziet hen daar verbleeken
Voor 't ijzren vonnis dat onkreukbre regters spreken,
Een vonnis, nooit door bede of traan vcrligt.
PINDARUS.
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Irannee; een boom te; aarbe Mit/ maarit idle; bat
taftficn firllgt: bly den dood doet ieder erfgenaam
zijn best om het vine van de nalatenschap des overledenen le behomen , of ook wel als iemand in de
laagte is , wordt hij al ligt overheerd.
Do

Gcsellen! let 'er op, waer bomen nedervailen;
Daer is terstont het volck genegen om te mallen ,
Een ijder tijt 'er aen , als tot een vollen roof :
Een grijpt 'er naer de vrucht , een ander naer het loof,
Een derde klimt 'er in , en set sich in de tacken ,
En wil se met gewelt tot enckel mutsert hacken ;
De vierde grijpt de bijl , en klooft de gantsche stam ,
En maeckt de wortels sells tot voetsel van de vlam:
Een van den jongen hoop, geprickelt van de minne ,
Komt swieren uijt het dorp , met

CLORIS

zijn vriendinne ,

Die grijpt het fijnste rijs , en vlecht een groene krans ,
En set se 't meijsjen op, en leijt se naar den dans;
In 't korte , gansch het dorp dat soeckt "er jets te plucken ,
Dat haelt 'er zijn gerief, en al met groote stucken :
De boomen onder dies die steiji en hooge staen
Baer komt geen dertel kint , geen stoute lecker acn.
Vraeght niet wat dit beduijt , het zijn bekende dingen ,
Het laeghste van den tuijn dat wil men overspringen :
De hont die onder leijt Bien bijt het gansche rot ,
En wien het qualick gaet en is naer enckel spot.
CATS.

N tern ban ben Doom Doom af/ kan bier niet
aanmerking komen, zoo men gelijk wij vroeger gisten,
aan bodem denken moet. In alien gevalle zal het
wel beteekenen : hei verteert zijn goed , zonder op
de vermindering zijner bezitting te letten.
Oarin boonnu/ gerbe tatutten: is de oorzaah goed,
dan zullen het de gevolgen ooh wel zijn.
pane boomen bangcn beet luinb. 0 Al wat laag en
sisal is , (schreef ik vroeger bij een gelijksoortig
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spreekwoord) gevoelt weinig winds , maar tegen hetgeen hoog en wijd uitgebreid is , druischt zeer veel
winds aan. " Wanneer men derhalve zegt Wino
boomen Vangen tied Laing / bedoelt men daarmede :
groote aanzienlfjhe personen staan het meeste aan haat
en laster bloot , of ook wet : wie zich boven staat
verheft , heeft veel noodig om zich staande te houden.

Wanneer men een nedrig, of , gelijk men zegt, een
vergeeten Burger in de Waereld is , laag en bedekt
voor veele anderen , Lheeft men weinig aanstoots te
lijden : maar als men in eene hooge bediening praalt,
als men veel luister in de Waereld vertoont, dan gaat
het, gelijk het den hoogen Boomen gaat, men vangt veel
wind. Op een zoodanigen zijn alter oogen geslaagen :
elk doet den mond van hem open : ieder beoordeelt
deszelfs daaden : en de nijd zet veelen op , om tegen
hem met geweld aan te drnisschen. — Wat wilt gij
in de Waereld. zija ? Waar begeert gij geplaatst te
.worden , onder de vergeeten Burgers , of onder de
Aanzienlijksten ? Gij zult , denk ik antwoorden :
waar God mij plaatzen wil: want dat zal het best
weezen. Dit is goed. Onder de vergeeten Burgers
kan men veel rust genieten : onder de Aanzienlijksten
veel nuts doen aan anderen , doch wel doende , zal
men het gedruisch der nijdigen zich kunnen getroosten.
MARTINET.

Ott 3litt Rad§ ai§ Damen: hinge manschappen.
00 3urDt Denim uit be aarbe/ zoo spreekt men
boertend van iemand , die om een beuzeling diepe
zuchten laat hooren. Het staat dus gelijk met: 10
fOrrit tram met tuiten.
Dikwerf vertoont zich eene beweging der ziel door
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onaangename merkteekenen, terwip er echter mogelijk
iirsevendig datgene niet is , wat er van buiten schijnt
te zijn. Mogelijk voedt het hart zich met een gemengden hartstogt en vertoont alleen van buiten het
onaangenaame gedeelte om het aangename voor zich
zelven te behouden. Mogelijk vindt het gemoed zijne
rekening bij een lijden , waarmede het zich zoo gemeenzaam gemaakt heeft, dat het daardoor onvatbaar
is voor aangenamer gewaarwordingen.
RIEDEL.

the boo men Wen 3irD nict brrpianten/ omdat zij
namelijk dan meestal sterven — en dit work derhalve op bejaarde lieden toegepast , wiens verandering van woonplaats of stand soms doodelijk is.
4

B o 0 rr.
pet i§ lima; cm Doan in rrn Drouinfictri: het brengt
al zeer weinig lot de zaah toe.
1)4 iaf jmin ten tooben of IN3aten Doan: (een kogel) hfi school hem dood.
i§ in be boom. Hier over schreef ik vroeger
Wij kennen de wel aangename, maar sterke reuk
der paardenboonen , zoo dat het zelfs zeer gevaarlijk
is , zich in derzelver nabijheid , tijdens hares bloei
te slapen te leggen. Wie er zich dan lang in ophoudt , geraakt bedwelmd , en vandaar dat : D4 i§ in
br boonrn/ op iemand , die in de war is wordt toegepast : "
i§ r; ttitgetioonbt ziet op de onder ons gebruikelijke verkiezing door het uithalen van een zwarte
of Witte boon uit een zak en zegt : de heuze is niet
op hem gevallen.
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• i§ met een Diaad met boonen (kinderspel) ti. Vetjagen: voor het geringsle bevreesd.
20 matt Wel uit ern 3aft met Doom liereRenb Ivorben zegt men van verre , vermeende bloedverwantschap.

Pongq matt raauhte boonen Sort : h doet zelfs
het anders onbruiibare smahelijh vinden.
4crit 3lin Doontie# baarop to Week!' oefegb. Men
•
weekt boonen tegen zekeren tijd out die dan to eten
en van bier dat het spreekw. zegt heeft er zeher op gerehend , en va:ten staat op gemaahl.
2jne Doontle0 turefien bazq niet: hi" ban het daar
niet tang houden.

Nt§ be Donnell bforOrn / be 3otten gulden. Wij
meenen dat in dit spreekwoord , groejjen alleen
oin het Haim is gekozen , en men door hetzelve ,
daar bij het aankomen en vallen der bladeren de
gekken bet ergst zijn heeft willen aanduiden , dat
zij in den zomer op bun best zijn, Mogelijk kan
het eater nog peter dan hierdoor verklaatd %Norden.
geltftt be prinrepfe of fulfterboontj0; Do Derft
•
30n tlib geDab: hij is niet nicer die hill le voren
was , maar verarmd.

B 0 T E 11.
ern Daa,2 in be trote;/ gebruikt men van
eene anders goede zaah onaangenaam
't
welk
jets ,
afzigtelfjh gnaaht , zoo als een haar de boter.
Zotq. ft ben 140/ betaling bid' de afievering.
pet i i Dote; aan be pig gelmerrb: vergeefsche arbeid. Men leze over den oorsprong hiervan 't Been
ik vroeger in het midden bragt. Zie nieuwe proe4,k
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ven achter de spreekw. aan het Dierenrijk ontleend
bladz. 9.
inaagt
niet na inat be ttotq Rogt: hi/ gaat
verkwistend to wet-h.
reel Maggen/ luttcl Dotq: veel opsckik en weinig
geld. Verg. Spreekw. aan de Scheepvaart ontleend.
bladz. 146.
Beoordeel niet het kleed ; maar let op iemands da'an ,
Want de ondeugd trekt wel eens de rijkste kleedren aan.
FEDDERSEN.

Vet i§ Doter* tot ben boom (bodem) toe/ zegt men
van overdrevene of onverwachte vriendelijAheid.
Vriendelijkheid is dan, wanneer zij opregt is , een
zachte balsenigeur, dcch niet wel gemeend vaak een
doodelijk vergif.
TISSEL.

i

iff met 30n nen§ in be bate; gthaffen: gehihhig
geweest. (Bit wordt vooral van een voordeelig huwelijk gebruikt.)
pet Wit flirt boterrn: niet geluhken. De zaak wil
zich niet goed schihken, even als onder het karnen,
de boterstof zich niet behoorlijk wil afscheiden.
Jnen Ran niet Dote= two; tie melk grronnen
men moet in alles *an tijd afwachten.

BR AA M.
Ott is firtq ten Dram ban ten Uir§. Noordbrabandsch spreekw. roan de eerste blijft nog lets, aan
de laatste niets hangen. Een braam noemt men een
naarstige , driftige , een lies , eene slaperige , goede vrouw.
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D

U F.

bruitien inn 3utt2/ ontleend aan de overbekende
fabel van de vos , wordt van hem gebezigd die
jets veracht , omdat 14 het niet bekomen mug.

Go

T.

Zee broog Mgt' cart/ voor zeer droog.
pet it ern Borten-teffq: iemand die zeer hleingeestig in gine onderzoekingen is , even als iemand ,
die korrel voor korrel wilde natellen.

G

It A S.

Sao green WI grafi/ of pet gra# Sit Dtm nog
tulifOrn be tanben/ zegt men van een jong nog onbedreven mensch , ook vvel van de zoogenoemde hannehemaatiers en anderen, als zij onder ons werk komen zoeken.
Zou die vernederende taal betrekkelijk de zoogenoemde groenen ook ontleend zijn van den haat, die
eertijds to Bonze tusschen de twee factien welke men
ter onderseheiding groenen en blanuwen noemde, plaats
vond ?
J. A. DE C.

ntaait Dem Det Brat.i two; be Imam ineg: hi/ beneemt hem de geschihte gelegenheid tot jets.
1)0 gra0buint in ten antler§ goeb/ at§ ten WIE0 in
be Rooltitaren: 49 speelt mooi weer van heigeen een
ander toehomt , zoo zegt men ook: p4 betaaft uit
ten§ antler§ tieur§. Xcert op ern antra§ gum. -htoolit garb bun; ban eenl anberO turf.
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04 taat e; gra# die; ornOen : hfj :telt het uit ,
ook wel: laat het ongemerht voorbfj gaan.
pfi fan been graci ontiq. be Borten grorOcn: h# loopt
snel — is vlug in zijne - bezigheden — is naarstig
of voortvarend.
at i rerb0 fang met gra§ liegroeib : dat is al eene
oude gewoonte geworden.
ItIN is op Stn faatfte Brae. De zin is : zijne zaken
zijn verloopen. Hij heeft niet meer te verwachten ,
4.ID

even als een rund , dat gedurende den zomer gedurig andere weide gehad heeft , en eindelijk tegen
dat de staltijd ophanden is , op zijne laatste weide
gaat.

HAVER.
al l§§ Drt lb! 0 / 0 Det garb 4atiQ 3acten. Dit words
wel in re venerea gebruikt , maar meer algemeen
zegt het : als niemand er op let , moet men zfjn'

gang maar gaan.
',Cate Oahu funt ocift op : het wel gelukken van iets
hang! niet altiid van den spoed of dien men maaht.
Men han somigds zelJs door dralen tot zyjn doel
gerahen.

De Romeinsche veldheer FABIUS legerde zich steeds
op boogten , — vermeed zorgvuldig elken veldslag ,
gaf HANNIBAL gedurig werk , en stelde door deze
wijze van oorlogen then kloeken veldheer te lenr ,
tot dat hij deszelfs afgematte leger overwon.
MILLOT.

Men gebruikt het spreekw. ook we! van zulken
die zich langzaam ontwihhelen , dock wier aanleg
goede hope geeft.
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00 oerft be paarben tange ijatie?.: zweepslagen.
pet i§ ftubenten jabs : rozijnen en amandelen ,
waarschijnlijk afkomstig van het gebzuik dier vruchten bij het driiiken op partijen.
p i inrtrIt Drt Ilan Oahu tot gort. Gort is de gepelde vrucht , dus de zin is : hi" deelt het hem van
het begin tot het einde tnede.

H AZ EL NOOT.
2iJn Dart i§ 300 Mein f' een Daylnoot / zegt men
van een hleinnioedig man. De vergelijking van het
hart met de laatste, is wegens den worm eigenaardig.
HEN N EP.
IN rieeft boos ten rtintprn-heirftQ 0 cii eh r n / zegt
men boertende van iemand die opgehangen is ofzich
zelden verhangen heeft.

1i o o x.
(fie Dui en te gra§: vooridurend zoiner en winter,
een geheel jaar. Zoo zegt men van een boerenplaats
met wei- en hooiland jj Ron er te Dont en te gra§
rent Roe per mown Douben/ d. i. hij kan er zoo
vele koeijen weiden en melken , als er morgentallen
lands zijn , dewijl de landerijen voor dat getal jaarlijks het benoodigde hooi en gras kunnen opleveren.
gre b oat en te gra0/ beteekent echter ook wel nu en
dan of ook wel : zelden. Zoo zegt men van een'
stuursch tnensch : 00 fa* te Doot en te ora§/ ontleend aan beesten , die hooi of gras eten , oni aan
te duiden dat hij zeldzaam lacht.
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De menschenkenner houdt den zoodanigen altijd in
het oog. Hij kart braaf ziju, maar stille wateren
hebben diepe gronden.
DE SPECTATOR.

pet i# ten =0 in ten boe *Lai (zeker moeijelijk
te vinden) zegt men van een geringe hans b. v. in
de loterij.
11)Ett Raattitien 30 Dori/ zegt men van de boeren , als
zij op oud Gregoriaansche wijze, langdradig zingen.
Tijdens de geschillen over het kerkgezang , werd
den Voorzanger te naardingen door de regering bevolen spoediger te zingen. Nu verkortte doze het
gezang op het horologie , en daar hij b. v. twaalf
minuten over een vers gezongen had , zong hij er
nu elf over.
VAN IPEREN.

t(1 yin Dent een itnap3aft bar 1)11i toebertrouirten/
Dab ift borg boo; 't 1m. Zie mtine opheldering van
donkere spreekwoorden , in de Nalezingen op die
aan het Dierenrijk ontleend. bladz. 5.

pet ooi op en be Rot boob / zegt men, als een
vroeger welgesteld man bij zijn overlijden niets te
erven over laat. Het is op en toe.
IN De* q. ben Dooi ban: hij wit er niet aan. Maar
van waar dit?
p4 =nit te beef Dooi op 30n born: hij onderneemt
le veel te gelifh.
II 0 U T.
Nur Rant i§ gem pliiDout (ook timmerhout): alien
zyn niet lot alles in staat. Men gebruikt het ook
betrekkelijk andere zahen dan pout.
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Dan bilt bout 3aalit men pianiten : met hetgeen deugtdelijk is /an men seat uitvoeren.
K A A S.
vm tierRciopt rtaki : hij vilzelt de zaak hoog op ,
zoo als op de markten bij het uitventen van kaas ,
meermalen geschiedt.
K A F.

let t§ itaf gebor§Ot: vruclatelooze arbeid , vergeefich werk verrigt.
K E R S.

Met groom peeren 0 rtinaab Rerfen eten / 34 inerpen op 't faat§t met be fteenen / is een spreekwoordelijke waarschuwing om zich niet te gemeenzaam
met zoogenoemde groote lieden aantestellen , dewiji
dit noodlottig in de gevolgen kan zijn.
Alle Grooten zijn wel groot in naam , maar niet
altoos in verstand en in deugden. Men treft onbeseheidene en hoogmoedige aan. Eert hu.nnen rang ,
maar gaat ook niet veel verder. Hoadt van hen of
op een zekeren afstand : mijdt eene te groote gemeenzaamheid met hen.
MARTINET.

K. N 0 L.
IN Decft 3ir4 ern final: laten it* maiten/ zegt men :
wanneer iemand zich een leugen op den mouw heel
latest spelden , en moet verklaard worden uit een
ander spreekwoord: In lierriciopt Dein knolten Um)?
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titrornenj d. bedriegi hem , gelijk inland, die
lets van mindere waarde geeft dan hetgeen waar,
voor men bedongen heeft.
Wat 3a1 menu Rooften/ Rnoilen met are ipeft? Dit
schijnt oudtijds een woord aan de matroozen geweest te zijn , die zich de scheepskost niet lieten
smaken , en eene bedreiging bevat te hebben van een
nog veel minder, erger onthaal. Men zegt ook nog
Dreft Det Verfinoth voor verhorven ; maar van
waar dit zijn oorsprong heeft, schijnt onbekend.
itnoffen inillen jjeltDub inbien 3e gebeUrn
3urien / zoo zegt men bij het behakken dezer plant ,
terwiji dezelve bijna geheel van aarde ontbloot wordende aanvankelijk door den wind heen en weder
geworpen wordt.
Vie finaffen 3aaUen luii / mart ben &ea aan ben
Roren Warm' binben. Daar,, waar men het koren op
stoppelland zaait , duidt men door dit spreekwoord
aan , dat het vooral op zwaren grond raadzaarn is
dit werk zoo spoedig mogelijk , onmiddellijk na den
graanoogst te verrigten.
It op 3U tub itnoffen tuff eten/ mart Maurenli
niet Inroeten. Voor alle zandstreken geldt de regel ,
om niet voor ST. LAURENS te zaaijen ; maar ook niet
na half Augustus.
Of deze drie laatste spreekwoorden ook in overdragteliiken zin gebezigd worden , is ons onbekend.
411,

K 0 0 L.

pet i Roof/ of leis Iterftoopt Root: het is malle
praat , u door zotte vertelseltjes beet te
nemen.
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po omit air Roof ^ 49' word! spoedig groot.
pj Want Roof. Betrekkelijk dit spreekwoord schreef
ik reeds vroeger Dit wordt gebruikt van iemand,
die een eenzaam afgezonderd landleven leidt en zich
nicest met tuinieren onledig houdt. Kool wordt dan
voor alle moesgroenten genomen TUINMAN meent ,
dat het ontleend zou zijn van Keizer D1OCLETIAAN
die , nadat hij het Rijksbewind had neergelegd ,
zich te Salonica in Dalmatie nederzette en zich
slechts met het zaaijen en aankweeken van moeskruiden en tuingewassen bezig hield.
1:Dc fop i be Roof niet imarb : de zaah verdient
niet , dat men er zich zoo veel moeite en oinslag
voor getroost.
Alen Sou rim uit be Rool niet jagen / zegt men van
een klein , naar het uiterlijk voorkomen, weinig beduidend mannetje ; welligt aan het vertelseltje ontleend, dat de kinderen uit de kool konten , en dan
beduidende , dat men zoo iemand nog wat in de
kool zou laten out meer te groeijen. Men heeft ook
wel gedacht aan een haasje , dat nit de kool gejaagd wordt om het te vangen , maar die moeite nog
niet waardig is.
24 -4efthen Ij et Ipert ine0 re;. Imo be tioof opgebOrpt
zegt men van dezulken die vroeg in de voorbaat
, om tot /tun doel te gerahen.
if e; ge3ien MO ern rotte Roof Iij ten grorntin0f/
derhalve , in 't gekeel niet gezien,
verackt.
K 0 it

E

N.

tObt af§ ininteriforen te Infb : hij moet al zeer
veel verduren, even als het wintergraan door de
wisselvalligheid en gestrengheid van het jaargetijde.
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Zoo be gefiftett gem firoab atm/ het I/area 3ou gabftoop 30/ is eene spreekwoordelOke satyre op de
vele en velerlei dwaasheden der menschen.
(LE; i gem form 3onbe; futf. Even zoo als men
zegt : Om gottb 3onbe; fc4ttitn: niets is zoodanig ,
dat er niets op aan te merhen valt. Er zfin colt?/ d
slechten onder de braven.
Dit maakt den regtvaardigen gehard tot waakzaamb.eid en pligtbetoon. Het noodzaakt hem standvastig te zijn in het volvoeren van zijne taak , in booze
tijden. Het stelt hem in de gelegenheid om te midden der hem omringende daisternis , als een licht te
s chij nen.
HUGO BLAIR.

1)0 eet Au forentie groen: hij is betrekkelijk zijne
geldmiddelen zoo ten achteren , dat hij b. v. het
gewas eer het nog tot rijpheid gekomen is , bezwaart , om te kunnen blijven leven.
31 E L K,
Wt i cm mefftbuift/ ook tnefflbaart/ zegt men van
iemand die veel van meth houdt; een fluff/muff/ van
een' laffen jongen.
MISPEL.

Vet i§ 300 rot alb ern mi§prif geldt iets dat bedorven is, zoo als de mispel moet zijn , wanneer hij
gebruikt zal worden.

0 N ARUI D.
411 nftruib berg= niet/ zegt men van ingewortelde
gebrehen , om aan te duiden , dat zij niet uit te roeijen zijn. Dikwijls echter wordt het spreekwoord hoer4
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tend op hem toegepast , die telkens door vroltike
scherts en puntige toespelingen, een gezelschap weet
te vermaken,

P

E E B.

(ID C pep i te
Ilan ben boom gebailen: de zaah
keeft le vroeg Naar beslag gehregen.
pet ig ten getiraben per;: een lehher hapje
een
aangenaam of voordeelig jets'.
OW Dem ern nutilper; : een klap voor den mond.
Us e perm An nog nitt Op: de zaah is nog niet in
dien staat waarin zfy moet z?in. — Het is nog te
vroeg. — De regte tijd is er nog niet.

peeren pre= rotten niet. —mtrent dit spreekwoord
bl. 95.
zie men Nalezingen
3ij jepittrit 3jfl: goede zapet An Tube peerrn
hen als zj verrigt zfin.

fmaaftt je bat peer*? vraagt men bij eon fijne
zet, die aan iemand gegeven worth.
pie

PBUI
3et monbje ail' of 34 prttim 3eggen /
beteekent , met zinspeling op de beweging van den
rnond , als men dit woord langzaam uitspreekt en de
verlenging daardoor van het gelaat het is eenpreutsche zus , gansch niet vriendelijk en aanvallig. Zoo
spreekt men ook van een pruimmonbje / d. een
Mein in een getrokken mondje , dat veel naar een
gedroogd pruimpje zweemt ; maar
Preutsehe zusjes , fijne k q pjes ,
Hoe genepen en hoe net,
Worden goelijk en aanminnig.-,
Air de liefde fuikjes zet.
J. S.

5!
pet i0 ren twile/ of ook wel ern Sure pruim/ zegt
men van eene slechte of moefjeltyhe zaah.

R. 0 0

111.

'De room i Ilan be mart: het beste is van de zaak
af, zij heeft thans veel minder le beduiden. Het
wordt ook wel van personen, in denzelfcien zin gebezigd.

R, 0 0 s.
pii treebt op ro3en: geniet voorspoed.
4ib'

acq i# gem rood 3onbq boornen: men smaaht /tier

Been onvermengd geluh.
Ve t4b ttaart ro3cti: verandering ten goede.

Mit be rood tuff pfuftften meet be bwarncn niet tint3ien: wie van iets voordeel of genoegen wil trehhen,
moet zich door de moeffelipheden daaraan verbonden , niet laten afschrihhen.

Toen de beroemde LA LANDS op zijn vijftiende jaar,,
ill eene openbare, luisterrijke zitting der Parijsche Akademie van wetenschappen , voor de eerstemaal eene
Prijsverhandeling zag bekroonen , ontwaakte bij hem
zulk eene hevige begeerte om de opmerkzaamheid dezer geleerden tot zich te trekken , dat hij het ernstig
besluit nam , van niet eer te rusten , voor dat hij het
zoo ver gebragt had. Hij getroostte zich de grootste
inspanning en trotseerde alle bezwaren met zulk een'
moed en ijver , dat hij na verloop van vijf jaren, als
lid der genoemde Akadernie onder hen zat.
BAUR.

100 fiaapt at§ een roof / zie over dit spreekwoord ,
de Nalezingen op de spreaw. aan de Scheepvaart
ontleend bl. 61. en de Inleiding daartoe M. 9.
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pet it ra3en boo,: be barkenIS geftrooib: moeite aan
nietswaardigen besteed.

R u s.
aong rthi i te buigert/ mut; gene antic Dolmen /
is eene spreekw. herinnering , ors met de opvoeding
vroeg te beginnen.
Want duid dit niet alleen op rauwe boorngewassen ,
Het kan ook boven al op uwe kinders passen ;
Hoort vaders van het huijs , de jeught , de teere jeught ,
Dient van den eersten of gebogen tot de deught.
CATS.

S T R 0 0.

Dit woord wordt genotnen voor een' weinig, bijna
niets beduidende zaak , en men heeft een aantal
spreekwoorden van die nietigheid ontieend , als :
Sou
een ftroo batten. 1)0 left Dein niet ern ftroa
in ben irreg. Pat ift flirt ban ftroo. ij Ian 31c4 met
ten ftroo binben/ of ook wel 1710 is!S met ren ftroo te
treitrien/ van iemand , die zich al zeer gemakkelfjh
tot iets overhalen laat , gebruikt. Daar er nu ook
in het stroo , hoe gering ook , nog onderscheid is ,
zegt men : pin ten Daberftrao / d. om het niinste dat
men bedenken kan. Evenwel wordt in een spreekwoord aan stroo ontleend , op deszelfs hard of taaiheld gedoeld , als men out iets onuitvoerlipis aan
te duiden zegt : Alen Tian grrn ftroo aan ftuft b#ten.
`Xang ftroo en yen ertuten/ zegt men van iets, dat
veel vertooning maaht, maar weinig tebeditiden heeft,
even als de erwten op vetten grond gezaaid , wel
Bens veel loof makes ; maar weinig vruchten opleveren.

65
T

ASK,

Ilarte taftlien lane infinoonit. Dit spreekwoord aan
den wijnbouw ontleend , wijst ons op de noodzakelijkheid om door het besnoeijen van den wijnstok en
het zuiveren van zijn los gewaai, het goede hout meer
voedsel te doen erlangen , tot het voortbrengen van
vele druiven , en leert ons, dat de tegenspoed van dit
leven vaak dienen moet , om ons reiner van hart en
heiliger van wandel te doen worden.
Deze aarde , een strijdperk vol verdriet en tegenspoed,
Is joist voor ons geschikt gelijk zij wezen moet ,
Opdat ons hart , dat ligt aan 't uiterlijk blijft hangen ,
Niet in de strikken der verleiding wordt gevangen.
VAN MERKEN.

T A ILI Wr E .

Va4. ii onftruib oubq be Urine. Deze woorden uit
Matth. XIII genomen, worden spreekwoordelijk overeenkomstig den oorspronkelijken zin onder ons gebruikt , om aan te duiden , dat in de Maatschappij
zicit hwaden onder de goeden mengen. Verg. bladz.
48 op Koren.

T

URF.

't Rana op ren turf nict aan/ EEO men in 't been i§:
bij overvloed is men niet harig op een weinigje.

Zoo ging het ook voormaals in ons Vaderland. bniten het veen , wanneer op St. MAARTEN (1.1. Novemb.) de arnie kinderen met goed gevolg, twee aan
twee met een korf aan de deuren der -vermogenden
rondgingen , onder het zingen van :
Sint Marten is zoo kond
Geef hem een turfken of hout
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Om zich bij te warmen r
Met zijn blanke armen ,
Hier wooiit een rijk man ,
Die veel geven kan
Veel kan hij geven ,
Zalig zal hij leven ,
Zalig zal hij sterven ,
Den Hemel zal hij erven.
V. E.

po Inca ten turf (ook wel een slua caeirtait) in brian
te Mann: h9I is hoogstzuinig.
U J E.
105 i0 300 refit af§ ern uijc of af, een matte it4c: hfj
:telt zich geh4elijh aan. De oorsprong der vergelijking met een itLie of mallen gzie , is ons echter

onbekend.
L A S.

Oct i rin blagiaarb/ iemand , die een vlasachtigen , ligten baard heeft 't Welk inzonderheid van
den eersten baard eens jongelings words gezegd.
ran bat titialii gern garb gam te fpinnen: van die
zaah. is niets le mahen, ook wei met diem jongen
gnensch zal men het diet ver brengen.
ZUIVEL.

3uitlri op 3ttibef/ zeiden onze matige voorouders , als zij Diet wilden dat men tegclijk kaas en
boter op zijn blood zou doen , omdat zij dit overda.
dig achtten. Dit ging wat ver; maar evenwel :
Eet en drilikt op dat gij leven moogt; maar leeft
niet met het oogmerk otn te eten en te drinker',
SENECA.
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Letehtsgesteldheid.

Ceti bronv „Want i§ pub Inuit. ern nate Ala
weft bate; in be Wei. De ondervinding toch heeft
geleerd , dat dergelijke weersgesteldheid, gedurende
de genoemde maanden , voor de weilanden — het
vee en de Woollen zeer voordeelig is.
Voorjaar ! keer immer
Tijdig genoeg ,
Ons komt ge nimmer
I\ immer to vroeg.
HEIM.

gamut tart 31n itaart/ als het op het laatst Bier
maand buijig onaangenaam weder is.

Hoe vaak hij 't vlugtig zwerk beroert
Door buijen , buldrend rondgevoerd ,
Toch Iacht ons in zijn schoot een blijde Lente tegen.

Ondanks der stormen woest geweld ,
Blaast hij viooltjes over 't veld
En 't voorjaarsluchtje doet op jonge bloesems hopen ,
De doodsche rustkoets der natuur
Schuift hij , wijl haar 't ontwikklend vuur
Op nieuw door de aadren gloeit , ter blijde ontwaking open.
>f,
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%prilletie 3oet oceft nog hid ren§ ern Witten Dort'.
Hoe mooi zich het weder dan somtijds Iaat aanzien ,
wordt men toch nog wet door een sneeuwbui verrast.
Zwarte , dreigende wolken worden sons uit alle
hemelstreken nog door den dampkring , die ons omringt, been gejaagd en ontbinden zich dart niet zelden in koude, somtijds met sneeuwvlokken vermengde
regendroppelen of kletterenden hagel , die de ontsprui-*
tende grashalmen en de teedere bloemen, welke reeds
de lagchende knopjes in den koesterenden zonneschijn
ontsloten , met verwoesting dreigen , maar geen nood!
achter die donkere wolken is de Lente geboren.
P. MOENS,
..................

ern tirone illaaart en ern natte %prif / i# be buten naa; Dun Wit.
_Mart en April zijn ons voorzeker in de rij der
maanden het jeugdigst beeld der lagchende hoop. In
hare regterhand houdt zij den bekransten beker der
genieting, maar met een deksel, waarop nog donkere
beelden afgemaald zijn , gesloten. Toch belooft zij
ons voile teugen uit dozen beker , en ontsteekt met
de andere hand het vuur der dankbaarste liefde op
het altaar , aan den Feuwig levenden God geheiligd.
4, 4,

es../........I

bet tura nirt / zegt men op het land wanneer aanhoudende droogte , koude of natheid , nadeelig zip] ,
en in de zamenleving , wanneer iets niet goed goat
of geluht.
p4

Dr* mooi irate; in

Dot Doofb

/ geldt den land-

57
man , die b. v. zijn vee , vroeg in het voorjaar in
de weide drijft.
V)4 Daft ern garbe but: een goede luim , die gelijk is aan een bui , in ras opkoinen en overgaan.
Wel snag men hen voor wisptlturigen houden , die
meestal door hanne luimen geregeerd worden en elken dag aan zich zelven ongelijk zijn ; nu eens van
deze , dan weder van die ontwerpen zwanger gaan ;
heden uwe ootmoedige dienaars , morgen uwe opentlijke vijanden zijn ; nu eens vrolijk en bescheiden ,
dan weder knorrig en onbeleefd zijn ; nu eens in de
gezelschappen den hoogsten toon geven , dan weder
het spreken schijnen verzworen to hebben , en op
welke men zich derhalve in geene omstandigheid des
'evens verlaten kan ; wel mogen zij nuenschen van een
uur, eene minuut of enkele seconden worden genoemd.
DE FAKKEL.

fldub en nat geeft not/ aftfib itiat. Aanhoudend koud
en schraal weder , met sterke droogte , doet de weiden veeltijds zeer terug gaan ; doch zoo het bij koud
weder nog gedurig regent , geeft zulks aan de gewassen eenige verkwikking en bevordert derzelver groei.
(Ern brortitr mown gerft ern DiOben bag. Niet
zelden volgt op een donkeren , regenachtigen morgen , nog schoon weder , en de kennis hiervan , is
inzonderheid voor den landnian van groot belang.
Zoo ook wordt een kwaad humeur in den morgenstond wel eens van eene opgeruimde gemoedsgesteldheid op den dag gevolgd. Zoo wordt ook sours
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bij een donker vooruitzigt nog een blijde toekomst
geboren.
Volbreng a11en getrouw uw pligt ,
En Bens wordt u' het duistre field,
Wat de uitkomst hier moog wezen.
FEITH.

luinben Deülicn 4uti turn- (ook wel heer-) irtinbrn.
Alen ziet niet zelden , dat als de wind, langen tijd
Hit den eigen hock gev'aaid heat, dezelve daarna
een even geruimen tijd , eene tegenovergestelde rigting aanneernt.
ijj i

Als de Weste Winders veele Wolken uit de Zee naar
liet Oosten gevoerd hebben brengen de Ooste win.den dezelven te rug , waarom wij in het voorjaar, ik
meen in April , doorgaans zulke wederkeerende Winden nit het Oosten krijgen en , wanneer zij eenig€n
tijd gewaaid , en de medegevoerde dampen tegen de
Weste en Zaiclweste Wolken geperst hebben , worden
eindelijk de Dampen, boven ons hangende, te zwaar;
des keen de Wind dan om , en wij krijgen Regen.
In dit geval , of wanneer wij NoordoosLe Windeu met
vorst lang gehad hebben, en de Dooi met eenen Zuidwesten Wind opkomt gevoeleii wij eene blijvende
koude , twee of cirie dagen lang, zijnde deeze de uit
liet Zuiden terug komende Noordoostelijke koude , die
ten laatsten door eene Zuidwestelijke lieve warmth
verwonnen wordt. Als de Ooste wind stork doorzet
stuit hij tegen Engeland , en komt kort daarna, in
eenen Westelijken Wind terug.
MARTINET.

Deze oprnerking is mede voor den landman van
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aangelegenheid om er zijne zaken naar interigten of
hem te benwedigen ; maar zoo ook zegt men van
iemand , die een geruimen tijd zijn' spotlust bot
vierde , loch eindelijk het daarvoor wel verdiende loon ontvangt , even als van den zoodanigen
die door wellust of heerschzucht gedreven , voor
zijne losbandige en verwaande handelwijze , op
eene gevoelige wijze worth te regt gesteld Nile
utn en Detiben üttn tnecritiinbrn.
een fte;. bit
aan.

be niaan/ 4onbi#t hid ren,:i Rom

Oren 03ef 300 lout/ bir brit bagen itan blijben aan
't bout/ is voor den landman , eene zekere aankondiging , dat de vorst niet langer dan drie dagen zal
aanhouden.
Xt be fncruin bait op nate CIO/ greft na brie bagen ern' liaOten bijfti of fneruhi op ftfiff i0 ern tioOtte
als het met dooiwcer sneeuwt heeft men
binnen drie dagen vorst te wachten.

Zuibirie4 since (snecute) no9rbo0Ote tainb ill See/ veelal
volgt op jagtsneeuw nit het zuidwesten noordooste
wind met vorst , en van daar zegt men Z. W. sneeuw
N. 0. vorst.

ern loupe boot een iniOfe boni. De dooi houdt toch
doorgaans aan , V4 anneer dezelve met koud weder
begint.
pet 3onnerfe Oaft (of treht) inatr/ zegt men, wanneer de zon waterachtig door een dikke wolk zijne
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stralen schiet , en zich reeds eenige droppels beginnen te ontlasten.
INinerfiag regen aan ben berben bag. Hetgeen
men hamerslag noernt , is eene zekere soort van
kleine wolken , die eenige gelijkheid hebben met de
kleine ijzeren schilfers, welke bij het smeden ontstaan.
Wanneer men nu de 'milt daarmede bezet ziet zal
het doorgaans niet langer dan den genoemden tijd
duren of het regent. (De bedoelde wolkjes , noernt
men , zoo wij ons niet bedriegen , hier en daar ook
wel laintner-wolfjes of schaapjes).
pet 10 ern o pOrtraatfi ftorm: zoo spreekt men , als
het in Maart stormachtig waait , ofschoon het nog
altijd twijfelachtig is , of genoenide vogel meestal
met stormwind zou overkomen.
U0 fit.Maargriet in Daa; Deb regent ijrt 3e#
ixierten. Wat deze Heilige met den regen gemeen
heeft , en of zij misschien berucht is geweest door
het lossen van eene groote copia urinac , weten wij
niet ; maar wel , dat het spreekwoord aan haar ontleend aanduidt , dat wanneer het 20 Julij , zijnde
haar verjaardag , regent , dit zes weken , in meerdere of mindere maat , duren zal.
i4Dp ern grunt fier#ini0 Mgt een Witte pairDen.
Dit worth al dikwijls waargenomen. Wanneer het in
den winter zacht weder is heeft men doorgaans
koude in het voorjaar te wachten.
Vet i Darin itiinb 3onbq regen zegt men , wan-
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neer jets , 't welk niet aan de verwachting beantwoordt veel gedruisch maakt. Even zoo , als dat
bij het verlangen naar regen de stand der barometer —
de gesteldheid der lucht enz. een op hander zijnden
regen voorspellen , 't welk echter op niets dan wind
uitloopt. Zoo wordt dit ook wel spreekwoordelijk
van hens gebruikt , die in zijne verbolgenheid veel
dreigt maar ten siotte niets uitvoert.
Het voorbeeld aller jongelingen,
Zijns grijzen vaders troost en staf,,
Die ieder kon tot achting dwingen ,
Wiens deugd het blijdst vooruitzigt gaf.
Die jongeling, wijl de min hem griefde ,
Vervoegt om troost zich bij

CLIMEEN.

Hij zucht , hij smeekt om wederliefde:
Maar vruchtloos is al zijn geween.
Geen klagt , geen voetval , niets kon baten.
CLIMEEN

gebiedt hem haar to ontvlien.

Wel , zegt hij , 'k zal u dan verlaten.
Gij zult mij nimmer wederzien !
Hij rukt den degen uit de schede.
Helaas ! zijn wanhoop stijgt in top.
Hij slaat zijn oog op punt en snede ,
steekt hem - langzaam weder op.
GELLERT.

Jagers , ijlt ter jacht !
Ziet , de morgen lacht
Door den lommer nacht ,
Waarin het hert ons wacht !
Hoort ! hit hoornen choor
Galmt de bergen door,
Rolt en galmt de dalen door!

.
't Is DIANA ' S stoet
Die ons den krijg vergoedt ,
Die als wij vol kracht
Weeke weeld' veracht,
Kom en volg ons cedie jacht !
STARING.
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JAGT EN VISSCHERLI.

JAGEN.
Mete dr f.
ern gcrtabig jag; With Dit hoort men wel in de
trekschuit als de man , die het paard stuurt , op
een klein drafje voortrijdt , en zoo zegt men ook in
dien zelfden zin tot opheldering hiervan : 1l-fir of
ftaagfe;i aan ban breclit tiiWri nict. Het spreekwoord
wordt echter afgeleid van een bestendig , bedachtzaam jager , die met overleg jagende veel meer
vangt dan hij , die met onbezonnenheid slechts enkele malen van de jagt gebruik maakt , en geeft te
kennen, dat men nooil veel haast moet maken
om tot gin voorgesteld doel te gerahen maar hetzelve met overleg en beleid moet pogen te bereihen.

Vic ern anbq jaaqt/ ftaat 3rif nict ftii. Dit blijkt
in jagers en honden , die eenig wild nazetten en
zoo plaagt hide , die een ander hwellen wil, daardoor
niet zelden zich zelven.
Ofi mak ja4t op — een meisje eene vrouw, een
ambt , enz. zegt hje doet **la best om het eene of
andere magtig te worden.

Mic op time 4a3en te ocifft jaa3t/ bangt gem liars
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bribe: wie op eens te reel wit , verliest wet eens
alles.
Treck hier desen regel uijt :
Twee te lieven is verdriet ;
Want soo doende vangt men niet :
Hout dan liever dese leer :
tene vrijster , sonder meer.
CATS.

De roortverp en.
aft 5ai c DasQ of ptuiin Ilan Darien / is ontleend
aan de jagers , die op viervoetig wild of gevogelte
uitgaan , in de hoop en verwachting van toch het
een of ander daarvan te huis te zullen brengen , en
zegt : hoe het ooh ga ih wil er het nuyne van hebben.
een PO baa;. inen gees Iaop in 5iet/ en Vangt cen
gectie lueinian niet:
Al heb ick tot het wilt een wonder groot verlangen ,
Iloch sal ick geenen haes op sijnen lager vangen :
Ick scheppe meerder lust wanneer hij vaerdig loopt ,
Want 't heeft tech beter geur al wat men duure koopt.
Wel op dan , vluchtigh dier ! waer©m hier stil geseten?
Gbij dient niet sonder sweet , en sonder stof gegeten ;
Dat is uw beste sans: uw spier en smaeckt ons niet,
Als ghij u sonder loop dus aan den jager biet.
Is 't niet een seltsaem dingh ? ick weet een jonge vrijster
Die moij , die geestigh is , en singt gelijk een lijster ;
Die streelt rnij wonder sacht, en spreekt gedurig schoon ,
En des al niettemin ick acht het niet een boon :
'k En weet niet hoe het komt, sij kan mijn wilde sinnen,
Sij kan mijn grilligh hert met vleijen niet gewinnen :
Ick sie het alle daegh, al heb ick ongelijck ,
Hoe sij mij nader komt , hoe dat ik verder wijck.
Daer woont integendeel hier onder onse buuren
Een ander weeligh dier, vol alderhande kuuren ,

Een trots een spijtigh dingh , dat mij geduurigh quelt ,
Dat mij gantsch selden spreekt , en veel te leure stelt.
Hoe moet ick menighmael ontrent haer deure dwalen ,
Oock als de koude sneeu kornt uijt den hemel dalen :
En des al nietternin , ick ben 'er mee gepast ,
En voel dat mij het vuur oock in de koude wast.
Wel vrijers! naer ick sie , wij slachten hier den jager ,
Die prijst den snellen haes , al is het wiltbraet matter ;
De moeijte wet de lust , soo dat 'er niet en smaekt ,
Dan dat hem draven doet , en moede leden maeckt.
Al wat men heeft besuurt , dat wort met vreugt gegetm ,
En dat wat moeijte kost , dat wort met lust bezeten
Wel vrijsters ! wie ghij zijt , wilt noijt te veijligh zijn ;
Gem vreught en heeft vermaek dan na voorgaande pijn.
CATS.

Vast; men 't lnitl t lierluarbt/ fpringt be jaa uit
be gra*: het geluh homt dihwifis van de zfj de, waar
men hetzelve het minste verwacht.

Toen de elende (van Leiden 1574) niet hooger
scheen te kurinen klitnmen , steekt er , joist met den
springvloed, een storm op uit den Noordwesten, die
't zeewater,, met geweld ten lande injaagt. Straks
daarna zwaait de wind acht voile streken zuidelijker,
't welk te wege bragt, dat de vloot , in plaats van
negen. claim , nu twee en een derde voet peilen (en
alzoo de stad ter ontzetting naderen) kon,
WAGENAAR.

ban 3U bet!: hly is er niet te huis er
niet in bedreven , met zinspeling op een haas , die
van zijn veld is en de sluippaadjes of loopjes, waaraan hij gewoon is , niet vindende in het onzekere is
waarhenen zich te wenden , en alzoo ligtelijk van
de jagthonden wordt gevangen. Op gelijke wijze
it e; Debretien alt ern incieft
zegt men ook wel :
5

66

(ook wel harper) op 50tbQ / en van daar dat bet bij
de Ouden was : Cen 30t it 11105e in An rigen Dui§ /
ban ern WO man in bat ban inn anbq.
PO i bagetbrO berRfaarb/ wordt , met zinspeling
op het vrije schot , op den vogel , van hem gezegd
op Wiens hoofd geld gezet is , om hem dood of levend aan het gerigt over te leveren.

De Middelen.
•
Sit Dom op be iefeti:
achterhaalt hem, even
als de jager het wild.
•
gaat nit Weten: hij gaat beproeven of hjj iets

hrifgen han.
itgt op be toe;/ wordt van iemand gezegd , die
•
in het spel of eenig ander geval op een bedekte
wijze eenig voordeel tracht te behalen.
• mifft 300 naattiti niet: hfj geeft er zoo ?maim
Been (tat op , zoo als een jager, die het schot ,
zonder naauwkeurig te mikken , waagt.
fr4ctot ecn 1tra i (oak wel een boh). Vroeger
teekende ik bij dit spreekwoord aan , dat het in alien
gevalle beteekenen moet: hfj school mis , 't welk
nit deze of gene ons onbekende anecdote aanleicling
kan genornen hebben , even als het overbekende
De vroome Delfenaeren ,

Die schoten eon vet Kali
Toen zij verdrucket waeren
Van den wreeden Due D'alf.

frijiet ianbc; ern anberman& buiben: hi" treht
eens ander: halanten of begunstigers tot zich.
die paging is misluht — die hoop
Vat fOot
-- die bans verhehen. Het spreekw. wordt
,,era,
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gebruikt wanneer jets anders uitvalt clan men verwacht had of liever , bij mislukken van jets waartoe men moeite heeft gedaan..
p4 i yet rot nit itiaarbig/ zegt de jager van het
wild 't welk hem niet aanstaat en menig een van een'
ander, dien hij het beneden zich re p ent te vervolgen.
eift fOat i Ern tiogef : alle poging om jets te bemagtigen gelukt niet altajd. Te dihiafils mist men
zijn doel.
ift MO in 3iin Merl gefOciteni zegt men van
zulk een' , die door onvoorziene teleurstelling , niet
in staat is , uittevoeren 't geen hij met wat bedoeling dan ook, zich had voorgesteld , en nu in plaats
van te schitteren , zich als een gekortwiekte vogel
gebrekkig moet behelpen.
Zoo ging het b. v. LEYCESTER in de 16e eeuw.
Bij de mislukking zijner aanslagen hier te lande, poogMAURITS , OLDENBARNEYELT en HOFIENLOHE te
de
doen vatten; maar zij ontkwamen dien strik. Hierna
ondernam hij , den Burgemeester van Amsterdam in
verzekering te nemen, maar dat mislukte. Te Utrecht
bestond hij wat anders doch men weerstond hem.
Toen toog hij naar Enkhuizen ; maar hij zag of van
die stad, omdat men de poorten voor hem wilde
sluiten. Daarop vertrok hij naar Vriesland ; maar
de Staten verzochten hem de reis nit te stellen. Eindelijk wilde hij het door oproer winnen; doch de
belhamels werden met den dood gestraft. Hij begreep
dat het tijd van vertrekken werd. In Engeland gekomen, waaide de wind hem ook tegen. Toen zag
men den trots chen , geveinsden, trouweloozen LEY.CESTER , met schande overladen, zich verlagen.
MARTINET.
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rm Wept op be Eta r( maant hem nadruhhelijh
om geld , afgeleid van de jagt op vogels en ander

wild gedierte , 't welk zich in de haag of hegge
verbergt.
3a1 ben Vega turf ftriftften :
zal den man ,
hoe slim hij ook zfj, wel weten te vangen of hrtygen.
V)0 #ceft ben tioget ober 4et Oulu Wen fnappen
(ontsnappen). Men denke bij dit spreekwoord aan
het vinhen of ganzennet ook wel touw geheeten.
heeft eene gunstige gelegenheid ongeHet zegt :
bruiht laten voorbjegaan, zje ne waar of hoopgoederen voor minder moeten afstaan , dan hem vroeger
was geboden.
4cinb Sit op 3#n ta0c4/ zegt men van een deu-

nen vrek , nit wiens bears niet ligt geld te voorschijn komt , als of er een hoed op zat , die de weitasch bewaakt.
AVAAR wees laatst zijn' zoon al 't goud
Dat hij eene ijzren kist sluts lang had toevertrouwd ,
En sprak : » Ik heb , om deez dukaten
bij mijn sterven na te laten ,
» Nijn levee lang gebrek geleen ,
» Met honger,, koude en dorst gestreen.
» Gij moogt van tijd tot tijd dit geld wel overtellen
a Naar geef 'er nooit een' duit
» Van nit :
Wat zoudt gij doen, mijn zoon! zoo de armoede u kwam kwellen ? "—
» Wel , wat ik doen zou ? " zeide
» Papa! 'k zou net zoo doen als gij. "

WITSEN GIJSBEEK.

Cm cache jagtThmb ont3iet gem in obbrrige pot :
men moet om een goed doel te bereihen , geene onaangenaamheden ontzien.

.111act onl iliirc jonben 10 Rhumb Dayn turnorn/ geldt
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hen , die maar volstreht aan deze of gene zaah niet
willen en waarmede men in dat geval niets uitrigten han.
Donben i be§ Da3en boob: voor overmagt moet
men buhhen.
ren ftrift boo2, be tcftthn: men moet wel van
zn verstand beroofd *en , om zich door zoo jets le
laten foppen.

'8 Morgens vroeg , voor dag, voor daeuw,
Tionit de vischluA , op de plassen
Ons (*) in onzen slaap' vet rassen ,
En is zelfs de zon to gaeuw :
Snoek — en blci en palingfuiken ,
Korf en aelreep , strik en net
Op de vischvangst uitgezet ,
litoeten dan den grond ontduiken ,
Zegen , schrobnet, gebbe en haef,
Werpnet , schakels, doggers , fleuren ,
Doen dan 't zilvren stroomfloers scheuren,
Daar 't ons dekte gladt en gaef.
D. SMITS.

(*) Stroomnimfen.

VISSCHEN.

De spreekwoorden- aan visch ontleend, zijn in onze
llandleiding over de spreekw. uit het Dierenrijk en
de Nalezingen tot dezelve , behandeld.
Brit tiOrrit gall. Visschers mogen waar een
getij gaat , daarop wel letten , of zij tnissen een goede
vangst , en zoo neemt ieder die wijs is , tad en gelegenheid waar on zijn voordeel to doen.

Wij lezen b. v. van den slag bij Nieupoort, A°.
1600. 0's Prinsen onvermoeijde dapperheit, de veerdigheit van sijn verreziend' oordeel en eijndelijk
siju gesight zelve , maekt den sijnen terw6l hij
niet lijdt , dat se ooverwonnen. werden , ooverwinna.ars. De Spanjaards , die teeghen den middeltoght
D voghten dit siende , hoewel gelijk of nogh sterker,,
verschriki door den quaeden uitslagh banner krijgsgesellen , verflaenwden in hanne voorighe hitte. Ook
drackien. hen niet allem de ongemakken, die veldtslaegen genieen sijn, maer door MAUR ITS voorsienigD heit meer andere , welker gevoelen scherper nijpt ,
11 wanneer de hevigheit verkoelende, de vreese het
)) hart bevangen heeft, want se hadden niet alteen de
D son in d' ooghen gehadt maar eenen windt grooter
dan gemeenelijk 's soomers , hen den rook en het
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D sandt in 't gesicht jaeghende, hadt hen 't uitsien
D benoomen. Bij hen was wel alle mogelijkheit aanD gewendt om die weldaet des liemels op bonne sijde
D te trekken, mar MAURITS hen allerweeghen op 't
D lijf sijnde hadt hen niet toegelaeten hunne slagliorde
D om te keeren."
HUGO DE GROOT.

an Mufti Watt; i Oct garb Iii§frDen. Dit is in de
ondervinding gegrond , 't zij om dat de visch aan
zulk water de voorkeur geeft , of , zoo als wij liever denken , orndat zij daarin niet zoo goed kunnende lien, zich te ligter last verschalken. Spreekw.
gebruikt geeft het te kennen : het tall dihwifis ligl met
plaals hebbende verwarringen zfin voordtel le doer.

Waar men dit onk ondervond , zeker was het toen
de Israelitische Veldheer GIDEON de Midianiten overviel en de drie honderd gebrokene kruiken , fakkels
en trompetten der nitgelezene mannen , bij de wapenkreet : voor JETIOVA en GIDEON ! het beoogde doel troffen. Het was omtrent middernacht , alles lag in diepen slaap gedompeld , en het is gemakkelijk te begrijpen , welk een ontwaken het was onder een zoo verschrikkelijk runmer. Die het naaste bij waren meenden den dood reeds in de kaken te loopen. Vlugtende
naar het midderi des legers , verspreiddea zij den
schrik al verder en vercler , en verhalende wat zij
zagen en hoorden , deed de angst het hen nog oneindig vergrooten. Nu gnat adorn. de kreet op van verraad , verraad ! Men loopt te wapen, erg weet niet,
wie voor vriend of vijand moet gehouden worden.
De verwarring gr( eit aan van oogenblik tot oogen-
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blik. Het zwaard van JEHOVA en van GIDEON ! Zoo
kliukt bet aan het uiterste des legers; en wie het
hoort herhaalt het in zijne verbijstering. Elk meent
door zijn nabunr, door zijn vriend of bondgenoot te
worden opgeofferd. Het wantrouwen is straks tusschen de woeste Borden opgewekt. MIDIAN houdt AMA.•
LEK , ANIALEK, MIDIAN, ISMAeL houdt beiden voor
verraders en vijanden: daar vallen ze op elkander aan,
meenende te vechten voor leven en bait; en eer de
slag is aangekomen, is de woede reeds zoo hoog geklommen., dat er geen ontdekken der misvatting weer
mogelijk is; bet gausche legerkamp is een. bloedbad!
Zoo ras GIDEON bespeurd had, dat zijne list gelukt
was, ontbood hij de tien duizend man uit Nafthali,
Aser en .711anasse , die hij naar hunne veldtenten bad
terug gezonden, en die op weinige uren. afstands gelegerd waren. Zij kwamen Wings op, en nu was het
inderdaad het zwaard van JEtIOVAII en van GIDEON,
dat under de vijanden eene vreesselijke slagling maakte, lien in verwarring op de vingL dreef, en verstrooide.
VAN DER PALM.

pat in ern anbrrg luatq bigirDen: tnaaht
zich schuldig aan toeeigening of gebruih van het
geen een ander loehomt.
men Ran in Ern time ffotrn te grim" t ViffrDen/ zegt
men , wanneer lusschen twee geheel verschillende
zahen eene heuze raoet gedaan worden.
bicirrit ec naa3.:
doe] naar dien persoon of
die zaak onderzoeh.
1j tii r t arDtq Det net : h j homt le laat om zijn,
oogmerh te bereihen , z jn han g is verhehen. Zoo
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zegt men ook : act; ern iiilifrDe0 ben; gehi§tüt en
nirt§ otbangen/ daar de visscher het water , gelijk
het heet , flood, dat is geheel leeg gevischt zal
hebben.
IN 110* met ben 3iftteren Dena: ihij &fault den
visch , dien hij met den kengel niet vangen ban of wil.
•
Daalt te beef Want otierDocip : hisj wendt al te
veel moeite aan , — maakt le veel omsiag. Zoo
spreekt men van hem , die tot zijn eigen nadeel,
door groote omwegen , of het bezig-en van eene menigte overtollige middelen eenig doel tracht te bereiken , hetwelh met veel minder moeite te verhriio-en was.
3et fuiften (of ook wel netten) uit: hij gaat zijn
geluk beproeven , ook hje zoeht iemand in zijne magt
of belang te hrijgen.
• Rrijgt tem in jet net: versckalht hem op eene
slinhsche wfize.
Daaft Dem Da net at m; 't Daarb: kaalt hem tegen wil en dank tot lets over,
pfi bront 3finc netten (ook neljes): hij rust wat
nit , ook lid scheidt er nit met wijn of sterhen drank te gebruihen, of hij slaapt zijn roes nit.
‘E; met bij. Øebort itionen : tot die zaak of inrigting bijgedragen worden , afkomstig van het herstel-

len , digten en aanvullen der verscheurde en onbruikbaar gewordene netten.
• fiaat reit berfrijen Warm aan : h2j stopt zijn pfip
nog Bens.

'Oath urn Want Inacq bran zegt men tegen iemand,
die lets wil verrigten of ondernemen , waartoe hij
onbevoegd of ongeschikt is , of waarvan men althans
zeker weet , dat niets goeds te wachten is.
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14 Sit oarb in 3U Want / geldt hem , die er goed
gespierd en gezond uitziet , en geeft te kennen dat
het hem aan geene krachten zal ontbreken om door
handen arbeid zich brood te verschaffen , even als
een goed visscher,, die van het noodige vischtuig
wel is voorzien.
J; i# tuk aan ben Dena / zegt men , wanneer er
veel aanvraag naar eenig artikel van handel is, ook
van iets , 't welk veel worth gezocht.
77 an g en.

tum0t rrn Mirgrnbrn

een onverwacht ge-

luh client hem.

Doubt heat 0ü Debt. pet is iamb te bangen luat
Zetc Uric itogri in be Dant( ban tien in be
suet / zijn spreekwoorden die ons leeren dat het
zehere

boven het onzehere te verhiezen is.

Dee ft Dem in be bier. De hiem is een werktuig
tot het vangen niet sleeks van ongedierd , zoo als
bunzems , ratters enz. maar ook van klein wild ,
gebruikelijk. Het spreekw. beteekent dns : heeft
hem in bedwang of in zijn magi, en daar het klemmen pijn doet , wordt het meest gebruikt , als men
daardoor iemand beangstigt.
Ve Wolf i§ in jet Want geraafit : men is den boozes
mensch mee gter geworden.

zoo ri4 bat bort Wert ift 314 liang§t, Eene spreekw.
bedreiging , doorgaans met opgeheven vuist gedaan,
waaruit de meening kan worden afgeleid.
3oo tuitb MO of Do met een trommef nthangrn
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WO. Dit zegt men van iemand , die bijzonder wild
en onstuimig is. Maar van waar dit spreekwoord ?

» 1k weet niet le gissen (schrijft TummAN) als dat
een trommel door Naar geluid het wild zoodanig
verschrikt , dat het zeer verwilderd de vlucht neemt ,
en daardoor wel dolschootig in 't net loopt , waarmede echter een ander spreekwoord : cirirn llama
(rIn Jaen met rrn trommrt/ in strijd is. Laat het
gebruik zelve de meening verklaren ! " In NoordBraband vond ik een vischnet in gebruik, zoo ruim,
dat de visch zich daarin vrij kon bewegen en altijd
springlevend en spartelend gevangen wordt. Zou
men het spreekwoord hiervan niet kunnen afleiden?
p4. llama Dm in 54n rime irioorbrn: hi, hrijgt
jets uit hem 't welh hit sprehende , niet bedoelde of
wel gaarne antlers had.

Die zijnen mond en zijne tong bewaart
Bewaart zijne ziel van benaauwdheden.
SALOMO.

14 i at in he float/ : betrapt , gevangen, verschalht.

Zelfs de grijze winterkoning
Schept ook vreugd in 's landmans woning
Daar er vijf of zes bij 't vier
En een hraven pot oud bier ,
Met hun vrijsters en hun vrouwen ,
Vrolijk vastenavond houen.
TEEuwis haalt het boerenboek ,
'k lYleen de kaarten uit den hoek ,
Daar hen dikwijls onder 't jassen ,
't Minneguitje komt verrassen.
.......
.......

.
•

•

Vrolijk in de week aan 't werk ,
Zondags morgens naar de kerk
's Middags naar de kollefbaan ,
Daar vF qgt eerst het leven aan.
Lagehen , stoeijen , vrolijk hupplen
Bij het kaatsen , katten knupplen ,
Kegelen of , op de baan ,
Wakker aan het Jansen gaan.
Studium tempusque Musis 1778.

Lill V DEW KE

SPELEN EN VERMAKEN.
.*4ia
Spel en Kans.

Vie 't fprei niet Rent (of han) mut jet niet fprien:
niernand moet lets ondernemen , 't Been hfj niet verstaat. TU1NMAN heeft hier bij de volgende aanteekep ing : , Zoo is neering zonder verstand, verlies voor
de hand. 't Spreekwoord geeft das oak een goeden
rand , dat zegt : Die '1 ambacht niet han , moet Been
winhel opzetten. Maar: Die 't ambacht han , hriigt
de veering, zei de snider , en hfj hreeg een paar
housen in de Paaschweeh to verzoolen. Lifj die niet
braden hats , blifve buiten de heuhen. Men moet
leeren met schade, of met schande. Doch : Die niet
to raden 21in , zfin niet to helpen."
't a,,,i, ipefft refit: regivaardige vergelding of belooning.
pet ig cen fpeittreriq: iemand, die voor dat men
het verwacht en verlangt met spelen ophoudt , of
in 't algetneen , zffne medewerhing afbreeht.
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Ni§ pet pct op 30 tte§t 0 met men ogouben I die
flit toch niet doen verliezen dikwijls niet slechts het
gewonnene , maar al hun geld , en spreekw. gebruikt
herinnert het ons : om in elk geval van de fortuin
niet te veel le vergers.

00, 3it 30n laatitc brocb till. Brood is hier het
laatste dat men beeft , te weten : geld oni brood te
koopen. In het spel , hetgeen men nog ten laatste
over heeft , om zijn fortuin te beproeven. Spreekwoordelijk: hij geeft al wat /41 nog keeft om iets
le wagen of te winner.
1j inaagt rat hand/ of wel : Ij nermt 3lin RatO
itiacq: hij beproeft zijn fortuin of geluk.
04 berlitilt An Ranfi: hij laal de gelegenheid voor
19' gaan.
pii 3iet cm be Ran0/ de gelegenheid af.

Vaa; ip' gem hand toe/ hetzelfde als : Daa; I§ gem
gooi op/ zegt : dat is niet te verhrfjgen.
c Ran§ Rerrt: de verliezers worden winners , of
omgekeerd.
Vaartoe 0 turf goebe Ranp': goede , geschikte gelegenheid.

pet i§ nue; gefuR ban InkiDrib/ is op zoo menig
gelukkig spel en onverwachte goede uilkomst toepasselijk.
Toen Koning WILLEM van Engelancl in het jaar
1695 de stad Namen belegerde , lieten menige zijner
soldaten, door het gebfek 't welk in het legef heerschte
zich verleiden oni op het marauderen nit te gaan, niettegenstaande zulk eene scliending der oorlogswetten op
straffe des floods verboden was. Twee hunner daarop
betrapt werden ter dood veroordeeld. Daar beide dap-
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pore lieden waren , werd het hun veroorloofd oin hun
leven to dobbelen. Zij werden hiertoe bij een from,
gebragt op welke zij met dobbelsteenen moesten werpen. De hoogere of lagere beslisten over leven of
dcod. De hoogste worp zou. den laatsten. aanbrengen.
Een der veroordeelden vatte met bevende hand de
dobbelsteenen en wierp: Er vielen twee zessen , maar
zijn kameraad werpende , een gelijk getal. Men beval , dat er nogmaals gedobbeld zou worden, het gebeurde en elk der soldaten wierp vijf. Ten derden
male, was dit het geval met twee vieren, en de Opperbevelhebber Prins DE VAUDEMONT schonk aan beide
vergiffenis; a want, zeide hij, in buitengewone gevallen zie ik gaarne den vinger der Voorzienigheid, en
voig dien:"
LETTEROEFENINGEN , 1840.

lieugefen.

Bettgelen is volgens WEILAND op een beugelbaan
(een baan , waarop een ijzeren ring bevestigd is) een
bal door den beugel been spelen , waarvan hij het
spreekwoord: Vat flan niet boot ben brugri/ afleidt.
Men zegt zoo ook wel boertend van iemand , die
ergens Been toegang krijgt : 2jn 1:10fb i to nroot.
Ij ftaat q. tvacq rn flijk afij cm liar boor rot mui3en4of. MARTINET en VAN DEN BERG hadden echter
reeds vroeger in hun geschenk voor de jengd geschreyen : » Weinigen, die dit spreekwoord gebruiken, ken..
nen deszelfs afkomst. In sommige nederlandsche ste..
den is eene proef op het brood gesteld, waar aan men
6

onderzoekt , of het wel behandeld is , en zUne be.
hoorliike waarde heeft. Men heeft een henget of
ring , en men ziet , of een brood , dat zijn behoorlijk
gewigt heeft, wel door den beugel kan ? Zoo het
te groot is , en niet door den beugel kan , dan wordt
het afgekeurd , en de bakker is aan de straf, die
door de gildewet bepaald is , onderworpen. Maar
kan bet door den beugel , dan is het wel:"
Derhalve is dit spreekwoord zeer geschikt, om nit
te drukken, eene zaak die aan haren eisch niet voldoet , niet beantwoordt aan het gene men met reden in dezelve verlangt ; en dit zal wel , hoe men
het ook nerve , het geval zijn. Wij hoorden meetmalen leer i in egife (een basterduitgang van es)
of : I Drengt pct in rOfe/ en dachten dan aan den
bengelbaan , waarop wel eens de ring de gedaante
der letter 8 been aangenonien. flok clan zegt het
het is of hif brengt /set tvaar het moet zijn.
Dansen.

Pap tie4nort mee, ten ban0 / ban een pap ban„01cDnenen: daar moeten twee vlugge en bedrevene voeten in stehen, spreekw.: daar is ?neer toe noodig
dan loutere vertooning te mahen.

efn aiieen kan peen ranbrn bans niaften/ waarbij
voegt: » of het rudest een hond zijn,
die om zijn staart springt:" De zin van het spreekw.
zal wel zijn : het is te veel voor een mensch on de
TUINMAN aardig

zaak te volmahen.

Wawa Wit boo; banfen: de onerrarensten zijn dihwfils de voorbarigsten.
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Zij kennen toch het gevaar of de moeijelijkheid. der
zaak niet, waaraan zij zich teenen, zij verbeelden
zich ook dan wanneer zij zwak zijn, veel van hnnne
krachten, en meenen reeds , nog voor zij gestreden
hebben to triomferen.
BERMES.

pij Rana met hem aan ben bane/ geraaht met
hem handgemeen of in twist , ook wel in onderhandeling , of algemeener aan den gang.
Ito ontfpringt ben banO: onthomt de verzoehing ;
ook wel de moeite of het gevaar.
pfi boa Iem nacq 30 Open (zijne muzfih) banfen:
zich schihhen naar zijn zin.

1 0 bott hem be Imp uit/ ook : ban be =ppm banfen : hi" jaagt hem de deur nit , of de trappers af:
ban1St op ern papieren 3olbertle. Zie de Nalezing op de spreekwoorden aan de Zeevaart ontleend,
bladz. 66.
Zij i het ilatje ban be baan. W. I3ILDERDIJK merkt
in zijne aanteek. op de Korenbloemen van C. HuuGENS aan Het hatje van de baan. Allergemeenste
uitdrukking , nit de laagste klasse van 't slechtste
geboefte genomen.— 't Beteekent eigenlijk de hoer,
om welke in een openbaar speelhuis gedanst worth;
de baan was de ruinite , waar binnen dit dansen in
de zoogenoemde speelhuizen geschiedde. " Wat hier
ook van zij ; hatje van de baan is spreekw. genomen
die loon geeft of de hogfdrol speelt , de prima persona (voornaamste persoon) in een of ander geval."
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Dobbelen.

Zij 3itten - te bobbeirn: z spelen om grof geld.
Dagen: hi/ loopt gevaar
botthelt tegen
van alles le verliezen.
Set D :
, t

op ben tutting (dobbelsteen):

waagt

ligtvaardig en stout.

K ABEL XII Koiiing van Zweden , versclieen in het
begin van Julij 1708 aan de Russische arenzen in de
nabijheid van den Dnieper bij Hollowzin. Hier bevonden zich twintig duizend man in eene stelling,
die onoverwinnelijk scheen. Your hen was de kleine
rivier de Bibitsch , welke nog door de wintervloeden
snei stt oomend en breed was. Hieraan paalde een
groat moeras ter zijde waren bosschen. De Generaals gaven den raad pontons te laten komen en bat..
terijen tot dekking van den overtogt aan te leggen.
Waartoe zulke kleinigheden ? " antwoordde KAREL
en stortte zich iiL de rivier. Zijne lijfwacht volgde
hem en hierna het leger. De kracht van den vloed
wend gebroken. Men kwam er gelukkig door. Tot
aan de borst toe nat, waadde men door het inoeras,
en het bemorste heldenleger verscheen op den middag
tegen over de Russen welke het naar heeten strijd,
gloerierijk overwon.
BA UR .
(JD

at Wept op ben terrling: zoo ban het vallen.
inat op ben teeriing foopt: hij verstaat de

zaak grondig , 49. meet wat zfie vereischt , en wat
gevolgen daar aan vast ziin.

MO be `Clot be teertitigen gerft/ ban mega be

mann-
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iiiften Wet botibeicn: wanneer z/ die vetTligt zijn
lets le beletten daarin voorgaan , dun veroorzaken
zy , duct elk zich daartoe geregtigd heurt.
, t ao ftrUft en Set. Bij het dobbelen , zet men bij

en strijkt door een gelukkigen worp den pot naar
zich. Spreekw. : het gaat gemakkeltjk — al: van
zelve.

ffilarddraven.
■-cii..-

pij 0 ban 3c§fen 4Ictiq/ zegt men van een paard
met twee goede oogen en vier gezonde pooten, waardoor het tot den rid bekwaam gekeurd wordt, en zoo
wordt het spreekw. gebruikt van lemand , die voor
zfin werk berehend is.
Kaartspet
...-..-rm..095..................

e haart i# tiaiOrD: het is bedrog.
Vc Rant i§ berfteRen (verschoten) : de zaah is veranderd, even zoo als door het verschieten der kaarten het spel eene andere gedaante krijgt.
po ffOrn hem in be haart. Wanneer men in de
kaart van hem , met wien men speelt , kan loeren ,
om te zien , hoe het met zijn spel staat , kan men
zich daarvan met voordeel bedienen en zoo gebruikt
men dit ook spreekw. om aan te duiden : hij neernt
van iernands toestand , bedriff of oogmerk hennis.
tig e Beriften firth: en be Roan: het rink client well
eens den onverstandigsten.
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1j jrrft gem troef/ wordt van iemand gezegd, die
niet wel gemoed , treurig en neerslagtig is , even
als spelers , die zonder troefkaarten ziin , en daardoor geen hoop hebben van het spel te zullen winnen.
i§ Soo WOO at§ frDoppenbor: al vrij norsch.
Vet i# ban Wain= en ban Darten: het heeft tweeerlei aanzien.
Kaatsen.

po tie* ben bat op: hij helpt iets aan den gang ,
zoo als in het kaaisspel met het opwerpen van den
eersten hal het geval is.
itaatfen riitanbe be batten tor. Dit bedrjf der
kaatsbaan wordt spreekw. toegepast op zulhen die
elhander weerheerig voordeel aanbrengen , ook wel
op hen , die den eenen hwinhslag met den anderen
beantwoorden.
Gesprek tussclien den pleitbezorger
doodgraver JAN :

JOUST

en den

JoosT. Gij leeft van 't geen er sterft , dat geeft u vieeseh en zuivel.
Gij leeft als fiveedragt leeft, dus leeft gij van den Duivel.

JAN.

Ai.

Vie rtaat§t moet ben bat (ook wel ballen) bertuar4ten. Die zich in het spel waagt , moet ook de on.
aangenaamheden daarmede dikwijls verbonden zich
laten welgevallen ; even zoo als een' goed speler
niet alleen den hal met kracht behoort terug te
kaatsen ; maar zich daardoor bij misslag aan het
gevaar bloot stelt van den hal tegen het hoofd te
krijgen. Spreekw.: wie iemand aantast keeft
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wachten , dat men hem op ge19.he wij ze bejegenen ,
hem met gel- be count betalen zal.

Men verhaalt van Koningin MARIA ANTOINETTA ,
gemalin van LODEWIJK XVI , dat zij in den aalivang
der revolutie in het laatst der vorige eeuw, bij hare
intrede in den Schonwbarg niet toegej uicht wordende
zich boorbaar ontvallen liet: people indigne (onwaardig yolk), waarop oogenblikkelijk nit het parterre zon
geantwoord zijn : Madame ! mettez l'accent sur l'e'.
(Mevrouw zet den klemtoon op de e), waardoor het
worden moest indigne (verontwaardigel yolk).
v. E,

lie ban 't bait niet ftaatfen Rani Iii tie nit be bum:
wie zwah is , wage zich aan den sterhen niet.
(CreRen bie Rail* zet daar een merit bzy , — merh
dat wel op , — onthoud het/
IN 3at be batten betaten: het zal ten *nen taste
uitvallen. H1j zal het moeten misgelden, ontleend

aan het kaatsspel waarin iemand de ballen moet betalen , die anderen tot hun vermaak gebruikt hebben.
Zoo zegt men ook : pciffanb 3at be batten ftetatetii
met zinspeling op hetgeen ons rijk landje tijdens
een oorlog , of eene zaak van Europeesch belang doorgaans bijdragen moet. Zoo was het inzonderheid bij
den inval der Franschen 1795.
Door onze twisten en eene zware , vroeg invallende, vorst geholpen, trokken zij, met eenen verbazenden spoed, tot in het binnenste onzes Lands, en werden door alien, die Haar hunne komst verlangd hadden, met opene armen ontvangen; terwijl de andere
partij, hare magt gebroken ziende , zich stilzwijgend
Oil derwierp.
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Vrllheid , Gelijkheid en Broederschap was de leer
van het Fransche Volk, en de leuze van deszelfs
krijgsknechten. Om de schoone grondbeginselen en
lessen, waaruit deze sproten, voor te staan, kwamen
zij, volgens hu.nne verklaring, hier. Wie kon dus
twijfelen , of zij zouden eene leer, die door hen te
vuur en te zwaard verdedigd werd, beleven en beoefenen.. Doch, ook de Regenten der Fransche Natie
bewezen, dat de mensch niet altoos navolgt, wat hij
anderen als schoon en goed aanprijst. Zij bewezen
hunne zedelijke zwakheid, toen zij, nadat alle redenen
van oorlog tusschen hen en ons vervallen waren, weifelden, om onzen. Staat tot een verbond van vrede
en vriendschap met den hunnen toe te laten. Zij schoyen toen het erkennen der Bataafsche Bepublieki, als
vrij en onafhankelijk, zoodanig op de lange baan, dat
sommigen ' meenen, dat zij toenmaals reeds het plan
eener trouwelooze en schendige inlijving van het Vaderland als wingewest zouden gehad hebben. Doch
dit moge meer of minder gegrond zijn zeker is het,
dat wij na vele mannelijke vertoogeu, onze vrijheid
moesten koopen voor de som van honderd millioenen
guldens , en een vrij greet deel van ons grondgebied.
LASTDRAGER.

Ifegelen. rf o iv en.

IJD

e baan hi filazq: de verlangde werhzaamheden zijn

verrigt. Het is nu alles in zoo ver geschiht en in
orde gebragt , dat men naar niets keeft te wachten ,

zoo als op een wel toebereide kegel of kolf baan
die slechts spelers wacht.
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let i een lue0 alp' cm rialftiaan: een gelijhe gemakkelfike weg.

Alen mart ben iial Warm Dauber'. Ontleend aan
de kolfballen , die warm moeten blijven ont wel te
loopen, zegt het spreekw. : men moet een begonnen
werk of onderneming niet laten varen, maar door
vol te houden afdoen , ten erode brengen.
rat i een Raffle nacq mijn Daub: dat dient —
zoo moest ih het hebben , gebruikt van iemand, wien

iets ter hand gesteld of beloofd wordt of die zich
met iets bezig houdt, hetwelk geheel met zijn neiging en belang overeenstetut en waarvan hij een
goed gebruik weet te maken.
V)4 geeft Dem flak en fiat in Danben: hij voorziet
hem van al het noodige. Met spreekwoord wordt
ook gebruikt, wanneer men met zijne part fj openhartig le werh goat , in de mededeeling der middelen waardoor men zich zon hunnen verdedigen of
regivaardigen.
Olen mart ken hat fician 3aa WI D4 Hot: de zaak
zoo behandelen al: zit*" ons voorkomt en de gelegenheld toelaat.
pft loopt boo; iii' fin bat: h94 is te vroeg in de weer, —
te voorbarig , en moest eerst eens zien , waar het

heen wilde.
pfi gun brn bat mi§: begrfjpt of beoordeel t de zaak
niet wel , gelijk een speler op de baan die den bal.
niet raakt,
it hat lira nag niet flit: die zaak, heeft voor al:
nog hoar beslag Wet even als een bal die nog aan
het voortrollen is.
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Knikkerege.
---....Q4.—

"Qij rtnifatert Dem ban be imam hfi ligt hemdenvoet,
schuift hem nit den weg , nit zijn werhhring nil.
Va4 i0 buil aan ben Rniftitq: er moet wel jets
van dat leafy he geval of gerucht beslaan.
Knuppelen.
---...41■43.4iKEfe....—_—

c fiat 0 Bertnupptib. Het hathnuppelen behoort
tot de op sommige plaatsen nog in zwang zijnde
volkspelen. Aan de top einden van twee in den grond
bevestigde staken wordt een touw vastgemaakt , in
welks midden een ton of vaatje hangt , waarin een
kat is opgesloten. Nu wordt aan ieder der speelgenooten op de beurt of , een stevige knuppel ter hand
gesteld ; op eenige schreden afstands het punt bepaald van waar men op het nummer of , naar de ton
zal werpen , en de eerste die haar zoo aan stuk gooit
dat de kat er uitspringt , wint den prijs. Spreekw.
worth door de kat is geknuppeld , een moefjellyhe
zaak , die gettionnen of ten einde gebragt is, aangeduid.
Sekieten.
----.........---

DO Twit ben papegaai (ook wel bij verkorting van
dit woord) den goal, oefr4oten, Zie spreekw. uit
het dierenr9ek hi. 73.

't Is waarheid en zoo helder als de zon :
Die nieuws vertellen wil en stof daartoe wil garen ,
11Ioet reizen ; 't is gewis dat dit een rijke bron
Voor kennis heeten mag. Zulks nader to verklaren ,
Zal thans niet noodig zijn ,
ook ik heb binnen kort
't ?log duidelijk ervaren
Hoe vaak 't bevestigd wordt.
GODDARD.

REIZEN TE LAND:

De 18° Augustus.
EENE SPREEKWOORDELLIKE YERTELLING.

Be dag was eindelijk daar waarop wij ons plan
om een uitstapje naar D. te doen , zouden volbrengen. Gaarne hadden wij onzen ARNOLD bij ons gezien maar dan zou moeders heuken hebben moeten
mede gaan, zoo vies en lekker is hij. Nu waren
wij maar met ons vijven.
Gold voormaals , tijdens de vele vrijbuiters en roovers hier te lande : een ledige beers is het veiligste
paspoort , thans wisten wij , dat geld het initiatief
van een onbekrompen genot moest zijn ; want
Dat is een kruijt van groote kracht ,
Waarop de gansche werelt acht ,
En als u dat geselschap faelt ,
Soo wordt gij Belden wel onthaelt

en , ofschoon wij niet tot hen behoorden , van Wien
PooT eens zong:
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Daar is er , die alleen op pistoletten
En klank van zilvren count,
Hun ijdel hart en dwaze zinnen zetten ,

wilden wij evenwel onze Willempjes laten gelden.
Maar hoe nu ? Te water of te land ? Beier, dacht
de meerderheid , op een widen wagen in de Heide ,
dan met een nieuw schip op zee , en het land had
alzoo de voorkeur.
Wij wandelden naar de poort, waar eenige voerlieden
wonen, om een wagen te bestellen. Vat reed men daar
elhander in de widen, naardien de een al minder prijs
dan de andere vroeg. Eindelijk werd het accoord
gernaakt; maar goede hemel! Welk een slechte kast
kwam toen na een half uur wachtens voor ! Wij gaven daarover ons misnoegen te kennen; doch, troostten ons zoo veel wij konden. Krahende wagens (zeiden wij lagchend) Buren het langst , en tit bragt
ons op den tachtig jarigen TEUNISSEN , die reeds in
zijne jeugd er uitzag , als of men vergeten had hem
te begraven en evenwel nu nog 'wekelijks , twee
wren ver naar de markt gaat. Hij is ook , wat zijne
geestverrnogens betreft , veel schanderer dan de
boerenkinkel , die verleden week den dissel onder
het achterkrat zocht , even als of hij de paarden
achter den wagen Wilde spannen. Maar zoo gaat het
in de wereld ! Menig een doet zijne zaken verkeerd.
Onze paarden intusschen waren van zessen hkar ,
d. i. al had niet leder , zoo ale bij de harddraver0
vereischt worth , vier goede pooten en twee goede
oogen , zii waren , naar hnnne physieke krachten berekend , voor ons tourtje geschikt.
Rid voort , voerman ! (riep ik nadat wij gezeten
waren) maar zie wit .... Dan ga ik er nit spray
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met een bevend stemmetje , terwij1 hij mijn
regter arm in het nijpen niet ontzag , v dan ga ik er
uit , want als hi] niet op de paarden let , kunnen
v wij ligt een ongeluk krijgen , 6 ! 6 ! daar gaat het
v al scheef! " Weldra werd hij echter gerust gesteld
door de opmerking , dat ik slechts bedoeld had : ga
uwen gang maar zijt voorzigtig ! Goed — goed zeide
hij : ja , ornzigtig voor voorzigtig, dat gaat op ....
Maar wat gebeurt een oogenblik later ? De arnie
stumpert van een knecht was nog inaar een dag of
drie bij zijn baas geweest , en zoo als het met menig
een' gaat , die geen onderscheid tusschen verschillende personen en zaken maakt , en zijne wereld
niet genoeg verstaat , orn Avel door de wereld te geraken , hende hi" geen stegen voor straten , en reed
ons bij het omslaan van een hoek zoo paal vast in
een der eersten , als of er een spaah in het wiel gestohen was , of dat wile in een derrie (modder) gat
geraaht waren. — ArttE! zeide FRITS , gli zii t het
spoor &j ester , ja wel mijn Heer ! antwoordde hij :
geheel van den weg ; doch met eenen was het achter ons : Dat zal wel schihhen zei de Boer, en hij
zat met zljn harrehe in de hei , en dat het bevestigd wierd door vier forsche armen , die ons terstond
uit den drang hielpen , was ons zeker niet onverschillig.
VOOr op den wagers , achter op het scrip, riep nu
FRITS, en oogenblikkelijk zat hij naast ARM op den
bok , orn hem voor 't vervolg zoo veel mogelijk te
regt te wijzen en verder ongeluk voor te komen.
Of de paarden ook , om het tijdverlies te vergoeden , lange haver kregen ! De zweep bleef in
gedurige beweging. Daar moet geen Bras onder groeiJUST
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jen ; maar alien spoed worden getuaakt, was des hoer-

mans onwrikbaar besluit.
De weg over B. leverde geen gezigt dan van eenige najaars veldvruchten op en was, gelijk men zegt :
slaperig ; maar goed gezelschap maatt torte mijlen,
en een bestendig onderhoud deed den tijd kort val-

len. Men vroeg onder anderen : hoe vriend J. het
met zijne MIETJE maakte ? — Die arme man ! was
het.... Maar hoe ? ...... en het ant woord :
Wanneer het peertje , dat men eet ,
Gestadig aan , — bij ieder beet ,
Des eters tanden tegen krast ,
Of 't vrouwtjen , als de man Naar streelt ,
De rol van onversehillig speelt ,
De lust is minder dan de last.

.....
Ach ! Ach! .
Aan den Spijtigen duivel (een herberg zoo genoemd , Coen er nog geen matigheids-genootschappen
noodig waren) moest eens water gegeven worden.
Hoeveel leven daar,, bij de bierkannen, borrelglazen en flesschen ! BILDERDIJK zou gezegd hebben :
!Fat Eenden hemeltjen is dal
Gestadig met den bek in 't nat.

Aan het tolhek stond een wagen Welke zoo wat
namaak scheen van lien a la Dietz , eens door ^ ij
op den Scheveningschen weg gezien, en JUST merkte
daarbij wijselijk op dat men thans niet meer,, jets
onnoodigs of onvoegzaams aanwijzen moet door : dat
komt to pas , als het viifile rad aan een wagen.

Daar berstte op eens onze JAKOB (die bij de zestig is) in lagchen nit, Coen de leuke ARIE, bij het
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nitgaan uit de herberg , al vrij grappig met .het
dienstmeisje omsprong. Oude voerlui, dacht ik ,
hooren zoo gaarne het hlappen van de zweep : Bejaarde menschen worden nog zoo gaarne aan de vermaken hunner jeugd herinnerd.

De weg werd weer en meer gemakkelijk. Ons
harretje reed op een zandgrond ja , als op een holfbaan, tot dat ARIE kola 1 riep en wij voor den gouden Arend stil hielden.
Eensklaps was het : kijk ! daar is JAN VAN HA.AMtoch een wandelende ziel. Men vindt

STEDE. HO is

hem , even als de hwade dubbeltjes , overal .....
Die op winst heeft gereist , heeft wijsselick gehandelt ,
Die maar gereist en heeft , heeft maar zijn geld verwandelt ,

Weet gij wel , dat zijn patroon hem den zah gegeven heeft? - Den reiszak zeker om zijn goed in to
pakken ? .... Dat kan ik niet zeggen , maar wet dat
hij het huis heeft moeten verlaten , en naar een goed
heenkomen heeft moeten uitzien.
De hospes en hospita van den gouden Arend ,
stonden bij onze aankomst voor de deur , en toen
wij met hen naar binnen gingen , trok FRITS mij bij
den arm , en was het , bij een wenk naar achteren :
Wat wonderlijk figuur maakt die man ! Maar hij
trooste zich met HU1JGENS :
Ten butt is Been gebrek het is een overvloed.

Naauwelijks had hij uitgesproken , of JAKOB was
reeds met BELLETJE BLOK (de bedoelde hospita) aan
den gang over ons diner, en wat hoorden wij , toen

98
wij een rugwaartsche beweging hadilen gemaakt ? —
Een baarsje — en hebt ge ook nog een Westfaalsch
hammetje ? .... Baars genoeg ; maar de ham zou
nu ja , dan
nog moeten geweekt worden •
lamskoteletten en kippen — of ..... met al wat er
bij hoort ..... versta je ? en dan te drie ure aan
tafel ? ....... Goed rutin neer ! het zal in orde
zijn ...... Adieu!
Waarlijk JAKOB is overal t' huis , dacht ik , nergens en in geene omstandigheid een vreemdeling ;
maar in alles bedreven.
...................

1k heb vergeten te melden , dat WILLEM, de jongste van ons gezelschap , die zich een rijpaard gekozen
en gehuurd had, ons reeds eer wij aan B. waren ,
ventre a terre voorbij gevlogen was en lagchend
had doen zeggen : Een gehuurd paard en eigene
sporen mahen torte mijlen. HO had echter Bens anderen eigendom niet misbruikt ; maar gedacht : sta
maar een tvijl , gij verliest een mijl, en gezorgd
dat hij , voor- onste D. gekomen , een en ander tot
onze ontvangst in den tuin der herberg in gereedheid. kon doen brengen.
Bij het gaan door de beukenlaan , die naar alien
tuin. leidt , liep een doodarme jongen met een bos
gesprokkeld maar beslijkt bout wizen FRITS dermate
tegen het lijf , dat hij verschrikt ter zijde week.
Lompert ! riep hij , weet gij dan niet waar gij loopt ?
en zich tot ons wendende : Zoo gaat het : men wordt
eerder 'door een mesthar overreden dan door een degelijh rijtuig. Brij moesten dit toestemmen ; maar
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trachtten hem de rimpels van het voorhoofd te vagen ; — bereikten , na nog een kleinen omweg gemaakt te hebben den bedoelden tuin , en hadden Ian
daar juist hel uitzigt op het Buitenverblijf van Professor N. die een sterre-toren liet bouwen. Wat
of de boeren daar wel van zeggen ? zeide er een.
Wat zij er van zeggen ? was het. Mogelijk even
als die, welke bij een teleskoop stond , juist toen
er toevallig een ster verschoot.
Zoo'n klein kanonnetje! wat wordt daarmee bedreven?
Ik denk dat zal op schieten gaan ,
Zij rigten 't naer een star, 'k moet kijked9AsTi4alv !
Da re r volt er een. Dat 's ra^k ! en zonder vuur te geven ,
Dat heb je fiks gedaen.
Maer ken je dat een star , ik waeg er mij niet aen.

De thin was inderdaad aardig en lief; maar het
jaargetijde te •eel voorbij, otn refit genot van de
bloemen te hebben. 1k ergerde mij nu , even zoo
als ik bet in mijne jeugd aan de stijve stohroozen
deed , aan de nog stijvere piramidalen , ofschoon
wel eens van Lange menschen gewaardeerd , zoo
dat ik b. v. voor een paar jaren, een jonge jufvrouw, onder angstvallig omzien, zich daaraan zag
meten.
imam , onze directeur , en zoo als wij reeds zagen , (evens waarnemende de functien van fourier ,
had voor al het noodige gezorgd, en daar het vieder
ongemeen schoon was , en ernst en boert elkander
telkens afwisselden , smaakten wij alle mogelijk
genot.
Zie ons daar nu in het prieeltje nabij de rivier,
met lange , uit de wel gevulde doozen gestopte
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pen , in den mond. Hoor onzen FRITS , die niet
rookt , met geestdrift nit FEITII declameren :
A ch .I zoo het waar geluk op aarde ooit had gewoond ,
't Noest in lien leeftijd zijn , die 't hart nog tot zich troont ,
Toen de onschuld , onbesmet , verwijderd van de steden ,
Zich veilig vond op 't veld bij herderlijke zeden
Toen 't onverbasterd hart natuur alleen bezat ,
En bij Naar rijk genot maar luttel noo dien had.
Hoe vol was toen de bron van 't zalig vergenoegen !
Geen eerzucht deed de borst naar valsche grootheid zwoegen ,
Het goud was onbekend : een enkle kudde vee
Bragt rijkdom , stil geluk , en ware zielrust mee.

Hoor onzen zestigjariger zoo even getituleerd , hevig aangevallen over zijn Celibaat ; maar oak hoe
aardig , hij zijne ergste partij , die helaas ! onder de
pantoffel zucht , antwoordt :
't Huwlijk is een kluchtig spel !
Slaagt het kwalijk , 't is een hel.
Lukt het wel aan twee gepaarden ,
't is een hemel hier op aarde.
Of een hemel , of een hel ,
't Scheelt te veel op 't huwlijks spel.

Wij zouden , was onze afspraak, onder weg eens
over de reislessen van Ct.TS spreken. Thans hadden
wij er schoone gelegenheid toe , en het werd vvaarlijk eene dispute , voor zoo ver een vrolijk partijtje ,
als het onze , dit toeliet. Daar waren er onder
de vrienden . welke die reislessen te plat en onbekookt noernden. Neen , dat niet , sprak een ander.
Zij zijn geheel in de toenmalige volkstaal en op
juiste kennis van zaken gegrond. Maar nu dan ,
was het weder,, kan het er door, als in eenen adeni
gesproken wordt van voeir te geven aan het beest, en

WI
God te bidden in den geest ? Ja, was het antwoord,

zoo men bij het lezen ervan de meening dieper indenkt , zal men moeten toestemmen dat onze CATS
nooit bij den spoed , dien men doorgaans des morgens op reis maakt , de verzorging van het incest
noodige, beter zou hebberi kunnen zamentrekken, out
dagelijks door reizigers als nit hun meinoriaat herdacht te kunnen warden, dan in die enkele regels.
Men kwain op sommige in deze reislessen verouderde en gelijk men het noemde, eigendunkelijk versmeede woorden , tot dat onze ALEXANDER met waardigheid zeide Teen zag men , schoon zich in
gespierde taal uitdrukkende , op geen woord of lettergreep. Toen was dat rampzalige vitten op Idolnigheden in het gebruik tiler taal onbekend. Teen
sprak de Hollander en schreef hij zonder woordenpraal , zoo als het hem nit het hart opwelde , en
was het, om u de hooge zedelOke waarde dezer
reislessen van vader CATS , (die ik reeds in mijne
jeugd voor dat ik naar Napels ging, van buiten kende)
ook voor onzen tijd betrekkelijk dieet en omgang, to
doen opmerken b. v.
Nu voorts , op dat ghij sehouwen meugt
Veel malle grepen van de jeught ;
Soo laet geen dranek uw meester sijn ,
Het sij van bier of heete wijn ;
Want die gebruijckt in overvloet
En is te gener plaetse goet;
Naar als ghij uit den lande sift
Soo dient hij bovenal gernijt :
Doch soo ghij eens wort overlast ,
Of van een heien damp verrast;
Soo mijt noch al een verder quaet ,
En loopt niet mallen over straet ,
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Naar houd u sill zoo langen tijt
Tot dat ghij weder nuchter

Begeeft u noijt des avonts laet,
Noch op de wegh, noch op de straet :
Vroegh uijt te gaen , vroeg onder 't daek
Dat is gesont en groat gemack.
Des nachts te lopen hier en daer ,
Dat is niets anders dan gevaer
Ghij , laet den nacht en haer bejagh ,
En doet uw saken bij den dagh;
Want dat men in het duijster doet
Wordt op den lichten dagh gebaet.

Bewaert uw oogh , uw mont, uw beurs,
En hoed u voor een vrouwe keurs,
En mijd u voor een medemaet ,
Die op de gladde wegen gaet ;
Oock wacht u voor den dobbelsteen
Want dit sijn kanckers in het been.
ten dingh dat ghij niet sparen moet,
Dat is de rant van uwen hoet ,
Grijpt die vrij dickwils met 'er hant ,
En hier , en in een ander lant ;
Want 't is een saeck die gunst verweekt ,
En die tot geenen kost en , streckt ;

Daar klonk ons door het oor tot in de maag : de
visa op tafel mine Heeren ! en een oogenblik later zaten wij met lange servetten aan. (1k moet
niet vergeten hierbij aan te merken, dat onder het
aan tafel gaan , nog door iemand gevraagd werd :
moeten wij dan niet net en naauwkeurig op onze taal
zijn ? Moeten de aangenotnene regels niet gevolgd
worden ? zou zelfs niet wel eene revisie daarvan
even als die onzer Grondwet wenschelijk zOn ? enz.

105
vnz. enz. maar dit een en ander werd door het st.
st. van onzen President afgebroken , — en het was
aan de beurt van tong en maag.)
Ik vertel u nog wel eens, als het te pas komt, van
ons diner. Voor het tegenwoordige alleen. Het is
goed Heeren ! sprak onze Directeur , dat wij onze
hoontjes Icier te weeken gelegd hebben, en een oogenbilk later.
't Gaat wel mijn vrienden ! 't lacht ons aan ,
Verblijd van geest en zin,
Ziet gij de lekkre schotels staan,
1k schenk er dan op in.
Want 'k weet : het doet u alien goed ,
Als naar der vaad'ren wijz'
Men u den feestdronk leegen doet ,
Op 't smaken van de spijs.
BELLETJE

had wel gezorgd. — WO ondervonden

dat honger de beste rause is. De soep smaakte
als hlohspijs. Wij hadden op visch onzen mond
gemaakt ja er near gewatertand , en hij was overheerlijk. In het midden vond men het neusje van
den zalni. Dat was eerst een lekker beetje !
Hier was het ; boter bif den visch i daar : wat
een ding is mostert .1 Het bijt en heeft Been tanden. Toen de groenten opgedragen waren : Zoo is

het goed, maar ik houde er anders niet van orn
met bedehte schotels op te disschen. Toen er wat aan
de toebereiding van een schapenbout ontbrak : het
zffn niet alien hohs die lange messen dragen. BO al
te hooge pasteitjes : is de brok groot men moet er
zip& mond naar zetten. Kwarn er een overheerlijke
tulband of poolsche muts op, het was : daar is koek
te deelen ileeren 1 en een oogenblik later bij het
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lagchend weghalen van een schoteltje : niet al de
boter op eenen hoeh. Bij het geniis van druiven op
het desert : ztj zlin zuur. Onder het eten van andere fruit : ih heb nog een appeltje met it le schil.
len — het zlin goede peren als zij gepluht zijna enz.
Zie was het, toen men den Johannes-berger proefde : dat is wcl uit Paters vaatje getapt ; en toen
de Champagne was aangebragt : die heeft wat er
blink', hrfigt, dat er springt. intusschen had nieinand een hnip weg , of de hoogte. Men herinnerde
zich wijselijk: als de win is in den man, dan is 'I
verstand in de han, — niemands tong sloeg Ozer
veel minder maahte iemand een half. Bij eenen onzer echter waren het sterhe leenen die de weelde
verdroegen. Zinc oogen waren grooler dan zffn buih
geweest. Het kostte hem menigen zweetdroppel.
De koffij, op het desert was gebrnikt, toen wij op eens
de stem van onzen Directeur hoorden : voor dag uit
'voor nacht in I De paarden zijn aangespanncn ... .
Kona haast ii \vat , want de avond valt en de lucht
is donker i Mt iced eenige tegenspraak. Het was
toch mooi weer ... Men zat zoo plaisierig bij een ,
enz. enz. maar onze vriend hield vol. Komt , was
het nu: Hoe nader bit den avond, hoe verder
van huis (ja, prevelde JAN de knecht , dat is waar ,
want inijn meisje woont we! een uur van bier) 'Haar
het gezelschap begreep het beter en hoarse eindelijk
naar den wijzen raad. wij verlieten den gouden
Arend, waar het voor menschen en beesten, goedvoer
en eene warme stal was geweest : loch hadden niet lang
gereden of het werd door een opgekomen bui , omtrent nacht. Weldra ratelde de donder vreeselijk
boven ons , en slechts bij het bliksemlieht konden
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wij de voorwerpen onderscheiden. Daarbij maakte
de in stroomen nedervallende regen den weg zoo
glibberig , dat wij telkens gevaar liepen van in de
elzen aan den waterkant to geraken. De klok sloeg
tien toen wij , na nog lang in een ellendig herbergje
vertoefd to hebben , waar de man ons al heel op
zijn boersch vertelde dat de vrouw den vorigen nacht
de kar had omgegooid, van den wagen afsiapten, en
hoe wel weer voldaan over den genoegelDk doorgebragten dag, met het spreekvk oord onzer vaderen :
Oost , West , 1' huis test in het hart , elkander
goeden nacht wenschten en tot wederziens scheidden.,

proevett
TER

VERKLARING
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SPREEKirrooRDE.v
EN

SPREEKTF: ZEGSWIJ-ZEN.
Naar Wier Oorsprong of Zin is gevraagd.

1.
Rom je Ilan %ilia/ bat fe manbje 300 bruipt.
Men gist , dat dit spreekwoord ontleend zal zijn
aan vroegere visscherij ter hoogte van het bekende
fort Lillo aan de Schejde, of eene vischmarkt aldaar.
De zin zal wel eerstelijk zijn : heb je daar zooveel
opgedaan , dat je mandje ten gevolge der daarin gedane visch zoo druipt. Waarna het overgebragt kan

zijn op alle blijkbare bewijzen van een voordeel,
,
t welk men behaald beef t.

it

o,
jet 0 inciac ten luilifchia ;. : p/ voor : het is Inaar eene
bemzeling.

Zou het woord wissewas ook afgeleid zijn van
't Hoogduitsche wischwasc4 , in welke taal (lit spreekwoord inede bestaat en een diminutiven,uitgang
verkregen liebben van de uitspraak der Hoogduitsche sch? Dan wordt daardoor eene zoo nietige zaak
aangeduid , dat zij bill een winch (stroo) kan worden vergeleken , welke men zou. wegvegen (wegwasschen).

3.
?We bingrn rtrflen time Danbliatten.
Dit is eene overdragtelijke spreekwijs , waardoor
men to kennen geven wil dat vele dingen voor verschillende beoordeeling vatbaar zijn. Op alle zaken
is dit gezegde zeker niet toepasselijk ; loch in een
spreekwoord vindt men niet altijd juistheid van
uitdrukking.
4.
Nile geRfirn oti een ftolijr.
Ik heb nimmer anders hooren zeggen dan )) alle
gehheid enz. ' en men verstond er door: alle sbcherts
ter ztide ; in ernst. Maar op een stohje? zou dit
ook van de hoenders ontleend zijn die , wanneer zij
op stop zijn , met kakelen ophouden?
5.
a i een 95a0On to orefeirn.
Dit is denkelijk ontleend van den befaamden Broer
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CottNELis en zljne secrete discipline , hier niet te
beschrijven. Het spreekwoord werd nooit door ohs
gehoord. TUINMIN gecft het wet op , en verklaart
den oorsprong op gelijke wpze ^maar bepaalt den
zin niet. Denkelijk worth er lets 't welk vreemd,
belagcheljeh of :teat is door aangeduid.
6.
7Pacq i gem fpit metre te inenben.
Dit schijnt ontleend te zijn van een ontsteld raderwerk , 't welk men niet aan den gang kan krijgen , om het spit to draaijen , en zal dan eenvoudig
to kennen geven : daur is diets mee uit te rigten.
7.
Van; i Rici aan be itfort.
Heeft men hier te denken aan eenen schippersboom , bij het varen met kleine schuitjes in gebruik,
of aan eenen metselaars kalkkioet? De zin zal wet
zoo wat hetzelfde wezen als : e;. i ft... t aan be Ruar; i i ongemait in Det Denueliaq/ en dergelijke.
8.
(JD

aan; i lninb in be atlee3d.

De kapitale letter waarmede het woord moezel in
de opgave , begint , zou aan de rivier de Moezel
doen denken , maar het inoet moezel , een zahpfjp ,
of doedelzah zijn , en dan is , met zinspeling op het
geluid, dat zij opgeblazen zijnde geven, het spreekwoord op iemand , die winderig voorthlapt of babbelt , toepasselijk.
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9.
11,a4 niet ili/ Vertie§t be fteiw 3fin regt.

Dit spreekwoord schijnt tot de zoodanigen te behooren , waarin de Keizer , de eerste persoon is ,
op gelijke wijze zegt men ook b. v. A iterDten ont
yi fici3er0 Dumb. Het klimt dus tot den tijd van
Keizer KAREL V. en zijne regering over de Nederlanden op. Letterlijk genomen is het onwaar, want
het regt blijft onverloren al valt er niets te halen ,
maar regt wordt hier genotnen voor de gelegenheid
om zijn regt te laten geldcn, en waar deze onthreekt,
vermag zelfs de Keizer niets.
10.
dt,

bonnnef (bow) i Intgeljarften.

De verborgen zaak is aan het Hat gekomen, het
geheim is ontdekt.
11.
4ti

at inatii i§ alt! b Iraq./ al regenbe 1jet Danis.

Dit ziet op dezulken , welke altijd willen , dat de
vorige tijden beter zijn dan de tegenwoordige (laudatores temporis acti) en daarin heeft eene aardige
woordspeling plaats , naardien was aanduidt , 't Been
geweest is ; maar ook bet product der beijen.
12.
cra

c Iebenbe bootie i§ ern 10 mm boobr.

Zoo zegt men wel aangaande ietnand van wien het
gerucht verspreid is, dat hij dood is ; maar die
nog leeft. Immers is het gelaat van dezen niet lelijk geworden ?
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13.
le aan ten Witte roo# rieRt/ itrOgt be roo0 aan
ben tiett#.
Dit is een spreekwoordelijk raadseltje 't welk zich
oogenblikkelijk oplossen laat, wanneer men doorgaande
aan de bloem denkt , waaraan geroken wordt , en
welke te dien einde aan den neus moet worden gebragt. De kwaal doorgaans de coos genoemd, wordt
slechts schijnbaar bedoeld.
■JD

14.

rj# Derft ern OR (d. i. een haat) op irmanb.
Lou dit ook van bet pihhen der vogels , waardoor
zij onder elkander hun vijandschap toonen , ontleend
zip). ? Het woord hippen, schijnt uit dit pi1ken gevormd te zijn. Zoo vindt men bij B1LDERDIJK , Geschied. des Vaderlands I dl. in de Nalezingen , dat
KAREL de Groote de vroegere onwilligheid eens soh
daats verkropt had , en den man het volgend jaar,,
bij een wapenschouw onder anderen uithipte , out
onder schijn van regtvaardigheid hem zijnen vroegeren trek betaald te zetten.
15.
Ij bort ern torn op Dem.
Tornen is jets wat vastgenaait is los snijden ; of

ook jets wat stevig gebonden of anders bevestigd is,
met geweld los rukken. De zin is: iemand manett
of out geld lastig vallen , ook wel : alles aanwenclem
oat hem in zijn belang over te halen.
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16.
CM revert in 3ijne maanti.
De oorsprong van dit spreekwoord schijnt ons toe
te liggen in de twaalf hemelteekenen van den zoogenoemden dierenriem , door welke de zon van maand
tot maand, schijnbaar haren jaarlijkschen loop heeft,
en waaraan men bij de Ouden een zonderlingen invloed toeschreef. In het gemeene leven wordt er
door aangeduid elk oefent het gneesterschup op
beurt uit.

17.
TO barn Met ten graete DJ!.
Groote bijl heb lk nimmer gehoord, maar wet grove
en dan is de verklaring duidelijk. Dikwijls worth toch
het bout tot beeld eener vergelijking gekozen , b. v.

cafe bout i geen tinnner4out; Thant na4 't frOr4
Dungen enz. enz. Met een grove, botte biejl bout te
bewerken , doet er veel van to loor gaan , ja maakt
den arbeid sorns ondoenlijk : grove verteringen maken, vermindert soms de bezittingen ; eerie zaak
onverstandig , ruw aanvatten , doet ons dikwijls de
vruchten van dezelve verliezen.
18.
(i5ettreftRige Hebert !then 't fang0t.
Vooroordeel ten alien tijde te logenstraffen , betwelk zich door weinige voorbeelden in het hart des
yolks heeft ingezet , en waarbij men over 't hoofd
zag , hoe menigaaal de opmerking mank ging. Een
synoniem hiervan is: firartenbe inagen§ bum 't lanOt/
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als troost aan menschen die veelvuldig ziek zijn ,
wien men aldus een lang leven voorspelt ; ook op
vaatwerk enz. waaraan iets gebroken is , doch hetwelk nog bruikbaar is , toepasselijk.
19.
41500 ranb / garb 2eettin§r4.
In dit spreekwoord . ligt eene aardige zinspeling
op de ronde gedaante der Zeeuwsche eilanden , als
het ware een of beelding van den ronden inborst ,
waardoor derzelver inwoners beroemd zijn.
20.
let blab Ftruipt !ma; 't niet gaan Ran.
Eene neiging naar onze maagschap , ja zelfs naar
diegenen onder dezelve , die ons anders out deze of
gene reden tegenstaan , is grondtrek onzer natuur ;
is ons als aangeboren. Naar alien die met banden
des bloeds aan ons verbonden zijn, gevoelen wij zekeren trek. Doch naar die genen onzer aanverwanten, wier karakter meest met het onze overeenkonit,
het sterkst. Hoe kernachtig worth dit in het spreekw.
door gaan en Aruipen aangeduid !
21.
Alen Iegt

Derr

't Imp na aan be früernen.

Uitdrukking , waarschijnlijk aan de tijden der Inquisitie ontleend. De zin is : zijne schuldeischers
enz, beginnen hem zoo dringend aan to spreken ,
het gevaar dat hem dreigt wanneer hij niet betaalt , of
bekent enz. is hem zoo nabij , als het vuur dat reeds
aan de scheenen gelegd wordt van den ongelukkigen
die de vuurproef moet doorstaan .
8

22.
tyu§ie Rom can 31n ttcuAe.
Mogelijk hetzelfde met : boon* Roint am 34n Wattle: men hrO'gt verdiende straf.
23.
p#

lama

Dem Donig

oin ben numb.

Hij vertelt hem zoetigheden , vleijerij die aan de
meeste menschen wel stnaakt.
24.
Vli bemintert al§ Zoninen§ ger§t.
Het spreekwoord , doet ons volgens TUINMAN aan
den tijd denken , toen men aan zoo genoemde spooken geloofde , en veel van Bouwens geestversch0ningen na zijnen dood elkander vertelde. Mogelijk
zullen wij echter beter doen van door Bouwens
geest , zijn krachtig doorgedrongen gevoelen te verstaan. LEENDERT BOUWENS was het toch , die in
de zestiende eeuw een ten uiterste strengen ban
dreef. Hij beweerde onder anderen , dat openbare overtreders , zelfs de zoodanigen , die opregtelijk hnnne misdrijven betreurden , zonder eenige
voorafgaande vermaning of waarschuwing, uit de gemeensehap der kerk moesten gebannen worden ; ja
zelfs ging hij zoo ver,, dat hij deze gebannenen de
verkeering met hnnne vrouwen , mannen , broeders ,
zusters , kinderen en bloedverwanten afsneed. Dit
mogt wel domineren , overheerschen , heeten en hier
mede wordt aan in het spreekwoord elk vergeleken
die *fa gevoelen te zeer tot uitersten drOft.
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25.
braait het flier op 3fin bnitn.
Gelijk men den duim kan draaijen , zoo als men
wil , en zoo ook hetgene men daarop heeft , wordt
dit spreekwoord gebruikt van hem , die lets naar
welgevallen keert en wendt.
26.
Daaft Dem jet fiembb olm ben roft.
Zoo hoorden wij het nimmer ; maar wel DU rjaalt
olip ben tort. Dit wordt opgehelderd door:
let embb i nabe, ban be tort. Eigen1O'h is het
derhalve : hje doet het binnenste buiten , fig. 14
doet jets gelteel verkeerd.

Det etn1ib

27.
IN

De*

bat op An lappen garegen.

Lappen zijn hier hleederen. Wie daarop geslagen
wordt , ontvangt zijn pak en zoo wordt wien het
spreekwoord geldt, aangeduid , als die met daden of
woorden duchtig is doorgehaald.

28.
Dreft

be grenbei§ boo; gegeten.

Mij dunkt dat dit gezegd kan worden van een' misdadiger , die van alle werktuig beroofd, toch aan zijne
welvoorziene gevangenis ontsnapt.
29.
rjeeft be Dante.
Zoo zegt men ook somtijds : ih voelde wet dat
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de hoogie hreeg , dat is : ik began te merken dat ik
haast dronhen zou worden , met zinspeling op de bedwelmende kracht van den drank op de hersenen.
30.
IN Drrft ben buim in be rjanb.
Men weet dat menschen die aan stuipen of toevallen lijden , tijdens de aanvallen , de duimen krampachtig in de hand trekken , welke er zeer moeijelijk
zijn uit te krijgen. De zin zal wet zip]: /cif heeft
de zaak in zijne magi.
31.
lid' 4reft be oubfte brielien.
Staat het hoogste in gunst. Moet men bier ook
aan minnebrieven denken ?

32.
14 &eft ten flippe geftregen.
Dit zegt eenvoudig: 't is hem ontslipt , ontschoten. Hij is het kwijt geraakt , als een gladde paling uit de hand. Dit willen ook de kinderen zeggen met hunne uitjouwing sliep nit ! sliep nit !
33.
24 fieeft Dem cite; be fini.
Zij heeft hem onder den duim , in haar magt, onder de pantoffel. Kan dit ook herkomstig zijn van
den worm aan de sine (snoer eener hengelroé) welke
men bel,veegt , waar men zulks wil ?
34.
't gamily op be rjanb.
ilk geloof niet dat het een spreekw. is. Men duidt
il# De .*
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door het onderhavige gezegde aan, dat deze of gene magistraat enz. van 't gemeen (vulgus) voorgestaan wordt,
't welk een doel met hem heeft , met hem de handen
in een slaat. Men weet dat vroeger de niet-adelijken meestal kleederen van, graauwe, grijze stoffaadje
droegen, van waar zij den naam van het graauw kregen•
35.
Derft Ilan be gerftenttrooben Met gegeten.

Dit spreekwoord schijnt ontleend te zijn aan het
wonder der spijziging Joh. VI verhaald, en kotnt ons
vrij profaan voor , daar er in het gemeene leven door
aangeduid wordt hfj is de schranderste niet, of ook
is er niet adder.
wel
36.
taat mli gem men aannaaUen.
Gelijk aan Oe Runt me gem Rnotten two; ritroenen iitritooprn/ d.
niet foppen.
37.
be Drug turg/ Soo fact
Spottende bestraffing, waardoor men te kennen geeft :
men Ian van de gelegen4eid Been gebruih sneer mahen , wanneer ze reeds voorbfj is , of ook wel een
woordspeling met weg (via).

38.
maaft e2 Rene metten man.
De tnetten , bij de B. C. de eerste godsdienstoeferting , duurt den eenen tijd korter dan den
anderen. Hieraan is het spreekw. ontleend, wanneer
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men van iemand spreekt , die niet lang beraadt of
nadenkt, maar in overijling handelt. De Franschen
zeggen : II est ëtourdi comme le premier coup de
Matines.
39.
%oop aan be pomp en pal be ftirp nacfi u toe.

TummAN schrijft hier omtrent : o het komt overeen
met: %OOP 1.101:q be Doenbrr# I Mips erachtens is het
verwant aan het spreekwoord: Zaat 3e pompen/ bie
Ranh Debbeil/ ifi Deft mUn toR aan. Men zegt ook :
%cop/ bat je bet 111001.- en de zin is : i, wil met
u islet te mahen hebben.
40.
alaaaR u niet te gemern3aam met be rbelliebrn ban
ben prin§.
Kan dit gezegde niet afkomstig zijn uit de dagen
der verzetting van Oranje tegen GRINVELLE c. s. of
FILIPs II. en men daardoor zijne minachting van , de
Edelen die 's Prinsen partij aanhingen, uitdrukte ;
maar zoo ook tot spreekwoord overgegaan zijn , toen
in stadhouderlooze tijden , de aristocratie Oranje en
vat het aankleefde , tegenstond?
41

•

Alen imp* bat rift niet aan ben lieu§ te Dangen.
Het aan den neus hangen , komt ons voor hetzelfde te zijn , met onder den neus wrfiren. Het
spreekw. zegt zeker: men behoeft dat elk een niet te
laten ruiken. Elk een moet daar geen kennis van
dragen of op het spoor daarvan komen. Het hangen aan den nests intusschen, is een zonderling zinnebeeld . dat wij tot hiertoe niet verstaan.
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42.
Men Rom met seen Itoufen en frDoenen in ben

Denier.

Niet zoo gemakkelijk , niet met kousen en Schoenen , waar 't stof der aarde aan kleeft, stapt men in
den hemel.
43.
mas seen binged in be airj fteRen.
Men zegt dikwijls van een' vreemdeling , die zich
bier al vrij wat op zijn vermeend burgerregt Iaat
voorstaan mac( tiinge; Wei ern§ in ben jtronb
fteften en tuifien in hiat fait DU i§. lets anders is
echter het steken van den vinger in de asch (verbrande turf). En zou hij nu wel veel te zeggen hebben die , om nog eenig vuur te vinden , geen vinger
in die asch mag steken ?
44.
Z4 saat met be btaaulue Duift ult.
Zal dit ook zeggen zij is niet op zijn Zondags
met de zwarte hulk
45.
Sit met een anber fiippen in be a§r4.
Hij heeft zich in eens anderen zaken (als in slip.
pen) zoodanig ingewikkeld dat hij daardoor zich in
netelige omstandigheden (asch) bevindt. Asch toch
in een spreekw. gebruikt, duidt (voor zoover ik weet)
altijd eene ongelegenheid aan ; misschien wel ontleend
van de boetedoening om het hoofd in de asch te steken,
zoo als vroeger wel geschiedde , ten teeken van berouw over zijne zonden , voor God.
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46.
Peon be ociffell in be Dank en 3ie boo; be gaten.
Dit zegt men boertend tot iemand die verzekert ,
dat hij iets niet zien kan , en de eenvoudigste ver
klaring van het spreekwoord zal wel zijn hunt gij
't niet zien , Last het clan, en laten zoo de wingers
?lux oogen zijn.
47.
gee fett Dem met ten lioffenftaart.
Wij meenen dat dit ontleend is van de strafoefeningen uit de kloosters , om op eene lislige wijze ,
het pijnlijke der tuchtiging te ontduiken , al zij het
dan ook juist met geen vossestaart. De terminatie
van 't 'ooze reineke , wordt ook meer gebruikt om
zijnen aard zelven , te kennen te geven , zoo als
bij ANNA BIJNS
Sij hebben oock boecken met grooten hoopen
Die si overlesen met eenen vossestaert.
Te geeselen met een vossenstaart zou al zeer zacht
zijn, en daaroni zal de bedoeling van het spreekwoord wel wezen : hoe zeer hi" hem berispt en bestraft , valt hij hem loch niet hard.
48.
fen fpreit ten itomme
Doet eene wandeling alleen , of reist met weinig
spraakzame menschen.
49.
ern beet `3r;. Dm aan te tar ten.
't
I)it zegt men an eene zaak waarvan de moeijelijkhe-
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den bij den aanvang zoo geducht zijn dat zij bij een
heet Ozer vergeleken worden , door ROEMER VISSCHER
vrij scherp op het huwelijh toegepast.
50.
't If 1ttaa / lifita44.
Het is een houten Klaas zegt men van iemand
die er alles behalve viug uitziet. Die zeer stug en
sty is en weinig levendigheid bezit.
51.
't asi Vol* Van beux 0.
flit wil zeggen : die rnenschen zn van de gering;sie :dor/. Het is afkomstig van het dobbelspel , waarbij de minste worp een of twee oogen is,
en het oude spreekwoord:
Un as en heeft niet
Deux as en geeft niet,
Trois en Quaire moeten geven ,
Daar cinq en six van moeten 'even.
om aan te duiden , dat het de middelstand is , die
de grooten en het geineen onderhouden moet.
52.
Zfi fcjrcit =urn mrt tuiten.
Van de tranen als tolken van een al te dikwijls
overdreven gevoel , zijn een aantal overdrevene uitdrukkingen herkomstig. Men denke aan: zij smolt
in tranen weg; een vloed van tranen belette Naar te
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spreken ; men kon hem in zijne tranen wasschen enz.
De spreekwijs beteekent niet anders dan zij schreit
zooveel , alsof hare oogen tuiten waren , waardoor
zij hare tranen vergoot.
53.

't Daft InceUeifft bees 4orufben cinbe

n kaproen

te brengen.
Een kaproen was een hoofddeksel zoo voor mannen als vrouwen. Veel hoofden onder een kaproen
te brengen valt moeijelijk : insgelijks de verschillende denkwijzen van vele menschen tot eeriheid te
brengen. De spreekwijs is dns verwant aan Reel
Docifben / tied 3innen / en gelijk aan eene andere: het
(aat niet gernallfaifift tiers 3innen tot te maRen/
wanneer men jonge lieden de bezwaren des huwelijks voorhoudt , gebezigd.
51.
21)enirDersi rn luoutirrtfi 3lin arm

iii!..toubtrfi.

Voorzeker diegenen die immer spreken van ik
wenschte , ik won , toonen ineestal dat zij het punt
niet in 't oog hebben , doen soms de uitgaven de
inkomsten te boven gaan en zijn gevolgelijk ontevredene , acme huishouders.
55.
11Die fterft err rifi fterft/ fterft niet al

Du

fterft.

Dit spreekwoord , dat van een echt vromen zin
getuigt, schijnt ons toe ontleend te ziejn aan Joh. XI : 25.

De zin is : wel Leven, doe! wel sterven.

17
56.
IN§ mj een Die;/ ift hilift u een' bief.
De Engelschen zeggen : Schew me a liar and I'll
:chew you a thief en ik heb in 't llollandsch wel het
woord leugenaar voor hoer in de plaats , gehoord ,
wanneer men daardoor aanduidde : hfj die legint met
liegen , eindigt met stelen. Mij dunkt dat in het opgegevene spreekwoord ook slechts een persoon bedoeld wordt , die als ontuchtig vrouwmensch , alle
gevoel heeft uitgeschud , zoodat zij ook geene zwarigheid maakt om zich met eens anderen goed te
verrijken.
Het mannelijk woord (lief , wordt in de volkstaal
dikmaals voor diefegge gebruikt , en is in dezen zin
gemakkelijker en vloeijender.
57.
211 ill uit ben ftant Mali.
()it is een laffe spreekmanier om een ligte hooi, een
vrouwmensch 't welk ligt met ieman4 kooit (te bedde
gaat) , aan te duiden. Levi, is daarin eene verkorting van levis (ligt). Slam, zal zoo veel moetcn beteekenen , als soort of aanleg. Meer weten wij daarvan niet.
58.
211 trefarn ffne ijn ma; idle; aan ern einbe.
Zij trachten naar hetzelfde doel , maar ieder slaat
er verschillende , tegenovergestelde wegen toe in.
59.
Meem/ bat ,t. pauTuft fan be eriellen nam.
Neem dat St. PAULUS, zal wel beteekenen : neern
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dat gene wat enz. en als (lit op 1 Kor. IX :12 en
2 Kor. XI :12 ziet , zal het niet antlers beteekenen
dan : neem er niets ter wereld van.

60.
pet i§ otie the; rn ftutq.
Dit is ontleend nan schepen , welke men niet meer
voort kan sturen en die derhalve achterwaarts Brijven. Stier en stuur behoort tot den weerklank, door
onze vaderen zoo bemind. De zin van het spreekwoord zal wel zijn : het is achternit , 't is verlies
en schade.

61.
2U i§ ortroulub onbq he Dttift.
Een huik is eene falie der vrouwen , waar onder
de kinderen , welke de bruid reeds voor haar huwelijk in onecht had , door haar bedekt werden , bij
de trouwplegtigheid, ten teeken , dat die kinderen
als dan door de, oudere, als de hunnen erkend werden. Later plagt men zoo van eene bruid to spreken , bij welke er vroeger slechts wat van St. ANNA
onder liep , en die dan nit schaamte met een huik
overdekt , ten trouwe ging. Nog later wend het
geldig betrekkelijk iedere zoodanige bruid , al was
de huik vergeten.
62.
Zfi kan die; ern gritfoofb tit* 0 aan.
Zij is zoo rap , Aug dat zij over een gekloofd
rietje zou kuunen gaan , zonder dat het brah.
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63.

2j flooljen hit" riftanbc;.
Zij deelen de kooi (slaapplaats) met elkan der. Meestal
worth het in een kwaden zin genomen , en men verstaat er door : zfj leven in overspel.
64.
3rin brat.

Z#n

HO is een loshoofd , nietdenher of sleatdenher.
65.
ij tiorpren ant ben ro3enftranO.
Zoo spreekt men orn aan te duiden , dat er zoo
geplukhaard is , als of er een roozenkrans , gelijk
aan een voormalige lauwrier kroon door te winnen
ware. Welligt schuilt hier ech ter een of ander kloostergeval achter. Of men moest het verklaren nit
vroeger gebruik bij de vrijaadjen , van welke ROEMER
VISSCHER zong :
» De verwinner en niet de verwonnen persoon ,
» Krijght een rozen-hoet voor arbeijts loon " ?

66.
luerpen tie fpitten ti! een.

Spillen zijn tuigen , gereedschappen en dergelijke,
waarmede men iets verrigten kan , die bij een te
werpen zegt zamen te doen , en zoo wordt het
spreekwoord gebruikt om te kennen te geven zty
voegen al wat z(j helben en vermogen , tot hun oogeen.
inerh,
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67.
ei nDeirDaambe menirDen Dertijen Dct berbe beef Van
be itterelb.
De welvoegelijkheid belet soms den welopgevoeden man om deze of gene zaak te verkrijgen ; de
onbeschaarnde ziet er geen hinderpaal in en bemagsoms wederregtelijk.
tigt dezelve,
68.
Mirt§i 300 ittuaab of

Det i

ergen§ garb toe.

Spreekwoord, dat van den Godsdienstzin onzer Nalie getuigt , en eene gelatene onderwerping aan de
Voorzienigheid te kennen geeft. Men heeft het ook
op stoffelijke voorwerpen toegepast , en alsdan wil
men daardoor iernand raden zich niet van lets te
ontdoen , dewijl het nog tot lets antlers kan dienstbaar zijn.
69.
J11/en 3a1 Dem Van bat 3elfbe lateen ern roll en lirock
=inn.
Dit veel gebruikelijk spreekwoord heb ik noolt
dan als aankondiging eener bestraffing aan kinderen , dienstboden enz. hooren bezigen , welke reeds
anderen ontvangen hadden.
70.
1)4 Daub Dem Det #3q in ben built.
Zie de Nalezingen op de Spreekw. uit het Dierenrijk , bladz. 28 der donkere Spreekwoorden.
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71 .
pet i0 a0 of Do but; ten Daub Dab 3ien grefelen.

Geeselen en dergelijke straffen , kenmerken de
wreedheid der vroegere tijden , zelfs nog een KoNSTANTIJN HUIJGENS , schijnt gap anderen van zij•
nen tijd , daarin behagen geschept te hebben. Men
zal Bus ook wel eens honden gegeeseld hebben. In
het leven van den Jonhheer VAN BALGEUR , dat in
de 19e eeuw te huffs hoort , zal men nog jets derge.
lijks aantreffen. Wie zich zulk eene mishandeling
verbeeldt , zal terstond het eigenaardige der spreekwoordelijke vergelijking gevoelen, die te kennen geeft;
hij schfint dien man of die familie niet meer le bezoehen, als of hij aldaar jets ergs en aheligs had
bijgewoond.

Otrote ilegioster.
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.Daar hihhers zfin , ztin ooh 000gevaars.
— zitten zoo veel hraafjen op dat Areng.
zullen de honden van gieren.
Ham is geen speh.
Heb je speh gegeten?
Hebt ge de honden niet hooren gieren?
Het gaat als een fret.
— is een vet varhen.
— — half ruw , half gepluht.
— — — vleesch , half visa.
— moet houden of afbrehen, buiyen of bersten ,
galgen of burgemeesteren.
— — uilen of valhen.

9
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Het zit zoo vast, als een hoed in zijn moer.
Hfj heeft den vogel nit de hoof laten snappen,
een gelnid als een garnaal.
speh gegeten , daarom zit hem het zwoerd
achter de ooren.
hriigt ham.
zingt als of hij een garnaal in de heel had.
zit er maar dadeltjh met zj e n pool op.
Ih han het schoppen van den ezel wel verdragen ;
het beest is niet wilizer.
Oude bohhen hebben harde horens.
batten lusten ooh melh.
Spiering is ooh visa , als er ander: niet is.
Vrede best! zei de hihher legen den oo#evaar.
Z9e heeft een beh als een scheermes.

ftwetbe iitegioter.
SPREERWOORDEN
EN

SPREERWOORDELIJRE ZEGSWIJZEN

7

BIJZONDER

aan het Zanbictieri ontleend.

Bladz.

41 ben ik van' t land ik wil niet gesold worden.

9.

gehhende en mallende zeggen de boeren de
waarheid . . . • • • • • • • • • . 15.
Alle p out is Been plylhout (ook timmerhout) . 45.
- officien zijn smerig, zeide 's Koster: vrouw
toen zij een eindje kaars ?sit de kerk hreeg. 32.
- minden hebben hun weer- (ook wel keer-)
OOOOO • • • 58.
winders. .
Als de Abt de teerlingen geeft , dan mogen de
Monniken wel dobbelen . . . • . . 84.
boeren slapen waken de ganzen . . • 14.
boonen bloefien, de zotten groefien . . 40.
- -- herder doolt , doolen de schapen . . . 16.
-
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Als de sneeuto valt op natte slfjh , geeft na
drie dagen een' vasten dtih, of sneeuw
op sltjh is een vorstje zeherlfjh . . . 59.
-- Z071 onder is , zfin er vele beeslen in de
schaduiv . . • . • • • • • • . . 19.
— er Oita schaap over den dam is , volgen de
anderen . . • • • • • • • • • .
4.
— het spel op zijn best is moet men ophouden. 80.
— stil is , is het goed haver zaajeen . . 43.
— St. Margriet in haar bed pi .t, regent het
zes wehen. . . . . • • . . - . • • 60.
Aprilletje zoet geeft nog wel Bens een mitten
hoed. • • • • • • • • • • • • • . 56.
Beier bedorven dan verloren land . . • • . 9.
iine vogel in de hand dan tien in de lucht. 75.
Bloemen ztyn geen vruchten . . • • • • . 35.
Boeren is loeren . . . • • • • • • • . 15.
-- zijn maar loeren zegt de Schrift . . . 14.
Baler bij den visch. . . ..... 40.
Daar behoort weer ten dans, dan een paar dansschoenen. . • • • • ... .. . 82.
— groeljen of wassen he'rhhofs bloempjes op
zij n hoofd. . . ..... . . . 36.
is een haar in de boter . 40.
— vreemde eend in de bay t . . . . 18.
— geen gooi op • • • • • • • • . 80.
.
— — hang toe • • • • • •.
.......
roos zonder doornen. • • . . 51.
................. —
hlei aan de hloet. .
• 22.
— onhruid onder de tarwe . • • • • 53.
— van y acht weer don de molen in het
• • •
wand omgegaan ..
23.
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Daar is vuil aan den hnihher . • • • • • 90.
— wat in den motets .. . • 22•
men het minst verwacht sprnigt de haas
• • • . . 65.
uit de gracht .
80.
Daartoe is wel goede baits .
5.
weinig
zoden
aan
den
diih.
Dat brengt geene of
— heeft niet veel om de hahhen . . . . . 19.
— is een holne naar mtyn hand. . . • • . 89.
_ — ?nips wagen en main ploeg . . • • . 21.
_____ -- niet van slroo . . 52.
---- _ reeds lung met gran begroeid . . . . 43.
_ _. water (ooh wel Koren) op ztyn rnolen. . 22.
— ban niet door den beugel. . . . • • . 81.
— loopt op den teerling (dobbelsteen) • • . 84.
.--- schot is mis. ..
. . 66.
— zal zich wel schihhen zei de boer en hjj zat
met zijn ossenharrehe in de het . . • • . 13.
De aar in de schoof, de druif in het loof . . 34.
— appel (ooh wel de vrucht) valt niet ver van
den stain . . • • • , • • • • . • -• . • 88.
-- baan is hlaar . .
— beste melt is des heeren oog . . . • • • 29:
— Boer is stouter dan de barbier, hij durft op
zi.in eigen werh schwn • . • • • • . 14.
— bosschen hebben ooren en de velden oogen • 2.
• 42.
— druiven zijn zuur. . . .
85.
— gehhen hrfigen de haart.
. 21.
— hehhen zijn verhangen . . . • • •
— hond zit op ztyn tasch . . • • • • • • 68.
. • 85.
— haart is valsch. . . .
._...
—verstehen (verschoten) . • • • • -. SO.
— bans heert . • • • •
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De har is aan z9'n aars niet gebonden. . . . 21.
— hat is gehnuppeld ..
•
. . . 90.
— hnechts scheren de schapen en de meesters
de varkens. . . • • • • . • • • • 31.
— hnollen willen geschud zfin , indien zfj gedtien zullen . . . .
. . 47.
— molen is door den yang. . .
• 22.
— peer is to vroeg van den boom gevallen . . 50.
— peren xlyn nog niet rfjp . . • • • • • —
— room is van de melh. . . . . . • • . 51.
— sluizen zijn getrohhen ..
. . 25.
— sop is de hoot niet waard . . • . • • . 48.
— tfild baart rozen ..
• • • . 51.
— wolf is in het want geraaht • • • • • . 75.
— zeug is met den tap gaan loopen . . . . 20.
Die aan den hooiberg staat pluht . . • • . 30.
— bal ligt nog niet sill ....
• • . 89.
— een ander jaagt slant zelf niet siil . . . 63.
—
— hoer goed doe! , doet God Teed . . . 14.
—
— hull voor een wider graaft valt er zelve
....
lig! in. . . .
.
7.
— eerst hornt , die eerst maalt . . • • . • 23.
— in 't riet zit , waaht pijpjes . . • • . 30.
— 4aatst 'noel den bal (ooh wel ballen) Yet-wachten ... .... .. • • • 86.
— hnollen zaatjen wil , moet den plceg aan
den horenwagen linden . . . . . . . 47.
— vie! appels vriji , word! met hlohhuizen
betaald. .
. 35.
— tranen zaa#en, zullen met gejuich
maatjen . . • • • • • • • . . . 33.
—, mist, mist niet, maar die niet mist, die
mist ..
. 29.
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Die op *in tad hnollen toil eten, moet St. Laurens niet vergeten. . . . . . . . . 47.
- 't spel niet bent (of han) moet het niet spelen. 79.
- van zijn ahher oogsten wil moet hem bezaaijen. 1.
hit zullen wfi God en den molenaar laten schei, den, die scheiden zoo veel . . . . . . . 24.
Ein alleen han geen ronden dans mahen . . . 82.
boer van een jaar en van honderd is hetzelfde . . . • •
• • • 13.
boom valt niet bit den eersten slag . . . 36.
droevige morgen geeft een blijden dag . . 57.
drooge Maart en een natte April , is de
boeren naar hun wil . . . 56.
....._
is good waard. Een natte
Mei geeft boter in de wei . . . • • . 55.
gestadig Jager whit. . . . . • • • . 63.
goede jagthond ontziet geen modderige sloot. 68.
Naas daar men geen loop in ziet, en vangt
een goede weiman niet . . • • • • • 64.
herhpad is geen heerbaan. . • • • . . 9.
hippende haan han nog bestaan, snaar een
liggenden bond , waait geen brood in den
mond . . . . • • • •
• • . . 18.
houde dooi een wisse dooi ..
. . 59.
huijaar een bruijaar , en een buljaar een
smuljaar • • • • • • • • • • • • 20.
rote appel in de mande , maaht het gansche fruit tot schande . . • • . . . 34.
ruim veld van beschouwing . . . . . . 11.
:ter digt bij de maan hondigt wel eens storm
aan • • • • • . • • • • • • • • 59.
zot is unizer in gin eigen huis, dan een
wijs man in dat van een ander . • . . . 66.
•
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Eer de boom groat is , is de planter dood . . 36.
Elh heeft, in zfjn eigen tuin genoeg to wieden. 32.
— schot is geen vogel . . • •
67.
— vischt op zijn gets. . • • • • • . . 71.
Er is geen Boren zonder haf; geen good zonder schuim . . ....
. . 49.
—
— niet veel op de bar to laden . . . • 21.
—
tuk aan den hengel . . . • • . . 75.
— homt geen muis in het land of 4?j loot een
8.
gouden tand. • . . • , . • • • •
— ligt een groote dam iu den weg . . . . 4.
. 74.
moet bijgeboet worden. •
Geef hem een muilpeer ..
• • • 50.
Geen ijzel zoo stout , die drie dagen hanbliiven
aan '1 hout. . . • • • • • • • . 59.
zuivel op zuivel .
• • • 54.
. . . 37.
Goede boomen goede vruchten. • .
Hamerslag regen aan den derden day . . . . 60.
• 50.
Heeren peeren rotten niet . .
Het appelmannetje homt om z#n geld. . • • 35.
12.
.
— brengt geen zoden aan den dijh .
15.
— goat to grof als de boeren het bemerhen.
— ging er op een schaapscheeren . . . . - 31.
— Bras zit hem nog tusschen de tanden. . • 42.
• 21.
— hek is van den dam. .
45.
— hoof op en de hoe dood .
— is als een viffde rad aan den wagen. . . 25.
— beter een appel gegeven don gegeten. . 35.
—
_. -. 41.
— broam dan een bies • .
•
40.
boter
aan
de
galg
gesmeerd
.
.
.
.
—
41.
—
botertje tot den boom. . .
34.
.
een apppeltje voor den dorst. •
—
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50.
Het is een gebraden peer . ..
35.
---_ ---gezigt als een appelije . . . .
_ - - gortenteller. . . • • • • • • 42.
- - harde wind zonder regen . . . . 60.
_____ ___ - hegweeuw. . . . . . •
7.
_ ___. - ligt zoodje . . . • • •
• • 12.
_ ......, - melhbuih, ooh melhbaard, melhmuil. 49.
...._naald
in een voer hooi. • • . . 45.
_ _oofjevaarsstorm
. . . • • • . 60.
_ ___
regte boer . . . • • • • • • 12.
_ _ _,..._
spring in 't veld . . . . • 11.
_ ___, - skcht dorp waar het nimmer hermis is . . . .
.
4.
- - _spelbreher
..
. .
79.
--.
strih voor de gehhen.
.
69.
..,....vlasbaard . . . .
54.
_____ .......vuile (ooh wel) een zure pruim . . 51.
weg als een holfbaan . .
89.
- enter onder de twenter . . • •
19.
er dun gezaaid . . . .
33.
- gees hooitijd. . . • • • • • • . 27.
• • • . .
-:- - haag en veld ....
5.
- hootjen en wederhoojeen .
27.
in den bouw daarmede. . . . • • . 26.
____ - esse . . .
• • • . 82.
- haf gedorscht. . . • • • • • • . 46.
- hool , of hi verhoopt hool . . • • . 47.
- hwaad to vangen wat er vliegt. . . . 75.
- maar een boon in een brouwhetel . . . 39.
meer geluk dan wijsheid . . . . , . 80.
rozen voor de varhens gestrooid . . . 52.
spels regt ...79.
.
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85.
Het is strijh en zet. .
. . 44.
_ — studenten haver. . . • • •
—
— van hlaveren en van harten. . .
. 86.
....,
. .
... vee van yolk .
7.
. 49.
— — zoo rot als een mispel. .
_ homt op een turf niet aan , als men in 't
veep is. . .. ... • • • • . . 53.
28.
.
maalt mij in het hoofd .
— togt als een sluis . . • • • • • • . 25.
— weert niet . . . . . • . • • • . • 56.
. . 41.
— wil niet boteren. . .
zonnetje haalt (of treht) water. . • • . 59.
— zfin de hasluiters . . .. 21.
_ — goede peren als zrj gepluht zijn. . . 50.
38.
_ — karels als booinen ...
35.
—
— zoo veel appels als peren ..
Hoe meer men den boer bidt , hoe hardnehkiger
. 12.
hfj wordt. . . . . .
— smaaht je dat peertje . . . 50.
Hooge boomen vangen veel wind . . • • . . 37.
40.
Honger maalt raauwe boonen zoet
.•
74.
Houd uw want maar droog .
75.
— goat gfj hebt . .
Hij betaalt nit eens anders beurt . • • • . 42.
bouwt achteruit . • • . • • . • • . 26.
— brengt het in else . . . • • • • • . 82.
— danst op een papieren zoldertje . . . . 83.
— dobbeit tegen twaalf oogen . . . . . . 84.
— doet hem de deur uit , (ooh wel) van de
t rappers dansen. . .
naar z9'n pfipen (zijne muzijh)
dansen .
•
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IX

Bladz.

Hij dorscht hooi (ooh wel haf) . .

• • • . 27.

—
—

droogt zjne nellen. . ,
• • • • • 74.
16.
eel als een dijher . . • • • •
.
49.
— zfin horentje groen • •
— gaat in een anders water vivschen. . . . 73.
._
. 24.
lustig aan den ploeg . . . .
_
uit hoofjen. . .
• • • • • . 27.
_
— schieten . • • • • , • • . 66.
— gaf hem een looden- of fluzaren boon . . 39.
— geeft de paarden hinge haver • . . . . 44.
. 86.
—
— den bal op ..
---- — hem stoh en bal in handen . . . . 89.
— gelifht de princesse of suiherboontjes ; lad
40.
heeft zjn hid gehad . .
— geraaht aan het malen. . . . . • • . 28.
— grasduint in een under: goed , als een Naas
in de hoolblaren . .
. . 42,
. 48.
— groeit als p ool ..
— haul/ hem het net over 't hoofd . . . . 74.
--- le veel want overhoop. ..
—
— heeft achter de haag geloop o n . . • • . 7.
den papegaai geschoten . . • •
90,
— _ --- vogel over het touw lalen snap..
pen (ontsnappen) . .
68.
door een hennepen-venster gehehen . 44.
• • • . 57.
een goede bui ...
— slag van den wolen tees-.
. . 22.
er den hooi van .
. 45.
het verhnold ..
47.
hem in de hlem . . . • • • • . 75.
land noch zand . .
9.
Mei gehouden. . . . • • .
. 17.
........,

1.............
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Bladz.

Hy heeft mooi weder in het hoofd. . . . .

56.

op lage weide geloopen . . . . . 11.
zich een hnol laten wastnahen . . 46.
--zooveel als hi" pihhen en maafjen ban. 28.
-zijn loonijes daarop to weehen gelegd. 40.
--— helpt hem van den wal in de sloot . . . 10.
• • • • . 27.
— hooit er mede. ..
— houdt eene bloemlezing . . • • . . . 35.
• • 19.
er den hop voor. . . . .
—
is aan het eind van den ahher . . -. . 2.
—
_ ____ al in de fuih. . . • • . • • • • 76.
— ____ een Karel als een diih. . • • • • .
5.
— — stave barb . . . . . • • • • 20.
_ _ er bedreven als een snoeh (ooh wel harper) op zolder. . . , . . . • • 65.
____
•----— geacht als een rotte appel bij een
fruitvrouw . . . . . . . . . 35.
_ — ---gezien als een rot to hoolbij een groent48.
•
• • •• •
w9f . . . .•
•
•
.
•
• 39.
— — — uitgeboond . . . .
—
— gewend aan spade en ploe,,7 . . . • • 25.
— harder dan een boer, die men bidden moet. 12.
—
— het schot niet waardig . . . • • • 67.
—
— in de boonen . . . . • • • • • . 39.
—
—
— leelijh in zijn wieh geschoten . . . . 67.
_ — met een blaas met boonen to verjagen . 40.
52.
— --- — stroo to trehhen. .
_ _ — zffn news in de boter gevallen . . 41.
_ ....... op z9en laatste Bras . 43.
_ — van zessen hlaar • • • • • • • . 85.
65.
_ ........ — vitt veld. .
66.
_ ......, vogelvrij verhlaard.
—

XI
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Bladz,

Hij is zoo barsch als schoppenboer. . . . .

86.

_ _ zoo geh als een uffe of als een malle u9.e. 54.
_ -- - groen als gran . . ..... . 42.
_ ...... - wild als of hij met een trommel ge75.
vangen was . .....
zet
er
hem
op
.
5.
- jaagt hem aan den dijk of
hlopt op de haag . . . . • • • • . 68.
hnihkert hem van de baan. . • • • • . 90.
• . • 28,
horn( in de maling . .
met hem aan den dans . . • • • . 83.
hon er to hooi en to gras eene hoe per morgen houden . . . . • • • • • . . 44.
• 7.
hriigt het look bje hem in.
_ - hem in het net . • • • • • . . 74.
kiikt hem in de haart . . . • • . • 85.
_ laat er gras over groeijen . . . . . . 43.
_ - Been gras onder de voeten groejen .
_, -Gods water over Gods ahher loopen . 2.
_ - of hangt het he/ aan den ouden dam. 21.
zich met een stroo binden. . . . . 52.
_ - z#ne oogen weiden . . . . • • • 32.
lacht als een hoer die een hoefijzer vindt . 12.
. 44.
_ - to hooi en to gras . ...
legt hem niet een stroo in den weg • • . 52.
leidt hem om den fain. . • • • • • • 108
ligt op de loer . . . . . • • • • • 66.
loopt door heg en struik. • • • • • . 7.
_
. 22.
met molentjes . .
voor z/n bal. . . . . . • . . 89.
ltYdt als winterhoren to veld • • • • • 48.
28.
_ maait de stoppels . . • • • • • •
hem het gras voor de voeten weg . . 42.
..........
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Bladz.

Hfj
-

maait met de voeten
28,
•
tnaaht jagt ...
63.
mergelt het land nit
9.
miht zoo naauw niet . .
. 66.
neemt le veel hooi op zfin vorh • • . . 25.
ontspringt den dans . .
. 83.
plant p ool ..
• • . .
. 48.
ploegt met een anders half . . • • . . 30.
op rotsen. . • • • • • • • •
pluht bloemen. . • • • • • • • • •
.....■S ....'."... de vruchten van zjjnen arbeid. • • --- - vruchien op den Helihon. • • . . 31.
poot visschen in een vilver • • • • •
0.........1. raaht van den wal in de stool . . . • • 1 0 •
••■•■11 scheert de schapen al naar dat zij wol hebben. 31.
____ schiet under een andermans duiven . . • 66.
-. schoot een kraal (ook, wel een boh) . • • .........
•••■•• schreit tranen met tuiten • • • • • . 38.
_ schuwde de regen en viel in de sloot • • 10.
_ slaapt al: een roos .
• • • • 51.
_ slaat den bal mis .
. 89.
74.
een verschen worm aan
1.■1
zijn zeissen in een andermans Koren. 26.
_ spant de paarden achter den wagen . . . 25.
slaat er voor en hijht als een hoe voor een
muizenhol. • . • •
•
81.
sleeht de spade in den (10. .
16.
stooht goed vuur van een anders turf . . 42.
teert op een anders zweet . . • • • •
. 37.
van den hoogen boom af .
treedt op rozen • .. ..
•
• 51.
•
•
• 75.
vangt een vliegende vogel .
• ■■•••■•
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XIII
Bladz.

Hij vangt hem in zijn eigene woorden . . . 76.
— verhoopt Item hnollen voor citroenen. . • 47.
— Naas. . . . • • • • . . . 46.
______ verhiiht z(jn hans . .
. . . 80.
— vertelt het . van haver tot gort .
44.
....._ vischt achter het net . .
. . 73.
..........
er naar. . • •
.
..........
met den zilveren henget . . • • . 74.
........... volgt het oude harrepad . . . • • • . 9.
............ vraagt er niet na wat de baler host . . . 41.
waagt een hang , of wel : hfi neemt zjen
hansen waar . • . . . . . . • • • SO,
......... weet een turf (ooh wel een zwavelstoh) in
drieen le Maven . . . • • • . 54.
..........11 -- wat op den teerling loopt . • • • 84.
...I...I.. west het Koren van zijn molen. . . • • 22.
............. zaait niet veel goeds . . . • • • • . 33.
..........
.........

..r.......MII
.........I

.........,
............
........

""""'""""'"' twist.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

zag er uit , als of hfi nit een dijh .gehouwen ware .....
.
5.
zal de ballen betalen • . • • • • . . 87.
— den vogel wel strihhen . . • • . . 68.
— er geen zijde van spinnen. . • • . 31.
— gaauw vet zijn . . .
. 18.
wel appelen voor zein geld hiezen .35.
zet fuihen (of ooh wel netten) uit . . . 74.
— het op den teerling (dobbelsteen). . . 84.
— *In laatste brood hi. . . • • • . 80.
ziet hem de hans of . . . • • • • • --— voor een havik op den tuin. . • 11•
zit goed in zijn want . . . • • . . . 75.
— hem op de hielen • . . • • . . • 66.
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Bladz.

. 52.
HY zou over een stroo vallen .
— zncht boomen nit de aarde ..
. 38.
leder heeft genoeg in zijn eigen tuin te wieden . . • • •
• li.
zijn meug zei de boer en hij at vijgen . 13.
.1h zal er haar of pluim van hebben . . . 61.
— zou hem een hnapzah vol hooi toevertrouwen ,
had ih borg voor '1 leer . . . . . . 45.
In troebel water is het goed visschen . . . . 72.
Is dat parmesaan, zei de hoer , dan moet ih
er nog eens aan ...
. • 13.
Jong rijs is te buigen, maar geene oude boomen. 52.
Korte tahhen Lange wijnoogst ... . • 53.
Kosters hoe weidt op het herhhof . . . . • 31.
Koud en nat geeft nog altijd wat . . • • . 57.
Kreupel wil voor dansen. . . • 82.
Lang stroo en geen erwten . . • • • . . 52.
Lap om leer , lood om oud Uzer. . • • . • 35.
Late haver homt ooh op ..
• • • • 43.
.WIaah maar geen molenijes . . . • 24.
Maart roert zijn staart . . . • • • . . 55.
May men niet trouwen dan moet men hohhen . 7.
Men han er alles niet aanhoopen , het moet er
wat aan dijen .
. . • 17.
_ — geen stroo aan sink by/en . . . . 52.
—
___. in geen twee slooten te gelj'h visscken. 73.
___, met hem eggen noch ploegen. . . . 27.
—
_ niet boteren voor de melh geronnen is. 41.
_ over geen twee slooten te gelii h springen . . .
. • • 10.
— van dat vlas geen goed garen spinnen. 31.
— moet de handen maar aan den ploeg slaan. 24.
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XV
Bladz

Men moet de hoe wel melhen, maar de speenen
niet aftrehhen ....... . 29.
den bal slaan zoo als hij ligt . . 89.
-- - warm h6uden • • . . .
- wind niet door de (molen)hehhen
23.
laten waatjen . . . . .
door een zuren appel biften . .
34.
zien hoe de hark (ooh wel vorh) aan
den steel zit . ...... .. . 20.
vangt Been hazen met een trommel . . .• 76.
wordt eer door een mesthar 0773 ver gereden dan door een ordenteliih rijtuig . • 21.
zol hem uit de hool niet jagen . . . . 48.
Met groote fleeren is hwaad hersen eten, zij
werpen op 't loots met de steenen . . . 46.
onwillige honden is hwaad hazen vangen . 68.
Om ane mudde Koren die hj le molen heeft ,
wit hjj een ganschen molen oprig ten. .
23.
Onhruid vergaat niet . 49.
Op een groene Kersmis vols./ een witie Paschen. 60.
Dude boomen laten zicli niet verplanten . • . 39.
Overschouder, zoo als de boeren de piehen dragen. 14.
Schut de schapen voor den dam ..... . 4.
Speel dat liever op de ruispfjp, dan han niemand
van de boeren het verstaan. . . . . . . 15.
Steeh uw vinger in de aarde en ruih in wat land
(op wat grond) gfi zift . .
. 8.
Teehen die karats ..
•
87.
• • 44.
Te hooi en le gras ..
Tusschen den boom en de schors moet men Beene
• . .
36.
vingers zetten ..
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Bladz.

Tzvaalf boeren en een p ond dan heeft men derlien rekels . . • • • . . . 15.
Van dih bout zaagt men planken • • . . . 46.
Veel honden is des hazen dood • • • • . . 69.
vlaggen, hotel boter. . • • . . . . 41.
zon , goed hoofjen . . • .
. 27.
Voor een visschers deur gevischt en niets gevangen . . • • • • • • • • • • . . 74.
Vroeg in de weide , vroeg vet . . . . . . . 18.
Waar de dam het laagst is , loopt het water het
eerst over. . . . . . . . • • • . •
3•
Wanneer een boom ter aarde zzjgt, maaht ieder
dat lid tahhen hriigt . . . . . • • • . 37.
Wat iemand zaait , zal hij maaffen. • •
. 28.
haauwen zfj hoof . . . . . • • . . 45.
weet een boer van safraan . • • . . . 14.
wordt hff gepluht . . . .
. 30.
zal men u hoohen , hnollen met zee spek . 47.
Wie de roos wil pluhhen , moet de doornen niet
ontzien . . . . .
. . 57.
door den ploeg rt.)* h .ail worden, moet lien
zelven aanvatten of voortdrfiven • . . 9,1.
_ op twee hazen to geltjh jaagt, vangt geen
van beide ..
• • • • . • 63.
van '1 dak niet kaatsen han , blfive uit
de baan .
. 87.
..
zffn land niet bestr ..t , wordt er van
belch . ten • • • • • • • . • • • • . 29.
Zoo all de boom valt bliift kg liggen. . . • 36.
de gehhen geen brood aten , het horen zou
goedhoop zffn .. ...... . . 49.
droog all gort .
42.
•■•■■•■••,..........
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XVII
Bladz .

Zoo hi/ dal doet met ih zji n vangst . . • • 75.
std, f als een harp . . . . • • . • . 20.
Zuidwest snee (sneeuw) noordooste wind in zee. 59.
Zjj kebben het speh weg, eer nog de kool opgedischt is . . . . . • • • • • . . 48.
heeft de bruidsroh aan . • • • • • . 17.
is het hatje van de baan . • • • • • . 83.
haatsen elkander de ballen toe . . • • • 86.
mag wel uit een zak met boonen berehend
worden. . • • • • • • • • • • • 40.
moet
op het achterstuh. . • • • • • • 17.
zet haar mondje als of zij pruim moest zeggen. 50.
. . . 84.
zitten te dobbelen ...
Zfin hart is zoo Klein als een hazelnoot . • • 44.
81.
koofd is te groot .
21.
harretje
gnat
op
een
zandweg.
.
.
.
.
Zjene boontjes weeken daar niet . . . . . . 40.

Verbe ilegioter.
SPItEERWOORDEN
WELKE IN BET

REISWERIIAAL
VOORKOMEN.

Bladz.

Beier met een ouden wagen in de heide dan

Er

is

een

suet een nieuw schip op zee . . 94.
Daar moet Been Bras onder groefjen . • . . 95.
Dat homt le pas als een viilde rad aan een
96.
.
. ..
wagen ....
- zal wel schihhen zei de Boer en hrj zat
met z#n harrehe in de hei. • . • • . . 95.
De puarden adder den wagen spannen . . • 94.
-hregen lunge haver. . . . . • 95.
hen gehuurd paard en eigene sporen mahen
. •
98.
Norte tnifien . . .
- ledige bears is het veiligste paspoort . . 93.
95.
spaah in het wiel gesiohen . . .
Coed gezelschap maaht horte milieu . . . • 96.
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XIX
Bladz.

Het is een wandelende ziel . . • • • • . 97.
er goed voer en een warme stal. . . 104.
- harretje rjedt op een zandgrond (ooh Gael
• • .
als op een holfbaan). .
97.
104.
Hoe nader bfj deilz avand, hoe verder van huffs.
ii ty is overal t' Buis . . . . • • • . . 98.
- hent geen stegen voor straten. . . . . 95.
Krahende wagens duren het langst . • • . 94.
Men heeft hem den zah gegeven . . • • . 97.
-- is het spoor Mister . . . . • • . . 95.
-- in een derrie (modder) gat geraaht. .
vindt hem, even als de hwade dubbeltjes
overal . . . . . . . • • . . .
97.
wordt eerder door een mesthar overreden
dan door een degeliih riftuig. . . . . . 99.
Moeders heuhen zou hebben nzoeten mede gaan. 93.
Oude voerlui hooren gaarne het hlappen van
de zweep. . • • • • • • • • . • 97.
. 98.
Sta maar een wijl , gij verliest een mffl •
Voor dag uit , voor nacht in. . . • . . . 104.
- op den wagen , achter op het schip • . 95.
Zty heeft de har omgegooid . . . • • • . 104.

elicvbe ilegioter.
zooevirciextle
SPREERWOORDEN
EN

SPREERWOORDELIJRE ZEGSWLIZEN ,
DIE OPGEITELDERD ZIJN.

Bladz.

able dingen hebben twee handvatten . . • •
—

Daar
—

2.

gehhen op een stohje . . . • • • • —

is
—

een Bag fin to geeselen • .

•

•

•

•

......

geen spit mede le wenden . • • . ..

3.

hlei aan de hloet . . •
wind in de Moezel . . • _.....
Dat was, is altiid beter, al regende het honig.
De pommel (bon') is uitgebarsten . .
levende doode is een schoone doode .
Die aan een witte roos rieht , htlygt de roos
aan den neus ..
Elk regeert in zffne maand . .
• ......
Gebrehkige lieden leven 't langst ..
•

—

—

•

•

•

•

........

—

4.

• • • .......

—

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

.

—

5.

6.
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Bladz.

Goed rond, goed Zeeuwsch, . . . • • . • 7.
Het hloed Aruipt daar '1 niet gaan han . . . ......,
_ is als of hij een hond had zien geeselen . 21.
—
— een heel Ozer om aan to tasten . . . 14.
_ — Maas, Maas . . . • • • • • • . 15.
_ — maar een wissewasje, voor: het is maar
eene beuzeling . . .

.

2.

over slier en stuur. . . . 18.
_, — vothje van deux as. . . . • • . • 15.
_ valt moefjeltjh veel hoofden onder een haproen to brengen . . . . . . • • . . 16.
Heusje homt om zfin beusje . . • • • • . 8.
Hid' doet een torn op hem . . . . . . . .
5.
— domineer! al: Bouwens geest . . • • . 8.
— draait het spel op zijn duim . . • • . 9.
— geeselt hem met een vossenslaart . . . . 14.
— haalt hem het hembd over den roh. . . . 9.
— hail met een grooten 4)1. . . . . . . 6.
— heeft dat op zfin lappen gehregen. . . . 9.
—
— de grendels door gegeten . • • •
—
— hoogie . • • • • • • • • •
— oudste brieven . . . . • • . 10.
— den duim in de hand . . • • • •
—,
een pih (d. i. een haat) op iemand . 5.
—
— slipper gehregen . . . • • . 10.
—
'1 graauw op gin hand . . . • •
—
van de gersten brooden niet gegeten • 11.
— hold! hem het ijzer in den buih . . • . 20.
— maaht er boric meilen Inede. . • • • • 11.
— snag Been vinger in den asch stehen . . • 13.
— smeert hem honig om den mond . . • • 8.
— zit met een ander: :happen in de asch • • 13.
—

—

XiII

VIER DE REGISTER.
Bladz.

Ih last inty geen ooren aannaatien .
. 11.
Is de brug weg , zoo gaat er over . . . _......
Isom je van Lillo , dat je mandje zoo druipt . 1.
Loop aan de pomp en haul de hlap naar u toe. 12.
Maah u niet le gemeenzaam met de edellieden
van den prins . . . • • • • • .
. 12.
Men behoeft dat elh niet aan den neus to hangen.
—
homt met geen housen en sclioenen in den
hemel. . .
•
•
•
.
• • • . 13.
.
—
legt hem '1 vuur na aan de schenen. . . 7.
. 14.
speelt een stomme bedevaart . • •
zal hem van dat zelfde lateen een roh en
broeh mahen . . . . . . ..... . 20.
Neem , dat ST. PAULUS van de Griehen naiii . 17.
de ooren in de hand en zie door de gaten. 14.
Niels is zoo hwaad of het is ergens goed toe . 20.
Onbeschaamde menschen hebben het derde deel
van de wereld . .
Waar niet is , verliest de Keizer zijn regt . . 4.
Wenschers en wonders zijn arme hllishouders . 16.
Wie sterft eer hi sterft, sterft niet (cis hfj sterft. —
Wijs mij eettlhoer , ih taffs u een dief . . 17.
Zij gaat met de blaauwe huih nit . . • . . 13.
. . . 10.
— heeft hem onder de sim . .
• • • . 18.
— is get-routed ender de hulk .
. . 17.
--uit den stam Levi . .
— han over een gehloofd rietje gaan. . . . 18.
.
19.
— hootYen bij elhander ..
• 15.
— schreit tranen met Julien. ..
— trehhen êene lijn maar leder aan een einde. 17.
19.
— vochten om den rozenhrans .
werpen
de
spillen
bfj
een
..
—
Zfin hersens zifn viol .

NASCHRIFT.
BEOORDEELING der Bijdragen tot de kennis
der lVederduilsche Spreekwoorden, in het
Taalkundig Magazijn, door A. DE JAGER.

b

e Heer A. DE J AGEE redacteur van het Taalkundig .711-agazyn , opende vOOr twee jaren in hetzelve
eene rubriek , onder den titel van Bijdragen tot de
kennis der Ncderduitsche 6:preekwoorden, en riep, even
zoo als ik vroeger deed, de bulp van alle beminnaars
en beoefenaars der Vaderlandsche Taal- , Letter- en
Oudheidkunde in. Voor het tegenwoordige wilde hij
slechts mijne jongst uitgekomene Handleiding tot de
kennis onzer Spreekwoorden, en Spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder uit het Dierenrijk ontleend , en eenige
andere opgegevene , toelichten en aanvullen.

Tot hiertue gewoon de Letterkundige Geschiedenis
van Inijn onderwerp to vervolgen , kondigde ik dan ook
deze Blidragen aan,

N A S C H R I F T.

II

1k kan niet ontveinzen dat de meesierachtige onaangename toon , die daarin heerschte , inij van eersten of
mishaagde , maar ik zocht dien , zoo veel doenlijk , te
verschoonen. De Beer DE JAGER, dacht ik, was Schoolonderwllzer en dat dagelijks corrigeren , verbieden, bestraffen enz. op de school , geeft wel eens een plooi
aan het karakter,, welke aan hetzelve oorspronkelijk niet
eigen is. Gebrek aan eene echt letterkundige opvoeding
en beschaving, kon daar bij komen ; want het was toch
doorgaans waar,, wat OVID1US zong :
Ingenuas didicisse fideliter artes ,
Emollit mores , nec sinit esse feros.

11 besloot dan ook den man zoo zacht en bescheiden
mogelijk te behand.elen ; doch nam evenwel de vrijheid
hem te doen opmerken, dat het aan ons lezend publiek was
voorgekomen , dat zlln vermeld geschrift , maar al te
veel had van eene Contrdle op het mine, die, wanneer
zij werd voortgezet , aanleiding tot een' pennestrijd zotz
kunnen geven, welken wij beicle (zoo meende ik toen)
niet verlangden.

Hiermede rekende ik de zaak afgedaan; maar tot mijne
bevreemding , begreep de Heer DE JAGER het geheel anders , en vindt men in het tweede gedeelte der vermelde
BUdragen, dit jaar uitgekomen , 't geen mij om zijnent
wil zeer spijt uit zijne pen gevloeid te zijn. , naardien
het mij onder de onaangename verpligting brengt van
mijn werk, voor de lezers van het genoemde lilagazen,
en alien, die daarin belang stellen, te verdedigen. lets
hetwelk voor hem niet dan droevige resultaten, opleveren kan.
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Wij zullen met eene kleinigheid beginnen. Al spoedig wordt het vroegere, soms kinderachtige vitten voortgezet, en had ik in mijne Inleiding tot de Spreekwoorden enz. van de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend , bladz. 18 geschreven • Wat de keur van Nederduitsche Spreekwoorden en dichterlijke zedelessen
van S. WILLEMS betreft, berigt ik alleen , dat dit
werkje to Antwerpen 1824 is gedrukt en zoo weinig
aan den titel beantwoordt , dat verdere vermelding nutteloos zoude wezen , — en in de zestiende Aanteekening daarbij gevoegd: Het getal der zoogenoemde Spreuken van WILLEMS , is 226. Tot eene prOeve diene,
wat ik daar voor de hand opsia:

N°. 152. reel kraauwen zeert ,
veel spreken deert.

N°. 162. Onverdroten
heeft genoten.

N°. 211. Beter bloode Jan,
dan doode Jan.

Wat dunkt dan nu den lezer van den nedeligen, en
bescheiden (?) toon des Bijdragers , bladz. 461 van ziju
MagazOn: a Of het boekje de verachting verdient ,
waarmede de Heer

van hetzelve spreekt, kan
ik niet beoordeelen; dock het zou nab zeer bevreemden,
rim EIJIC

indien het zoo ware:"

Dit is echter gelijk ik het noemde slechts eene kleinigheid, in vergelijking met de aanteekening bladz.465,
Welke dus aanvangt : a in deze Nalezingen is p oor een
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aanzienlijk gedeelie opgenomen, hetgeen, voorkomt in
mine vorige BUdrage over dat onderwerp. Die overneming is echter op eene zoo slordige wijze geschied,
dat ik niet mag (?) nalaten den lezer hierop opmerkzaam te maken:"

Het eerste is vrij dubbeiziniiig. De schrijver doet het
zoo voorkomen., als of ik, 't zij met van hem geleende
veren. (dan zeker volgens de Label paauwetz-veren) had
gepronkt 't zij zijne verklaringen met onvoorwaardelijke
goedkeuring of onderwerping had overgenomen. Het eene
is zoo onwaar als het andere. Ik heb, mijn eigen werk gegeven, en bij het opnemen van hetgeen mij was voorgekomen, Been onderscb.eid geinaakt, — den Heel. DE JA.GER niet
de minste waarde boven, anderen toegekend , en hem bescheiden aangetoond. , waarin ik van hem verschilde.
Eer ik jets tegen den bovengenoemden hevigen aanval op de slordigheid mijner redactie in het midden
brenge , moet ik den lezer d.oen oprnerken, dat de schrij.
ver der Bydragen zich meesterlijk van het bekende
kunstmiddeltje bedient , om wanneer men eene uitgave
benadeelen wil , zulke lijstjes van wezenlijke of vermeen.de drukfouten te geven r als bij hier in mijn geval
wel tot een stuk of wat brengt. Drukfouten toch , weet
men, die anders afzond.erlijk , meestal onopgemerkt blij.
y en , of, door wijze , bescheiclene menschen. , die meer
op zakerz, dan op letters letten, onder het lezen verbeterd worden, maken te zamengevoegd , eenen onaangenamen nadeeligen indruk. Zelfs Auteurs moeten met
de opgave daarvan in zulk een' vorm voorzigtig zijn.
Lang had ik b. v. het Handwoordenboek voor de spel-
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gebruikt,
zonder mij naauwelijks daarin aan iets te stooten. , Coen
ik toevallig de twee laatste bla.dzijdeu inziende , meer
dan zeventig aangewezene drukfouten vond, die nu eerst
eenigzsins , dit belangrijk werk in mijn oog ontsierden
De Heer DE JAGER heeft derhalve dit kunstmiddeltje wet
onaardig gekozen , maar zoo hij meende , doeltreffend
aangewend.
Men moet vervolgens weten , dat de naauwkeurige (?)
schrijver in zijnen ijver tegen mij , mijne tweeerlei paginering , eerst van de _Spreekwoorden nit het Dieren, daarna van de donkere, naar welke gevraagd was;
ja , soms beide , ongelukkig voorbij gezien heeft, waardoor het den lezer denkelijk , eerst na lang zoeken gelakken zal , het met zooveelmoeite en zorgen opgespoorde
te vinden.
Maar nut de vangst des gagers ? Het is mij onmogelijk bij dezelve ernstig te blijven. Ik , of zoo als
men mij , om mij te kunnen verschuilen, aanwees , mijn
corrector , (voor welke ouverwachte beleefdheid ik zeer
gevoelig ben , en die ik best zal kunnen beantwoorden
door zoo aanstonds den Bijdrager met dien corrector wat
nader bekend te maken.) 1k liet b. v. hem (DE JAGER!) Schakespeare voor Shakspeare noemen , en ach ! van een'
BREM gewagen , die een woordenboek zou geschreven
hebben , en van een onden vloek alement , en helaas !
van bijten voor krijten en van vogekkenvoor oogelcken.
Wat vreeselijk ongelijk meent de Taalkuridige man zich
aangedaan te zien ! Het is waarlijk voor hem orn te
huilen ; maar liet schijnt ook, dat de schooldamp soms
ling der Hollandsche Taal door P.

WEILAND
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bedwelmt ja, verbijstert. B. v. 1k non den Heer DE
van een BREM laten gewagen, die een Woordenboek zou geschreven hebben. Niet alzoo.
Bij hem leest men:

JAGER

Brem. Arieders. wiirterbuch.

Bij rnij:
BREM.

Nieders. wôrterbuch.

Indien nu de Bijdrager de regels der interpunctuatie ,
zoo veel wij die bezitten, kent, begrijpt hij toch wel,
dat wanneer ik aan zekeren BREMM had gedacht, er geen
punt acliter het woord zon genet zijn. Het verschil berust alleen in de lettersoort waarmede het eerste woord
gedrukt is , Romein irtmelijk voor Curcijf. Een abuis,
't welk bij gedurige verwisseling van lettersoorten, gelijk in rnijne Handleiding het geval is, zoo ligt kan
plaats liebben, dat men zich bevreemden moet het niet
weer gebeurd to zien.
1k zou. den Heer DE JAGER van een ouden vloek clement laten spreken. Foei ! Foei ! dat is nog erger dan
het vorige. Nergens schreef ik alement , veel minder
van zulk een vloek; maar wet in plaats van des Heeren DE JAGER sakkerelernent , sakkeralemen,t; zoo als
het veel wordt gehoord, en mogt nu, die a voor een e,
zuik eene grieve voortbrengen ? Nog eens: foei! foei!
Ik zou hem bijten voor krijten hebben laten schrij.
ven. Al weder niet alzoo. Het spreekwoord: Wanneer
de Bond onder ligt , heel de wereld wil hem bijten, is
dat , 't welk gaf, en ik blijf het woord be ten behouden, omdat vader CATS het reeds zoo nam, toes het
was:
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De hont die onder ligt dien btjt het gansche rot
En wien, het qualick gaet en is maer enckel spot.

Het is ook ineest zoo in gebruik en Levert een voegzamer zin op dan krijten , naar DE JAGER provoceren.
(N. B. van een, hond .0
Toen ik met mijnen geachten corrector over dit en
dergelijk, tijdens wij niets beters te doen hadden, sprak,
vroeg hij mij met zinspeling op het laatstgenoemde : Is
dat eene zaak om zoo te bijten en te krijten? Maakt de
man zelf geene taalfouten ? Spreekt hij zoo b. v. niet vroeger bl. 100 van den (?) huid te deelen? en een schoolonderwijzer dient toch te weteti (Tat het woord huid, vrouwelijk is. Vinden wij niet blijkens bladz. 636, in het laatste
stuk acht fouten? Maar , zoo eindigde hij , terwijl hij lagchende mijne kainer verliet, maar zoo gaat het Mijn [leer
die een ander jaagt , staat zelf niet stil.
Nu volgeu bij den sclirijver eenige magtspreuken of

DE pGER !

zoo genoemde bluffers : a Wat den zakelilken, inhoud
betreft , (zegt hij) het Taalkicndig Magazijn, (d. i. zeker
de Heer DE JAGER ; maar waarbm dan niet liever,, de
Magazijnmeester? — Mijn zoo even bedoelde corrector
herinnerde zich , hoe bij gelegenheid eerier illuminatie
ter eere van NAPOLEON , een spekslager een groote worst
vertoonde , van vele kleinere worstjes omringd , met
dit bijschrift
Wat deze worst is onder de worsten,
.Dat is 1V4POLEON onder de Vorsten.
ZELF GEIVIAA KT.)
a Het Taalkundig Ma,cfazijn, zoo lezen wij verder ,

zal van dit stuk des Heeren ri.er Eux , als zilnde
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grootendeels zelf reeds eene kritiek op het vorige , (dit

begriip ik niet als alleen voor zoo ver het dienen moet,
om mijn werk te declineren) geene opzettelijke beoordeeting of aanvulling geven (dat is jammer !) als b. v.
dat koekeloer eene tortelduif beteekent , of dat een bok
naar muskus riekt , behoefde anders wel eene teregt-

(Dit laatste is den schrijver hi. 470 weder
ontschoten , waar hij met deftigheid , over zUne koe en
mijnen bok handelt.) Vele (zoo besluit hi) vele der in
het Naschrift gevraagde verklaringen zijn reeds bier en
daar gegeven." Men behoeft goen bril om na te gaan,
waartoe dit laatste leiden moet docli , hoe zonderling !
wanner men , in den eigenlUken zin , het blad omslaat, leest men , betrekkelijk 's mans ophelderingen :
De bier order I tot if voorkomende ophelderingen
betreffen spreekwoorden van welke in de vorige Bijdragen reeds ward gewag gemaakt. Onder de overige treft
men er aan , die uit verschillende werken zijn °vergenornen , en Kier ter plaatse mans oordeels voegzaam
werden bij een, gebragt.'

Alzoo wordt gevolgelijk , het onbewezene te mijnen
opzigte , op het uitdrukkelijk bewezene te zijnen aanzien
te huis gebragt , en de pijl kwetst diem, die hem schoot.
Wanneer wij dit tweede gedeelte der Bijdragen lezen , valt des schrijvers eigenlijk doel daarmede , nog
meer dart voorheen onder het oog.
Vroeger kwam reeds bij dezen en genen de gedachte
op : of hetzelve wel minder zon zijn dan mij van het
door mij gekozen terrein te verdringen en zich zeiven
als een letterkandige ESPARTill0 daarop te plaatsett.
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Waarom tocit antlers , vroeg men , Islets bij den awl-.
yang zijaer itieuwe rubriek over de Spreekwoorden, vats
dat alles getneld , 't welk in de Handleidingen, tot ope ping der baatt was in het midden gebragt, en aangevan gen , als of er nog geene gepaste Inleiding bestond ?
Waarom de Spreekwoorden uit het Dierenrijk zoo gerecenseerd als wij weten , en gevit waar men slechts kon ?
Waarom zoo (urn geeii erger woord te gebruiken) zoo
onheusch gehandeld , van mine opgegevene vragen naar
den zin van donkere spreekwoorden , in zijne eigene
Bijdragen te gaan beantwoorden enz. enz. Tegenwoordig
editor , blijft ten aanzien van het genoemde oogmerk Been
twijfel ter wereld sneer over. Getuige de omtrent gelijksoortige titel en vorm bij de behandeling der donkere
spreekwoorden , die wij hier aantreffen en het opzettelijk
verzwijgen van hetgeen door mij uitvoeriger daarover
geschreven was. 1k wil dit slechts met twee proeven
staven. Wij lezen bij den man :

1.
Vast; toopt tut ban ht.

Mina onbq.

a Vdff E DRS zegt ; a Somrnigen svillen , dat men, ook
ST. ÄN1 4 de moeder van Maud, daarbij zal gedenkeii.

Het zou de maagd MARIA zeer aangenaarn zijn, , als de
breeders en zusters nadat zij den rozenkrans ter eere
van 1114R11 hebben voleindigd , ook ST. ANNA een paternoster toevoegden , nademaal zU de voornaamste patrones der bedroefden is. Hierom misschien het spreekw.
daar moet zoo wat van ST. AN NA onder loopen. " Dus
verre de schriiver. TITINNAM I.

, zegt , dat men dit
t
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spreekw. bezigt van eerie beproefde maagd," en dat
het ontleend is van zekere door hem bijgebragte tt kluchtvertelling." in de hoofdzaak komt zijne verklaring
overeen met die , welke in het 1W. S. van den .liter
Sc.rrourEN voorkomt. Volgens deze verhaalt men , dat
in eenige _Brabandsche plaatsen, ter eere van nieuw gehuwilen , op het orgel wordt gespeeld. Ear 't spel begint, 1,raagt de koster aan de braid: of zil wil gespeeld
hebben van de heilige maagd, welk spel alleen aan maagden vergund wordt. Wie nu de heilige maagd zou zoeken te bedriegen , heeft geen zegen op liet huwelijk te
wachten. ran deze en gene bruid hoort men dan ook
wel zeggen : laat er wat van

order loopen."
Lou men nu Diet meenen , dat DE JAGER iets geheel
nieuws leverde en er nog niets anders tot opheldering
van het spreekwoord was bijgebragt ? En evenwel las
men reeds in mijue Handleiding : U lk herinner mij
dit spreekw. 't welk veel in gebruik is , van liet volgetide geval te hebben hooren afleiden. In Munsterland was het op zeker dorp gebruikelijk, dat een vioolspeler het paar , dat zich in den echt begeven zoude
naar de kerk , waar het huwelijk voltrokken zou worden , opleidde. Men inoest dan zekere brag overgaan,
en stond in het begrip , dat zoo de braid reeds in
gezegenden staat was , die brag wider haar instorten
zou.de , ten zij de violist een lied ter eere van ST. ANNA
speelde , waarvoar hij dan afzonderlijk werd betaald. Nu
gebeurde het dat zekere bruid, aan welke de zwangerheid vrij rigtbaar was , bij het van huis gaan, door den
inuzikant aan de brug herinnerd werd, maar zij daarST. ANNA
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door zoodanig nit haar hurneur geraakte , dat zij den armen zoon van jubal al vrij schamper bejegende. vat
gebeurt echter ? Bij de brug gekotnen , ziet de violist
Cm , werpt een' ernstigen blik op het brnidje, en vraagt
alleen : wat nu? — Zij ziet bedeesd voor zich , en zoo
zacht dat Bruidegom en violist het alleen hooren ku-nnen , zegt zij laat er maar wat van ST. .4NB4 on,derloopen.— Hiermede stemt al vrij wel overeen , de volgende mij gezondene aanteekening : het spreekwoord is
ontleend van de gewoonte , om bij gelegenheid eener
huwelijksvoltrekking , het klokje van ST. BARBARA , of
van ST. ANNA te luiden. Dat van ST. BARBARA namelijk , indien het paar de regten van het huwelijk nog
niet te na gekomen was , en van ST. ANNA , in het tegenovergestelde geval. Zeker meisje n u, den persoon
over deze bedieniug gesteld verzoekende , bet klokje van
ST. BARBARA te lniden voegde er bij , toen de man
haar niet scheen te vertrouwen , en zijne bevreemding
te kennen gaf: ff doe er maar wat van ST. Affrrd onder."
Zoo ver deze vertelling. — Maar, wat van ST. ANNi,zoo als dit in het gemeene leven gebruikt wordt, beteekent eene gekheid , of ten minste' jets onvoegzaams, dat
men in zijn gesprek of redevoering mengt , gelijk men
daarvan een aantal voorbeelden opgegeven vindt , bij
HENRI ETIENNE , Apologie pour Herodote , — en wanneer ik nu , in de ordonnantie , stiejl en manier van procederen , voor den Rand van .Braband , gearresteerd
den 23en April 1604 vinde , dat de procureurs, we-

gens het verzoeken van dilatien frustratoir , het propo neren van onwaarachtige accusatien ,
het spreken
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buiten hun toer , — het interumperen van hunne advocaten , of die van hunne partij , verwezen worden in
eene boete van twintig Stuivers ten behoeve van ST.
.111074 dan kon men van de procureurs, die zich daartegen verzetteden of gedroegen , zeer wel zeggen , dat
zij er van ST. lieten onderloopen, en kan het
zijn , dat dit tot het bekende spreekwoord aanleiding
gegeven heeft."
Later voegde ik nog hierbij : u Wij weten hoeveel het
bijgeloof van ST. ANNA als moeder van den Zaligmaker,, beuzelt, om de zoogenoemde onbevlekte ontvan,
genie goed te maken, en dat zelfs verstandige Roomschgezinden om die fabeltjes lagchen. Zou hiervan bet
spreekwoord niet moeten worden afgeleid , vooral om
dat men het gebruikt, wanner er eene gekheid wordt
gezegd? "
Een tweede niet minder afdoend bewijs voor hetgeen
ik betrekkelijk de bijdragen, van D. J. aanmerkte is:
8.
gebropen.

schrijft nu in 1840:
Druipen , voor in eenig onderzoek niet bestaan, komt

D. J.

mij met den Heer BiEirm voor, gelijk te staan met doorvloe f yen Hebr. II: I. Het Hoogduitsche durbfallen ,
bevestigd dit dunkt mu.
Hierbij kan men opmerken , hoe volkomen naauwkeurig (?)

14 hem het eene op het andere sluit.
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Bladz. 123 is het:
lk zou in bedenking geven, of het woord (druipen)
niet zoo veel zegt als druipstaarten, van de dierên ontleend , die met een druipstaart wegloopen. Deszelfs
beteekenis ligt dan in de
verlegenheid van den weggezondene.

Atli

Bladz. 472 luidt het :
Dat druipen bier zooveel
als druipstaarten zou beteekenen , is naar mijn gevoelen kwalijk bewijsbaar.
Althans is inij geen voorbeeld van dat gebrnik bekend.

Maar dit daar gelaten. In 1839 kon men reeds bij mij lezen a Ik hang mijn zegel geheel en al aan de verklaring
door den Heer RIEHM gegeven , volgens Welke het
afgeleid wordt van Hebr. II :1. Daarorn moeten spij
one to meer houden aan hetgeen van ons gezegd is ,
opdat loll niet t' eeniger tijd doorvloeijen. (Christel.
Maandsch. I. 412.) De spreekwijze zal dan ontleend
zijn van water , hetwelk men , in een vat willende gieten , door onachtzaamheid Iaat voorbij vloeijen. Zulk
water gaat verloren. Zij werd als Bijbeltaal in volgenden tijd toegepast op Geestelijken die zorgen moesten ,
dat zij voor hun ambt bekwaam waren. Was dit het
tegenovergesteld geval, dan vloeiden .zij door (dan dropen zij). Van de geestelijke, of wil men, kerkelilke
examina , is dit ook tot de wereldlyke overgebragt. "

Wil men eindelijk eene proeve vinden , hoe naauwkezt.
de Bedacteur van het Magazijrz , de man nen be-

rig (?)
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handelt, die hetzelve door hunne talenten ond.erstennen en
vereeren, men leze dan bladz. 467. ti De belangrUke opheldering eindeliik onder No. 49, is van de hand des geleerden HA LBERT851 A te Deventer." De lijst loopt intnsschen slechts tot No. 43, en wij zoeken derhalve , de aangekondigde ophelderiiig, met nog meer , te vergeefs. Dit
schijnt ores toe oneindig erger dan enkele vermeende of
wezenlijke drukfouten te zijn. Maar zoo gaat het :
D JVie zich (in de letterkundige wereld) gewend heeft
eens anderen land te ontvoederen, laat meestentajds
i zijn eigen akker onverzorgd. Het is een schilder , die
D

n iets doet dan schilderijen verkwanselen."
YOUNG.

Niemand zal het mij, vertrouw ik, ten kwade duiden
dat ik, zoo onheusch aangevallen en in gevaar van verdrongen te worden, tot verdediging van mijn werk, dit een
en ander in het midden heb gebragt. De Heer nF JAGER zal nu zelve ondervinden , hoe onaangenaam het
is eene contrdle op zijn work te zien , zoo als hij tweemaal op het mij ne , en laatstelijk tegen mijne bescheidene
behandeling aan , gemaakt heeft. Wanneer hij er door
geleerd mag hebben , is het wel; — zoo niet : Ozer
scherpt men met Ozer alzuo scherpt een man het aangezigt van zUnen naasten.
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4.1.A.N'fEERENINGEN.

Bladz ‘ 4.
De beide hier bij gebragte plaatsen. 4n, even als die
Bladz. 20 onder het spreekw.: al/en meet 3ien Doe be
3__, van P. BONNET.
Ijarit (ook wel vork) aan ben ftedft/
Bladz. 11 en 20.
Wat hier voorkomt ter waarscb.uwing tegen een
gedrag , werd reeds in de eerste Handleiding

geschreven , niaar nu, als ook nog voor onzen tijd
hoogst belangrijk , herhaald.
Bladz. 45.
De bijzonderheid betrekkelijk het Vlaardingsche Psalmgelijk ik ineene van J. VAN IPEREN in zijne
Historie van het Psalmgezang. lk heb dit week thans
niet bij de hand, om mij hiervan nader to verzekeren ;
maar buiten twijfel wordt zij zoo gevonden in de ge-

gezang , is

schiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen
uitgegeven bij de Wed. J. ALLART 1831, le. Stuk,

bladz. 113.
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