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De eerste uitgave van dit boek verscheen bijna 80 jaar geleden, in 1902; de laatste
door prof. Stoett zelf herziene uitgave dateert van 1928; een onveranderde herdruk
verscheen, na zijn overlijden (1936), in 1942. In 1950 heb ik op verzoek van de
uitgever een nieuwe uitgave bezorgd, reeds in 1953 gevolgd door een wederom
herziene en vermeerderde druk. Behalve de aanpassing van de spelling aan de thans
geldende voorschriften is toen ook de stijl, die vaak zeer ouderwets was, wat gemoderniseerd. Om de inhoud op de hoogte van de tijd te brengen, werd de sinds 1928
verschenen literatuur in het boek verwerkt; in hoofdzaak betrof dit de in dat tijdperk
verschenen afleveringen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, want wat de
tijdschriften op dit gebied opleveren, is bitter. weinig. In deze 10e druk is op dezelfde
weg voortgegaan.
In de opzet van Stoett zijn twee wijzigingen aangebracht: in de eerste plaats zijn, in
overeenstemming met de titel, alleen spreekwoorden en zegswijzen behandeld, maar
(op enkele uitzonderingen na) geen losse woorden, zoals abracadabra, een amerijtje,
blokken, een bolleboos, brani, eldorado enz.; de verklaring daarvan is de taak van een
algemeen of een etymologisch woordenboek, niet die van een spreekwoordenboek. De
aldus gewonnen ruimte is gebruikt om andere, ontbrekende spreekwoorden op te
nemen, waarbij er verscheidene zijn die ook in de grote uitgave van Stoett niet voorkomen. In de tweede plaats zijn Franse, Engelse en Duitse vertalingen in beginsel
alleen vermeld als het werkelijk ook zegswijzen of spreekwoorden zijn (al of niet op
dezelfde beeldspraak berustend), maar geen omschrijvingen die alleen ongeveer
uitdrukken wat met het Nederlandse spreekwoord wordt bedoeld: bij iets op de keper
beschouwen is dus niet meer opgegeven examiner quelque chose de près, etwas genau
besehen enz., daar deze vertalingen niets weergeven van het wezen, de beeldspraak en
de gevoelswaarde van de behandelde Nederlandse uitdrukking. In dergelijke gevallen
is alleen geconstateerd dat er geen equivalenten bestaan in de moderne talen. De
gegeven vertalingen zijn met zorg gecontroleerd, waarbij voor het Engels o.a. gebruik
is gemaakt van de Oxford Dictionary of English Proverbs.
Wat betreft de keuze van de behandelde spreekwoorden is het niet overbodig nog eens
te wijzen op de oorspronkelijke opzet van dit werk, zoals die bij de eerste druk werd
aangeduid; de bedoeling is niet een inventaris te geven van alle Nederlandse spreekwoorden, zoals Harrebomée deed, maar alleen die uitdrukkingen te behandelen, die
aanleiding geven tot enig commentaar. Men vindt hier dus niet behandeld spreekwoorden als: „alle begin is moeilijk", „haastige spoed is zelden goed", die weliswaar
algemeen gangbaar, maar ook in zichzelf volkomen duidelijk zijn en voor ieder die
Nederlands kent, direct te verstaan. De categorie „gezegden" of „zegswijzen" is
bovendien zo omvangrijk, dat onvermijdelijk een keuze gedaan moest worden uit het
overstelpende aantal, dat in de tienduizenden loopt. Niettemin, men zij ook niet te vlug
met de conclusie dat iets er niet in staat: nog eens moge ik herinneren aan het register,
dat de verwijzingen bevat naar de uitdrukkingen die niet afzonderlijk, maar bij andere
artikelen behandeld zijn. Voorts bedenke men bij het zoeken dat de rangschikking
alfabetisch is naar het hoofdwoord; maar er zijn gevallen waarin er twijfel kan
bestaan wat als het hoofdwoord beschouwd moet worden; vindt men het gezochte niet
dadelijk, dan zij men erop verdacht dat het misschien onder een ander trefwoord
behandeld kan zijn. Verwijzingen zijn wel aangebracht, maar het zou te veel plaats
vergen ze tot alle denkbare mogelijkheden uit te breiden. Ook in deze nieuwe uitgave
is voortgegaan met het verbreden van de historische basis, door zo veel mogelijk de
oudste plaatsen of althans de globale ouderdom van de behandelde uitdrukkingen aan
te wijzen.

De bewerker spreekt de hoop uit dat deze nieuwe druk even gunstig ontvangen moge
worden als de voorgaande, en houdt zich aanbevolen voor de aanwijzing van mogelijke leemten en gebreken.
Leiden, voorjaar 1981

C. KRUYSKAMP

INLEIDING
De taalvormen die in dit boek besproken worden tonen een bonte verzameling,
waarvan de titel slechts een summiere aanduiding geeft, maar zij hebben dit gemeen
dat zij alle verklaring behoeven. Het zijn taaluitingen waarvan voor de algemene
taalgebruiker, zo niet de betekenis, dan toch de verklaring en vooral de afleiding
toelichting behoeven, en het is de bedoeling van dit boek die toelichting in beknopte
vorm en zonder te veel in linguïstische finesses te treden, te geven. Het is dus een
verklarend spreekwoordenboek, waarbij de bijgevoegde equivalenten in de moderne
talen slechts een toegift zijn, al kunnen zij soms ook verhelderend werken voor het
verstaan van de Nederlandse spreekwoorden zelf.
Spreekwoord is een term die iedereen kent, maar het behoort tevens tot die categorie
van begrippen die de grootste moeilijkheid geven als men vraagt naar een duidelijke
omschrijving, laat staan een afdoende, exacte definitie. De leek behoeft zich hiervoor
niet te schamen, want ook bij vaklieden bestaat er allerminst eenstemmigheid omtrent
het begrip: sommige omschrijvingen staan zelfs lijnrecht tegenover elkaar. Zo wordt
b.v. nog in de in 1979 verschenen aflevering van de tweede uitgave van het Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte in het artikel Sprichwort daarvan een zeer
vage definitie gegeven, terwijl deze paragraaf besloten wordt met de opmerking „War
schon immer Variationsmöglichkeit ein Wesenszug des Sprichworts, ist sie heute der
dominerende". Daartegenover wijst F. Ch. van Gestel in zijn belangrijke artikel „De
omschrijving van spreekwoord, zegswijze, uitdrukking en gezegde" (N. Taalg. 56, 214
vg.) er, o.i. terecht, op dat een kenmerk van het spreekwoord juist de onveranderlijkheid van zijn formulering en woordkeus is. Als eerste heeft deze auteur duidelijk
gemaakt dat ook grammatische aspecten van belang zijn voor de definitie van de
besproken begrippen en dat met name het spreekwoord juist door zijn grammatische
vorm gefixeerd is.
Van de genoemde begrippen is naar onze opvatting uitdrukking de meest algemene en
spreekwoord de striktst bepaalde. Uitdrukking is, na woord, de meest algemene
benaming voor een taaluiting; zij kan bestaan uit een enkel woord en kan omschreven
worden als een in zichzelf volledige taaluiting in een bepaalde situatie of in een
context, die reageert op die situatie of context. Uitdrukkingen zijn dan b.v. au! o je!
opgepast! een janhen; een dutje doen; ik word niet goed; het gietregent. De uitdruk
-kinge
vormen dus wat men het idioom van de taal noemt.
Een spreekwoord daarentegen is een uitspraak in of omtrent een situatie, een voorval
of een verschijnsel die in overgeleverde, gefixeerde vorm een geijkte (morele) sententie
of een algemene levenservaring formuleert, en de vorm heeft van een mededelingszin
met de persoonsvorm in het presens (als een persoonsvorm aanwezig is). Grammatisch is het dus een overanderlijk syntagma. Andere formele kenmerken, als rijm en
ritme, zijn niet essentieel, al komen zij veel voor. Daarover zal hieronder nog iets
worden gezegd.
Naar inhoud en gebruik is het spreekwoord een bevestiging van de orde der dingen: zo
gaat het nu eenmaal in de wereld, zo is het hier op dit ondermaanse. Het is geen persoonlijke uiting, maar de aanhaling van een algemeen aanvaarde, gezaghebbende
uitspraak, die als overgeleverd wordt gevoeld, zonder dat aan situering in een
bepaalde tijd wordt gedacht. Het gaat o.i. te ver als Van Gestel in zijn geciteerd artikel
zegt dat „elk spreekwoord een auteur (heeft) ", dat „wij hebben te doen met een citaat
waaronder de signatuur N.N. of Anonymus op zijn plaats is". Dit geldt slechts in zo
verre als elk woord ten slotte eens voor het eerst gebruikt moet zijn; ook een spreekwoord is eenmaal voor het eerst geformuleerd, maar het heeft evenmin als elk afzonderlijk woord een persoonlijke auteur; een wijsheid als „na regen komt zonneschijn"
kan door iedereen bedacht worden en is de kristallisatie van het onpersoonlijke taalgebruik in een bepaalde situatie.

De fixatie van de grammatische vorm van het spreekwoord blijkt mede hieruit dat de
tijdsvorm van het werkwoord onveranderlijk is, ook in de indirecte rede. Dus: „Hij zei
dat nood wet breekt", niet „brak". Wel kan de wijs (modus) aangepast worden waar
dit in het grammatische systeem gebruikelijk is, dus in het Duits b.v. „er sagte dass
Not kein Gebot kenne".
Hierin verschilt het spreekwoord van de zegswijze, waarin de tijdsvorm van het werkwoord aangepast kan worden, en het onderwerp kan worden ingevuld naar gelang van
de situatie; naar de inhoud is de zegswijze een uitspraak waarin een subjectief oordeel
vervat is. Zo kan dus b.v. de zegswijze het loopt de spuigaten uit toegepast worden op
allerlei situaties, die door het onderwerp worden aangegeven: „de baldadigheid —, het
ziekteverzuim loopt de spuigaten uit", of ook: „het loopt de spuigaten uit met de baldadigheid" (enz.). En in de indirecte rede: „hij zei dat de baldadigheid de spuigaten uit
liep".
De meeste zegswijzen geven een figuurlijke toepassing van de gebruikte termen: het

hek is van de dam; de bom is gebarsten; de maat is vol; de muren hebben oren; de
storm nam hand over hand toe; spijkers met koppen slaan; hij sliep als een roos. Maar
noodzakelijk is dit niet; zegswijzen zijn ook: zo wit als een doek; groen van nijd;
iemand te pakken nemen; zich op iets verkijken.
Een bijzondere vorm is de spreekwoordelijke zegswijze, die een aanhaling van of
verwijzing naar een overgeleverde uitspraak, formule of vergelijking bevat, vaak van
klassieke of bijbelse oorsprong, zoals: schitteren door (zin) afwezigheid; de berg heeft

een muis gebaard; de lier aan de wilgen hangen; met een andermans kalf ploegen; het
gouden kalf aanbidden; zin handen in onschuld wassen; de wisheid van Salomo; een
wachter op Sions muren.
De term gezegde ten slotte heeft in veel mindere mate een specifieke betekenis. In de
titel van dit boek wordt hij gebruikt als algemene aanduiding van alles wat niet
bepaald tot de spreekwoorden behoort. Van Gestel geeft er in zijn genoemde artikel
een omschrijving van die niet verschilt van wat wij hierboven als uitdrukking besproken hebben, zoals moeten kiezen of delen; de gulden middenweg bewandelen.
Naar het algemene spraakgebruik verstaat men onder gezegde eer een persoonlijke
uitspraak: „dat is een bekend gezegde van Metternich"; „hij heeft soms van die malle
gezegden (of gezegdes)". Volgens die opvatting kan men „akkoord Van Putten" een
gezegde noemen.
Na dit beknopte overzicht over de verschillende categorieën die hier behandeld
worden, volgen nog enige bijzonderheden over het spreekwoord, dat de belangrijkste
groep vormt.
Het woord spreekwoord zelf is pas sinds de 16de eeuw in gebruik, en wel, naar Kloeke
in een belangrijk artikel*) heeft aangetoond, het eerst in bijbelvertalingen uit die tijd en
in navolging van Duits Spriehwort. Het oudere woord was bispel, waarnaast ook
gemeyn woort en segwoort voorkwamen.
Bijzondere vormen van het spreekwoord zijn de rechtsspreuk, de weerspreuk, de
gezondheidsregel en het apologische spreekwoord of wellerisme. Voorbeelden zijn
respectievelijk: het naaste bloed erft het goed; morgenrood, water in de sloot; melk op

wijn is kwaad venijn; alles met mate, zei de snijder, en hij sloeg zijn vrouw met de el.
Formele kenmerken van het spreekwoord zijn, buiten de boven reeds genoemde,
beknoptheid, rijm (ook in de vorm van alliteratie) en parallellisme, veelal in combinatie : arbeid adelt; rust roest; zo gewonnen, zo geronnen; zo heer, zo knecht; bezint

eer gij begint; wat niet weet, wat (dat) niet deert.
Als oude, overgeleverde formules bevatten de spreekwoorden, en ook de zegswijzen,
soms verouderde woorden die alleen in dat verband gebruikt worden, zoals geronnen

*) Ts. v. Ndl. Taal- en Letterk. LXXV (195 7), 81-118.

in het zoëven genoemde voorbeeld, en b.v. huik, in de huik naar de wind hangen;
voorts: iemands evenknie zijn; faliekant uitkomen.
Dat spreekwoorden de volksaard weerspiegelen, zoals men wel gemeend heeft, is een
romantische opvatting die moeilijk waar te maken is; veeleer valt de overeenkomst op
tussen de spreekwoorden in verschillende talen en de daarin neergelegde ervaringswijsheid en levensopvatting. Wel vindt men er natuurlijk verwijzingen in naar de bijzondere maatschappelijke toestanden en het levenspatroon van de betrokken volken;
zo in het Nederlands uiteraard naar de scheepvaart, de visserij en de landbouw. De
puntige en kunstige vorm van veel spreekwoorden wijst er, volgens het genoemde
Reallexikon, op dat zij „der Buchweisheit von Dichtern and Denkern, gelehrten wie
volkstumlichen, ihre Entstehung verdanken" en dat zij dus behoren tot het „gesunkene Kulturgut".
De functie en de wijze van functioneren van het spreekwoord in de gesproken en
geschreven taal en in de literatuur zijn nog weinig onderzocht, maar zijn in elk geval
zeer veelzijdig, omdat het tot het wezen van het spreekwoord behoort dat het telkens
weer en in allerlei situaties gebezigd kan worden en dat ieder ze voor zijn eigen doel
kan gebruiken. Ironie kan daarbij een grote rol spelen. Te veel is vaak de nadruk
gelegd op het didactische en ethische karakter van de spreekwoorden. Natuurlijk
kunnen ze in allerlei didactische en moraliserende teksten, zoals fabel, vertelling, preek
en traktaat, goed te pas gebracht worden, maar dat bewijst nog niet dat ze wezenlijk
in die gedachtenwereld thuis horen. In de eerste plaats hebben lang niet alle spreekwoorden een dergelijk karakter (wie a zegt, moet ook b zeggen; met onwillige honden
is het kwaad hazen vangen; elk vogeltje zingt zoals het gebekt is), en in de tweede
plaats kan een spreekwoord als gestolen goed gedijt niet wel als een ethische
vermaning om niet te stelen opgevat worden, maar evenzeer als een nuchtere constatering: van diefstal heb je toch geen plezier, je kunt het dus maar beter laten. En
hier ligt ook wel de meest wezenlijke functie van het spreekwoord: het is een bevestiging van de orde der dingen en van de levenservaring, en het helpt zo de aardse gang
van zaken aanvaarden.
Of in de hedendaagse taal spreekwoorden minder gebruikt worden dan vroeger, zoals
vaak gezegd wordt, is moeilijk uit te maken. Wel is duidelijk dat ze, mede door het
ludieke element dat in het moderne taalgebruik zo'n grote rol speelt, vaak gevarieerd
en vervormd worden, maar deze variatie stoelt toch op een vooronderstelde kennis
van het oorspronkelijke spreekwoord. En deze variatie raakt niet het spreekwoord
zelf, dat, zoals boven gezegd, in zijn lexicale en grammatische vorm volstrekt
gefixeerd is. Als men b.v. eind goed al goed schertsend varieert tot geld goed al goed,
dan bedoelt men niet daarmee een nieuw spreekwoord te scheppen, maar alleen dat,
zoals men in het bekende spreekwoord zegt eind goed, al goed, men ook zou kunnen
zeggen geld goed al goed. Deze variatie, vooral van spreekwoordelijke zegswijzen,
leidt overigens vaak tot het potsierlijke gebruik van beeldspraak, waarmee -al vroeg de
spot gedreven is („ce sabre est le plus beau jour de ma vie", zoals M. Prud'homme
zegt). Een fraai voorbeeld was te lezen in een geacht dagblad van 22 jan. 1980, dat
van president Zijlstra van de Nederlandsche Bank zei dat „hij zelf zijn eigen Zijlstranorm aan de wilgen hing".
Een enkel woord tenslotte over de geschiedenis van de spreekwoordenboeken en het
spreekwoordenonderzoek (par(o)emiologie). Dit is in Nederland en Duitsland al vijf
eeuwen oud. Het eerste echte spreekwoordenboek en een hoogst belangrijke bron voor
onze kennis van de oude spreekwoorden is de bundel Proverbia communia, waarvan
tussen 1480 en 1497 12 edities verschenen met een (Oost)nederlandse en een Nederduitse tekst. De ca. 800 sprw. hierin worden gegeven met een Latijnse vertaling.*) Een
*) Zie voor de volledige titels en de uitgaven de bronnenlijst hierachter.

halve eeuw later verscheen te Kampen met het jaartal 1550 een even belangrijke en
veel omvangrijker bundel (± 2500 sprw.) onder de titel Gemeene Duytsche Spreckwoorden: Adagia ofte Proverbia ghenoemt. Dit is grotendeels een vertaling van een
Duits spreekwdb., nl. van de Gemein Deutsche Sprichwórter mit ihrer A uslegung (3
din., 1529, 1534 en 1548) van J. Agricola, maar bevat toch veel autochthoon materiaal. Van grote betekenis als voorbeeld is geweest de beroemde verzameling Adagia
van Erasmus, in de eerste druk van 1500 een octavo-boekje met 800 sprw., in de
laatste door Erasmus zelf bezorgde uitgave van 1536 uitgegroeid tot een foliant met
4145 sprw., waarin Griekse en Latijnse sprw. en zegswijzen besproken worden, maar
niet zelden met verwijzing naar Nederlandse. De Nederlandse equivalenten zijn door
verschillende auteurs verzameld, o.a. in een uitgave van M. Servilius, Adagiorum
Epitome (Antw. 1545). Meer zelfstandig was het voor de jeugd bestemde werk van
Joh. Sartorius, Adagiorum Chiliades Tres (1 ste dr. 1561; heruitgegeven door
C. Schrevelius in 1630 en 1656), dat belangrijk is omdat het van alle 3000 Latijnse en
Griekse sprw., die verklaard worden, een of meer Nederlandse equivalenten geeft.
Een geheel oorspronkelijk werk is Spiegels Byspraax Almanack, ingericht als een
kalender met voor elke datum een of meer spreuken. Naast veel algemeen gangbare
vormen vindt men daarin ook meer persoonlijke formuleringen en soms ook zuiver
individuele zinspreuken, zoals „Weet of rust", de bekende leus van Coornhert. Het
eerste geheel Nederlandse verklarende spreekwoordenboek is dat van Cornelis Tuinman (1660-1728), sedert 1699 dominee te Middelburg, dat in twee delen aldaar in
1726-'27 verscheen onder de titel De Oorsprong en Uitlegging van dagelijks gebruikte

Nederlandsche Spreekwoorden, Opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche
Moedertaal. De indeling is systematisch in rubrieken: „Uit de H. Schrift; Uit het
Van Scheepsvaart (sic)" enz.,
Van de Keuken;
Heidendom; Uit het Pausdom;
met alfabetische registers. De sprw. worden verklaard naar hun betekenis en gebruik,
maar van enig historisch taalkundig inzicht is bij hem nog geen sprake.
Het heeft daarna zeer lang geduurd eer er weer een werk van enig belang betreffende
de Nederlandse sprw. verscheen, nl. tot het midden van de 19de eeuw, toen van 1853
tot 1870 het beroemde boek van P. J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal in 3 delen in afleveringen verscheen. Van de omvang van dit werk krijgt
men enig idee als men verneemt dat het, naar de samensteller zelf heeft uitgerekend,
3 7.900 verschillende sprw. bevat, met daarenboven nog vele duizenden verwijzingen
van het ene naar het andere. Als verzameling is het nog altijd onmisbaar, maar daarmee is eigenlijk alles gezegd, want verder kleven er vele bezwaren aan: het is moeilijk
hanteerbaar, en het is onkritisch. Harrebomée was geen taalkundige en hij had geen
helder idee van wat nu eigenlijk een spreekwoord is. Hij heeft alles opgenomen wat
zich als zodanig aandiende of hem werd voorgelegd, maar er is zeer veel kaf onder het
koren. Zo heeft hij b.v. enige duizenden apologische spreekwoorden opgenomen uit
een in de 18de eeuw verschenen bundel, terwijl het overgrote deel daarvan niets
anders dan grappige verzinsels zijn. Harrebomée was eigenlijk vooral bibliograaf en
daarin ligt de grote waarde van zijn boek: hij heeft inderdaad alles wat er ooit aan
sprw. in het Nederlands verzameld is, gedrukt en in handschrift, gekend en nauwkeurig beschreven, en zijn bronnenlijst is daarom nog altijd onovertroffen.
Een kleine halve eeuw later verscheen de eerste uitgave van het boek van Stoett, wiens
naam voor altijd met het spreekwoordenonderzoek in Nederland verbonden blijft:
...

...

Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, naar hun
oorsprong verklaard, Zutphen 1901. Zoals uit de titel blijkt is hier voor het eerst
gepoogd de gangbare sprw. en gezegden naar hun oorsprong, dus taalkundig-historisch, te verklaren. Stoett had al jaren tevoren in diverse tijdschriften artikelen daarover gepubliceerd. De eerste uitgave telt 2212 nummers op 700 bladzijden; in de
opeenvolgende nieuwe bewerkingen van 1905, 1915-'16 ern 1923-'25 is dit aantal
gegroeid tot 2688 op 1134 blz., plus Aanvullingen en Verbeteringen, waarbij ook het
10

materiaal van de afzonderlijke artikelen sterk is uitgebreid. Sindsdien is het boek een
aantal malen onveranderd herdrukt. Bij alle verdiensten heeft ook het werk van Stoett
zijn bezwaren. Ook hij was een kind van zijn tijd; zijn werkwijze was eenzijdig taalhistorisch georiënteerd; met vraagstukken als het wezen en de functie van het spreekwoord en het fungeren ervan in de taal en de literatuur heeft hij zich nooit beziggehouden. En zijn verzameling is wel erg bont; veel heeft met spreekwoorden nauwelijks iets te maken en is louter etymologisch van aard.
Van latere publicaties vallen voornamelijk enige Zuidnederlandse te noemen, zoals die
van A. de Cock, Spreekwoorden en Zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en
volkszeden (1908) en Sprw. en Zegsw. over de vrouwen, de liefde en het huwelijk
(1911), en van J. Grauls Volkstaal en Volksleven in het werk van P. Bruegel (1957).
Algemene spreekwoordenboeken zijn die van Ter Laan (1950; herhaaldelijk herdrukt), niet onverdienstelijk, maar dilettantisch, en van Cauwberghe in het eerste en
tweede stuk van diens Taalschat (1946; 2de dr. 1957).
Van groot belang zijn ook de betrokken artikelen in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, vooral die van na 1923, die Stoett niet meer heeft kunnen verwerken.
Studies over spreekwoorden in het algemeen bestaan er in het Nederlands bijzonder
weinig. Behalve de betrokken hoofdstukken in Verdams Geschiedenis der Nederlandsche Taal en in Schrijnens Volkskunde (lste uitg. 1915-'16; 2de 1930-'33) die
weinig oorspronkelijks bevatten, vallen eigenlijk alleen te noemen het desbetreffende
hoofdstuk in Jolles' Einfache Formen (1930), en het hierboven reeds enige malen
genoemde artikel van Van Gestel. Van de buitenlandse literatuur het eveneens reeds'"
genoemde artikel in de tweede uitgave van het Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte (dl. IV, afl. 1-2, 1979), dat veel literatuuropgaven bevat, en vooral wijst op
het vele onderzoek dat nog gedaan moet worden.

LIJST VAN DE VOORNAAMSTE AANGEHAALDE BRONNEN.

Cats = Dichterlijke werken van Jacob Cats, 2 dln., Amsterdam, 1828 (enkele malen is
ook de uitgave van 1726 aangehaald).
De Bo = L. L. de Bo, Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873.
De Brune, Bank = J. de Brune, Bankket-werk van goede gedagten, Middelburg, 1660.
Celestina. Ende is een Tragicomedie van Calisto ende Melibea, Antw., 1550. Aangehaald naar lettermerk.
Franck-v. Wijk = Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal, 2de
druk door Dr. N. v. Wijk, 's-Gravenhage, 1912.
GDS = Gemeene Duytsche Spreckwoorden, Kampen, 1550 (nieuwe uitg. door G.
Kloeke, Assen, 1959).
Goedthals = Les Proverbes anciens flamengs et frangois, correspondants de sentence
les uns aux autres. Colligés et ordonnés par M. F. Goedthals, Antw., 1568.
Halma = Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen door Francois
Halma: 1 ste dr. 17 10; 4de dr., 1781.
Harreb. = P. J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal, 3 dl.,
Utrecht, 1858-1870.
Hooft, Ged = Gedichten van P. C. Hooft, volledige uitgave door Dr. F. A. Stoett, 2
dln., Amsterdam, 1899-1900.
Huygens, Ged = De Gedichten van Constantijn Huygens, bitgeg. door Dr. J. A.
Worp, 9 dl Groningen, 1892-1899; - Kor. = Korenbloemen, 2de dr. 1672.
Kiliaan = Etymologicum teutonicae linguae sive dictionarium teutonico-latinum
Cornelii Kiliani Dufflaei. Curente G. Hasselto, Utrecht, 1777 (herdruk van de standaarduitgave van 1599; reprint daarvan Amst. en 's-Gravenh. 1972).
Laurillard = Bijbel en Volkstaal, door Dr. E. Laurillard, Amsterdam, 1880.
Mnl. Wdb. = Middelnederlandsch Woordenboek van Dr. E. Verwijs en Dr. J.
Verdam, voltooid door Dr. F. A. Stoett, 9 dl., 's-Gray. 1885-1929.
Paul, Wtb. = Deutsches Wörterbuch von Hermann Paul, 3te Auflage, Halle, 1921;
nieuwe bewerking door W. Betz, Tub., 1966.
Plantijn = Thesaurus Theutonicae linguae. Schat der Neder-duytscher spraken.
Antw., Chr. Plantijn. 1573.
Prov. Comm. = Proverbia Communia. Geciteerd naar de uitgave van R. Jente (Indiana
University Publ., Folklore series n° 4, 1947), waarin de teksten van de Delftse druk
van 1495 en die van de Deventer druk van + 1495 naast elkaar staan afgedrukt.
De oudste druk verscheen + 1480.
v. Rusting = De Vol-Geestige Werken van Salomon van Rusting, 4de druk, 2dl.
Amsterdam, 1712.
Sartorius = Adagiorum chiliades tres, quae Joannes Sartorius in Batavicum sermo
nem propriè ac eleganter convertit. Antw. 1561 (herdrukt door C. Schrevelius,
Leiden, 1656).
Servilius = Adagiorum epitome post novissimam D. Erasmi Roterodami exquisitam
recognitionem. per Eberhardum Tappium ... Appositae sunt ... suo loco Phrases
omnes vernaculae, quae aliquam speciem videbantur obtinere, opera studioque
Ionannis Servilii. Antw., 1545.
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Sewel = Volkomen Woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen door Willem
Sewel, Amsterdam, 1766 (1 ste dr. Amst. 1691).
Smith-Heseltine = The Oxford Dictionary of English Proverbs. Compiled by W. G.
Smith. With Introduction and Index by J. E. Heseltine. Oxford, 1936; nieuwe uitg.
ib. 1970.
Suringar, Erasmus = Erasmus over Nederlandsche Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd. Uit 's mans Adagia opgezameld en uit andere,
meest nieuwere geschriften opgehelderd, door Dr. W. H. D. Suringar. Utr., 1873.
Tijdschrift = Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven
vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1881 vg.
Trou m. Bl. = Trou moet Blycken. Tooneelstukken der 16e eeuw, uitgegeven door
Dr. G. Kalff. Groningen, 1889.
Tuinman = De oorsprong en Uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche
Spreekwoorden. Opgeheldert door Carolus Tuinman, 2 dl., Middelburg, 1726-'27.
Vercoullie = Beknopt etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal door J.
Vercoullie, Gent en 's-Gravenhage, 1889; 1925 3
Wander = Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Herausgegeben von K. F. W. Wander. 5
dl., Leipzig, 1867-1880.
Weiland = Beknopt Nederduitsch taalkundig Woordenboek door P. Weiland, 5 dl.,
Dordrecht, 1826-1830.
Winschooten = W. a Winschootens Seeman, behelsende een grondige uitlegging van
de Neederlandse Konst- en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn
ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonden werden, Leiden, 1681.
Witsen = Aeloude en hedendaagsche Scheepsbouw en Bestier, door N. Witsen.
Amsterdam, 1671 (reprint ib. 1971).
WNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal, door M. de Vries, L. te Winkel en
hun opvolgers. 's-Gravenhage en Leiden, 1882 vg.
Zeeman = Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen aan den bijbel ontleend, door C. F. Zeeman, 1877 (titeluitg. Dordrecht,
.

1888).

De bijbelcitaten zijn uit den aard der zaak ontleend aan de Statenvertaling; ter vergelijking is enkele malen de lezing van de nieuwe vertaling, op last van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap bewerkt, ernaast geplaatst (aangeduid als „N. Vert.
").
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1. Nieuwsgierig Aagje,
al of niet met het toevoegsel van Enkhuizen, gebezigd voor een nieuwsgierig persoon, en zowel op mannen als op vrouwen toegepast. Het eerst aangetroffen als
opschrift in een kluchtboek van 1645 De Gaven van de milde St. Marten: „Kluchtig
Avontuurtje van 't nieuwsgierig Aegje van Enkhuisen", waarin het wedervaren
wordt geschetst van een vrouw uit Enkhuizen die uit nieuwsgierigheid met haar
buurman, een schipper, naar Antwerpen gaat en daar deerlijk in ongelegenheid
raakt. Dit is het thema van Huygens' Trijntje Cornelis, dat echter reeds in 1653
geschreven is, terwijl hij er al in 1650 op zinspeelt; mogelijk bestond de uitdrukking
dus reeds eerder. Vgl. Hd. Jungfer Neugier; Eng. (Miss) Paulina Pry, (van mannen)
Paul Pry.

2. Aal is geen paling,
men kan het mindere niet voor het meerdere laten doorgaan, het geringe kan niet
de Vol spelen van het waardevolle, een dubbeltje kan het niet winnen van een kwartje.
Aal is de naam van de jonge dunne visjes die uit de (Noord)zee de rivieren opzwemmen en, na enige jaren in zoet water geleefd te hebben, geslachtsrijp, groot en vet
geworden zijn en dan paling genoemd worden, en een gezochte spijs opleveren.
In de alg. taal wordt echter geen strikt onderscheid tussen aal en paling gemaakt;
men zegt een gladde aal bij de staart hebben, de hand gelegd hebben op een persoon
of zaak waarop men niet veel vat krijgt, die zich gemakkelijk weer los weet te maken,
en hierin wordt dus eigenlijk op paling gedoeld, maar men bezigt de uitdrukking
nooit met dit woord.
De uitdr. is gestaafd sinds Winschooten (1681). Er zijn geen equivalenten in de
moderne talen.
3. Aalmoezen geven verarmt niet,
door iets van zijn wereldlijk goed af te staan aan behoeftigen lijdt men geen verlies,
maar wint voor zijn toekomstig heil en voor de eigen zedelijke persoon. Het
geven van aalmoezen immers is beoefening van de deugd der caritas en daarom
een bron van naastenliefde en barmhartigheid. Het spreekw. is in geschrifte pas
sinds het begin van de 18de e. gestaafd, maar wrsch. veel ouder.
Hd. Almosengeben armet nicht; Fr. donner pour Dieu n'appauvrit homme; Eng.
almsgiving lessens no man's living (1640).
4. Daar is wel iets, resp. niets van aan,
dat is wel ongeveer zo, is wel —, resp. in 't geheel niet, waar. Voorheen zonder van:
„mij dunckt datter vrij wat aen is" (Cats, 2, 110 a (ed. 1726)). De ontwikkeling tot de
hedendaagse vorm gaat dus blijkbaar over daarvan is wel iets aan. Vermoedelijk
moet aan opgevat worden als: rakend, raak, zoals in eig. zin in de bout, de moer
enz. is aan (WNT, Suppl. 1, 20).
5. Het zit er (niet) aan (bij hem),
hij heeft (niet) veel geld uit te geven, hij laat zien dat hij (niet) rijk is; in positieve zin
vaak ironisch gezegd van iemand die onverwacht grote uitgaven doet. De beeldspraak berust op vergelijking met bout (gebraad) waar veel vlees aan zit; vgl.
Bredero, Kl. van de Koe vs. 83/84 „ick heb noch een Hieltje van een Hammetje,
daar noch lustich wat an is" (1612).
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6. Altijd op hetzelfde aanbeeld hameren,
telkens weer op dezelfde zaak terugkomen, aandringen. Vertaling van Lat. eandem
incudem tundere; vgl. Fr. frapper toujours sur la même enclume, sur le même clou;
Hd. immerzu auf einem Amboss schmieden; Eng. to harp always upon the same
string. Er zijn bij ons geen oude bewijsplaatse van bekend.
Het aandeel van de leeuw. Zie Het leeuwenaandeel.
7. Tot een aanfluiting worden, resp. maken,
tot een voorwerp van bespotting, van hoon. Bijbelse uitdrukking; zie Jerem. 19:8;
25:9; 51:37. Aanfluiten in deze zin is een hebraïsme (b.v. Zeph. 2:15 „Een ieder
die daar doortrekt, zal ze aanfluiten ").
Kort aangebonden zijn. Zie Kortaangebonden.
8. Aangekleed gaat uit,
gezegd van een opzichtig gekleed persoon, die alleen maar met zijn kleren kan
pronken en verder volstrekt onbeduidend is, die eigenlijk niets anders is dan een
wandelend pak kleren. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
9. Het is geen aangenomen werk,
er is niet zo'n haast bij, je hoeft niet zo te jachten (een aangenomen karwei in eig.
zin komt voordeliger naarmate men er minder tijd aan besteedt). De uitdr. is niet
oud (19de e.).
10. Aangeschoten zijn,
min of meer dronken. In eig. zin gezegd van wild dat met een schot getroffen is,
doch zo dat het nog, verder vliegen kan. Daar dit dan zeer gebrekkig en met moeite
gaat zegt men aangeschoten ook van personen die door een lichte graad van dronkenschap onvast op hun benen staan. De uitdr. is niet oud. Fr. être gris; avoir une
pointe de vin; être teinté, émêché, illuminé, entre deux vips; Hd. angeschossen,
angeheitert, angetrunken sein; einen kleinen Affen, einen Schwips haben; Eng.
to be shot in the neck, in the head; to be fresh, muddled; to be halfseas-over.
11. Goed of slecht aangeschreven staan,
door iemand op de bedoelde waarde geschat worden. In de middeleeuwen kende
men enen in iet aenscriven, iemand in een register aantekenen en daardoor tot
zekere klasse brengen; vandaar later in figuurlijke toepassing voor: iets of iemand
in zekere klasse rangschikken, op zekere wijze beschouwen of schatten. Vgl.
ergens te boek staan, in een goed of kwaad blaadje staan (zie no. 190, 217 en 1591);
eert. bij iemand in de kas staan, hoog bij hem aangeschreven staan. Fr. être bien
(of mal) noté; être bien, mal dans les papiers de quelqu'un; Hd. gut (resp. schlecht)
angeschrieben sein; Eng. to be in a person's (black) books; to stand well in a
person's books.
12. Van aangezicht tot aangezicht,
in directe tegenwoordigheid van de (of het) genoemde of bedoelde persoon (of
zaak), zonder tussenkomst van iemand of iets anders. Bijbelse uitdr., oorspr.
gebezigd met betr. tot Gods tegenwoordigheid: „De Heer sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht", Exod. 33: 11 (Statenvert.; oorspr.: „aengesichte aen aengesichte"); bij uitbr. zoveel als: van nabij, door eigen ervaring, door persoonlijke ontmoeting. Hd. von Angesicht zu Angesicht; Fr. deface à face; Eng. face to face.
»
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13. De aanhouder wint,
als men maar volhoudt, het niet opgeeft, bereikt men ten slotte zijn doel. Een oude
spreuk, bij Sartorius in de vorm aenhouden doet verkrijgen en de stadige aenhouder wint (III, 3, 81; II, 3, 27), in GDS: anstaen doet vercryghen. Vgl. Lat.
labor omnia vincit improbus, niets ontziende arbeid overwint alles (Virgilius,
Georg. 1, 145). In de mod. talen als sprw. zo niet bekend; het wordt weergegeven
met Hd. Ausdauer gewinnt; Ausdauer and Geduld gewinnen des Gluckes Huld
(Wander 5, 860); Fr. la persévérance vient a bout de tout; Eng. perseverance
kills the game (Prick v. Wely en Ten Bruggencate; echter niet in Smith-Heseltine
en NED).
14. Iemand iets aankalken,
het op zijn rekening schrijven, hetzij eigenlijk (thans veroud.) of oneigenlijk; het
zich in het geheugen prenten om het hem betaald te zetten. Ontleend aan het oude
gebruik in herbergen enz. om het door iemend verschuldigde met krijtstreepjes op
een zwart bord, een lei of op de wand aan te tekenen, wat vandaar kalken (met kalk
of krijt schrijven) genoemd werd; vergelijk Eng. chalk, krijt, rekening; onze uitdrukking in het krijt staan met de Hoogd. zegswijze im Kalke liegen, d.i. in de
schuld staan, geen krediet meer hebben. Hd. etwas ankreiden of ankerben; einem
etwas anschreiben; Eng. to chalk down (of up).
15. Iemand aanklampen,
iemand die men op weg ontmoet staande houden en aanspreken. De uitdr. is ontleend aan het zeewezen, nl. aan de uitdr. aan boord klampen, een schip met een
klamp aan het andere vastspijkeren om het, bij het enteren, te beletten weg te
drijven. Vgl. Hooft, Ned. Hist. 336: „D'anderen ... stelden al de kunst der bootsen stuurluiden te werk, om tot aanklampen en enteren te koomen". Vgl. iemand
met iets aan boord komen (n° 249). Fr. aborder quelqu'un; Eng. to accost a person.
16. Met iemand aanpappen,
in gesprek trachten te komen of omgang trachten aan te knopen met iem. die men
niet of nauwelijks kent. Een jonge uitdr., gevormd bij pappen in de zin van met pap
of stijfsel plakken. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
17. Iemand iets aansmeren,
het hem door overmatig aanprijzen of door bedrieglijke handelingen verkopen;
altijd met het denkbeeld dat de koper bedrogen wordt, omdat het verkochte te
duur is of de koper niet dienen kan. Vroeger (reeds bij Bredero) in meer alg. zin:
iem. iets aan de hand doen waar men zelf af wil of waarmee hij niet gediend is. De
overdracht berust op het onaangename gevoel dat het aankleven van iets vettigs
verwekt, en de moeilijkheid er zich van te ontdoen. In Z.-Nederland ook voor: iem.
iets wijsmaken. Omgekeerd zegt men van het kopen van iets dat aangesmeerd
wordt, dat men er aan blijft hangen, welk woord in eigenlijke zin ook van kleven
aan iets wordt gebezigd. Fr. colloquer quelque chose a quelqu'un; Hd. jemand
etwas anschmieren; Eng. to palm off of to fob off a thing upon a person.
18. Zich aanstellen,
zich op een onnatuurlijke wijze gedragen, inzonderheid om de aandacht te trekken,
om indruk te maken of meer te schijnen dan men is; ook: aandoeningen voorwenden die men niet werkelijk of niet diep gevoelt. Voorheen had zich aanstellen
de alg. betekenis van zich zus en zo gedragen; op den duur echter werd het alleen
nog in ongunstige zin opgevat. Hd. sich zieren, sich so haben; Fr. s'ajjicher, faire
le malin, poser; Eng. to show off, to make afool of oneself, to play the giddy goat.
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19. Aanstoot geven,
ergernis verwekken. Het znw. aanstoot komt in de bijbel voor met de bet.: het
voorwerp waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok,
b.v. Levit. 19:14 „Gy en sult ... voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot
setten". Vervolgens betekent het dat wat iemand licht doet vallen (op zedelijk
gebied), de aanleiding tot de zonde; daarna in overdrachtelijke zin: de stuitende
of hinderlijke gewaarwording die iemand ondervindt bij iets dat zijn zedelijk of
godsdienstig gevoel, of wel zijn eigenliefde stoot, d.i. beledigt of kwetst; dus:
ergernis, welke betekenis het woord heeft in de uitdrukking ergens aanstoot mee
geven of aan nemen; vgl. zich stoten aan iets, zich er aan ergeren. Fr. donner du
scandale; scandaliser; choquer; Hd. Anstoss nehmen an etwas; Eng. to give offence.
— In de uitdr. aanstoot lijden betekent aanstoot aanval, aanranding, vijandelijke
bejegening met daad of woord; later krijgt de uitdr. ook de meer algemene betekenis
van: te lijden hebben.

20. Een steen des aanstoots,
een steen waaraan men de voet stoot, maar altijd figuurlijk gebezigd voor: oorzaak
of reden van ergernis, vervolgens ook persoon of zaak die aanstoot of ergernis
geeft. Bijbelse uitdrukking, ontleend aan 1 Petr. 2:7 en Jes. 8:14. Op de eerste
plaats wordt Christus een steen des aanstoots, een rots der ergernis genoemd, op de
tweede heet God voor Juda en Israël een steen des aanstoots, een rotssteen der
struikeling. Fr. une pierre d'achoppement; Hd. ein Stein des Anstosses; Eng.
a stumbling-stone.
21. Iemand iets niet aanzeggen,
het, op zijn uiterlijk afgaande, niet van hem vermoeden. Eigenlijk betekent iemand
iets aanzeggen het door te zeggen aan of op hem doen kleven. Enen iet aenseggen
betekende in de middeleeuwen dan ook: iemand van iets beschuldigen, iemand
iets ten laste leggen, aanwrijven, aantijgen. Evenzo iemand iets niet aanzien (sinds
de 17de e. bekend). Hd. man sieht es ihm nicht an; Fr. it n'en a pas l'air; Eng. he
doesn't look it.
Iemand de wacht aanzeggen. Zie Wacht.
22. Zonder aanzien des persoons,
zonder de stand, de rijkdom, de ouderdom enz. van de betrokken persoon in
aanmerking te nemen. Deze uitdr. is van bijbelse oorsprong; men vindt haar
Rom. 2: 11: „Want daar is geen aanneming des persoons bij God". Vgl. 2 Kron.
19:7; Spreuken 24:23; enz. Fr. sans faire acception de personne; Hd. ohne Ansehen
der Person; Eng. without respect of persons.
23. Aap wat heb je mooie jongen.
Deze woorden worden iemand in de mond gelegd, die tegenover een persoon voor
wie hij bevreesd is en die hij in zijn hart verfoeit, van de nood een deugd maakt
door hem te vleien, teneinde hem daardoor in een goed humeur te brengen; ook
in het algemeen van iemand die een ander flikflooit. Ze zijn wellicht gebaseerd op
de middeleeuwse roman van Reinaert, tweede bewerking, 6543 vlgg., waar verteld
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wordt hoe Reinaert in het hol van een afschuwelijke aap en haar jongen komt, en
hoe hem, afschoon hij van plan was „twaer te segghen", de vrees zo bekroop, dat
hij van de nood een deugd maakte en „most vertiden') ende metten hoop die daer
lach lident)". Om haar voor zich te winnen begint hij haar te vleien en aldus aan te
spreken:
„god, diet wel doen mach,
moeie, die gheef u goeden dach,
ende uwen kindern, minen maghen!
het sijn die scoonste van haren daghen
die ic ie ghesach verre ofte nabi.
deus, hoe wel behaghen si mi!
hoe lieflic sijn si ende hoe scone!
elc mocht mit eren eens coninx sone
wesen, wi moghen u loven mit recht
dat ghi dus meerret 3 ) ons gheslecht.
ic had grote bliscap ghedreven,
had ic gheweten van desen neven."

Vgl. Hd. er schmeichelt dem Hunde des Herrn wegen.

24. Hij heeft de aap binnen,
hij is in het bezit gekomen van het geld (een erfenis, een buitgemaakte som enz.).
De uitdr. komt sedert de 17de eeuw voor. De in WNT I, 527 gegeven verklaring,
hierop gegrond dat men vroeger wel eens stenen beeldjes in de vorm van apen
bezigde om er geld in weg te bergen, is onhoudbaar, daar van een dergelijk gebruik
niets gebleken is; ook de vergelijking met Frans magot gaat niet op. Tegen de veronderstelling van Stoett dat aap de betekenis geld ontleend heeft aan de 17deeeuwse spreekwijze ze zien op geen aap die uit Oost -Indiën komen, pleit dat de
bedoelde betekenis van aap ouder is dan het geregelde verkeer op Oost-Indië. De
oorsprong van de zegsw. kan eer gezocht worden in de bet. „homp, klomp, kluit"
die aap blijkens sommige gewestelijke toepassingen heeft of gehad heeft, en die van
ouds als aanduiding van een grote hoeveelheid (geld) bekend is. Vgl. nog de aap
vlooien, de buit binnenhalen; geld aftroggelen; Fr. laver la tête au Maure.
25. De aap komt uit de mouw,
de eigenlijke, eerst verborgen gehouden bedoeling, komt aan den dag; zijn slinkse
oogmerken blijken nu. Voorheen kende men de zegswijze de aap in de mouw
hebben of houden, waarbij men moet denken aan de vroeger gebruikte wijde
mouwen, die ook als bergplaats dienden en waaruit wel eens iets onverwachts te
voorschijn kon komen. Aap moet in deze zegsw. vermoedelijk niet eigenlijk opgevat
worden, maar fig., in de zin van apenaard, schelmse aard. Vgl. Eng. to let the cat
out of the bag; Fr. montrer le bout de l'oreille; Hd. da kommt der Fuchs zum Loche
heraus; en voorts de synonieme zegswijze de gek (het gekje) in de mouw hebben,
ontleend aan de wijde mouwen waarin narren hun gekstok behendig wisten te
verbergen, om die onverwachts te voorschijn te brengen. Vgl. no 1074. Fr. être un
surnois; Hd. den Schalk im Nacken haben; Eng. to be a sly rogue; vgl. ook every
man has afool in his sleeve.
1) er van afzien.

2) liden met, meepraten met, naar de mond praten.
3) in aanzien doen toenemen.
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26. In de aap gelogeerd zijn,
slecht af zijn, opgelaten zijn. Aangaande de oorsprong van deze uitdr. is niets met
zekerheid bekend. „In" zou hier kunnen doen denken aan een uithangbord; immers
werden herbergen veelal genoemd naar de voorstelling van het uithangteken: „In
den Vergulden Turk", „In het Zwaantje" enz. Dat de aap op uithangborden voorkwam, is zeker; men kan dus letterlijk „in de Aap gelogeerd" zijn, en daar de aap
ook bekend staat als een dier dat grillig en snaaks er op uit is iemand beet te nemen,
kon men de uitdr. toepassen op herbergen waar men nu niet direct voor zijn genoegen was, en beetgenomen werd; later in algemener zin om het verkeren in een
onaangename toestand aan te duiden; vgl. in het gefopte haasje gelogeerd zijn,
gefopt zijn. Overtuigend is dit echter niet. Men kan ook verband zoeken met de
gewestelijk in Z.-Nederl. bekende zegsw. de aap zit er in de schouw, het is er niet
pluis, waarin aap moet worden opgevat als duivel. Een geheel andere verklaring
sluit aan bij de bet. bezaanstagzeil (stagzeil aan de bezaansmast) die aap ook had.
Dit was een der zeilen die het eerst gestreken werden (vand. ook stormaap genoemd)
en ook het eerst weer gezet. Als het gestreken was, was het een ideale plaats om
aan dek een tukje te doen en daartoe wilden schepelingen er nogal eens in kruipen.
Werd het zeil weer gezet, dan werd de zeeman er halfslapend uit gehaald, of rolde
er eenvoudig uit, en dat was zeker geen aangenaam ontwaken. Vgl. Fr. être logé a
l'étrille (verouderd); être logé chez Guillot le songeur; être dans de mauvais draps;
Hd. in des Teufels Kiiche geraten sein; in der Patsche sitzen; Eng. to be in queerstreet, in a (tight) box.
27. Zich een aap lachen,
uitbundig lachen. Wsch. is de gedachte: zo lachen als om de fratsen van een aap,
of wel: zo lachen dat men zijn gezicht en ledematen vertrekt als een aap. Hd. sich
einep Ast lachen; Fr. se tordre de rire. — Naar het voorb. daarvan ook: zich een
aap schrikken, geweldig schrikken. De uitdr. zijn zeer jong (20ste e.).
28. Dat het een aard heeft,
na een werkwoordsvorm gebruikt met de waarde van een versterkend bijwoord:
zeer, sterk, hard, duchtig, terdege. Aard gaat hierin terug op Fr. art, kunst, kunstvaardigheid. Gewestelijk zijn bekend de uitdr. 't heeft aard, het gaat uitstekend
(in Gron.); dat is de aard niet, niet zoals het hoort (in het Zuiden). Hd. dass es (nur
so) eine Art hat; Fr. d'importance; de la belle ja con; Eng. like blazes; with a
vengeance; like one o'clock.
29. In goede aarde vallen,
eig. gezegd van uitgestrooid zaad dat in geschikte aarde valt en opschiet; bij overdracht toegepast op denkbeelden, voorstellen en opmerkingen, in de zin van:
gunstig ontvangen worden, welkom zijn. Bijbelse,uitdr., ontleend aan Marcus 4:8,
„Het andere (deel van het zaad) viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging
en wies". Hd. auf guten Boden fallen; Eng. to fall on good ground. — Ook zonder
gedachte aan de aarde als zaadbodem zegt men wel: (er) niet goed (in) vallen, in
dezelfde zin van: niet welkom zijn of gelegen komen, niet goed opgenomen worden.
Voor het tegendeel, gretig aanvaard of opgenomen worden, is een cynische uitdrukking: dat valt er in als Gods woord in een ouderling of een zendeling.
30. De aarde zal te koud zijn waarover gij moet gaan,
(en derg.) gij zult erg vertroeteld worden, niets zal goed genoeg voor u zijn. Gezegd
tot en van jonge gehuwde of tot het huwelijk aangezochte vrouwen. In Z.-Nederl.
meestal: de stenen zullen te koud zijn enz. Sinds de 16de e. bekend.
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31. Aarde wil van aarde niet,
men geeft niet licht oude gewoonten (inz. gebreken) op, of: de natuur verloochent
zich niet. Verbastering van aard wil of laat van aard niet, dat aan het Hd ontleend is:
Art lässt von Art nicht, veelal met toevoegingen als: der Speck will von der Schwart
nicht.

32. De vier hoeken der aarde,
alle delen en streken van de wereld. Bijbelse uitdr., ontleend aan Openb. 7:1 en
20:8; vgl. ook Jer. 49:36: „de vier hoeken des hemels". Men spreekt vervolgens ook
wel van de vier hoeken van het land of de stad. Fr. aux quatre coins du monde of de la
terre.
33. Een aardje naar zijn vaartje hebben,
in karakter op zijn vader lijken, diens aard (inborst) hebben. Voorheen en nog thans
in Z.-Nederl. ook een haartje naar zijn vaartje. Sinds de 16de e. bekend. Hd. er ist
seines Vaters Kind; Fr. it a de qüi tenir; REng. he takes after his father; he is a chip
of the old block.
34. Op zijn (oud) Aarlanderveens,
op boers-eenvoudige —, en, in ongunstiger zin, op plompe, ongemanierde wijze.
Ontleend aan de naam van het dorp Aarlanderveen onder Alphen aan de Rijn, genomen als type van een boerenplaats, geheel onttrokken aan de stadse manieren en
levenswijze. Uit de gewone verkorte uitspraak Aarleveen ontstond de vorm op zijn
harleveens, ook wel genomen voor: raar, onhandig. In vrijwel dezelfde zin zegt
men: op zijn jan -boerefluitjes, zonder orde of regelmaat, rommelig, waarin boer
wel eer met fluit dan met jan te verbinden zal zijn: boerenfluit komt voor in de bet.
herdersfluit, schalmei; jan- kan versterkende bet. hebben.
35. In Abrahams schoot zitten,
gezegd van iemand die een rustig, aangenaam leven leidt, of een bevoorrechte plaats
heeft (bij militairen: een veilige plaats tijdens een veldslag of bij de oefeningen). De
uitdrukking wordt verklaard door de gewoonte der oosterlingen om bij de maaltijd
aan te liggen op rustbanken, waarbij het hoofd van de een rustte tegen de boezem,
om zo te spreken in de schoot, van de andere gast. Zo lag de discipel, die Jezus liefhad, in zijn schoot, volgens Joh. 13:23; er wordt door aangeduid de plaats welke
innige vertrouwelijkheid, hartelijke genegenheid verlenen. Daar nu Abraham de
hooggeëerde en geliefde stamvader was, die na zijn dood in het paradijs was opgenomen, werd de plaats aan het hemelse gastmaal naast hem als de schoonste ereplaats beschouwd, zoals ook gezegd wordt in de gelijkenis van de rijke man en
Lazarus: „En het geschiedde dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen
werd in den schoot van Abraham" (Luc. 16:22). Fr. être dans le sein d'Abraham;
Hd. in Abrahams Schoss sitzen; Eng. to be in Abraham's bosom. De Russen zeggen:
hij is daar als in Christus' schoot.
36. Weten waar Abr(ah)am de mosterd haalt,
bij de pinken of goed op de hoogte zijn; in de_ wereld thuis zijn; zijn weetje weten.
Veelal echter enigszins ironisch gebruikt, met betr. tot niet zeer verborgen zaken-,
zodat er niet al te veel snuggerheid vereist wordt om er mee bekend te zijn. De
oorspr. van de zegsw. staat niet vast; dat zij evenwel samenhangt met het Hd.
spreekw. er weiss wo Barthel Most holt, kan nauwelijks betwijfeld worden
(mosterd is dan een via het Nederduits tot ons gekomen verbastering van most, dat
volgens sommigen zelf weer een verbastering is van een Bargoens woord moos, dat
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geld betekent, terwijl Barthel zou staan voor barzel in de zin van ijzer, breekijzer).
Vgl. ook de soortgelijke Hd. sprw. er weiss wo Luks Bier holt, wo Matz nach Hefen
geht. De ironische toepassing hangt samen met de uitdr. om mosterd gaan,
ter aanduiding van een kinderboodschap, ook wel van een gemaakte boodschap;
vgl. Fr. les enfants en vont a la moutarde, iedereen weet het. Vgl. voorts Zuidnl.
dial. weten waar Merten of Bartel zijnen wijn tapt; Fr. entendre, savoir le numero;
ne pas se moucher sur la manche; Eng. to know how many beans make five (of go to
the dozen).
37. Abr(ah)am gezien hebben,
de vijftig gepasseerd zijn; niet jong en onervaren meer zijn. Zinspeling op Joh. 8:57:
„De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?" Nd. He het all Abraham seen (Wander). — Vand. een Abra(ha)m
als ben. voor een opgemaakte gevulde speculaaspop die men iemand op zijn 50ste
verjaardag aanbiedt.
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38. Achilleshiel, Achillespees,
het zwakke punt in iemands karakter of zedelijkheid, ook in een betoog of stelsel;
naar de hiel van de Griekse held Achilles, het enige kwetsbare deel aan diens
lichaam. Zijn moeder Thetis had hem, met de bedoeling hem onsterfelijk te maken,
in het water van de hellerivier, de Styx, gedompeld, doch de hiel waarbij ze hem
vasthield, werd niet door het water aangeraakt, zodat die kwetsbaar bleef (vgl. hetzelfde motief in de Siegfriedsage). Fr. le talon d'Achille; Hd. die Achillesferse; Eng.
the heel of Achilles.
39. Acht is meer dan duizend,
een schertsende woordspeling tussen het telwoord acht en acht in de betekenis van
zorgvuldige behartiging zijner zaken, zoals in acht slaan (op zijn zaken enz.). Ook
in het Nederduits komt deze zegswijze voor: acht is mehr as disend; in het Fries
zegt men: acht is mear as njuggen (negen); in Groningen: acht is meer as doezend.
40. Iets of zich achterbaks houden,
iets verborgen houden, terughouden, niet laten zien; hetzij om het arglistig aan de
aandacht van een ander te onttrekken, hetzij om het voor later gebruik te besparen;
zich niet vertonen, zich op de achtergrond houden uit berekening, vrees of schaamte.
Achterbaks is gevormd uit achter en bak, dat een oud woord is voor rug (het komt
ook voor in bakboord, vgl. Eng. back), met de bijwoordelijke uitgang -s en betekent
dus achter de rug; het komt reeds in het Mnl. voor. Een zuiver equivalent in de
moderne talen bestaat niet; het dichtst er bij komt Hd. hinterháltig, soms hinterrucks.
Ze achter de elleboog hebben. Zie onder Elleboog.
41. Een achterdeur(tje) openhouden,
fig. zegsw. met de bet.: zich slechts zover met een zaak inlaten, dat men bij het
voorzien van bezwaren nog tijdig kan terugtreden; bij het doen van beloften of
verzekeringen behendig zorgdragen, dat men altijd een uitvlucht gereed heeft om
zijn woord niet te houden of een mogelijke dwaling te verontschuldigen. Fr. se
ménager une sortie; Hd. eine Hintertur offen behalten; Eng. to keep (oneself) a
backdoor open.
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42. Iets achterover drukken,
het zich onrechtmatig toeëigenen, bepaaldelijk: het verduisteren. Een jonge,
gemeenzame uitdrukking, oorspr. wsch. tot het slang behorend: achterover werd
op mailboten gebruikt als waarschuwingsroep dat er een borrel werd gechonken,
blijkbaar doelend op het achterovergaan van het hoofd bij het leegdrinken van het
glaasje; gewestelijk komt achteroverkijken voor in de zin van een borrel nemen').
Iets achterover doen gaan kon zo, uit de bet. van tot zich nemen, ook die van zich
toeëigenen aannemen. Vgl. Eng. whip, dat in slang zowel betekent „to drink
quickly" als „to swindle" (Partridge).
43. Adam.
De naam van Adam, de eerste mens, komt in vele zegswijzen voor. De mensen
zijn Adams kinderen: „Alle Adams kinderen moeten sterven" (Goedthals 16). Wil
men een familiebetrekking aanduiden die zo ver verwijderd is dat niemand ze zou
kunnen uitrekenen, dan zegt men dat het een bloedverwant is van Adams wege
(Fr. du cote d'Adam; Hd. von Adam her verwandt), scherts. ook van het onderste
knoopsgat. Van iemand die naakt is, wordt gezegd dat hij in Adamskostuum of
Adamskleren of ook in paradijskostuum loopt (Fr. ''habit du père Adam; Eng.
in Adam's suit of coat). Eet iemand met de hand of met de vingers, zoals ook Adam
dit gedaan moet hebben, dan gebruikt hij zijra Adamsvork (Fr. la fourchette du
père Adam; Eng. Adam's fork). Het vooruitstekende bovenste gedeelte van het
strottehoofd noemt men de Adamsappel (Fr. la pomme d'Adam; Hd. der Adamsapfel; Eng. the Adam's apple), naar de overlevering der rabbijnen, volgens welke
een stuk der verboden vrucht de aartsvader in de keel bleef steken en deze deed
zwellen. Het zondig beginsel in de mens, de erfzonde, wordt aangeduid met de naam
Adam in de zegswijze de oude Adam, de oude geneigdheid tot zonde. Wanneer wij
in iemand die reeds begonnen is het kwade na te laten en het goede te doen, ontdekken dat hij nog aan de vorige zonden zich schuldig maakt, dan wijten wij het
aan de oude Adam, die nog niet geheel is afgelegd. Zo krijgt de uitdr. de oude Adam
afleggen de betekenis van: de geneigdheid tot zonde laten varen, zich verbeteren,
waarmede hetzelfde bedoeld wordt als met de oude mens afleggen (zie Ephes. 4:22);
bij A. Bijns: Adams rok uittrekken. Vgl. Fr. dépouiller le vieil Adam, le vieil homme;
Hd. den alten Adam of den alten Menschen ausziehen; Eng. to lay aside (of* to
shake off) the old Adam; to put off the old man.
44. Een adder aan zijn borst koesteren,
weldaden bewijzen aan iemand die ze met snode ondank vergelden zal. Deze uitdr.
is ontleend aan fabel 97 van Aesopus (vgl. de Mnl. Ecopet n° 10). Evenzo zegt men
in het Fr. nourrir un serpent dans son sein; Hd. eine Natter, eine Schlange am
Busen, an seiner Brust hegen, nahren; Eng. to cherish a snake, a serpent (to
nourish a viper) in one's bosom. Vgl. Piet Paaltjens in zijn Snikken en Grimlachjes,
bl. 40:
„Ha!" dus riep hij verwoed,
„'k Heb een addergebroed,
Neen, erger, een draak aan mijn borst hier!"
En hij sloeg op zijn jas,
En hij trapte in een plas;
't Spattend slik had zijn boordje bemorst schier.

1) Verg. er hat tefiel unger de Balken kïken (beim Trinken zu sehr an die Zimmerdecke
gesehen) (Wander 1, 99).
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45. Er schuilt een adder in het gras,
er ligt, onder het voorkomen der onschuld, een boosaardig opzet verborgen; er
schuilt gevaar onder. Deze sinds de 17de e. gangbare uitdr. is een vertaling van
Lat. latet anguis in herba bij Virgilius, derde Ecloga vs. 93, maar daar in letterlijke
zin gebezigd. Fr. it y a anguille sous roche; Hd. es ist eine Natter im Grase; Eng.
there is a snake in the grass.
46. Een werk van lange adem,
een werk van grote omvang, dat veel tijd vergt. Dit is een metonymische toepassing
van de uitdr. een lange adem hebben, die eig. betekent: veel lucht kunnen innemen
en dus veel achter elkaar kunnen zeggen; een spreker van lange adem is dus iemand
die lang aan het woord blijft, en dit gebruik leidde vanzelf tot toepassingen als een
gedicht —, en vervolgens in het alg. een werk van lange adem (b.v. Vondel 6, 49);
Hd. ein langatmiges Gedicht enz.; Fr. de longue haleine; Eng. a longwinded poem
etc.
47. Geen adem voor geld,
het is zo druk dat er niet de minste gelegenheid is om even te verpozen, om op adem
te komen, al zou men er voor willen betalen. Adem staat hier metonymisch voor:
gelegenheid om te ademen, om de rustige ademhaling te herstellen, die, zoals b.v.
uit alle yogapraktijken bekend is, een eerste voorwaarde is voor ontspanning en
rustige gemoedsgesteldheid. De uitdrukking is niet voor de 19de e. opgetekend
(Harrebomée). Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
Het spits afbijten. Zie bij Spits.
48. Afgaan als een reiger.
In deze jonge zegswijze, gebezigd ongeveer in de zin van: een figuur slaan als
modder (vgl. n° 420) zijn verschillende uitdrukkingen gecontamineerd. Het tweede
gedeelte is identiek met dat van schijten als een reiger, dat geheel in eigenlijke
zin gebezigd wordt met betr. tot iemand die diarree heeft, met gedachte aan de
overvloedige losse ontlasting die kenmerkend is voor reigers. Afgaan is een oude,
in eig. zin thans weinig meer gebezigde term voor zich ontlasten; deze is door
subjectsverwisseling ontstaan: oorspr. toegepast op de ontlaste stoffen zelf („my
ging gans niet of” Klucht v. d. Hoogd. Quacksalver 5), daarna op de persoon die die
stoffen uitscheidt. In de hier behandelde zegsw. heeft afgaan een andere eerste bet.,
afkomstig uit studententaal en misschien secundair t.o.v. afgang, als aan Hd.
Abgang ontleende theaterterm voor de wijze waarop een acteur het toneel verlaat
na een scène. In overdr., pregnante zin werd dit toegepast op een slecht figuur dat
iemand maakt bij of na een bepaald optreden, en de toevoeging als een reiger heeft
dan een bloot versterkende betekenis.
49. Afgezaagd zijn,
in eigenlijke zin met minachting gezegd van een muziekstuk dat men tot het uiterste,
tot vervelens toe, op de viool heeft horen krassen of zagen (vgl. Fr. scier le boyau;
Hd. die Darmsaiten sagen; Eng. to saw on the fiddle) en waarvan men meer dan
genoeg heeft. Het wordt echter meestal figuurlijk gebruikt in toepassing op hetgeen
het onderwerp van zingen, spreken of schrijven is, en dus in de zin van: zo dikwijls
gezongen, behandeld of te pas gebracht, dat er het nieuwtje al lang af is, dat men er
genoeg van heeft; tot vervelens toe gebruikt en daardoor overbekend. Sinds de
18de e. bekend. Vgl. ook zagen, vervelend over iets door blijven zeuren; een zaag,
een zeurkous. Fr. scier quelqu'un, „le fatiguer par la répétition uniforme de quelque
chose"; une chose cent fois rebattue; Hd. abgedroschen sein; Eng. a hackneyed
subject.
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50. Het afleggen,
een uitdrukking voor sterven, verkort uit de oudere wending het leven afleggen (zie
b.v. Joh. 10: 17; vgl. Lat. ponere vitam; Eng. to lay down one's life). Thans klinkt
het afleggen in deze zin oneerbiedig; M. de Vries noemde het daarentegen nog een
„min of meer plechtige uitdrukking". Zij wordt ook oneig. gebruikt van zaken die
„het opgeven", tenietgaan; voorts zegt men het tegen iemand afleggen, voor hem
moeten onderdoen, niet bestand blijken tegen hem, het onderspit delven (hier moet
het worden opgevat als formeel object, zoals in het opgeven, het redden). Fr. le
céder a quelqu'un en quelque chose; Hd. einem nachstehen in etwas; Eng. to be
worsted by a person.
51. Een schip aflopen,
zich met geweld ervan meester maken, hetzij gezegd van zeerovers, of van een
muitende bemanning. Deze uitdr. is een uitbreiding van het land aflopen, het in
alle richtingen doorkruisen, bepaaldelijk echter met vijandelijke bedoelingen, om
er te plunderen; vervolgens zei men b.v. ook een klooster aflopen en zo kon ook het
gebruik met een vaartuig als object ontstaan (reeds 16e e.).
52. Iemand afschepen,
figuurlijk gezegd van personen wier bijzijn men moede is, inzonderheid van dezulken die iemand met vragen of verzoeken lastig vallen; ze met een bits bescheid
of onder enig voorwendsel van zich afzenden, ze nopen om onverrichter zake af
te trekken, t.w. door zich of op een onheuse wijze Of met een zoet lijntje van hen af
te maken. Het beeld is ontleend aan een handelaar die de koopwaren afscheept,
welke hij kwijt wil zijn (afschepen werd voorheen in het alg. gezegd voor: verschepen, per schip wegzenden, ook van personen), of wel aan iemand die een lastig bezoeker uitgeleide doet naar de schuit of de beurtman waarmee hij gaat vertrekken.
Fr. se défaire de quelqu'un, envoyer promener, expédier qqn.; Hd. jemand abfertigen; Eng. to put off a person; to ship a person (Amer.).
53. Aftakelen,
eig. gezegd van een schip: het van takelage, staand en lopend want, ontdoen, het
onttakelen, het aftuigen; van iets aftakelen kreeg in het alg. de betekenis van: een
hoeveelheid, een gedeelte van iets afnemen, het in omvang doen verminderen; later
ook in de zin van afdingen op (de waarde van iets of iem.). Intransitief gebruikte
men het voor: allengs tot een lager peil of tot lagere eisen enz. afdalen; thans
alleen nog gezegd van een persoon wiens krachten verminderen of wiens uiterlijk
schoon aanmerkelijk begint af te nemen. Het tegenovergestelde noemt men
toetakelen, eig. het schip van touwwerk voorzien om zee te kunnen kiezen, dat
thans ironisch gebruikt wordt voor iemand afranselen; waarbij dus dezelfde
begripsovergang is waar te nemen als bij iemand havenen en er deerlijk gehavend
uitzien, welk havenen oorspr. betekende: in orde brengen, van het nodige voorzien.
Vgl. Hd. abtakeln, ein abgetakeltes Frauenzimmer, ein abgetakelter Mann.
54. Aftands zijn,
in eig. zin gezegd van paarden bij welke het tandenwisselen heeft opgehouden,
waardoor men de ouderdom niet meer met zekerheid kan bepalen (voorheen en nog
thans gewest. ook aftandig genoemd); bij uitbreiding ook toegepast op mensen die
hun tanden verloren hebben en vervolgens geheel fig. op personen en zaken, in de
zin van: aftakelende of afgetakeld, niet goed meer mee kunnende; ook wel voor:
te oud zijn om te trouwen, gezegd van meisjes. Sinds de 18de e. bekend.
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55. De aftocht blazen,
in eigenlijke zin: door het blazen op de trompet het sein geven aan een afdeling
krijgsvolk om terug te trekken; vandaar in het algemeen voor: zich uit een dreigend
gevaar of een moeilijke toestand terugtrekken en in gemeenzame stijl voor: zich verwijderen, weggaan, vertrekken. In deze toepassing pas sinds het begin van de
19de e. bekend. Fr. sonner la retraite (alleen eig.); Hd. zum Abzug blasen; Eng. to
beat (sound) a (the) retreat.
56. Iemand aftroeven,
iemand met woorden of daden zijn overmacht doen gevoelen, hem een tuchtiging
toedienen; hem het ongepaste van zijn uitdrukkingen doen gevoelen door ze met
een bits en afdoend bescheid te beantwoorden, hem op zijn plaats zetten; ook (thans
nog slechts gewestelijk): iemand een pak slaag toedienen, afranselen. De uitdrukking is ontleend aan het kaartspel, waarin men onder troeven verstaat: een kaart
die door een ander is uitgespeeld, met een troefkaart afslaan. Fr. dauber quelqu'un;
dire ses vérités a quelqu'un; Hd. jemand abtrumpfen; Eng. to give a person a setdown, a rebuff.
57. Iemand aftuigen,
hem beroven, afzetten; ook (thans gewoonlijk) hem afranselen; soms voor: hem
kleineren, afdingen op zijn verdiensten. Deze jonge fig. uitdr. is ontleend aan het
zeewezen: een schip, een mast aftuigen betekent: die van het tuig, de takelage ontdoen. Zich aftuigen wordt wel gezegd voor: zijn kleren, inz. zijn mooie kleren
afleggen.
58. Het laten afweten,
jonge gemeenzame uitdrukking voor: niet komen waar men verwacht werd, niet
verschijnen; ook: het moeten opgeven, het niet vol kunnen houden, en: sterven.
Eig. laten weten dat de betrokken zaak af is, d.w.z. niet doorgaat; misschien ook
een contaminatie van afzeggen en laten weten als in het laten weten, een bericht
zenden omtrent de betrokken zaak.
59. De afwezigen hebben (hadden) ongelijk,
door weg te blijven (resp. weggebleven te zijn) doet (deed) men zichzelf schade.
Vertaling van Fr. les absents ont tort bij Gresset, Le méchant 2, 7 (1747), eerder
reeds bij Destouches, L'obstacle imprévu 1, 6 (1718) in de vorm les absents ont
toujours tort. De oorspr. bet. is: de rechten of belangen van afwezigen worden
opgeofferd als men zijn eigen recht of belang meent te moeten verdedigen; in de
huidige toepassing is de opvatting verschoven in de hierboven aangeduide zin. De
uitdr. is vermoedelijk oorspr. een spreekwoord, waarop variaties werden toegepast;
bij Scarron, Le roman comique I, iii (1651) leest men: „Les absents sonts assassinés
a coups de langue".
Schitteren door zijn afwezigheid. Zie Schitteren.
60. Een afzakkertje nemen,
vroeger voor: een glas brandewijn drinken na de thee of koffie, het banket, de confituren, enz., om, zo het heette, de genoten dranken en spijzen goed te doen zakken;
thans gemeenzame uitdrukking voor: nog een glas sterkedrank of likeur nemen
na genoten spijs of andere dranken; ook gebezigd in de zin van: een glaasje op de
valreep, voorheen afzettertje, ook zakkertje genoemd; in Z.-Nederl. nog wel
afzetter of afzettertje. Vgl. Fr. un pousse-café, une rincette; Hd. ein Gläschen zum
Zuspitzen; Eng. a settler of a top-up.
-
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60 a. Kort afzeggen is vriendschap doen,
als men iemand een verzoek moet weigeren is het beter hem dat ineens en ronduit
te zeggen, dan een ontwijkend antwoord te geven of hem aan het lijntje te houden;
men moet iemand zich niet met ijdele hoop laten vleien. Bij Gruterus in de vorm
„t'Is goet alsmen verseggen mag". Er zijn geen equivalenten in de moderne talen
bekend.
61. Iemand afzouten,
een verouderde uitdr. voor: iemand afschepen. Ze wil eigenlijk zeggen: iemand met
zout (pekel, een bijtende stof) inwrijven; overdrachtelijk: hem duchtig onder
handen nemen, op scherpe wijze terechtwijzen, op een voor hem pijnlijke wijze van
zich wegzenden. Vgl. Hd. jemand mit scharfem Salze laugen of reiben, hem de
mantel uitvegen, en fern. den Buckel salzen, afranselen, waarvoor men in het Fr.
zegt saler quelqu'un. Vgl. ook het Eng. to be peppered, afgeranseld worden, in
Zuid-Nederland iemand afpeperen, afranselen, en ook iemand door de mosterd
halen.
62. Zich airs geven,
ook wel zich een air geven, een vertaling van de Fr. uitdr. se donner, prendre des
airs of un air, d.w.z. zich gemaakt aanstellen, zich laten dunken; vgl. Hd. sich ein
Air geben; Eng. to give oneself airs. Eveneens is bekend zich het air geven van —,
het voorkomen, de houding, de pose van de of het genoemde aannemen.
63. Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd,
grote ondernemingen eisen tijd en geduld, een groot werk is maar niet in een handomdraai volbracht. Aken en Keulen werd voorheen gebruikt voor: de hele boel of
van alles, b.v. in iemand Aken en Keulen wijsmaken (Wolff en Deken). Dit berust
hierop dat Aken de oude keizerstad en Keulen een oude bisschopsstad was; Aken
en Keulen vertegenwoordigen dus de hele wereldlijke en geestelijke macht; soms
vindt men ook Rome en Aken, in Z.-Nederl. Brugge en Gent of Brussel. Hd. Rom
ist nicht in einem Tage erbaut worden; Fr. Paris n'a pas été báti (of ne s'est pas fait)
en un jour. Vgl. bij Celestina: „Munster en werdt niet gewonnen in eender vre"
(I iiij r°; doelt op het beleg van Munster in 1535, toen het in handen van de wederdopers was).
64. Akkoord zijn,
van rekeningen, berekeningen, opgaven, redeneringen, enz. gezegd: in overeenstemming zijn met hetgeen zij behoren te wezen; met de waarheid of met de regel
overeenkomen, juist zijn (Hd. konform gehen; stimmen; Eng. to be correct).
Ontleend aan de Franse zegsw. être d'accord, in navolging waarvan men eerst
te akkoord, t'akkoord zeide, en vervolgens, met weglating van het voorzetsel,
enkel akkoord, evenals Fr. d'accord (vgl. pal staan en schrap staan). Vandaar ook
iets akkoord bevinden, juist bevinden; akkoord gaan met iemand of iets, het met
hem (er mee) eens zijn; het op een akkoordje gooien, een geschil bijleggen en zich
onderling verstaan door van weerskanten iets toe te geven.
65. Akkoord, van (der) Putten! of Akkoord, van Varelen !
een schertsende uitbreiding van het enkele akkoord, misschien in verschillende
steden ontstaan (het eerste naar men zegt, te Delft, het tweede te Haarlem), in toespeling op personen van die namen, die dat woord telkens in de mond hadden;
maar later ook elders doorgedrongen. Of men aan een werkelijk bestaan hebbend
persoon moet denken, is te betwijfelen; het is misschien evenmin nodig als bij:
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ik zei de gek; daar ga je, Albert; goed zo, Pietje; ruiten Jan Berend; pak aan, Klaas;
haal in, Claes Lou (17de eeuw); wat nu? sprak het meisje; bedaar Arie, blijf in je
pothuis! en andere, al is het voorkomen van namen van historische personen in
dergelijke uitdrukkingen niet ongewoon: 't kan verkeren, zei Brero; dat nooit, zei
Van Speijck. Ook in het Hd. bestaan dergelijke zegswijzen, als: so musste es
kommen, sagt Neumann en dergelijke.

66. Akte van iets nemen,
te kennen geven dat men een verklaring, bewering of bekentenis, door een ander
gedaan, goed en wel gehoord en verstaan heeft, en zich het recht voorbehoudt,
waar het nodig mocht zijn, zich erop te beroepen. Ontleend aan het rechtswezen,
waar men onder akte vragen van iets verstaat: aan de rechter de schriftelijke optekening vragen van een ter terechtzitting gedane verklaring of van een voorgevallen
feit; vandaar akte verlenen, zulk een verzoek inwilligen. De uitdr., bij ons sinds de
19de e. gangbaar, is ontleend aan Fr. prendre acte de quelque chose, „le faire constater légalement", sinds de 18de e. ook in het hier bedoelde fig. gebruik. Hd. von
einer Sache Akt nehmen; Eng. to take note of cognizance of—.
67. Alarm,

eigenlijk een wapenkreet, ontleend aan het Oudfr. a l'arme, te wapen, dat later in de
vorm al(l)arme als znw. werd gebruikt. In figuurlijke toepassing werd het als nood kreet gebezigd bij gevaar of onraad in het algemeen. Vandaar ook alarm blazen,
veel ophef maken van een dreigend gevaar, en daardoor onrust, schrik en angst in
de gemoederen wekken; eigenlijk de trompet blazen om de troepen in de wapenen
te roepen; Fr. sonner l'alarme; Hd. Liirm blasen, Lc rm schlagen; Eng. to sound
(beat) an alarm; to give the alarm. Naast alarm blazen wordt ook gebruikt de
alarmklok luiden (Mnl. clocke slaen, die stormclocke luden), onrust, schrik en
angst in de gemoederen wekken, alles in rep en roer brengen, als dreigden er de
grootste gevaren. Voorts: de alarmkreet aanheffen, de alarmtrom roeren, de alarmtrompet steken, die alle in dezelfde zin gebruikt worden. Een loos (vals) alarm,
eigenlijk een oproep te wapen, zonder dat er gevaar aanwezig is; een oproep te
wapen zonder dreigend gevaar, maar met het doel de troepen te misleiden; in
figuurlijke toepassing: opschudding of onrust die verwekt is zonder dat er een
behoorlijke grond voor aanwezig is; Fr. une fausse alarme, alerte; Hd. ein blinder
Lärm; Eng. a false alarm; to cry wolf (naar een fabel), vals alarm maken. Ook wordt
met alarm de toestand aangeduid die ontstaat of intreedt bij het weerklinken van
het signaal; in 't bijzonder wordt het gebruikt voor luchtalarm, de toestand van
gevaar die intreedt bij een aanval van vijandelijke vliegtuigen.
68. Het is een alias,

thans weinig meer gebruikte aanduiding voor een guit, een olijkerd. Het Lat. bijwoord alias betekende eig. op een andere tijd, bij een andere gelegenheid, maar
stond ook gelijk met ons „anders "; bij ons gaf het elliptisch zoveel te kennen als
anders gezegd. Dit bijw. alias, dat de bijnaam inleidde (b.v. „Teuntje alias Roert
niet" (Bredero)) kreeg de betekenis van „bijnaam ", evenals van, dat de eigen--mij
naam inleidde, tot zelfstandig naamwoord werd met de betekenis van eigennaam.
Bij verdere overdracht werd alias als persoonsbenaming opgevat in de zin van:
iemand met zo'n bijnaam, iemand met wie men schertst of om wie men lacht, en in
bijzondere toepassing gezegd van een jongen die een aardige grappenmaker is, een
schalk, een guit. In Gron. is een aolias, een plager; oaliazn, gekscheren.
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69. Van Alkmaar begint de victorie,
historische zegswijze die doelt op het beleg van Alkmaar in het najaar van 1573
door Don Frederik van Toledo, zoon van de hertog van Alva, dat op 8 oktober
moest worden opgebroken nadat de sluizen van de zeedijken bij Krabbendam,
Aartswoude en Zijpe waren geopend. De eerste vermelding vindt men bij Blaeu,
Tooneel der Steden van de Ver. Nederlanden (1649) ij M 2 v° b: „Door welck
ontset den moedt by de Staten van den Lande en de Prinse van Orangien is hervat ...; sulcx dat volgens het oude spreeckwoort met recht magh geseyt werden van
Alckmaer begint de victorie". Met zinspeling hierop wordt ook in ander verband
gebezigd „van ..., begint (begon) de victorie", om een beslissend keerpunt aan te
duiden.
70. Allemans-,
genitief van de koppeling alleman, in verschillende verbindingen in staande zegswijzen: dat is geen allemansgading, dat is niet voor iedereen (bestemd, geschikt, te
betalen). Allemansgading was vroeger de benaming voor winkels waar van alles
te koop was, inz. koekwinkels. Het is een allemansvriend, hij sluit zich bij iedereen
aan, is met iedereen familiaar, maar kent geen vriendentrouw. Vgl. Fr. l'ami du
genre humain (naar Lat. amicus humani generis); Hd. Allerweltsfreund. — Allemans werk is niemands werk, voor werk dat aan een aantal personen in het algemeen is opgedragen, voelt niemand zich in 't bijzonder verantwoordelijk en er
komt daarom niet veel van terecht.
71. Van hetzelfde of van één allooi,
van hetzelfde gehalte, thans alleen in ongunstige zin. Allooi is eigenlijk de verhouding van het edele metaal tot het bijmengsel in munten; vervolgens wordt het gebruikt voor dit bijmengsel zelf en dit kon licht aanleiding geven tot een ontwikkeling van de bet. in ongunstige zin. Fr. ils sont du même acabit of tonneau.
72. De Alpha en de Omega,
het begin en het einde, alles in alles. Alpha is de naam van de eerste letter van het
Griekse alfabet (a), omega die van de laatste (w). De uitdrukking is ontleend aan
de bijbel, " waar Openb. 1:8 van Christus gezegd wordt: ik ben de Alpha en de
Omega, het begin en het einde. Als symbool van Christus' onvergankelijkheid en
onveranderlijkheid werden beide lettertekens door de Christenen vaak op grafzerken terzijde van het kruisteken geplaatst. Van Alpha tot Omega betekent derhalve: van het begin tot het einde, en is synoniem met de uitdr. van a tot z. Fr.
l'alpha et oméga; Hd. das Alpha and (das) Omega; Eng. the alpha and omega.
73. Twaalf ambachten, dertien ongelukken,
schertsende uitdrukking waarmee men te kennen geeft dat iemand allerlei werk bij
de hand gehad heeft, maar voor niets blijkt te deugen, reeds voorkomend in de
GDS (blz. 19). Hd. neunerlei Handwerk, achtzehnerlei Ungluck (vroeger: vierzehn
Handwerck, funfzehn Ungluck); vielerlei Gewerbe, wenig Erbe; Eng. Jack-of-alltrades and master of none; Fr. trente-six métiers, quarante malheurs.
74. Amen op iets zeggen,
het gezegde of beweerde, een voorstel, wens enz. met instemming aanvaarden, zijn
goedkeuring er op te kennen geven. Amen is een formule van bevestiging, die ook
aanleiding gaf tot de overoude zegsw. het is zo waar als amen (zie hieronder). —
In ongunstige zin: ja en amen zeggen, alles maar goedvinden wat een ander zegt of
voorstelt, zonder eigen oordeel te doen gelden. Naar 2 Cor. 1: 20: „Want zo vele
beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen." Vgl. n° 698.
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75. Zo waar als amen.
Volstrekt en onbetwijfelbaar waar. Het aan het Hebreeuws ontleende woord amen,
dat „waarlijk, dat is zo" betekent, is door de bijbeltaal in alle nieuwere talen als
uitdrukking van verzekering of bevestiging van hetgeen men gezegd heeft bekend
geworden. Reeds in het Middelnederlands was de uitdrukking spreekwoordelijk:
in Maerlants Alexander, boek VII, vs. 975 leest men „Dits al waer als amen", en
ook GDS vermeldt het: „Tis soe gewisse als Amen", in welke vorm men het b.v.
ook vindt in W. D. Hoofts Klucht van A. de Piere (1634). Hd. Wie Amen in der
Kirche; Fr. c est parole d'Evangile; Eng. true as gospel.
Van eeuwigheid tot amen. Zie onder Eeuwigheid.
76. Anker.
Het gebruik van dit bekende scheepswerktuig heeft aanleiding gegeven tot talrijke
zegswijzen waarin sprake is hetzij van vertrek (het of zijn anker lichten; het anker
kappen), van thuiskomst of vestiging (voor anker gaan; zijn anker uitwerpen of
laten vallen) of van zekerheid (voor twee ankers liggen, goed bezorgd zijn; daarentegen: zijn anker houdt niet, hij vindt geen vertrouwen, kan daar niet blijven).
Voorts is het anker, de steun van het schip waarop de zeeman vertrouwt, het
eigenaardige zinnebeeld der hoop, die de mens moed en kracht geeft, ook in de
stormen des levens. Aldus reeds in de bijbelplaats Hebr. 6:19: „Om de voorgestelde hope vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziele, hetwelk
zeker en vast is." Inzonderheid in toepassing op het vertrouwen en de hoop
van de gelovige Christen is het zinnebeeldige anker gebruikelijk in bijbelse en
dichterlijke stijl. Vgl. Hd. auf etwas ankern; der Anker des Glaubens, der Rettung,
der Hoffnung; Fr. l'ancre de salut (plechtanker); Eng. to anchor on, upon, zich
verlaten op.
77. Daar loopt iets van Sint Anna onder,
gezegd van verhalen en geschriften waarin iets aanstotelijks voorkomt; voorheen
ook in de zin van: het is min of meer in strijd met de waarheid. Een afdoende verklaring van deze sinds de 17de e. bekende zegsw. is nog niet gegeven (zie laatstelijk
J. J. Mak in N. Taalgids 39, 75 vg.); zij is verder alleen in het Nederduits bekend.
78. Op apegapen liggen,
een sinds het midden van de 19de e. opgetekende gemeenz. scherts. uitdr. voor:
naar de laatste adem hijgen, zieltogen, op sterven liggen, ook wel van zaken gezegd
die het opgeven, bezwijken. Vgl. het dial. het aapje hebben, bevangen zijn door
hitte. Apegapen kan men beschouwen als een koppeling van twee gelijksoortige
woorden, of wel als een herhalingsvorm in de trant van hassebassen, harrewarren, hinkepinken, geeuwegapen en dergelijke; de oorspronkelijke vorm zou dan
zijn hapegapen, uit hapen (vgl. haperen) en gapen, en de h kan verloren zijn zoals
in vele wisselvormen met en zonder h, tevens door opzettelijke bijgedachte aan aap.
Misschien behoort hiertoe de Hd. uitdrukking affen and gaffen. Vgl. Fr. ne battre
plus que d'une aile; Hd. auf dem letzten Loche pfeifen; Eng. to be at the last gasp.
— Ook kent men op (of voor) apegapen komen.
79. Het is apekool,
het zijn dwaze, nietswaardige praatjes, waarmee men iemand voor de gek houdt of
zoekt te meisleiden; bedrieglijke zotternij; men zegt ook apekool verkopen, opdissen. In het Zaans en Noordhollands verstaat men onder apekool schelvis van
slechte hoedanigheid, die daarom gerookt wordt, en men heeft daarom wel gedacht
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dat apekool een verbastering is van Westvl. apekalle, ben. voor een minderwaardige vissoort; door de onwillekeurige bijgedachte aan aap en kool heeft het woord
dan zijn huidige bet. gekregen. Zie ook nr. 567. Fr. des fadaises; des sottises; Hd.
Firlefanz; Eng. that's all fiddlesticks; all f ddle faddle; vegetables.
80. Een rare, vreemde, ruwe apostel,
iemand van vreemde, ruwe manieren, vreemd van kleding of uiterlijk. Daar apostels
lieden zijn die van plaats tot plaats trekken om een leer te verkondigen, kan het
woord licht in het algemeen op rondtrekkende personen worden toegepast (vgl.
op zijn apostelpaarden), en de uitdr. een rare apostel zal dus oorspr. vooral op
wonderlijke vreemdelingen_ slaan en vervolgens in alg. zin zijn gebruikt; vgl. tegenwoordig zwerver, dat ook in de alg. bet. van sujet wordt gebezigd. Dezelfde gedachte zal ten grondslag liggen aan de uitdr. kleine apostels voor kinderen, die
immers ook voortdurend in beweging plegen te zijn en in alle richtingen uitzwermen.
In het Frans bestaat de zegsw. un bon apótre, ironisch gebruikt in de zin van een
rare snuiter, een lieve jongen; ook een heilig boontje; vgl. Hd. ein wunderlicher,
schoner Heiliger; Eng. a queer customer, a strange fish. In Zuidnederl. dialect
wordt apostel meermalen gebruikt in de zin van kerel, vent: 't es enen viezen (zonderlinge), valsen, dommen apostel(e). Synoniem: enen viezen apotheker; ook bij
ons: een lastige apotheker.
81. Er zijn apostels en martelaars,
of er moeten apostels zijn en martelaars, met betr. tot enig bedrijf of beroep gebezigd
in de zin van: er zijn lieden die het goed verstaan en daardoor verder komen,
leiding kunnen geven, of voordeel behalen, en tobbers die nooit verder komen of die
alleen maar sjouwwerk kunnen verrichten. Vermeld in Zuidnederl. idiotica, maar
ook in het Noorden niet onbekend. Daarnaast er zijn martelaars en profeten. Vgl.
Eng. it is better to be a martyr, than a confessor (Smith-Heseltine).
82. Op zijn apostelpaarden,
ook wel in Latijnse vorm per pedes Apostolorum, te voet, daar de apostelen volgens
het voorschrift van hun Heer (Matth. 10:5, 7, 11 enz.) te voet moesten reizen naar
Galilea's steden, ter volvoering van de hun opgedragen last. In het Italiaans zegt
men hiervoor andare sul cavallo di San Francesco, waarmede te vergelijken is zij
zijn met de paarden van den H. Franciscus gekomen, waarbij men zich herinnere
dat de arme franciskaner monniken altijd te voet reisden, in tegenstelling met de
rijke benediktijnen, die te paard konden gaan. In het Fr. zegt men aller sur la
haquenée (of la mule) des cordeliers; in het Hd. auf der Apostel Pferde reiten of
apostoliren; ook auf Schumachers Rösslein, auf Schusters Rappen, auf der Kuhhaut
reiten; in het Eng. to ride a bayard of ten toes of to ride shank's pony (of mare); to
travel by Mr. Foot's horse.

83. Het is in (uit) de apotheek of bij de apotheker gehaald,
het is dure waar, het kost veel geld. Van ouds golden medicijnen als duur, waarbij
vooral de onevenredigheid van gering gewicht en hoge kosten als onbillijk ervaren
werd, omdat de leek geen inzicht in of begrip heeft van de tijdrovende arbeid van
de bereiding en de schaarste van de grondstoffen die de apotheker zelf voor veel
geld moet inkopen en met groot risico in voorraad moet houden. Het spr. was
zeker al in het begin van de 17de e. gangbaar; vgl. De Decker, 1, 120: „Dat in 't gemeen van waer t'onmatig dier betaelt, By spreekwoord word gezegt: 't is in d'Aptheek gehaalt". Hd. Es ist aus der Apotheke.
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84. Iemand onder appel houden,
hem in bedwang en gehoorzaamheid houden, zorgen dat hij doet wat hem is voorgeschreven. Onder appel, uit Fr. appel, een afleiding van appeler, verstaat men in
het krijgswezen het sein tot verzameling der troepen, door trompet of trom gegeven,
en vervolgens de verzameling zelf der troepen in de kamers of buiten, waarbij de
namen der manschappen worden afgelezen, om te zien of allen tegenwoordig zijn:
appel houden; Fr. faire Tappel nominal; sonner, battre l'appel; Hd. Appell blasen,
schlagen. Vandaar in het algemeen de zegswijzen op 't appel zijn, tegenwoordig
zijn op tijd en plaats zoals afgesproken is; op 't appel ontbreken, niet aanwezig zijn
waar men behoorde te wezen; onder appel, van een hond gezegd, die zich gemakkelijk laat terugroepen of fluiten (Fr. obéir a l'appel; Hd. der Hund hat Appell, is
gehoorzaam); vandaar in figuurlijke toepassing de bovenstaande uitdrukking.
85. De appel valt niet ver van de boom of de stam,
kinderen aarden gemeenlijk naar hun ouders; echter alleen in ongunstige zin gebruikt. Voorheen in enigszins andere vorm; in Prov. Comm. (n° 299): „den appel
smaect sijns booms"; nog in het Wvl.: „het appelken smaakt gemeenlijk boomsch"
(De Bo). Fr. tel père, tel fils; qui naït poule, aime a gratter; de doux arbres,
douces pommes; Hd. der Apfel fallt nicht weit vom Stamme; Eng. the apple falls
near the tree; such as the tree is, such is the fruit.
86. Door de zure appel heen bijten,
het onvermijdelijke aanvaarden, van de nood een deugd maken. Voorheen: in een
zure appel bijten (sinds de 16de e. bekend). Daar een zure appel wrang is en de mond
doet samentrekken, ziet men ertegen op erin te bijten; deze uitdr. levert dus een
geschikte beeldspraak ter aanduiding van een onaangename zaak of behandeling
die men zich moet laten welgevallen, een taak die men moet aanpakken en volvoeren. Vgl. Fr. avaler la pilule; passer le pas, être obligé de sauter le baton; Hd. in
den sauern Apfel beissen; Eng. to swallow the pill.
87. Iemand liefhebben als de appel zijner ogen.
Deze zegswijze vindt haar oorsprong in Spreuken 7:2: „Bewaart mijn geboden.
en mijn wet, als de appel uwer ogen", dus: als het dierbaarste wat men bezit; de
appel der ogen opgevat als het zinnebeeld van het levenslicht. Als een gevolg van
deze vergelijking wordt de door iemand geliefde persoon zelf ook wel de appel
zijner ogen genoemd; gewoner is evenwel in die zin oogappel. Vgl. Fr. conserver
quelqu'un (quelquechose), chérir qqn. comme la prunelle de ses yeux; Hd. jemand
wie seinen Augapfel huten; Eng. he is like the apple of his eye; to keep a person as
the apple of one's eye.
88. Daar komt een schip met zure appelen,
daar komt een zware bui opzetten; ook wel: de waterlanders zijn in aantocht.
Waarschijnlijk bewaart deze uitdr. nog een herinnering aan het vroegere geloof dat
in nevels en wolken schepen zag die door hogere machten gezonden werden, soms
met boze bedoeling.
89. Gouden appelen in of op zilveren schalen,
wijze woorden in een schone vorm, een meesterstuk van welsprekendheid, voortreffelijk van inhoud en vorm. De zegswijze is ontleend aan Spreuken 25: 11: „Een
reden op zijn pas gesproken, is als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen."
Vgl. Hd. goldene Aepfel (of Friuchte) in silbernen Schalen; Eng. apples of gold in
pictures of silver.
M

90. Een appelflauwte krijgen,
in een lichte bezwijming vallen. Men wil met deze reeds bij Poirters (1646) voorkomende uitdr. zeggen dat de flauwte zo weinig te beduiden heeft, dat men door
het ruiken aan en eten van een zure appel weer kan bijkomen. Vgl. het dialectische
een mosterdstuip, een stuip die door wat mosterd te genezen is, en het vroegere
naar de barbiershemel gaan, flauw vallen, eig. gaan naar de hemel waaruit een
barbier iemand weer op aarde kan terugbrengen.
91. Een appeltje voor de dorst,
iets dat men op zij legt en bewaart, om het in tijd van nood te gebruiken. Vroeger
sprak men ook van een peertje voor de dorst. Vgl. Fr. garder une poire pour la soif;
Hd. eine Birne fur den Durst („kleine, ungenügende Hilfe"), einen Notpfennig aufsparen, einen Notgroschen zurucklegen; Eng. to lay (put) by (money) for a rainy
day. — In dezelfde zin voorheen een ei in 't nest laten (Sewel).
92. Een appeltje met iemand te schillen hebben,
iets met hem af te handelen, hem te onderhouden hebben over iets dat hem niet aangenaam kan zijn. Het kan opgevat worden als een ironische zegsw., te vergelijken
met iemand van de taart, een oorvijg, een muilpeer, een beschuitje (= kneep) geven;
een gebraden peertje voor een hatelijk gezegde of een poets. In de 17de e. komt
echter voor een ui met iemand te schillen hebben, en sinds de 18de e. een eitje met
iemand moeten pellen of schillen; het eerste zal wel de oorspr. vorm zijn: het schillen
van uien doet de ogen tranen, en dit kan dus licht fig. genomen worden ter aanduiding van iets dat voor de betrokkene niet aangenaam is. Ook zegt men wel met
iemand een nootje te kraken hebben. Vgl. Fr. avoir des petits pois a écosser
ensemble; Hd. mit jemand ein Hühnchen (of ein Stráuszchen) zu rüpfen haben;
Eng. to have a bone to pick with a person; to have a crow to pluck with a p.; to have a
nut to crack with a p. In dezelfde zin zegt men in het Zaans: ik moet met hem aan de
kersen.
93. Op de eerste april verloor Alva zijn bril,
d.w.z. op de eerste april (1572) verloor Alva de stad Den Briel. Dit rijmpje verving
reeds vroeg een ouder gezegde de Hertog krijget een Bril op die Neuse, waarin bril
in woordspeling werd gebruikt met het gelijknamige werktuig waarmee men onhandelbare paarden bedwingt, een praam; Alva's macht werd door de inneming van
Den Briel geacht te worden gebreideld, gefnuikt. Weliswaar drukte het nieuwe
rijmpje niet zo krachtig als het vorige uit dat Alva's macht door die verovering
gefnuikt was, doch het beval zich daarentegen behalve door het rijm en toepassing
op de 1 ste april, de vanouds bekende gekkendag, bovenal ook hierdoor aan, dat
het verliezen van een bril voor de meesten een duidelijker woordspeling bevatte dan
het op de neus krijgen er van; immers Alva had die dag Den Briel verloren, niet
gekregen.
94. Na gedane arbeid is het goed rusten,
het besef zijn taak vervuld te hebben geeft de gemoedsrust die de noodzakelijke
voorwaarde is voor het genieten van lichamelijke rust. Vrije vertaling (reeds bij
Sartorius, 1561) van Lat. jucundi acti labores, dat eigenlijk ziet op doorgestane
moeiten of gevaren, waarop het aangenaam is terug te zien. Hd. nach getaner
Arbeit ist gut ruhen; Eng. after the work is done repose is sweet; Fr. la peine
surmontée est le sel du plaisir.
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95. Zich vernieuwen, opluiken als een arend,
bijbelse uitdrukking om herstel van lichamelijke of geestelijke kracht aan te duiden,
ontleend aan psalm 103:5 „Looft den Heere mijne ziele ... Die ... uwe jeught
vernieuwt als eenes arents" (Statenvert., 1637). De uitdrukking doelt op het geloof
dat de arend, oud geworden, zijn veren afwierp en met het aangroeien van nieuwe
zijn kracht herkreeg. Staring past ze toe in zijn Hoofdige Boer, waar hij de dominee
laat zeggen: „ik ... luik weer als een arend op" als er een brug over de voord gemaakt wordt. Anna Bijns bezigt ze in geestelijken zin met betr. tot „vernieuwing"
van het hart: „Besnijt u herte ..., Ghelijc den ouden aer u juecht renoveert ...,
Wandelt nieuwe wegen nae Gods geboden" (Refr., ed. Van Helten, 306).
96. Iets met Argusogen gadeslaan,
het met wantrouwende aandacht volgen. Argus (bij de Grieken ook Agenor,
Arestor of Inachos), was een sterke man, die over zijn gehele lichaam ogen had en
door de jaloerse Hera, de gemalin van Zeus, was aangesteld als bewaker van Io, die
door haar in een koe was veranderd wegens haar liefdesbetrekking tot Zeus.
Vandaar dat men onder Argusogen verstaat ogen, die zich naar alle kanten richten,
die op alles letten, aan welker opmerkzaamheid niets ontgaat. Fr. des yeux d'Argus;
Hd. Argusaugen; Eng. Argus -eye; an Argus (soortnaam); Argus-eyed.
97. Zo arm als Job,
zeer arm. Naar de hoofdpersoon van het boek Job, het 18de boek van het Oude
Testament, waarin verhaald wordt hoe aan deze man Job, die zeer rijk en voorspoedig was, onder Gods toelating door Satan alles ontnomen werd; des ondanks
kwam hij niet in opstand tegen God: „de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd" (1:21; vgl. Prov. Comm. 353: „God gaf
god nam"). Evenzo Fr. pauvre comme Job; Hd. arm wie Hiob; Eng. as poor as Job.
Zie ook n° 716 — In dezelfde zin zo arm als een kerkmuis (pauvre comme un rat
d'église; arm wie eine Kirchenmaus; as poor as a churchmouse): in een kerk is voor
een muis niet veel voedsel te vinden; — als de mieren, — als de straat (Zuidnl.; in
N.-Ned. straatarm) :- als iemand die op straat staat, die geen dak boven zijn hoofd
heeft; doodarm: wsch. heeft dood hierin de functie van versterkend bw., als in
doodeenvoudig (naar doodziek, eig. ten dode toe ziek), minder wsch. (daar het pas
sinds de 18de e. is opgetekend) is het het oude znw. dood = dode; in het Fr., Eng.
en Hd. is het niet bekend. — Vgl. ook n° 1323.
98. Iemand in de arm nemen,
eigenlijk: iemands arm grijpen door de hand te steken in de ruimte tussen de arm en
het lichaam, dus ongeveer hetzelfde als bij de arm nemen. Doet men dit om hem in
vertrouwen, min of meer heimelijk iets te vragen, dan krijgt de uitdrukking de
betekenis van iemands hulp inroepen, b.v. de politie, de justitie in de arm nemen.

99. Lange armen hebben,
ver kunnen reiken, in fig. zin veel macht hebben. De arm is een zinnebeeld van
kracht, macht of gezag; vgl. de sterke arm der overheid; de wereldlijke arm enz.
Fr. avoir le bras long; Hd. lange Arme haben; Eng. to have long arms. De uitdr.
was reeds bij de Romeinen bekend; zie Ovidius, Heroides 16, 166: an nescis longas
regibus esse manus? weet gij dan niet dat koningen lange armen hebben? — In
tegengest. zin korte armen hebben, niet ver kunnen reiken, fig. voor: te weinig
macht, vooral: te weinig geld hebben.

Het is er armoe troef. Zie onder Troef.
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100. In arren moede,
in gramschap, in toorn, in woede; t.w. bij de vermelding van een handeling die
iemand onder de invloed van die hartstocht verricht. Het bnw. ar(re), Mn!. in de
regel erre, betekent oorspr. verdwaald, het spoor bijster (vgl. Hd. irre), vandaar:
buiten zich zelve van aandoening of hartstocht, en vervolgens verbolgen, verstoord,
toornig, welke betekenis in de middeleeuwen reeds zeer gewoon was. Toen ook
kwam herhaaldelijk voor in erren (arren) moede, waarnaast evenzeer met of van
erren moede, in de zin van in een kwade luim, in een vlaag van drift, met een boze
of dolle kop, in woede, in toorn, in drift. Synonieme, thans verouderde, uitdr. zijn
in euvelen moede (Mnl. in evelen moede, van evelen moede) en in grammen moede.
In zak en as zitten. Zie bij Zak.
101. As is verbrande turf,
spottend gezegd tot iemand die allerlei onderstellingen uitspreekt in zinnen beginnende met als (uitgesproken as), om hem het ijdele en nietswaardige daarvan te
doen gevoelen. In Brabant gebruikt men hiervoor: as is verbrand hout. Analoge
spreekwijzen zijn o.a. Assen ligt in Drente; as ligt aan de haard; as komt in de
meulen te pas. In Zuid-Nederland: Assche ligt tegen Brussel. Aan iemand die telkens
och zegt, als uitroep van ontevredenheid of wrevel, antwoordt men Og was koning
in Bazan (Numeri 21). Zegt iemand: ik meende, dan krijgt hij ten antwoord: Meenen
ligt dicht bij Kortrijk of Meenen ligt in Vlaanderen; ook Mijnen ligt op Drente of
Mijnen het zo mennig old wief bedrogen. Aan hem die zegt ik wou wel enz., antwoordt men: Wouw ligt een uur achter Roozendaal; en tot degene die tot spoed
aanspoort door gauw te roepen: Gauw ligt dicht bij Sneek; Fri. Gau left tichte by
Snits. Vraagt men iemand, wiens woorden men niet goed verstaan heeft, watte
dan luidt het antwoord: 't Is geen watte, maar wolle of watte verkoopt men in de
winkel of watte is tussenvoering. Mensen die altijd beweren dat het vroeger beter
was antwoord men: was (= bijenwas) is altijd beter, al regende het honing. In
Groenlo geeft men iemand die „nee" zegt, ten antwoord: Nee (d.i. Neede) is hier
twee uren vandaan. In de Zaanstreek: hij zit in het zelschuitje of hij gaat (rijdt)
altijd met de zelwagen, van iemand die altijd zegt ik zal (zel) dat doen, maar die
beloften niet nakomt; in Deventer tot iemand die zegt je mo(e)t: motten bint varkens, woordspeling met mot(te), zeug. Zegt men in Antwerpen ik kan niet, dan
volgt als antwoord: zet de kan weg en neem de stoop. Vgl. Fr. avec un si on mettrait
Paris dans une bouteille (wdsp. met scie, zaag).
102. Een Assepoester(tje),
een verschoppeling, een meisje dat thuis alle werk moet verrichten terwijl haar
zusters uitgaan, is ontleend aan het sprookje van die naam, dat sedert de 18de eeuw
(1775) bij ons bekend is en vertaald is naar dat van Chr. Perrault in Cendrillon ou
la petite pantoufle de verre. Het woord assepoester was bij ons al bekend, vóór
Perrault zijn Contes uitgaf, en betekende: iemand die steeds bij de haard in de as
zit te poesten, te blazen, dus hetzelfde als het vroegere asvijster, iemand die altijd
bij de haard in de as zit te veesten, ook een asgat genaamd. Toen men nu het Fr.
cendrillon moest vertalen, heeft men daarvoor het reeds bekende assepoester gebruikt.
Vgh. Hd. Aschenbródel, Aschenputtel; Eng. Cinderella.
103. Uit zijn as herrijzen,
eig. gezegd van de wondervogel Phoenix (Feniks), en daarna bij vergelijking van al
wat na zijn ondergang of verwoesting nog schoner weer wordt opgebouwd. Van
deze vogel vertelt Herodotus (Hist. 2, 73) dat hij om de 500 jaar uit Arabië in
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Egypte verscheen, en op een arend geleek met goudkleurige veren, met rood doormengd. Hij bouwde zich een nest met welriekende kruiden, dat door de zon ontstoken werd. Uit zijn as kwam hij dan weder als verjongd tot een nieuw leven te
voorschijn. Fr. renaïtre de ses cendres; Hd. aus der Asche erstehen of aufsteigen.
104. Een Augiasstal reinigen,
opruiming houden onder sinds lang bestaande ergerlijke misstanden. Ontleend aan
de klassieke mythologie. Augias, koning van Elis, hield 3000 runderen in een stal,
wier mest sedert 30 jaar niet opgeruimd was. Hercules kreeg van Eurystheus de
opdracht die stal daarvan te reinigen, waartoe hij de rivieren de Alpheus en de
Peneus eerst in elkander en vervolgens door de stal liet stromen, zodat alle mest in
één dag werd, weggespoeld. Overdrachtelijk worden dienovereenkomstig andere
ophopingen van onreinheden, hetzij van geestelijke of stoffelijke aard, Augiasstallen genoemd. Fr. nettoyer les écuries d'Augias; Hd. einen Augiasstal) misten;
Eng. to cleanse the Augean stables. De uitdr. was reeds bij de Grieken en Romeinen
spreekwoordelijk.
105. Averij belopen,
schade oplopen. Onder averij, Fr. avarie, It. avaria, dat afgeleid is van het Arab.
awár, gebrek, verstaat men in eigenlijke zin de schade die aan een schip en de daarin
geladen goederen is toegebracht; vervolgens wordt het ook toegepast op schade
aan andere eigendommen dan schip en goederen, bijv. aan een huis; vandaar de
uitdr. er is aver, of iemand heeft averij, wanneer iets van het zijne beschadigd is. Vgl.
in eig. zin Hd. Haferei, Havarie (er)leiden; Eng. to suffer average.
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106. Op zijn baadje krijgen,
slaag krijgen, er van langs krijgen. Onder een baadje, ook wel baaitje geschreven,
verstaat men een soort van loshangend buis met korte of lange mouwen, doorgaans
van wit of blauw gestreept katoen; het is een Indisch kledingstuk, dat in het Maleis
en Javaans badjoe heet. In Zuid-Nederland kent men ook op zijn baai krijgen,
geslagen worden, waarin baai kan zijn een van baai (grof flanel) gemaakte borstrok,
of afgeleid is van baadje, uitgesproken als baaitje, en opgevat als verkleinwoord van
baai. Ditzelfde baadje treft men aan in iemand op zijn baadje geven of komen,
slagen toebrengen, een pak slaag geven. Vgl. ook n° 417. Fr. donner a quelqu'un
sur le casaquin; Hd. einem aufs Wams klopfen; Eng. to dust ones coat, jacket.
107. De baan of zich baan breken,
fig. uitdr. voor: op het terrein der wetenschap of op maatschappelijk gebied nieuwe
wegen openen, waarlangs anderen kunnen volgen. Deze uitdrukking is gevolgd
naar het Duitse eine Bahn —, sich Bahn brechen, eig. gezegd van een weg die men
gebaand heeft door een rotsachtige landstreek, die tot nu toe ontoegankelijk was;
men heeft dan rotsen en andere hindernissen weggebroken en is er zo in geslaagd
een doortocht te verkrijgen. Hij die aldus een weg vrijmaakt wordt een baanbreker
(Fr. pionnier; Hd. Bahnbrecher; Eng. pioneer) genoemd. Vgl. se faire jour (van
denkbeelden); sefrayer un chemin; Eng. to pave the way.
108. Iemand van de baan knikkeren,
eig. in het bal- of knikkerspel iemand afspelen, zodat hij niet meer mee mag doen;
daarna in het algemeen een tegenstander uit de weg ruimen, onderkruipen, de voet
lichten. Baan heeft hier de betekenis van de weg waarlangs de knikkers of ballen
worden voortgeworpen. Fr. écarter, dégommer quelqu'un; Hd. jem. ausstechen;
Eng. to bowl one out. — Vandaar ook van de baan zijn, niet meer in behandeling,
niet meer aan de orde zijn.

109. De baan warm houden,
zorgen dat iets voortdurend gaande blijft. De uitdrukking is ontleend aan het glijden
op de sullebaan, waarbij nog wel geroepen wordt hou warm! hou warm! tot aansporing om zonder ophouden te glijden. Gron. het pad warm houden. In soortgelijke zin zei men ook de pan warm houden, eig. de koekepan waarin men aan het
bakken is. Vgl. Eng. to keep one's pot boiling.
110. Iets op de lange baan schuiven,
de afdoening ervan vertragen, het uitstellen. De oorsprong van deze uitdrukking
is onzeker. Vergelijking met Hd. etwas auf die lange Bank schieben, zou kunnen
doen vermoeden dat dit de oorspr. vorm is; hierbij wordt gedoeld op de lange
bankkisten in de oude rechtszalen, waarin de akten werden geborgen van zaken die
niet afgedaan, maar opgeschort werden (zie Trübner-Götze, Dt. Wtb. 1, 225, en
verg. ook Wander 1, 1341: etwas in die lange(n) Truhe(n) legen of schieben). Vgl.
voorts de 17de-eeuwse uitdr. iemands recht aan het lange lijntje knopen, wat er op
zou wijzen dat wij bij baan aan de lijnbaan moeten denken (niet wsch.). Fr. trainer
quelque chose en longueur; renvoyer qqch. aux calendes grecques; Eng. to shelve a
thing; to put off to a long day. Dialectisch komt op de lange baan voor in de zin van
op den duur.
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111. Er is altijd baas boven baas,
als men iets bereikt of gepresteerd heeft, is er altijd wel iemand aan te wijzen die het
nog verder gebracht heeft, of die dit beweert. Vooral gebezigd als iemands prestatie
of succes op onbillijke wijze gekleineerd wordt. In deze vorm is het spr. niet oud;
in een iets andere formulering komt het echter al in het begin van de 17de e. voor:
„Men vind heeren boven heeren" (Gruterus III, 160). Er zijn geen letterlijke equivalenten in de moderne talen. Vgl. Hd. es hat alles seinen Meister; Fr. on trouve
toujours son maitre; Eng. every man may meet his match.
112. Babel,
eig. de hoofdstad van het Chaldeeuwse rijk, gold in de bijbel als een stad van afgoderij en onzedelijkheid; vand. het gebruik van Babel, een modern Babel, ter
kenschetsing van een wereldstad als een werelds en weelderig oord van zingenot
(vgl. Openb. 14:8). Hd. das neue Babel; Eng. the modern Babylon (inz. Londen);
Fr. une Babel.
De toren van Babel, waarvan in Genesis 11: 1-9 verhaald wordt, komt voor in de
spreekwijze zo hoog als de toren van Babel. De mensen wilden een toren bouwen
die tot de hemel reikte, hetgeen als ongepaste hoogmoed door God verijdeld is,
doordat hij de mens op eenmaal verschillende talen deed spreken, zodat ze elkander
niet langer verstonden en uit elkaar gingen; vgl. Genesis 11:9: „Aldaar verwarde
de Here de sprake der ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Here over de
ganse aarde". Vandaar de uitdrukking een Babylonische spraakverwarring voor een
samenvloeiing van allerlei vreemdelingen, b.v. op de marktplaats ener grote stad,
maar ook voor een spraakverwarring bij het samentreffen van allerlei richtingen
in een dispuut, of wel gebruikt als de leden van een vergadering groot verschil
van mening hebben en daarom met groot lawaai tegen elkaar in schreeuwen. In deze
zin zegt men ook wel een Babel. Fr. la tour de Babel; Hd. ein Babel, eine Babylonische Verwirrung; Eng. a Babel.
113. Een bacchanaal aanrichten,
op losbandige wijze feestvieren met overmatig gebruik van drank. De Bacchanalia
waren bij de Romeinen uit Griekenland geimporteerde geheime cultusfeesten ter ere
van Bacchus (Dionysos); zij werden in 186 v. C. verboden, maar toch nog enige
eeuwen na Chr. gevierd. De uitdr. is echter niet oud (19de e.).
114. Iemand van bakboord naar stuurboord zenden,
hem van de ene naar de andere kant zenden, vooral met het bijdenkbeeld dat hij
toch vergeefse moeite doet. Onder bakboord verstaat men de linkerzijde van een
schip, als men naar de steven kijkt, en onder stuurboord de rechterzijde. Vroeger
hing het roer niet aan de achtersteven, maar in een leren ring aan de rechterkant van
het schip. De stuurman moest het met beide handen bewegen en stond dus met zijn
rug (bak, vgl. nog achterbaks, Eng. back, rug) naar de linkerzijde, die daarom
bakboord genoemd werd. Synonieme uitdrukkingen zijn: van bikboord naar bakboord, van babo naar bibo (bijboord?) gestuurd worden; van het kastje naar de
muur (n° 763), van Pontius naar Pilatus (n° 1254), van Herodes naar Pilatus en van
Annas naar Cajaphas (Jezus werd, volgens Joh. 18:13, na zijn gevangenneming
eerst naar de schoonvader van Cajaphas en vervolgens naar deze geleid). In het
Zaans zegt men iemand van den Bok op Jasper sturen (Bok en Jasper zijn twee
molens). Fr. envoyer quelqu'un de Caiphe a Pilate; Hd. einen von Pontius zu
Pilatus schicken; Eng. to send a person from pillar to post.
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115. Een schip op (het) strand, een baken in zee,
een ongeluk dat een ander is overkomen kan men als een waarschuwing ter harte
nemen om zich niet aan hetzelfde gevaar bloot te stellen. Sinds de 17de eeuw bekend
met enige varianten, o.a. een schip op een zand, een baken in zee; bij Winschooten:
„een wrak is een baak in See". Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
116. Als het (ge)tij verloopt, verzet men de bakens,
waarnaast ook „als het diep of als de stroom verloopt ", enz. Onder het getij verstaat
men het regelmatig afwisselend opkomen en aflopen van de zee, vloed en eb, en
vervolgens, zoals in deze spreekwijze, de stroming, de stroom. Neemt deze een
andere richting, dan moeten de bakens, welke de schipper of de loods die stroom
aangeven, verzet worden. Vandaar kreeg bij overdracht de spreekwijze de betekenis
van: bij verandering van omstandigheden moet men zijn gedragslijn daaraan aanpassen, andere maatregelen nemen. Vgl. Eng. circumstances alter cases. Zie ook

n° 619.
117. Iemands bakermat,
de plaats waar hij geboren en opgegroeid is, waar zijn familie thuishoort. Onder een
bakermat verstond men in de 17de eeuw een langwerpige, lage tenen mand met een
omgaande lage, van achteren zich iets verhogende rand, waarin de baker of de
moeder plaats nam met het kind op de schoot om het te bakeren, te verzorgen; een
duidelijke afbeelding ervan vindt men in Joh. de Brune, Emblemata, blz. 17 (n° 3).
Bij uitbreiding spreekt men ook met betr. tot zaken (kunsten, stelsels enz.) van de
bakermat, de plaats waar zij het eerst werden aangekweekt. Vgl. hetzelfde gebruik
bij wieg. Fr. le berceau; Hd. die Wiege; Eng. the cradle.
118. Haastig of heet gebakerd zijn,
ongeduldig, driftig of voortvarend wezen. Wellicht heeft deze uitdrukking haar ontstaan te danken aan de mening dat de wijze waarop een kind gebakerd werd (zie het
voorg. sprw.), invloed had op zijn karakter. Vgl. Fr. avoir la tête chaude; avoir la
tête près du bonnet; Hd. hitzig sein; Eng. to be hotheaded. In de 16de eeuw zei
men: hij is te heet gebaad.
119. Iemand iets bakken,
eig. iets voor hem klaarmaken; ironisch opgevat: hem iets onaangenaams berokkenen, vooral bekend in de uitdr. iemand een poets (pots) bakken (n° 1248); vandaar een znw. bak, bakkie, poets, grap, leugen. Te vergelijken hiermede zijn de
volgende uitdrukkingen: iemand een kool stoven, een vijg koken (17de eeuw), een
papje koken; iemand iets in zijn schotel schaffen (Eng. to lay a thing in a person's
dish), iemand een papje boteren, iemand iets op zijn brood schieten of geven,
iemand van de taart geven; iemand een peer stoven; in de middeleeuwen enen een
bier brouwen of scinken, enen mede blanden (mengen) en, met weglating van bier,
enen iet brouwen (vgl. Fr. brasser; Eng. to brew). Hierbij sluit ook aan de zegsw.
(blijven) zitten met de gebakken peren, ervoor moeten opdraaien, in een lastig
parket geraken. Hd. jem. etwas einbrocken; Fr. frire des oeufs a quelqu'un; envoyer
de son boudin a qqn.
120. Voor de bakker zijn,
in orde, afgedaan, voor elkaar zijn. Waarschijnlijk heeft men hierbij te denken aan
het vroeger zeer verspreide gebruik om zelf deeg tot brood, koeken en taarten te
vormen en het zo in bussen of trommels naar de bakker te brengen om het te laten
bakken. Als dit „opmaken" van het deeg geschied was, was het werk gedaan, was
men dus klaar. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen, maar schertsend
zegt men wel in quasi -frans „dat is pour le boulanger".
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121. Hij is bakkeran,
hij is erbij, gesnapt, of: de dupe, de sigaar; het is mis met hem. De uitdr. is nog
niet afdoende verklaard. Men heeft gedacht aan samenhang met bakken = kleven
(vooral Gron.; vgl. ook bakken = blijven zitten en zakken voor een examen); de
uitdr. zou dan eigenlijk moeten luiden hij is bak er aan, waarin bak een bijwoord
zou kunnen zijn in de zin van vast. In het Holsteins bestaat een bijv. naamw.
bakkig, aanklevend aan iets, waarvan men niet los kan worden; en in Groningen
kent men een adjectief baks (of baksk, ook in het Oostfri.) voor kleverig. Bak er aan
zijn zou dus een versterking zijn van eraan zijn, erbij zijn, ermee geschoren zitten,
enz. Een andere verklaring wil er een verbastering in zien van Bargoens bekaan, dat
in verbinding met hebben, nemen of maken betekent: vast, beet hebben, en ook
als bigrone gehoord wordt. Vgl. Fr. être pincé; être le boeuf,, le dindon de la farce;
Hd. abgefasst sein, geliefert sein, daran sein; Eng. to be in for it.
.

122. Bakzeil halen,
achteruitkrabbelen, niet op zijn stuk blijven staan, zijn toon matigen. Dit is eigenlijk
een scheepsterm en wil zeggen: de zeilen zo brassen dat de wind op de voorkant ervan inkomt en het schip dus zijn vaart vertraagt. De uitdrukking is ontleend aan de
Engelse zeemanstermen to back a sail, to lay it aback, die aldus verklaard worden
,,to brace the yard so that the wind may blow directly on the front of the ship and
thus retard the ship's course". Evenzo in de Duitse zeemanstaal: back brassen, —
holen, — legen. Vgl. Fr. battre la chamade; baisser le ton; se retirer; reculer; Hd.
klein beigeben; Eng. to back down; to come down a peg or two. — To back the
sails wordt fig. gebruikt voor teruggaan, rechtsomkeert maken.
123. Er geen bal van snappen, weten (en derg.),
er niets van begrijpen, weten enz. Ook de ballen. Dit woord heeft hier de bet. van
teelbal, welk begrip veel gebruikt wordt in krachttermen en versterkende uitdr.; het
duidelijkst blijkt dit uit de ruwere synonieme zegsw. er de kloten van snappen, en
ook uit er geen klos van snappen (enz.). In Z.-Nederl. evenzo de knoppen. Fr. je n'y
vois goutte; Hd. nicht die Bohne.
124. De bal mis slaan,
het mis hebben, bezijden de waarheid zijn, niet het goede inzicht hebben; synoniem
met de plank misslaan (zie ald.). Deze uitdr. is aan het kaatsen, kolven of klossen
ontleend; ook in Zuid-Nederland is zij bekend, waar men ook zegt: de kaatse falen,
zijn oogwit missen, en natuurlijk in het Fries: de bal misslaen. Vgl. Hd. fehlschiessen; vorbei schiessen; Eng. to be wrong; to miss the mark.
125. Elkaar de bal toewerpen of toekaatsen,
elkaar in de hand werken, op elkanders voordeel uit zijn (met de bijgedachten dat
dit ten koste van anderen geschiedt, wat tot uitdrukking komt in de formulering van
Smetius malcanderen den bal van andermans dack toecaetsen). De uitdr. is ontleend aan het kaatsen of kolven en was reeds in het begin van de 16de e. bekend
Hd. (veroud.) sie schlagen einander den Ball zu.
125a. De balen hebben —, balen van —,
een zeer jonge en gemeenzame uitdr. voor: er schoon genoeg van hebben, er een
tegenzin in hebben, ervan walgen, van kotsen. De oorsprong is onzeker, maar wel is
waarschijnlijk dat de uitdr. het eerst gebruikt is in het voorm. Ned.-Indische leger,
vervolgens in het leger in Nederland, en vand. in de alg. volkstaal is overgegaan,
omstreeks 1960. Bekend was het liedje „Balen! Balen! Dat is het lied van Jan
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Soldaat"; een voorb. uit een moderne tekst is: „Ik heb nu alles bij elkaar twaalf daar
op de schoolbanken gezeten. Nu heb ik er de balen van", M. Diekman, Als je het
nog niet wist 190 (1961). Gezien de afkomst ligt het voor de hand verband te
zoeken met een Indisch woord, en dat zou dan het Maleise bala „pest" kunnen
zijn; de pest hebben aan —, de pest in hebben zijn immers wel zeer verwante begrippen. Vernuftig is de gissing van J. Mak in N. Taalg. 63, 339 dat de uitdr. een
versterking zou zijn van er tabak van hebben, t.w. zo zeer tabak, dat het balen zijn.
Vermoedelijk echter is deze verklaring te mooi om waar te zijn. Eveneens onwsch. is
de mening van G. Clement in N.R.C. 17-6-1976 dat het oorspr. een uitdr. van
sjouwerlieden zou zijn, van wie, als zij een hele dag „onder de balen gelopen" hadden
gezegd zou zijn dat zij er dan „de balen van hadden". Als dit zo was, zou de uitdr.
veel ouder moeten zijn.
126. Een balk in zijn wapen voeren,
een bastaard —, in het alg. niet echt zijn. Deze uitdr. is ontleend aan de wapenkunde, maar berust op een verkeerde interpretatie. Een balk is een horizontale band
dwars over een wapenschild; een schuinbalk zulk een band die van een der hoek
schuin naar beneden loopt, onderscheiden in rechter en linker schuinbalk.-punte
Deze zijn echter geen tekenen van bastaardij; dit is alleen het geval bij een zeer
smalle linker schuibalk, alsdan linkerschuinstreep genoemd (Fr. filet en barre).
127. Iets (met een krijtje) aan de balk schrijven,
gezegd van iets dat weinig voorkomt, iets zeldzaams, dat men in de herinnering
wenst te doen voortleven. Vroeger schreef men merkwaardige gebeurtenissen aan
de balken van de zoldering, waar het niet kon worden uitgewist en gemakkelijk in
het oog viel. Zo tekende men in Friesland in de herbergen aan de balk op, wie het
eerst op schaatsen of met paard of slee over het ijs aangekomen was. Het is niet
onmogelijk dat de oorsprong van deze gewoonte moet worden gezocht in het gebruik om op Driekoningen een kruis aan de zoldering te zetten. Dit geschiedde
door degene die de boon in het driekoningenbrood gevonden had en daarna met
een stuk krijt in de hand op een stoel rond gedragen werd; het kruis dat hij dan op
de zoldering zette, diende als voorbehoedmiddel tegen ongeluk. Bij Marnix treffen
we deze zegswijze reeds aan, doch met het toevoegsel „dat de kalvers het niet
aflikken",, zoals zij thans nog in het Vlaams luidt. Vgl. Hd. eine Schuld in den
Schornstein schreiben, wo es die Huhner nicht auskratzen; Fr. faire une croix a la
cheminée, iets als zeer bijzonder optekenen. In het Schots zegt men van iemand die
een gelukje gehad heeft: he may strike a hag i' the post.
128. Het (niet) over de balk gooien,
(niet) verkwistend zijn. In de Zaanstreek zegt men ook in dezelfde zin: het hooi (niet)
over de balk gooien; zo ook in het Fries dat is hea oer 'e balke, dat is overdadig,
meer dan genoeg. In Noord-Brab.: het over de tuin (omheining) gooien. De eigenlijke zin der uitdrukking is: bij het werpen van hooi in de ruif dit ook over de
bovenbalk heen gooien, dus niet er in, dus het verspillen. Over de balk kreeg zo de
bet. van bovenmatig; Sartorius vermeldt over de balck lacchen, „lacchen datmen
schudt"; en hooi over de balk eten, overdadig smullen. In de 17de e. vindt men ook
over de nagel in overeenk. gebruik, waarin nagel dan schreef of grens betekent.
129. Een balletje van iets opgooien,
een eerste woord over iets zeggen, om daardoor een gesprek er over aan de gang te
brengen, t.w. met betr. tot een wens die men koestert. De uitdr. berust vermoedelijk
op een oudere, nl. de bal opspelen of opsteken, waarmee een uitdaging tot een spel
of kamp bedoeld werd. Ht beeld is in elk geval ontleend aan een balspel, dat
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hiermee begint dat een der deelnemers de bal omhoog gooit, die vervolgens wegge
wordt. Vgl. Eng. to set the ball rolling, iets aan de gang brengen; to keep the-slagen
ball up of rolling, het gesprek aan de gang houden; Fr. peloter en attendant partie,
een afwachtende houding aannemen; sonder le terrain.
130. Door de band,
door elkaar gerekend, gemiddeld, ook: gewoonlijk. Wsch. doelt dit op de band
waarmee takkebossen, schoven en derg. gebonden worden en die, zonder dat men
het precies geteld heeft, elk een ongeveer even groot aantal takken, halmen enz.
omsluiten; in Z.-Nederl. zegt men in deze zin door de bot, waarin bot = bos,
bundel. Tenminste sinds de 17de e. bekend. Hetzelfde betekent door de bank (reeds
Mn!.), eig. de verschillende vlees- of visbanken door elkaar genomen. Hd. durch die
Bank (alle ohne Unterschied, eigentl. „hinter einander weg, wie sie auf der Bank
sitzen", zegt H. Paul, Wtb. 59).
131. Uit de band springen,
de tucht verbreken, zich te buiten gaan. Het beeld is ontleend aan een vat waarvan de
banden, de hoepels los gaan. Vgl. Hd. ausser Rand and Band sein. Eng. to kick over
the traces, to break out.
132. Achter de bank liggen of raken,
soms ook werpen of schuiven, in onbruik raken, vergeten worden, resp. verwerpen,
ter zijde stellen, afschaffen; in de 16de eeuw achter de kist liggen, vergeten worden.
We zullen onder de bank hier wel de zitbank moeten verstaan, die langs de wand
stond en waarachter licht iets kon vallen of weggesmeten kon worden, zodat men
het vergat. Fr. mettre quelque chose de coté; jeter au panier, dans l'oubli; Hd:
unter die Bank werfen, unter der Bank liegen, „unbeachtet, vernachlassigt sein",
Eng. to throw aside.
133. Zo vast (sekuur, zeker) als de bank,
volkomen vast (veilig, te vertrouwen); als de bank zijn, volkomen te vertrouwen zijn.
De Amsterdamse Bank (een wisselbank, in 1609 opgericht onder garantie van de
stad; zij opende rekeningen, ontving en betaalde gelden, maar mocht geen krediet
verlenen) was tot een spreekwoord geworden om een boven alle verdenking verheven zekerheid aan te duiden. Fr. comme la ban que; Hd. so sicker wie die Bank;
Eng. his word is as good as the bank.
134. Bankroet gaan,
failliet gaan, zijn betalingen staken; een bankje leggen, zoals men in de 17de eeuw
zeide. Het woord bankroet hebben wij ontleend aan Fr. banqueroute, een verfranste vorm van Italiaans banca rotta, dat letterlijk wil zeggen, „gebroken bank".
Deze uitdrukking moet ontstaan zijn uit de gewoonte om de tafel van een wisselaar
die zijn betalingen staakte, op het foro weg te breken. Fr. faire banqueroute; Hd.
Bankerott machen; Eng. to become a bankrupt. In fig. zin spreekt men b.v. van
het bankroet van het fascisme, van de wetenschap (het laatste was op het eind van
de 19de eeuw een gevleugeld woord, ten onrechte toegeschreven aan Brunetière).
135. Barbertje moet hangen,
schuldig of niet, hij (zij, het) moet er aan. Deze uitdr. berust op een parabel van
Multatuli vóór zijn Max Havelaar. Het curieuze is dat het daar niet Barbertje is
42

die moet hangen, maar Lothario, beschuldigd van haar vermoord te hebben, hoewel
zij zelf in levende lijve zijn onschuld komt betuigen. Maar.... Barbertje moet
hangen! Hd. tut nichts, der Jude wird verbrennt (Lessing, Nathan der weise 4, 3).
Aan deze uitdr. is ontleend de ben. barbertje voor een hangmandje, een (metalen)
mandje dat hangend onder een kastplank e.d. bevestigd kan worden.
136. Naar de barrebiesjes gaan of zijn,
in sommige stfeken van ons land gezegd voor doodgaan, om zeep gaan. Het is een
verbastering van Berbice, het meest oostelijke deel van Brits-Guyana, voorheen
een Nederlandse kolonie, dat bekend was om zijn moordend klimaat. Gron.: loop
noa de Barrebiesies, loop naar de maan! Vgl. hij gaat naar Jaffa en hij is al (of ligt)
in Jaffa (een zeehaven in Palestina); voor Jaffa liggen, voor mirakel liggen. Vgl. Hd.
ich wollte, du warst wo der Pfeffer wdchst; Eng. go to Jericho! to wish somebody at
Jericho.
137. Volgens Bartjens,
schertsende toevoeging aan de uitkomst van een becijfering, bepaaldelijk gebezigd
als men iemand iets voorrekent dat niet al te ingewikkeld is, dus zoveel als volgens
de (eerste) beginselen der rekenkunst. W. Bartjens was een bekende Amsterdamse
schoolmeester uit het begin van de 17de eeuw (1569-1638), die in 1604 een rekenboek (Cyfferinge) uitgaf, dat nog tot 1839 herdrukt is. In Engeland zegt men
according to Cocker, in Amerika according to Gunter, in Duitsland nach Adam
Riese.
138. Men moet zijn bed maken zoals men slapen wil,
men moet zijn gedrag, zijn levenswijze richten naar het oogmerk dat, de toestand
die men bereiken wil; een rustig en goed leven is alleen te bereiken als men bijtijds
de nodige voorzorgen treft. Reeds in Prov. Comm. (n° 41) en alg. verbreid. Ook:
maak uw bed zoals gij slapen wilt. Hd. Wie du dein Bett machst, so magst du darauf
schlafen (Wander 1, 350). Fr. comme on fait son lit, on se couche; Eng. as you
make your bed, so you must lie on it.
138a. Iets bedisselen,
het in orde maken, regelen, beredderen, voor elkaar brengen; vaak met bijgedachte
aan enige omslag (veel te bedisselen hebben), soms ook aan geheimzinnigheid of
achterbaksheid (zij hebben dat samen bedisseld zonder m ij erin te kennen). Bedisselen
is afgeleid van dissel, een timmermansgereedschap, t.w. een soort van bijl waarvan het
gebogen blad dwars op de steel staat, en waasrmee men naar zich toe slaat om hout te
effenen, glad te maken, of te punten. Vand. wordt dit werken met dissel overdr.
gebezigd in de zin van: afwerken, in zijn fatsoen brengen, en vervolgens geheel fig. als
boven omschreven.
Er zijn geen exacte equivalenten in de moderne talen.
139. Zich zelf kunnen bedruipen,
eig. gezegd van vogels die aan het spit in hun eigen vet gebraden kunnen worden,
doch overdrachtelijk gebezigd van mensen die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, zonder ondersteuning van anderen te ontvangen, en van instellingen enz. die
zonder subsidie kunnen blijven bestaan. Fr. se suffire a soi -même; Hd. sein Auskommen haben; Eng. to pay one's way.
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140. Geen been in iets vinden of zien,
eig. het met gemak en vlug kunnen opeten, doordat er geen benen in zijn; vandaar
fig. voor: geen bezwaren in iets vinden, geen zwarigheid maken om het te doen,
vaak in toepassing op handelingen die bevreemdend of verboden zijn. Sinds de
16de e. bekend. Dialectisch ook er geen knopen of graten in vinden. Vgl. Eng.
without finding bones in; to make (no) bones of (of about) a thing; Fr. ne se faire
pas un scrupule de quelque chose; Hd. sich kein Gewissen aus etwas machen.
141. Met het verkeerde been uit bed gestapt zijn,
(op een bepaalde dag) slecht gehumeurd, gemelijk zijn. Het verkeerde been is het
linkerbeen; links is volgens het oude bijgeloof verbonden met ongeluk. De
Romeinen zeiden al: sinistro pede profectus est, hij is met het linkerbeen het eerst
op stap gegaan, wat een slecht voorteken was. Eertijds ook hij is verkeerd of
averechts opgestaan. Hd. mit dem linken Bein zuerst aufstehen; Fr. se lever du pied
gauche of le cul, le derrière le premier; Eng. to get out of bed the wrong foot
foremost.
142. Zijn beste beentje voor zetten,
er alles op zetten om zo goed mogelijk voor den dag te komen, het er zo goed
mogelijk af te brengen, vooral om op anderen een goede indruk te maken. De uitdrukking is niet oud (18de e.) en het beeld niet geheel duidelijk; vermoedelijk heeft
men niet te denken aan een wedloop, maar aan een monstering. In Willem Leevend
8, 267 leest men: „By zulke gelegenheden kan elk meedoen, ... elk weet wat, elk
steekt zyn beentje uit", en iets later bij Fokke Simons: „De kunstenaars ... deden .. .
treffelijk hun best en staken het beste beentje vooruit" (Boert. Reis 4, 91). Ook
Harrebomée geeft (zonder bron) alleen: „Het bestje beentje vooruit". In het
Nederduits bezigt men den besten Fót vörsetten voor: het beste het eerst geven
(Wander voegt eraan toe: „z. B. guten Wein"). Dit alles wijst erop dat de kern
van de zegsw. is: een zo goed mogelijke indruk trachten te maken. Vgl. Fr. faire ce
que Robin fit a la danse (Gallas, naar Le Roux de Lincy 2, 77: „Feront comme
Robin fit a la dance, du mieux qu'ils pourront", uit Anc. Theatre franc.).
143. Een ongelikte beer,
een onbeschoft, ongemanierd mens; Fr. un ours mal léché; Hd. ein ungeleckter Bar;
Eng. an unlicked cub. Deze uitdr. (tenminste sinds de 18de e. gangbaar) heeft haar
ontstaan te danken aan het oude, reeds bij de Romeinen bestaande volksgeloof, dat
jonggeboren beertjes hun fatsoen krijgen doordat de moeder ze gestadig likt.
144. Beest zijn,
in het kaartspel: geen enkele slag halen en de hele pot moeten inzetten. De uitdrukking is ontleend aan het Frans, waar men onder la bête verstaat de som die
men bij verlies in de pot moet betalen; faire la bête, het spel of de slag verliezen,
„zich beest maken "; tirer of gagner la bête, de pot winnen. Vandaar bij ons iemand
beest maken, hem doen verliezen; beest zijn, alles verloren hebben. Vgl. voor een
dergelijke ontwikkeling Fr. faire un capot naast faire quelqu'un capot (dial. iemand
kapot speulen) en être capot naast être bredouille (bij het triktrakken); Hd. labet
sein; bete werden, bete machen; Eng. to be beasted; to be beast.
145. Een beest (maken),
in het biljartspel een stoot waarbij men, zonder er op gespeeld te hebben, een bal
maakt of caramboleert. Let men op synoniemen als een zwijn, een vieze, smerige,
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vuile bal, ook wel een ruiker, een stinker(d) of een ui geheten, op een varken maken,
een misslag begaan, dan blijkt wel dat beest _ in deze uitdr. zinspeelt op het omen dat
met sommige dieren in het volksgeloof verbonden is. De Duitsers spreken van een
Fuchs en van fuchsen, „Bälle machen an die man nicht gedacht hat", synoniem van
sauen, geluk hebben, veel winnen, waarvoor wij ook kennen zwijnen (Hd. Schwein
haben). Fr. un raccroc; Eng. afluke; a crow.
146. De beest spelen,
zich gedragen als een beest; opspelen, zich liederlijk gedragen. Sinds begin 17de e.
bekend. Het lidw. is te verklaren uit het vroegere geslacht: Mnl. beeste (Ofr.
beste), dat vrouwelijk was. Vgl. het Fr. faire la bête; faire le diable a quatre.
147. Iemand beethebben of-nemen,
iemand, door hem te slim af te wezen, in zijn macht hebben; hem bedotten, foppen.
Een verbale uitdr., ontstaan uit iemand in de beet hebben, hem in zijn klauwen
hebben (om hem te bijten). Vgl. iemand te pakken hebben; hem ertussen nemen,
bij de neus hebben of, zoals in de 17de eeuw voorkomt, iemand bij het (linker) been
grijpen. Vg. Fr. attraper quelqu'un; Hd. einen mitnehmen, anf uhren of zum Besten
haben; Eng. to take in a person.
148. Alle beetjes helpen,
uit vele kleintjes vormt men.een groot. Eertijds alle baat helpt. Dit sprw. heeft reeds
zeer vroeg aanleiding gegeven tot schertsende uitbreidingen, waardoor een zgn.
zei-spreuk of apologisch spreekwoord ontstond (reeds in de 16de e. „alle bathe
helpt, seyde die guede vrouwe", GDS 11); de bekendste vorm is: alle baat helpt,
zei de muis, en ze piste in de zee. Voorts: alle beetjes helpen en alle vrachtjes lichten,
zei de schipper en hij smeet zijn vrouw over boord. Alle baat helpt, zei de vrouw, en
zij roerde haar pap met een breinaald (vgl. Apologische Spreekwoorden, verz. door
C. Kruyskamp, n° 209-214; 3de dr. n° 307-312).
149. Daar is een begijn te geselen,
daar is iets heel bijzonders aan de hand. De begijnen golden als toonbeeld van
ingetogen levenswijze, en wanneer er een tot de geselstraf veroordeeld was, dan
moest er wel iets heel uitzonderlijks gebeurd zijn, dat veel kijkers zou lokken. De
uitdr. wordt door Tuinman 1, 29 en 289 vermeld, op de laatste plaats als synoniem
van daar is de duivel te bannen. Niet meer in gebruik. Wel is nog aangetroffen „nou
zul je de aap zien geselen" in overeenkomstige zin (B. Nijenhuis, Dossier 333, 294).
150. Een goed begin is het halve werk,
wat men flink en met overleg ter hand neemt, vlot spoedig. Een oude en algemeen
verbreide wijsheid, reeds bij de Ouden bekend (zie o.a. Horatius, Epist. I, 2, 40:
dimidium facti qui coepit habet). 16de eeuw: „toereyden is half werck" (GDS 34);
in Prov. Comm.: „begonnen wercks wort ommers ende" (n° 133); Celestina: „weet
dat die helft ghedaen is, als die saken een goet beginsel hebben" (G v r°). Hd.
guter Anfang ist ha/be Arbeit; wohl begonnen ist halb gewonnen; Eng. well begun
is half done of ended; Fr. qui commence bien,finit bien.
151. Het op iemand begrepen hebben,
het op hem gemunt hebben; eig. een plan tegen hem beraamd hebben, in ongunstige
zin. In de middeleeuwen en later was begrijpen in de zin van beramen, ontwerpen
zeer gewoon. Thans vooral met ontkenning het niet op iemand begrepen hebben,
hem niet ten volle vertrouwen, tegen hem ingenomen zijn, het niet op hem „verzien"
hebben; ook het niet op iets begrepen hebben, het niet gaarne doen, er geen zin in
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hebben. De persoon op wie men het begrijpt, d.i. beraamt, is degene op wie men
daarbij rekent, in wie men zijn vertrouwen stelt.
152. Met iets behept zijn,
aan het genoemde (zedelijke) gebrek lijden; in de l7de eeuw ook: aan een kwaal, een
ziekte lijdende zijn, waarnaast ook behipt met (of in) iets zijn voorkwam, in de zin
van: er bij betrokken zijn. Men houdt behept (dat voor ons taalgevoel verwant is
met hebben) voor een versmelting van Mnl. beheept (Fri. behypt) gekweld door,
opgescheept met (17de eeuw behipt met of in, betrokken in) en het 17de-eeuwse
beheft, Mnl. behacht, verstrikt, overvallen (door de dood). Vgl. Hd. behaftet sein
mit etwas; Eng. to be troubled, afflicted with; Fr. entaché de, sujet(te) a.
153. Ergens bekaaid afkomen,
er slecht afkomen, van een koude kermis thuiskomen; sedert de 17de eeuw gebruikelijk. Het w.w. (be)kaaien wordt door sommigen in verband gebracht met (be)kauwen, een wisselvorm van (be)keeuwen, dat in de Zaanstreek gezegd wordt van vissen
die in slecht water boven komen om lucht te happen. De eerste bet. van bekaaien
moet dan geweest zijn: in zwijm vallen, gaan sterven, in welke zin het in de l7de
eeuw ook voorkomt; vandaar krijgt bekaaid in zwakkere opvatting de bet. van
versuft, verbijsterd, verlegen, bedot, teleurgesteld. Opmerkelijk is het evenwel, dat
bekaaien ook voorkomt in de zin van bevuilen, en men ook spreekt van er bescheten,
belabberd (eig. bevuild), smerig afkomen, in de zin van er met schade en schande
afkomen, een zeer algemene betekenisovergang. Vgl. Fr. en être pour sa courte
honte; en sortir bredouille, penaud; Hd. libel davonkommen; Eng. to be worsted;
to come off badly.
154. Bekaf zijn,
uitgeput, doodmoe, doodaf zijn. In de 17de eeuw bestond de uitdr. een paard de bek
afrijden, zoveel van het paard vergen, dat het buiten adem is van het hijgen en niet
meer voort kan, dus afmennen; hieruit ontstond: een paard bekaf rijden, waarin
bekaf de toestand aanduidt waarin het paard door overmatige vermoeienis geraakt;
vandaar wederom kreeg bekaf de bet. van „uitgeput door te hard lopen". Vgl. Fr.
être sur les dents; être rompu de fatigue; Hd. wie zerschlagen sein; hundsmude sein;
Eng. to be knocked up, dog-weary, ready to drop.
155. Bekeken zijn,
een jonge gemeenzame uitdr. voor: in orde, klaar zijn. Bekijken, oorspr. alleen met
meer of minder aandacht kijken naar —, heeft in onze tijd ook de bet. aangenomen
van: met aandacht beschouwen, en vand. zijn aandacht wijden aan, bestuderen,
nadenken over; b.v. „wij zullen de zaak eerst eens moeten bekijken ". Daaruit ontwikkelde zich de pregnante bet. in het verl. deelw. van: (na overweging of bestudering) opgelost of in orde gemaakt zijn.
156. Beklonken zijn,
vastgesteld, beslist zijn, van een overeenkomst gezegd. Men denke hier niet aan het
klinken der wijnglazen, maar aan beklinken in de zin van inklinken, vaster, compacter worden (van losse grond die dichter aaneen gaat sluiten, en derg.). Voorheen
zei men ook (en nog in Z.-Nederl.) het is geklonken, waarin klinken vastmaken
betekent. Vgl. Fr. être fait, décidé, báclé; Hd. abgetan, abgemacht sein; Eng. to be
clinched, settled.
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157. Ergens aan bekocht zijn,
bij een koop bedrogen zijn, een slechte koop gedaan hebben. In de middeleeuwen
kende men een ww. enen becopen, in de zin van bij een verkoop winst op hem
behalen, een goede verkoop aan hem doen; in het passief becocht sijn, met schade
gekocht hebben, een slechte koop hebben gedaan. Hiernaast in de 16de eeuw het nu
nog in dialect bekende miskocht zijn, wat men in het Frans noemt être carotté,
étrillé, attrapé; Hd. übervorteilt, geprellt sein; Eng. to be cheated.
158. Zijn bekomst ergens van hebben,
er genoeg van hebben, er niet meer van gediend zijn (van iets dat slecht is uitgekomen, waarmee men slechte ervaringen heeft opgedaan). Het znw. bekomst is
afgeleid van het werkw. bekomen in de zin van behagen. Het wil dus eigenlijk
zeggen: zoveel als iemand behaagt, zoveel als hij lust. Fr. en avoir tout son soul;
en avoir plein le dos; Hd. es bis an den Hals haben; es satt haben; Eng. I have had
enough of it. Vgl. er zijn buik van vol hebben, en n° 177.
159. Met bekwame spoed,
eig. met passende spoed, en vand. als versterking van met spoed. Bekwaam heeft
hier nog deze vroeger zeer gewone betekenis als afleiding van bekomen, dat eertijds
„passen, voegen" betekende. Vgl. te bekwamer tijd, dat nog niet in onbruik is
geraakt (Hd. mit gehöriger Eile), en niet bekwaam, onbekwaam, gezegd van personen die door dronkenschap zich niet passend weten te gedragen.
160. Iemand belezen,
hem verleiden, bepraten, overhalen; eig. een toverformulier over hem lezen, hem
betoveren, bezweren; zeer gewoon in verb, met laten: zich laten belezen, zich laten
bepraten. Fr. endoctriner, enjoler quelqu'un; Hd. einen besprechen, berufen,
beschreien.
161. Belofte maakt schuld,
als men iets beloofd heeft, moet men die belofte ook nakomen. Rechtsgevolg had
oudtijds een vormelijke belofte. De uitdr. is reeds in het Mnl. bekend: loofte maket
scult of belofte es scult; een scherts. toevoeging is: „en die 't niet doet die krijgt een
bult". Hd. Gelubde macht Schuld; Fr. chose promise, chose due; Eng. promise is
debt. Maar beloften worden niet altijd nagekomen, men kan er niet van leven, wat
uitgedrukt wordt in de ironische zegsw. in het land van belofte sterft men van
armoede, een woordspeling met het Land van Belofte, in de bijbel (Brief a.d.
Hebreërs 11:9) een aanduiding van het land Kanaän dat door de Heer aan Abraham
werd toegewezen (Gen. 12, en 13: 15: „al dit land, dat gij ziet, dat zal Ik u geven en
uwen zade tot in eeuwigheid"), en dat voorgesteld wordt als een land „vloeiende
van melk en honig" (Exod. 3:8). Zie verder n° 932.

162. Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven,
veel mensen zijn maar al te zeer geneigd fraaie voorspiegelingen voor waar aan te
nemen en zich bij voorbaat te verheugen in een toekomstig geluk, dat op weinig of
niets berust. Een oud en algemeen spreekwoord, reeds vermeld in GDS: „Veel te
louen / ende luttel geuen / dat doet den gecken mit vrouwden leuen". Hd. viel
geloben and wenig geben kommt einem Narren wohl eben; Eng. to promise and
give nothing, is comfort to afool; Fr. promettre sans donner estfol reconforter.
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163. Het zijn sterke benen (het moeten sterke benen zijn) die de weelde kunnen
dragen,
in voorspoed gaat men zich licht te buiten; ook vaak geheel fig., met betr. tot vrijheid van handelen of spreken waarvan een lichtvaardig gebruik wordt gemaakt.
In de emblemataliteratuur wordt dit spreekwoord uitgebeeld door een krachtig
gebouwde man die een rijk uitgedoste vrouw draagt (De Brune, Embl. 135).
16de e.: „Het moeten sterke beenen sijn, die guede daghe verdragen connen",
GDS 10; „Wat crancker hert ist dat die weelde niet verdraghen en mach" Celestina
D ij r°. Hd. Es mussen starke Beine sein, die gute Tage können ertragen.
164. Hij is de Benjamin,
de jongste thuis, aldus genoemd naar de jongste zoon van de aartsvader Jacob; ook:
de lieveling van het gezin. Ook in het Fr. en Hd. wordt Benjamin in deze zin gebruikt. Gewestelijk wordt de verb, van wat-ben-je-me wel verbasterd tot van
Benjamin (Molema); die uitdr. zelf staat misschien voor: wat ben je me groot,
zoals men kan opmaken uit de Lyste van Rariteiten 122: „Acht ponden metworsten, twee Spaanse radysen met een saussyse broot (wat ben je me groot)." De
uitdr. is te vergelijken met: een slag van heb ik jou daar; van klinkum, van rakum,
van komsa (Fr. comme ca), van je welste, en dergelijke.
165. (Dat is) het begin van alle wijsheid,
daarmee moet men beginnen, dat is de grondslag waar verder alles op moet berusten. Nieuwere vorm van het beginsel der wijsheid, een bijbelse uitdr. die voorkomt in Spr. 9: 10: „De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid"; zie ook
1:7: „De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap", en de Kantt. bij die tekst.
Hd. die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang (Wander 1, 1273).
166. Geen benul hebben van iets,
er niet het minste begrip van hebben, er niets van weten. Oudtijds zeide men niet benul
maar belul, dat in dialect nog voorkomt en welks afleiding niet bekend is (gedacht is
aan samenhang met lullen); door dissimilatie kan de verandering van 1 in n verklaard
worden. Fr. it s'y entend comme a ramer des choux of comme à faire un coffre; Hd.
keine blasse Idee, keine (blasse) Ahnung haben von etwas; Eng. to have not the
slightest of foggiest idea of a thing.
167. Iets te berde brengen,
ermee voor den dag komen, het aanvoeren t.w. als voorbeeld, als argument, als verontschuldiging; te berde komen, ter sprake komen. In welke zin berd (d.i. een wisselvorm van bord; vgl. Hd. Brett) hier moet worden opgevat, is niet geheel zeker, waarschijnlijk echter in die van tafel; vgl. onze uitdr. iets op het tapijt brengen (zie aldaar).
In de 17de e. werd te berde (horde) brengen veelal gebruikt voor: (geld) opbrengen,
betalen, zodat men vermoedelijk berd moet opvatten in de zin van de tafel waarop
geld werd uitgeteld.
167a. Beren op zijn (of de) weg zien,
bezwaren, moeilijkheden zien die er niet zijn, of die men veel te ernstig inziet. Ook
leeuwen en beren op zin weg zien, waarin leeuwen de oorspr. vorm is: het is nl. een
ontlening aan enige bijbelplaatsen, t.w. Spreuken 22:13: „De luiaard zegt: Daar is een
leeuw buiten, ik moest op het midden der straten gedood worden ", en Spr. 26:13:
„Daar is een felle leeuw op de weg, een leeuw is op de straten!" Mede kan gedacht zijn
aan een andere bijbelplaats, nl. Amos 5:19: „Als wanneer iemand vlood voor het aan48

geizcht van de leeuw, en hem ontmoette een beer" (N.Vert.: „en een beer overvalt
hem"). De hier te lande niet voorkomende leeuw is in het taalgebruik verdrongen door
de meer vertrouwde beer. De uitdr. is niet zeer oud en in de andere moderne talen niet
bekend.
168. De berg heeft een muis gebaard,
wat veel voorspelde, waarvan veel ophef werd gemaakt, is op niets uitgelopen. Tenminste sinds de 17de e. gangbaar. Vertaling van Horatius' parturiunt monies,
nascetur ridiculus mus (Ars Poetica, vs. 139), dat zelf weer ontleend is aan een
fabel van Phaedrus (4, 22). Fr. la montagne a enfanté une souris; Hd. der Berg hat
eine Maus geboren; Eng. the mountain has brought forth a mouse.
169. Als de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg komen,
of gaan,
als de mindere niet tot de meerdere komt, zal de meerdere wel naar de mindere
gaan; gezegd als men zich de minste betoont tegenover iemand die niet toeschietelijk
blijkt; ook: als iets niet mogelijk blijkt zoals men het wel gewenst had, vergenoegt
men zich maar met hetgeen wel mogelijk is. De uitdr. berust op een legende volgens
welke Mohammed een berg bevolen zou hebben tot hem te komen, wat deze evenwel niet deed; zij komt bij ons sedert de 18de eeuw voor, in het Eng. reeds bij Bacon
(1625). De bron is wsch. een anti-mohammedaans verhaal, dat aanknoopt bij het
geloof dat bergen verzet waarvan Paulus spreekt (1 Cor. 13:2): „al ware het, dat ik
het geloof hadde, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet hadde, zo ware ik
niets". Mohammed had volgens de christelijke opvatting niet het ware geloof, en
kon dus geen bergen verzetten. Hd. wenn der Berg nicht zum Propheten kommen
will, so muss der Prophet wohl zum Berge gehen; Eng. if the mountain will not
come to Mahomet, Mahomet must go to the mountain.
170. Iemand gouden bergen beloven,
iemand grote rijkdommen of winsten voorspiegelen, of in het alg. schone beloften
doen. Reeds bij Coornhert. Vertaling van Lat. montes auripolliceri (b.v. Terentius,
Phormio, 1, 2, vs. 18). Fr. promettre a quelqu'un des monts d'or; promettre
monts et merveilles; Hd. einem goldene Berge versprechen; Eng. to promise a
person whole mountains of gold, of wonders.
171. Iets aan iemands bescheidenheid overlaten,
aan zijn inzicht en goedvinden. Bescheiden had eertijds de betekenis van: oordeel
hebbende, verstandig, zoals in de nog wel voorkomende verbinding de bescheiden
lezer. Vandaar bescheidenheid voor oordeelkundigheid, zie b.v. Brandt, De Ruiter 21: „dat by zoude handelen naar zyn bescheidenheid ". Fr. remettre quelquechose
a la discrétion de vgl. ook a discrétion, naar goeddunken, naar believen.
....;

172. Zonder beschuit scheep gaan,
een onderneming beginnen en het noodzakelijkste vergeten: Scheepsbeschuit was
immers voorheen de voornaamste proviand die men op een zeereis meenam.
Reeds bij Cats: „Gae niet scheep sonder beschuyt 1, 556a (ed. 1726, Sp. v. d. Ouden
en N. Tijdt).
173. Zijn beslag krijgen,
tot voltooiing komen, definitief geregeld zijn; in de 17de eeuw reeds zeer gewoon,
ook van stoffelijke zaken. Beslag is in deze uitdr. een afleiding van het ww. beslaan,
dat in de middeleeuwen o.a. betekende „inrichten, ordenen ". Vgl. Fr. se terminer; se
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conclure; l'affaire est dans le sac; Hd. beendigt werden; Eng. to be settled, arranged,
completed.
174. Zich beslapen op iets,
een nacht laten voorbijgaan voordat men een besluit neemt. Mn!. slapen op iet.
Thans gewoonlijk er eens over slapen. Vgl. Lat. in nocte consilium; Fr. consulter
son oreiller, son bonnet de nuit; Hd. (sich liber) etwas beschlafen; eine Sache
beschlafen; Eng. to take counsel of one's pillow; to consult one's pillow; to sleep
over (of on) a thing.
175. Iemand iets betaald zetten,
hem iets vergelden, inpeperen. Eig. iemand zo zetten, in zulk een toestand brengen,
dat hij betaald is; vgl. het Zeeuwse iemand beschaamd zetten. Sinds de 17de e.
bekend. Vgl. Fr. faire payer quelqu'un; je lui garde un chien de ma chienne; Hd.
einem etwas heimzahlen; Eng. to pay one home; to make one pay for.
Het gelag betalen. Zie bij Gelag.
176. Beter een half ei dan een lege dop,
als men niet alles kan krijgen wat men verwacht had, doet men beter zich tevreden
te stellen met het geringere dat men toch nog krijgt, dan te treuren omdat men niet
alles ontvangen heeft. Een oud en algemeen spreekw., reeds in GDS en in iets
andere vorm in Prov. Comm.: „beter eenen halven doyer dan een heel schale".
Hd. Besser ein halbes Ei, als gar keines; besser halb Ey dann eytel dopff,• besser
einen Dotter als die eitle Schale; Eng. better half an egg than an empty shell. In het
Fr. geen equivalent.
Beter een vogel in de hand enz. Zie n° 1662.
177. Iets beu zijn,
er meer dan genoeg van hebben, het zat zijn. Gewest. ook beug, ba en boi; in deze
laatste vorm reeds. Mn!. het heeft mi boy, in den zin van: het land hebben; Kiliaan
geeft bo voor verzadigd. Vermoedelijk zijn dit alle varianten van een interjectie
die afkeer uitdrukt. Hd. etwas satt haben; Eng. to be fed up with —; Fr. en avoir
pardessus la tête, avoir soupé de —. Vgl. ook n° 292.
178. Dat kan niet door de beugel,
dat kan er niet mee door, dat kan niet geduld worden. De in deze toepassing sinds
de 17de e. bekende uitdrukking herinnert aan de in de middeleeuwen in de steden
bestaande gewoonte honden door een ring te halen, om te zien of ze niet te groot
waren, daar men slechts zulke honden mocht houden die een bepaalde maat niet te
boven gingen. Vgl. Fr. cela ne peut pas passer; Hd. das kann (nicht) durch den
Baum gehn, das kann nicht passieren; Eng. that won't do; that is no go.
179. In de beurs blazen,
royaal zijn, goed voor den dag komen, een flink bedrag offeren. Ouder in de bus
moeten blazen (Zndl. de bus blazen). Wellicht berust deze uitdr. op de oude goochelaarsgrap iemand in een bus te laten blazen onder voorspiegeling dat hij dan van
een kwaal genezen zal worden, of bij wijze van schoonheidskuur (zie de Mn!.
klucht De Buskenblaser), terwijl hij in werkelijkheid door dit blazen slechts roet in
het gezicht krijgt. Zo zou in de bus (moeten) blazen de bet. gekregen hebben van
gefopt, beetgenomen worden, en deze bet. ging gemakkelijk over in die van: moeten
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opdokken. Ook in het Hd. kent men in die Buchse blasen mussen, boete moeten betalen, terwijl anderzijds in die Buchse blasen ook betekende zich schminken (Sanders). Eng. to loosen the purse-strings, to fork out; Fr. se fendre (de 1000 fr. etc.).
180. Iets bewimpelen,
het bedekken, verbloemen, bemantelen (Hd. bemánteln); eig. met een wimpel, d.i.
een sluier, bedekken (vgl. Fr. voiler); Mnl. bewimpelen, ommewimpelen, verwimpelen, sluieren, bedekken, omhullen, en in fig. zin inkleden; vandaar onbewimpeld,
zonder er doekjes om te winden; onverholen, onverbloemd; Hd. unumwunden.
181. Nieuwe bezems vegen schoon,
zij die pas een functie bekleden, tonen zich ijverig en gezind om misbruiken af te
schaffen en orde op de zaken te stellen. Een oud sprw. (Prov. Comm. 549), dat ook
in andere talen bekend is (Hd. neue Besen kehren gut; Eng. new brooms sweep
clean; Fr. un balai neuf nettoie toujours bien; faire balai neut) en waarvan de gedachte ook in soortgelijke beeldsprakige zegsw. wordt uitgedrukt: Nd. nigge
messer snihet scharp; nigge Miágde lopet harde; Antw. nief meisens dienen
goed. In Z.-Nederl. ook nieuwe borstels keren goed.
182. Bezint eer gij begint,
overleg goed alvorens tot handelen over te gaan; geef u rekenschap van de strekking
van uw besluiten, want anders wordt het: kort beraad, lang berouw. Een oude
wijsheid, reeds bij de Romeinen bekend. In het Ndl. aanvankelijk en nog in
Z.-Nederl. in de vorm verzint eer gij .begint (GDS 3); Mnl. versinnen had de bet.
van: overwegen, nagaan, bedenken. Hd. erst wigs, dann wag's; erst besinn's, dann
beginn's; Eng. look before you leap; Fr. réfléchissez avant d'agir.
183. Dat is geen klein bier,
dat is niets gerings, dat is iets van gewicht of belang. Klein bier is dun bier, tegenover zwaar, dik of groot bier, dat met veel extract bereid is. De uitdrukking is in
N.-Nederland thans verouderd, maar in Z.-Nederland nog in levend gebruik.
Fr. ce nest pas de la petite bière; Eng. no small beer. In het Hd. geen equivalent.
184. Tegen de bierkaai vechten,
een hopeloze strijd ondernemen tegen een overmachtige vijand, iets willen ver
dat toch niet te bereiken is, evenmin als het vroeger veel zou baten in-richten
Amsterdam te vechten tegen de strijdlustige bewoners van de Bierkade, gelegen op
de westzijde van de Oudezijds-Voorburgwal, tussen de Sint-Jansstraat en de
Oude Kerk.
185. Zijn biezen pakken,
er vandoor gaan, op de vlucht gaan; maken dat men weg komt. Onder biezen zal men
matten moeten verstaan; en wel bepaaldelijk de matten die kunstenmakers op de
grond leggen om er hun vertoningen op te geven; vgl. zijn matten oprollen (n° 1032);
Westvl. zijn schildert oprollen en elders gaan zingen. Sinds begin 17de e. bekend. Fr.
plier bagage; Hd. sein Bundel schnuren; seine Siebensachen zusammenpacken; Eng.
to pack up one's traps.
186. Het bijltje er bij neerleggen,
ophouden met werken, een aangevangen taak niet verder voortzetten; ook: sterven
(Eng. to lay down the knife and fork). De uitdr. kan ontleend zijn aan de arbeid der
scheepstimmerlieden, bij wie vroeger de bijl het voornaamste instrument was (wes51

halve zij ook bitjes genoemd werden). Vgl. Fr. jeter le manche après la cognée (vand.
in Z.-Nederl. als gallicisme de steel achter (= naar) de bijl werpen); Hd. die Flinte ins
Korn werfen; Eng. to throw up the game (the cards, the sponge).
187. Zien wie de blankste billen heeft,
wie er het best bij staat, wie het wint, bep. in het kaartspel, wanneer alle spelers hun
kaarten blootleggen. Het beeld is, dat wat men verborgen pleegt te houden dan
aan den dag komt; evenzo in met zijn billetjes bloot komen, opening van zaken
moeten geven, moeten laten zien hoe het er mee gesteld is. In enigszins andere vorm
reeds in Prov. Comm.: „men sal ten ionxten dage wel sien wie den breetsten ers
heeft" (n° 49 l a).
188. Binnen zijn,
zijn schaapjes op het droge hebben; in het algemeen ook: geborgen zijn, 17de eeuw
honk zijn (vgl. Amerik.-Eng. to be (all) hunk). Waarschijnlijk is het een zeemansuitdr. en wil zij letterlijk zeggen: binnen de haven zijn, binnengaats of binnenwals
zijn. Fr. avoir fait sa pelote; avoir son pain Guit; Hd. sein Schafchen ins Trockne
gebracht haben; im Trocknen sein; Eng. to have made one's pile; to be out of the
wood. Vgl. n° 1350.
189. Het is een binnenvetter,
ook wel binnenvetje, iemand die meer betekent dan men naar zijn uiterlijk te oordelen zou verwachten. Het wordt gebruikt van personen die er dom uitzien, doch
vrij kundig zijn, heel wat in hun mars hebben; ook wel van rijke mensen die zich
onbemiddeld voordoen. In eigenlijke zin wordt een binnenvetter genoemd een dier
(varken, kip, konijn, geit), dat er ogenschijnlijk niet vet uitziet, maar bij het slachten
meevalt, doordat het veel binnenvet heeft. Vgl. Hd. er hat es in sich, wie die Ziege
das Fett.
190. In een goed (of slecht) blaadje staan,
ergens goed aangeschreven zijn, goed of slecht te boek of te blad staan, zoals eertijds
ook gezegd werd. Vroeger, evenals thans nog in Limburg, op een slecht blaadje
staan; evenzo in het Antwerps en Westvlaams bij iemand op een goed of slecht
blaadje staan. Vgl. n° 11, 217 en 1596. Fr. etre bien (mal) note; Eng. to be in the
(good) books, resp. the bad (black) books. Doelt oorspr. op personen die als kwade
betalers genoteerd staan.
191. Het blad (blaadje) is (om)gekeerd,
de zaak is geheel veranderd, heeft een ander aanzien gekregen; eig. bet. het blad (of
blaadje) omkeren, het blad van een boek omkeren, om ook de keerzijde te kunnen
zien; als het blad omgekeerd is, kan men de zaak van de tegenovergestelde zijde
beschouwen (vgl. de keerzijde van de medaille). Vgl. reeds Mn!. (Reynaert II,
vs. 6168): „al heeft dat ongheval nu mi aldus onder tnet ghevaen / dat blat dat
mocht noch ommeslaen". Fr. la chose a pris une autre tournure; Hd. das Blatt
(of Blättchen) hat sich gewender; Eng. the tables are turned. In het Eng. kent men
wel to turn over a new leaf, doch in de zin van een nieuw, beter leven beginnen.
192. Geen blad voor de mond nemen,
ronduit, onbewimpeld spreken. In de 18de eeuw bij ons bekend blijkens Tuinman 1, 39: „Hy neemt geen blad voor den mond, dit zegt men van ymand, die vry
uit en onbewimpeld eenen anderen zijne feilen en misdrijven onder den neus
wrijft". Ook in het Hd. is de uitdrukking vrij gewoon: kein Blatt vor (den Mund)
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nehmen. Eig.: wat men zegt niet van een blad lezen, waarop alles weloverwogen
geschreven staat, doch het zeggen zonder er vooraf goed over nagedacht te hebben,
wat op 't hart ligt. Minder wsch. is een verklaring uit het in de middeleeuwen voorkomende gebruik van een blad bij het kussen van een meisje: de minnaar geeft voor
een blad te willen kussen dat op haar mond ligt, en een derde trekt dan het blad weg
(zie Huizinga, Herfstti' 172). Als dit de bron was, zou de uitdr. ouder zijn. Fr. dire sa
pensée toute crue; ne pas y aller par quatre chemins; Eng. to speak one's mind freely;

not to mince the matter.
193. Veranderd of omgekeerd zijn als een blad aan een boom,
geheel van gedrag, van karakter, van gezindheid veranderd zijn. - Het blad is (om)gekeerd, de toestand is geheel veranderd (ten nadele van de betrokken persoon). Vermoedelijk moet men hierbij denken aan bomen die, zoals de zilverpopulier, bladeren
hebben waarvan de zijden sterk in kleur verschillen, bepaaldelijk licht en donker zijn,
waarbij zich het eigenaardige verschijnsel voordoet dat deze bladeren zich inderdaad
omstreeks 21 juni omkeren, en de boom dus een geheel ander aspect krijgt (zie
K. Weuli, Ges. Schriften 1, 503 vg). Evenzo Hd. das Blatt hat sich gewendet, en in de
eerstgen. zin wie ausgetauscht sein, wie ein umgekehrter Handschuh.
194. Iets blauw blauw laten,
een zaak laten rusten, er niet verder op ingaan, haar laten zoals zij is. Oorspr. luidde
de uitdr. blauw blauw laten, d.w.z. wat blauw is, blauw laten blijven; b.v. Wolff en
Deken, Brieven v. Abr. Bl. 1, 172: „Om rust en vrede, laat gij blauw blauw".
Vandaar iets blauw blauw laten, iets laten zoals het is. Syn. uitdr. zijn of waren:
licht licht laten blijven; laken laken laten blijven; de boel de boel laten en dergelijke.
Vgl. Fr. laisser la chose telle quelle; laisser là qqch.; tirer le rideau sur qqch.;
glisser sur qqch.; Hd. etwas aufsich beruhen lassen; Eng. to leave the matter there.
195. Een blauwe boon,
een kogel, aldus genoemd naar de blauwe kleur van het lood. Reeds ± 1600 bekend.
Andere benamingen zijn of waren loden boon, huzarenboon, ook boon, zwarte
peperkorrel, blauwe erwt. In het Fr. une prune; Hd. eine blaue Bohne; ein blaues
Korn; Eng. a blue pill, blue plum, an ounce of lead.

196. Een blauwe maandag,
een zo korte tijd, dat het niet meetelt, geen naam mag hebben (bep. met betr. tot de
tijd dat men in zekere functie geweest is). Het bnw. blauw had in de middeleeuwen
en ook later de bet. nietig, van weinig waarde; vandaar een blauwe maandag, een
maandag van geen betekenis die niet meetelt, maar als zondag, als feestdag beschouwd wordt, waarop men niet werkt (vgl. maandag houden, op maandag niet
of heel laat op zijn werk verschijnen, Fr. faire le lundi, fêter saint lundi; Hd. blauen
Montag machen; Eng. to blue; to keep St. Monday, dat in de 17de eeuw is aangetroffen naast verloren maandag houden, d.i. Koppermaandag houden). Bij uitbr.
kon alle blauwmaandagen de bet. aannemen van: bij de minste gelegenheid, elk
ogenblik, met korte tussenpozen; vandaar het tegenwoordige gebruik (soms ook
een blauwe maand, Eng. a blue moon).
197. Een blauwkous,
spotnaam voor een vrouw die zich aan de studie wijdt, een geleerde dame, die
daarbij tevens zekere minachting voor huishoudelijke aangelegenheden toont te
hebben. Men houdt het woord voor een vertaling van Eng. blue-stocking, dat in
1653 het eerst gebruikt is met betrekking tot het parlement, dat uit eenvoudig
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geklede mensen bestond. In het midden van de 18de eeuw werd het toegepast op
geleerde dames. Toen leefden te Londen enige dames, bij wie vergaderingen
gehouden werden waar ook geleerde mannen kwamen, o.a. zekere Benj. Stillingfleet, die zich zeer vreemd kleedde en blauwe kousen droeg. Naar hem meent men,
dat dergelijke vergaderingen Blue-Stocking-Societies genoemd zijn. Vgl. Fr. basbleu; Hd. Blaustrumpf.
198. Een blauwe scheen krijgen,
of een blauwtje krijgen, — lopen, bij een huwelijksaanzoek afgewezen worden. De
uitdr., die tenminste reeds in de 16de eeuw bekend was, wil eig. zeggen: zijn scheen
stoten, er tegenaan lopen; vandaar niet slagen, en thans uitsluitend: afgewezen
worden bij een huwelijksaanzoek. In Zuid-Nederland: een schenetuk krijgen, een
tegenslag hebben, zijn onderneming mislukt zien; iets tegen zijn klompen krijgen,
het- niet krijgen; zich een buil lopen. In het Fri. Blau rinne, mei in blauwe blês, op in
blauwe kjedde (run) thus komme, een blauwtje krijgen; blaujaen, een blauwtje
geven; in blautsje rinne, een blauwtje krijgen; in Drente: blauw geven, een blauwtje
laten lopen; Gron. 'n blauwe lopen; in Noord -Holland: blauw halen. Vgl. zijn
hoofd stoten. Fr. être refusé; essuyer un refus; Hd. einen Korb bekommen; Eng.
to get the mitten, to be turned down.
199. Blijven doet beklijven,
als men in zekere functie, op een standplaats een geruime tijd blijft, krijgt men er
een vaste positie, waaruit men moeilijk weer verwijderd kan worden; wie vooruit
wil komen, moet niet telkens veranderen van positie. In Celestina in de vorm „die
veel veranderinghen maeckt weet ghy wel dat selden bedijt" (S ij v°). Vgl. een
rollende steen begroeit niet; Fr. pierre qui roule n'amasse pas mousse.
200. Zonder (te) blikken of (te) blozen,
zonder van kleur te veranderen, onbeschaamd. Blikken betekent hier verbleken, dus
hetzelfde als het 18de-eeuwse en thans nog in dialect bekende verblikken, dat voorkomt in verblikken noch verblozen. Ook zeide men in de 18de eeuw bleken noch
blozen en verbleken noch blozen. Vgl. Fr. sans broncher, sans sourciller; Hd. ohne
die Farbe zu wechseln; ohne eine Miene zu verziehen; Eng. barefaced; without
blushing.
201. Een blinde passagier,
een verstekeling, een passagier van wiens aanwezigheid men niets weet. Deze uitdr.
is in het Nederlands niet oud en vermoedelijk aan het Hd. ontleend; vgl. Heine's
„zwischen uns sass Amor, der blinde Passagier" (Die Heimkehr 74); bij Sanders
wordt blinder Passagier omschreven als „bei der Bezahlung nicht oder nicht fur voll
mitzahlend, dessen Fahrgeld dem Herrn unterschlagen wird". Blind heeft hierin
de bet. van niet echt, niet werkelijk het genoemde zijnde, zoals in blinde ramen, een
blinde deur. Fr. passager clandestin; Eng. stowaway.
202. In het land der blinden is éénoog koning,
onder onwetenden munt als wat groots uit, die enige wetenschap bezit (Tuinman 1,
364); een reeds in het Grieks bekend gezegde; in het Fr. au pays (of royaume) des
aveugles les borgnes sont rois; Hd. bei den Blinden ist der Einaugige König; Eng.
a cripple is an easy first among lame people; in the kingdom (land) of blind men,
the one-eyed is king.
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203. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan,
de genegenheid voor bloedverwanten, ook in verre graad, verloochent zich nooit;
de stem des bloeds laat zich gelden; waar het bloed, de genegenheid, voortkomend
uit bloedverwantschap, niet kan vloeien, daar dringt het kruipend door; ook (en
thans vooral): de genegenheid tot iets tracht zich altijd op enigerlei wijze te verwerkelijken, zo niet direct, dan indirect. Mn!. dat bloet moet crupen, daert niet
gegaen en can; Hd. wo das Blut nicht hinlniuft, da kriecht es hin; (gewoner) Blut ist
dicker als wasser; Eng. kind will creep where it may not go; blood is thicker (of
warmer) than water.
204. Kwaad bloed zetten,
aanleiding geven tot bitterheid en wrok, een zegswijze die voortkomt uit de oude
geneeskundige leer der vochtmenging, volgens welke de hoedanigheid der lichaamsvochten iemands gezondheid, en vand. ook zijn humeur, zijn gezindheid bepaalt.
Onder kwaad bloed zal men dan kunnen verstaan (zwart?) bloed, waarmede zich de
gal vermengd heeft (vgl. zwartgallig). In het Fr. se faire du mauvais sang; Hd. boses
Blut machen; Eng. to breed ill blood.
205. Moeten bloeden voor iets,
straf, eig. de doodstraf, voor iets ontvangen; bij overdracht de gevolgen van iets
moeten dragen, bepaaldelijk veel moeten betalen (vgl. iemand aderlaten, hem veel
geld afzetten, en een aderlating; Hd. aderlassen). In de zin van „sterven" komt
bloeden voor in Vondels Jeptha, vs. 1160: „Nu buiten mijn vermoeden dit uitvalt
en d'onnoosle maegt moet bloeden "; in onze tegenw. zin in Leeuwendalers, vs. 874:
„Neen Govert, ghy zult bloeden: die moedtwil is te groot" (zie ook vs. 1739). Vgl.
Fr. saigner quelqu'un; Hd. bluten; einen bluten lassen; Eng. to bleed for; to make
a person bleed for.
206. De bloemetjes buitenzetten,
pret, goede sier maken, het er rijkelijk van nemen. Vgl. het Zuidnederlandse de
blauwe schort uitsteken, de roze, het roosken uitsteken, eig. op zijn paasbest aangekleed zijn; den blauwen voorschoot uithangen; het dial. de breeveertien uithangen
of laten waaien; de bezem uithangen, uitsteken (Eng. to hang out the besom, pret
maken bij afwezigheid van de huisvrouw). Wellicht is de eerste betekenis: zich
uitdossen met een bloem, waaruit zich die van „pret, goede sier maken" kan hebben
ontwikkeld. Vgl. Hd. sich gutlich tun; Eng. to paint it red; Fr. faire gogaille,
bombance.
207. Een blok aan het been hebben,
niet vrij zijn in zijn bewegingen en handelingen; in 't bijz. voor: getrouwd zijn. De
uitdr. is ontleend aan de gewoonte om paarden een blok, een eind paal of een
kluister aan een der voorpoten te binden, waardoor zij belet worden uit de weide
te springen; in het Fri. in bongel oan 'e foet habbe; in het Gron. 'n bongel an 't bien
hebben, en in het Overijsels 'n bungel an 't bien, een lastpost.
208. Men moet de bluts tegen de buil stellen,
tegenover een geleden schade moet men een behaald voordeel in rekening brengen;
men moet het een tegen het ander afwegen. Een bluts is een deuk die ergens in
geslagen is; zo'n bluts heft a.h.w. de uitstulping die een buil vormt, op. In N.-Nederl.
verouderd, in Z.-Nederl. nog bekend.
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209. Zich een bochel lachen,
zeer hard lachen; eigenlijk zo lachen dat men een bochel krijgt, doordat men zich
geheel voorover buigt en de rug dus krom gaat staan; vgl. de synonieme uitdrukkingen
zich een bult, een puist, een kriek, een aap, een mik lachen; Zuidnederl.: zich krul
lachen of lachen dat men krult, zich krom lachen en zich bekrullen. Fr. rire à ventre
déboutonné; rire comme un bossu; se donner une bosse de rire; se faire des bosses;
Hd. sich kugeln vor lachen; sich einen Ast, einen Buckel lachen; Eng. to double up; to
split one's sides with laughter; to laugh oneself limp.
210. Voor iemand in de bocht springen,
voor hem in de bres springen, in het krijt treden, hem helpen, zijn partij opnemen.
Bocht is hetzelfde woord dat ook voorkomt in melkbocht, een met een staketsel
omheinde ruimte, een perk, waarin dieren worden bijeengehouden. Deze uitdr.
staat dus gelijk met voor iemand in de mat springen, waarin mat betekent de door
een mat afgesloten ruimte, waar hanengevechten gehouden worden. Vergelijkt men
hiermede andere uitdrukkingen als in een lelijk parket zitten, in de kansel zitten
(Westvl.), dan blijkt dat de uitdrukking eig. wil zeggen: ten behoeve van iemand
anders springen in de plaats waar hij opgesloten, in het nauw zit, waar hij niet uit
kan. Steun vindt deze verklaring in het Westvl. uit den bilk springen, de discussie
ontwijken, welk bilk ook betekent een weiland, door grachten of heggen afgesloten,
waar vee geweid en bijeengehouden wordt, dus een bocht. Een jonge, synonieme
uitdr. is voor iemand op de ketting springen, waarvan de oorsprong niet duidelijk is.
Vgl. Fr. entrer en lice; soutenir thèse pour quelqu'un; prendre fait et cause pour
qqn.; Hd. einem die Brucke treten; fur jem. in die Schranken treten; fur jem. emntreten; einem beispringen; Eng. to enter the lists; to expose a person's cause.
211. De beste bode is de man zelf,
als men iets over te brengen, te bestellen, mee te delen heeft, kan men het best zelf
gaan; als men een boodschap aan een ander opdraagt, loopt men altijd kans op
onnauwkeurigheid of dat de zaak geheel in de slof blijft, want der allerfrommste
Bote ist ein Schalck (Wander 1, 442). In de 16de e.: „Der gaet niet voer en man
selfs" (GDS 9). Hd. der beste Bote, wenn man selber geht; Fr. face d'homme porte
vertus; Eng. self do, self have; if you want a thing done, do it yourself.
212. De hinkende bode komt achteraan,
waarschuwing tegen voorbarige blijdschap: er kan altijd nog een ander bericht
komen dat de aanvankelijke goede tijding logenstraft. De hinkende bode is de
trage ongeluksbode: wie slecht nieuws te brengen heeft, haast zich niet, terwijl
goed nieuws zo gauw mogelijk overgebracht wordt. Tenminste sinds ca. 1600
bekend. Hd. der hinkende Bote kommt hinterdrein (mit halben Armen and halben
Bein'). Zie ook n° 1201.
213. Het over een andere boeg wenden of gooien,
van richting veranderen, aan het gesprek een andere richting geven, van onderwerp
veranderen, of in het algemeen een andere weg inslaan om zijn doel te bereiken, de
zaak op een andere wijze aanpakken; inzonderheid om iemand tot iets te overreden
of van iets te overtuigen; van batterij veranderen. Wanneer men het schip over of
op een andere boeg wendt (gooit of draait), dan gaat men bij de wind zeilende over
een andere zijde liggen, verandert men van streek of koers. Onder boeg moet dan
niet worden verstaan de borst van een schip als één geheel, doch elk der beide
boorden of zijden van het schip, waarover het ligt, d.w.z. naar welke het overhelt
(in fig. zin). Vgl. Fr_virer de bord; rompre les chiens; Hd. einer Sache eine andere
Wendung geben; Eng. to change one's tack.
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214. Een hoofd, een kop of een kleur hebben als een boei,
een geheel hoogrood gezicht hebben, in de hoogste mate blozen. De vrij jonge
uitdr. berust hierop dat de tonneboeien vroeger meestal rood geverfd waren.
215. Spreken als een boek,
onbetwijfelbaar, volkomen duidelijk zijn. De uitdr. komt voort uit het gezag dat
vroeger aan het gedrukte woord werd toegekend: wat gedrukt staat, dat is waar.
Zij is echter niet oud (niet voor de 19de e. aangetroffen). Vgl. Fr. it parle comme
un livre, Hd. er redet wie ein Buch, die echter de zin hebben van: zeer welsprekend
zijn, welke bet. onze zegsw. alleen in opzettelijk scherts. gebruik heeft; Eng. to
talk like a book betekent: boekentaal spreken.
216. Voor iemand een gesloten boek zijn,
hem geheel vreemd, onbekend zijn. Wellicht moet men hier denken aan boeken die
met (koperen) sloten worden dichtgemaakt, zoals voorheen niet alleen bij bijbels,
maar ook bij allerlei andere boeken het geval was; ook is het mogelijk dat men te
denken heeft aan het „boek, verzegeld met zeven zegelen", waarvan in de bijbel,
Openb. 5:1, sprake is. Vgl. de uitdr. een boek met zeven zegelen, ter aanduiding van
iets waarvan men geen begrip heeft. Vgl. Fr. c'est lettre close pour lui; Hd. ein
Buch mit sieben Siegeln; Eng. a sealed book.
217. Te boek staan (als — of voor —),
bekend zijn als, doorgaan voor zodanig als in de bepaling is aangewezen, bij, in de
schatting van anderen. Oorspronkelijk wil de uitdr. zeggen: op een register ingeschreven staan onder een bepaalde categorie van personen. Ook kan zij, verbonden
met een bijwoord (wel, hoog, zeerhoog, goed, laag), betekenen: in iemands schatting veel op zijn creditzijde, in zijn voordeel hebben, bij hem goed aangeschreven
staan. Vgl. n° 11 en 190.
218. In andermans boeken is het duister te lezen,
men kan zelden een gegrond oordeel hebben over de beweegredenen van andermans doen en laten, omdat men niet precies weet hoe het werkelijk met hem gesteld
is, hoe hij er eigenlijk voor staat. Voorheen: Heren boeken zijn duister te - lezen
(Spieghel, Bijspr. Alm. 15 Aug.; Tuinman 1, 77).
219. Een boekje van iemand opendoen,
zijn misslagen en gebreken blootleggen, alles wat men te zijnen nadele weet bekendmaken, a.h.w. oplezen; wellicht met bijgedachte aan de boeken die bij het laatste
oordeel geopend zullen worden, en waarin de slechte en goede daden van alle
mensen staan opgetekend (Openb. 20:12; Dan. 7: 10). Een bevestiging van dit
vermoeden vinden we in een Mnl. liedje: „Als Jhesus sal rechtveerdich sijn (bij het
jongste gericht), den rekenboeck is open ghedaen; men leest mi daer een cort vermaen; hoort toe, hier is alle u leven, gheringhe (spoedig) ghi moet rekeninge gheven!" Vandaar heel wat op zijn boekje hebben, veel op zijn kerfstok hebben. Er zijn
geen equivalenten in de moderne talen.
220. Buiten zijn boekje gaan,
zijn eigen terrein verlaten, zijn bevoegdheid te buiten gaan; spreken over zaken die
niet aan de orde zijn of waarvan men geen verstand heeft; iets doen waartoe men
geen recht of geen last heeft. Ook omgekeerd zegt men hij houdt zich aan zijn
boekje, van angstvallige, niet zelfstandig denkende mensen. De eigenlijke bet. zal
wel zijn: zich niet houden aan hetgeen in het boek staat waaruit men voorleest of
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citeert, er iets aan toevoegen of van maken dat er niet staat; vandaar: zijn bevoegdheid te buiten gaan. Vgl. Fr. dépasser les instructions; aller au delà de sa charge;
Hd. seine Befugnis uberschreiten; Eng. to go beyond one's orders; to speak without
the book. Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan de uitdr. Niet in iemands boekje
staan, bij hem onbekend zijn, door hem genegeerd worden: hij houdt zich uitsluitend
aan hetgeen zijn tekst zegt. Vgl. Fr. cela nest pas dans mon almanach; Hd. in
meinem Kalender steht nichts davon.
221. De boer op gaan,
het platteland afreizen om iets te verkopen of te verkrijgen, ook om propaganda te
maken enz. De boer staat hier metonymisch en collectief voor: het land der boeren;
op den boer is in Z.-Nederl. alg. voor: op het platteland; buiten; vgl. René de
Clercqs gedicht: „ik hou van den buiten, ik hou van den boer". Fr. battre la
campagne.
222. Je zit hier geen boer in 't venster,
je bent hier niemand in de weg, je bent niet tot overlast, hoeft niet weg te gaan. Ook
van zaken: dat staat geen boer in 't venster. De gedachte is dat iets dat voor of in de
vensteropening van een boerenstulp staat (met één enkel venster) het licht daarin
geheel onderschept en dus gauw weggeruimd (resp. weggejaagd) zal worden. Niet
voor Harrebomée (1855) opgetekend.
De hand in eigen boezem steken. Zie n° 560.
223. Erop zitten als de bok op de haverkist,
thans meest gebruikt in de zin van: er niemand aan willen laten komen of er alleen
in het uiterste geval iets van prijs geven; het spek hoog hangen. Echter ook gebezigd
voor: er zeer gretig op zijn, of eruit trachten te halen wat erin zit; in deze zin ook
erop zitten als een geit of een muis op een haverzak. Erop zitten heeft hierin oorspr.
de bet. van: te lijf gaan, aanpakken; voorheen werd de zegsw. dan ook gebruikt
voor: ruw bejegenen. Later werd echter gedacht aan een zitten, gezeten zijn op de
kist of zak, en daardoor werd de uitdr. in een andere zin gebruikt. Nd. he sitt upn
geld as de buck up de haberkiste; ook: he settet den buck up de haberkiste. Vgl. Eng.
to jump at a thing like a cock at a gooseberry; Fr. accourir comme poules au grain.
224. Een bok schieten,
een flater, een grove fout, een lompigheid begaan. Minder bekende of verouderde
synoniemen: een kalf, een kemel, een varken, maken, schieten; Fr. faire une bévue;
faire une école, un pas de clerc, un loup, une grenouille; Hd. einen Bock schiessen;
Eng. to make a blunder, a bull. De niet voor het midden van de 19de e. opgetekende
uitdr. is nog niet verklaard; bok is hier oorspr. vermoedelijk niet het dier van die
naam; men heeft gedacht aan een nog in het Vl. bekend woord bok voor slag, stoot
(samenhangend met beuken), maar hoe de zegsw. precies ontstaan is, weet men niet.
225. Een of de bok aan 't touw hebben,
dronken langs de weg lopen. Iemand die een bok aan een touw voorttrekt, zal
moeite hebben om rechtuit te lopen, door de bokkesprongen die het dier maakt, en
zo kan men dit toepassen op iemand die langs de weg zwiert omdat hij beschonken
is. Geheel bevredigend is deze verklaring echter niet. Gewest. zegt men in deze zin
ook alleen een bok hebben.
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226. De bokkepruik ophebben,
slecht gehumeurd zijn. Deze uitdrukking zinspeelt op de tijd dat men algemeen
pruiken droeg, dus uit de 18de eeuw. Een bokkepruik was eigenlijk een pruik van
bokkehaar; vervolgens bij uitbr. een pruik van hard, stug haar, en met een begrijpelijke overdracht paste men dit toe op de drager, als deze zich als stugkop of norskop,
een bok, gedroeg. Vgl. ook de uitdr. de pruik op krijgen, boos worden; de pruik zit
hem scheef, hij is uit zijn humeur en goed (of slecht) gemutst zijn (n° 476). Fr. avoir
mis son bonnet de travers, slecht gehumeurd zijn; Hd. seine Mütze schief aufhaben;
Eng. to have had one's hair combed the wrong way; to be in one's mulligrubs.
227. De bom is gebarsten,
het is er nu van gekomen, het is zo ver. Gezegd met betrekking tot voorvallen die,
lang verwacht, een beslissende wending veroorzaken. Bom is hierin oorspr. niet het
oorlogstuig, de holle kogel, maar de houten stop waarmee het bomgat, de uitvloeiopening van een vat werd afgesloten. Men zei dan ook aanvankelijk de bom is uitgebroken. Later werd dat niet meer begrepen en dacht men aan bom = bombe.
Evenzo in die bom is verkeerd gebarsten, de opzet is mislukt, het is anders uitgekomen dan bedoeld was. Vgl. Fr. la bombe a éclaté; Hd. die Bombe 1st geplatzt; Eng.
the fat is in the fire; the storm has broken.
228. Bombarie maken,
drukte, lawaai, ophef, boeha maken. De afleiding van dit woord bombarie is niet
zeker; het doet thans aan als een klanknabootsende formatie, maar is wellicht ontstaan onder invloed van bombare, bombaerde, mortier, ook een soort van muziekinstrument. Het komt dikwijls voor in hekelschriften over en spotprenten op de
windhandel. Daarop vindt men meermalen een gebrekkige voorgesteld, veelal in
harlekijnskleding, met een naam Bombario of Bambario op zijn rug, of op zijn
mars; deze figuur stelde de windhandel voor, en was vooral een toespeling op de
daarbij voorkomende bedriegerij. Vgl. Fr. faire de la poussière, du tapage, du
boucan; Hd.. viel Aujhebens and Spektakel machen; Eng. to raise a dust.
229. Men moet geen oude bomen verzetten of verplanten,
eigenlijk van bomen gezegd die reeds diep wortel geschoten hebben, en die bij verplaatsing niet kunnen aarden en doodgaan. Overdrachtelijk toegepast op oude mensen die lang ergens gewoond hebben en dan moeten verhuizen. Dikwijls kunnen zij
niet gewennen in hun nieuwe woonplaats, beginnen te sukkelen en sterven spoedig.
Vgl. Hd. alte B fume sind schwer zu verpflanzen; Eng. remove an old tree, and it will
wither to death.
230. Hoge bomen vangen veel wind,
personen van aanzien, die hoge betrekkingen bekleden, staan bloot aan allerlei
beoordeling, aan haat, nijd, laster en vervolging, evenals hoge bomen, die boven de
kleine uitsteken, het meest bloot staan aan de wind. Vgl. reeds bij A. Bijns: „Den
wint wilt altijt meest opt hooge zijn". Fr. les hauts arbres sont les plus exposés au
vent; plus on est élevé plus on court de danger; Hd. hohe Baume jangen of Jassen
viel Wind; Eng. huge winds blow on high hills; Lat. feriunt summosfulgura montes,
de bliksem treft (het eerst) de hoogste bergen.
231. Door de bomen het bos niet zien,
door alleen te letten op de onderdelen, geen oog hebben voor het geheel. Bij ons
misschien gebezigd naar het voorb. van Hd. den Wald vor lauter Baumen nicht
sehen; in het Eng. is het spr. echter al van veel vroeger bekend: you cannot see the
59

wood for trees (1546), en vrijwel dezelfde gedachte vindt men reeds in het Lat.:
frondem in silvis non cernere, het loof niet zien in het bos. Vgl. Fr. les maisons
empechent de voir la ville.
232. Op de bon gaan, komen,
bekeurd worden, procesverbaal krijgen. Daar het gevolg van een procesverbaal is
dat men boete of straf krijgt, wordt het schrijven er van vergeleken met het invullen
van een bon waarop men iets kan verkrijgen; deze handeling heet iemand op de bon
zetten of (gemeenz.) slingeren. In meer eigenlijke zin wordt op de bon zijn, gaan,
gezegd van goederen (waren) die alleen tegen inlevering van bonnen verkrijgbaar
zijn, die gedistribueerd worden.
233. In de bonen zijn,
in de war zijn, het spoor bijster zijn, het mis hebben, zich vergissen; ook: verward
denken, niet goed snik zijn. De verklaring van deze zegswijze moet gezocht worden
in het bij oudere en jongere schrijvers vermelde getuigenis, dat de in het voorjaar
bloeiende bloemen der grote of roomse bonen een bedwelmende uitwerking op de
mens hebben; wie op of nabij een bloeiend bonenveld zich te slapen legt of te lang
vertoeft, wordt daardoor bevangen en duizelig en verward in het hoofd, of raakt,
naar het oude volksgeloof, geheel aan het malen. Zo kreeg in de bonen zijn de
betekenis van in de war zijn; in de bonen sturen, in de war sturen. Later, toen het
geloof aan die werking der bonen verdween, werd de uitdrukking niet meer begrepen
en werd hij is in de bonen ter verklaring verlengd met: en plukt erwten. In Duitsland
kende men eveneens in de 16de eeuw reeds de zegswijze: wenn die Bohnen bluhen,
gibt es viel Narren; de Fransen zeggen: les [eves sont en fleur, les fous en vigueur
of feves fleuries temps de folies; in het Eng. is er geen equivalent.
234. In bonis zijn,
in goeden doen, welvarend, vermogend zijn; eig. in het bezit van goederen zijn.
In bonis is in deze zin een niet -klassieke Latijnse uitdr.; vermoedelijk is zij door de
studententaal algemeen bekend geworden.
235. Op de bonnefooi,
in goed vertrouwen, op goed geluk, inz. op de bonnefooi ergens heengaan, in de
hoop dat men wel zal slagen of onderdak komen. Ontleend aan Fr. a la bonnefoi
(Lat. bona fide). Vgl. Fr. a l'aventure; au hasard; Hd. aufs Geratewohl; Eng. at
hazard.
236. Iemand de bons geven, resp. de bons krijgen,
hem afdanken, afwijzen, zijn afscheid geven, resp. dit krijgen; inzonderheid van
meisjes die haar vrijers afzeggen. Eigenlijk wil de uitdrukking zeggen iemand een
stoot, een duw geven, hem van zich af stoten. Zo zei men in de 18de eeuw ook de
boender geven, — krijgen, waarin boender eveneens betekent duw, stoot, als afleiding van het wkw. boenen, in de zin van wegjagen, uitwerpen. Evenzo kende men
de bof krijgen, ook eigenlijk een klap, slag, stoot krijgen. Hiermee is te vergelijken
het Amer. to bounce, dat de beide betekenissen bonzen en plotseling uit de dienst ontslaan in zich verenigt. Zo ook iemand of iets de schop geven; in de 17de eeuw iets de
gooi geven. Vgl. Fr. recevoir son paquet; Hd. einem den Korb geben; den Laufpass erhalten (geben); Eng. to get (give) the push, the bounce; to kick, to get the sack; to be
sacked.
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237. Het (te) bont maken,
het te erg maken, te ver gaan, zich te veel veroorloven, hetzij in woorden of in
daden. In het Mnl. betekent bont reeds tegenstrijdig, onbegrijpelijk, een betekenis
die voortvloeit uit die van dooreendwarrelend; vandaar de uitdr. het gevet mi bont
„ik verwonder mij erover, ik begrijp er niets van" (Hd. das ist mir zu bunt, dat
versta of begrijp ik niet). Ook kende men in de 16de eeuw een uitdr. hem (zich)
bont maken, zich aanstellen, trots, voornaam, boud handelen of spreken, eigenlijk
in het oog vallende, zich onderscheidende. Als bijwoord van wijze kon bont in de
17de eeuw gebruikt worden in de zin van „op ruwe, onbehouwen wijze", „in 't wilde
er op los"; vgl. nog het Westvl. in 't bonte slaan (smijten), losbandig worden, uit de
band springen, in 't wilde slaan, en hiermee moet in nauw verband staan onze uitdrukking het (te) bont maken. Hd. es zu bunt machen. Vgl. Fr. en faire trop; aller
trop loin; Eng. to go too far.
238. Iemand bont en blauw slaan,
hem geducht afranselen, zodat hij gele en blauwe plekken krijgt. Vroeger iemand
blond en blauw slaan, dat dialectisch nog voorkomt, waarin blond de betekenis had
van geelachtig blauw (zoals dial. nog; omgekeerd werd in de middeleeuwen blond
haar gelu haer genoemd); ook dit is echter niet de oorspr. vorm, deze is bloedig of
blauw (bij Coster eenmaal bloegh en blau), dat reeds in het Mnl. voorkomt en overeenkomt met het Nederduits en Middelengels; de gewone vorm in het Nederd. is
bla unde blot, waarin blot (bloed) een znw. is. Deze verbinding is een oude rechtsterm (Tijdschr. 45, 60 vg.). Vgl. Fr. meurtrir quelqu'un de coups; battre quelqu'un
comme pldtre; Hd. einen braun and blau schlagen; Eng. to beat one black and blue.
239. De boog kan niet altijd gespannen zijn,
men kan niet altijd met inspannende arbeid bezig zijn, inspanning moet door ontspanning afgewisseld worden, anders is overspanning of verslapping het gevolg.
De uitdr. komt reeds in het Latijn voor: cito rumpes arcum, semper si tensum
habueris (Phaedrus, Fab. 3, 14, 10) en de gedachte ook in het Gr. (Herodotus 2,
173). In Prov. Comm. in de vorm „alsmen de boghe te wijde spant so berst hi
gaerne" (n° 104); in de huidige vorm bij Anna Bijns, N. Ref. I als stok. Vgl. Fr.
l'arc ne peut pas toujours être tendu; Hd. der Bogen will nicht immer zu gespannt
stehen; Eng. a bow long bent at last waxes weak.
240. Verschillende pijlen, nog andere pijlen op zijn boog hebben,
verschillende, nog andere middelen hebben om zijn doel te „beschieten" en daardoor in zijn macht te krijgen, zijn doel te bereiken; gewoonlijk met betr. tot argumenten om iemand te overreden of te overtuigen. Tenminste sinds het begin van de
17de e. bekend. Vgl. Fr. avoir plusieurs cordes a son arc; Hd. mehrere Sehnen an
seinen Bogen haben; mehr als einen Pfeil in seinem Kócher haben; Eng. to have
several (of two) strings to one's bow. — Het tegendeel wordt uitgedrukt door al zijn
pijlen verschoten hebben (Fr. être au bout de son rolet; Hd. all seine Pfeile vorschossen haben; Eng. to have fired one's last shot.
241. Aan de vruchten kent men de boom,
's mensen karakter toont zich in zijn daden. Ontleend aan de bijbel: Matth.
7: 17-20; 12:33; Luc. 6:43-44. Fr. on connait l arbre a son fruit; Hd. an der
Frucht erkennt man den Baum; Eng. a tree is known by its fruit.
242. Een boom van een vent; een kerel als een boom,
een zeer fors gebouwde, grote man. De vergelijking doelt niet alleen op grootte,
maar vooral op onverzettelijke kracht, het staan zo vast als een boom in de grond.
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Bij Sartorius: „Een man als een boom. In homines praegrandi corporis mole".
Vgl. Hd. baumstark; Eng. as tall as a tree; Fr. un homme comme un chêne.
243. Van de hoge boom (af) teren,
op zorgeloze wijze zijn geld verteren, zijn goed verkwisten; zijn kapitaal opeten.
In eigenlijke zin moet deze zegswijze betekenen: uit een vat teren waarin de boom
(bodem), d.i. de bovenste laag, hoog staat, dus: teren van overvloed, van boven
neer slempen (17de eeuw), van den tas neerwaarts leven (Antw.). Vgl. Hd. von der
Schnur zehren.
244. Een boom opzetten,
gezellig babbelen, kouten, meer in 't bijz.: een lang verhaal over iets gaan doen.
Deze uitdrukking is ontleend aan het kaartspel en wil eigenlijk zeggen: een spel,
een boom') jassen. Vandaar het wkw. bomen, in de zin van gezellig praten.
Fr. faire la causette avec quelqu'un, tailler une bavette; Hd. einen Faden spinnen;
Eng. to spin a yarn, to have a chin, ajaw.
245. Ik ben een boon(tje), als 't niet waar is,
ookik mag een boontje wezen, enz., in scherts gebezigd om kracht bij te zetten
aan een bewering, hetzij bevestigend, hetzij ontkennend. Men verwenst zich zelf,
voor het geval dat dit of dat anders mocht blijken te zijn dan men verzekerd heeft.
De boon is hier alleen genoemd als iets kleins en nietigs. Vgl. andere dergelijke
zegswijzen: ik ben een kuiken, een kieviet, een drilboor, als enz.; of ook ik mag
sterven, dood vallen, ik laat mij hangen, als enz. Fr. je veux être pendu, si;
Hd. ich will ein Schelm heissen, wenn; Eng. Fm a Dutchman if.
246. Boontje komt om zijn loontje,
hij (zij) krijgt zijn (haar) verdiende loon, hij (zij) moet boeten voor wat hij (zij)
misdreven heeft; het kwaad loont zijn meester. De zegswijze is ontleend aan het
sprookje van erwtje, boontje, strootje en kooltje vuur, die samen uit wandelen
gingen. Zij kwamen voor een wijd water en wisten niet hoe daarover te komen.
Strootje ging nu over het water liggen, en erwtje en boontje liepen er overheen.
Toen kooltje vuur dit ook zou doen en reeds op het midden was, raakte het strootje
in brand en kooltje vuur viel in het water. Boontje begon hierover zo te lachen, dat
het berstte (het draagt daarvan nog thans het litteken); zo kreeg het loon naar
werkent). Ook het omgekeerde loontje komt om zijn boontje.wordt aangetroffen,
vooral in Zuid-Nederland, doch schijnt van later dagtekening te zijn (vgl. iemand
een hart onder de riem steken naast iemand een riem onder 't hart steken). Dezelfde
zin heeft het oude spr. zo komen de heiligen om hun was (GDS 75: „dus crijgen die
Hillighen haer was"). Vgl. Fr. a chaque saint sa chandelle; la perfidie retombe sur
son auteur; Hd. Unrecht schldgt seinen eigenen Herrn; Eng. evil doings come
home to roost.

1) Dat is een figuur, gewoonlijk bestaande uit een streep met vijf of zeven dwarsstrepen, die

bij elk gewonnen spel hetzij bijgeschreven of uitgeveegd worden, teneinde ieders winst en
verlies te berekenen.
2) Zie o.a. Aug. Wünsche, Pflanzenfabel in der Weltliteratur, Leipzig, 1905, 96 vlgg.; Volks
kunde XX, 193-197.
-
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247. Een heilig boontje,
iemand die zich braaf voordoet en zich daarop laat voorstaan. Wellicht mogen we
in deze benaming een verbastering zien van het in de 18de eeuw voorkomende
heilig bontje. Onder een bontje verstond men toen een burgerwees, en derhalve
onder een heilig bontje een brave, vrome wees. Waarschijnlijk haperde er wel eens
iets aan die vroomheid., zodat de uitdr. in ironische zin kon worden genomen. Dat
later, toen bontje niet meer verstaan werd, hiervoor boontje in de plaats kwam,
is toe te schrijven aan volksetymologie, die het in verband kan hebben gebracht met
de Driekoningenboon. Of mogen we vergelijken: een leuke pisang, een rare snijboon
of spersieboon?
248. Zijn boontjes op iets te week leggen,
erop rekenen (om er zijn maatregelen naar te nemen), er staat op maken. Bonen
(gedroogde bonen) worden, voor men ze gaat toebereiden, enige tijd in water
geweekt, te week gelegd; deze handeling kan dus in het alg. als beeld dienen voor
wat men in afwachting, van te voren alvast doet. In Z.-Nederl. wordt de uitdr. in
andere zin gebezigd, t.w. die van: pogingen doen om het bedoelde te verkrijgen;
ook een boontje voor of op iemand hebben, in de zin van: verliefd zijn op, vrijen
naar.
249. Iemand met iets aan boord komen,
naar hem toekomen om hem over het bedoelde aan te spreken, hem er mee lastig
vallen; hetzij met betr. tot argumenten of verzoeken. Een sedert de 16de eeuw
gewone uitdrukking, die aan het zeewezen ontleend is en eigenlijk betekent: een
schip op zijde komen, met of zonder vijandelijke bedoelingen; vgl. n° 15.
250. De boot is aan,
een jonge uitdr. voor: het spektakel is aan de gang, de poppen zijn aan 't dansen. Deze
zegswijze behoort tot dezelfde categorie als de rapen zin gaar, - de gort is gaar en
duidt evenveens aan dat een kritiek ogenblik is aangebroken: het is nu zo ver, nu gaat
het gebeuren. Misschien wordt tevens gedacht aan . de omstandigheid dat het
aankomen van een post-, beurt- of veerboot altijd een grote drukte veroorzaakt; in
kleine, stille plaatsen is, resp. was de komst van de boot veelal de grote gebeurtenis
van de dag.
251. Eerst in de boot, keur van riemen,
wie zorgt het eerst aanwezig te zijn, kan zich van een voordelige positie verzekeren
of de beste waar uitkiezen. Het roeien gaat het gemakkelijkst met goede, lichte,
vooral goed uitgebalanceerde riemen en het is dus zaak, als men bij de boot komt
waarin enige stellen roeiriemen gereed liggen, de goede uit te kiezen. 16de eeuw:
„Die eerst in den boot is, heeft keure van royers" (Goedthals 13). Hd. Der erste
im Boot hat Wahl vom Ruder; Nd. eerst in de boot, dann kore van Reemen
(Wander); Eng. first come, first served; Fr. le premier venu a l'avantage du choix.
25 2. Iemand in de boot nemen,
hem trachten beet te nemen, te misleiden, een loopje met hem te nemen. Een jonge uitdrukking, wellicht naar het Fr.; vgl.: „Il ne faut pas essayer de me mener en bateau",
E. Danoen, La queue a la pègre 223 (1948); „Les femmés que vous essayez de mener
en bateau", ib. 328. Ook mener en barque, „berner, faire des promesses" (Sandry &
Carrère, Dict. de l'Argot moderne, 1953). — Naast de passieve vorm in de boot
genomen worden is als speelse variant ontstaan de wending het schip in gaan, als b.v.
in: „Gemeente gaat voor f 7500 het schip in" (Leidsch Dagbl. 28-9-1979).
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252a. Uit de boot vallen,
onderweg het gezelschap moeten verlaten, niet meer mee (kunnen) doen, niet meer
van de partij zijn. Eveneens een jonge uitdrukking, ontstaan wsch. met gedachte
aan een spelevaart waarbij een van het gezelschap onvoorziens over boord valt.
Mogelijk is er verband met de oudere, tegengestelde uitdrukking iemand in zijn
boot krijgen, hem voor zich, voor zijn partij winnen, zich van zijn medewerking
weten te verzekeren (Sprenger v. Eijk, Spreekw. van de Scheepv. ontleend, 1835).
253. Iemand tegen de borst zijn of stuiten,
niet met zijn aard, neigingen en wensen stroken, hem mishagen, niet aanstaan.
Wat tegen iemands bewegingsrichting in gaat, treft hem van voren, tegen de borst.
Sinds ± 1600 bekend. Vgl. Fr. répugner a quelqu'un; Hd. es ist mir zuwider, es widerstrebt mir; es geht mir wider den Strich; Eng. it goes against my stomach.
254. Het is boter aan de galg,
het is vergeefse moeite, nl. te trachten met hem of haar iets te bereiken, hem of haar
te beteren; het is de Moriaan gewassen. Aan betekent hierin tegen; voorheen en nog
thans gewestelijk bekend in de vorm het is boter aan of tegen de galg gekletst. De
uitdr. is nog niet afdoende verklaard; misschien berust zij alleen op associatie van
boter als iets kostelijks met de galg als laatste stadium in een mislukte levensloop;
hangt men eenmaal aan de galg, dan is er niets meer aan te doen. dan helpt geen
boter (waarmee men alles smakelijk kan maken) meer om dit lot te verbeteren. Denkbaar is nog de volgende verklaring: voor het hangen van een veroordeelde moest
nieuw touw gebruikt worden. Daar dit moeilijk schuift moest het, om de strik goed te
doen lopen, ingevet worden, en het zou zonde zijn daarvoor boter, het duurste spijsvet
te gebruiken. Bij deze verklaring past echter galg niet goed; men zou dan eer (galge)strik verwachten. Fr. eest un emplátre sur unejambe de bols; Hd. da ist Hopfen and
Malz verloren; da ist Chrisam and Taufe verloren; in het Eng. geen nabijkomend
equivalent.
255. Boter bij de vis,
contante betaling wordt verlangd of verstrekt. Zo nodig als boter bij vis behoort om
die smakelijk te kunnen bereiden, zo onverbrekelijk zijn gereed geld en koopwaar
(of een prestatie) met elkaar verbonden. De oorspr. vorm van de uitdr. is geld bij de
vis (Sart. I, 8, 95; 99); de thans gangbare (reeds bij Tuinman 1, 107) berust op gedachtenassociatie. In Z.-Nederl. zegt men ook geld bij de boter. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
256. Het is botertje tot de boom,
het is louter geluk en voorspoed, alles gaat naar wens; voorheen vooral met betr.
tot de wittebroodsweken gezegd. Boom bet. hier bodem; men moet wsch. denken
aan een vat dat geheel, tot de bodem toe, met zuivere boter is gevuld (vgl. Huygens,
Hofwijck vs. 651); minder wsch. is de verklaring dat hier bedoeld is: melk die zo vet
is, dat men tot de bodem van het vat (de emmer) toe boterdelen vindt. Zie het
bekende slot van Vondels Leeuwendalers.
257. Botertje boven,
dat valt goed uit, dat is een meevallertje. Gedacht wordt hierbij aan een boterham
die men heeft laten vallen en die met de boter naar boven terecht is gekomen, zodat
men hem nog kan oprapen en gebruiken. Vermeld bij Tuinman 1, 268 als equivalent
van 't is op de rechte zijde gevallen, en: de steen is in de mortel gevallen. In
Z.-Nederl. thans nog zeer gebruikelijk. Vgl. Eng. the bread (cake) never falls but
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on its buttered side; Hd. Butterbrot fdllt auf die Butterseite; Nd. et ies op et
bueterenne fallen.
258. Wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon lopen,
hetzelfde als die in een glazen huis woont, moet niet met stenen gooien: wie lijdt
aan het een of ander gebrek, heeft geen recht het een ander te verwijten, moet eraan
denken dat wie kaatst, de bal moet verwachten. Sedert de 17de eeuw bekend,
blijkens Cats 2, 159 b: „Wiens hooft van boter is, die moet gedurig schromen; Die
moet niet aen het vyer, of voor den oven komen" (ed. 1726). Vand. wordt boter op
zijn hoofd hebben ook vrij gebruikt voor: niet onbesproken zijn, door zijn gedrag
.kritiek kunnen opwekken. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
259. Het botert niet,
het gaat niet goed, gemakkelijk, voordelig; het lukt niet. Eigenlijk wil boteren
zeggen: tot boter worden, boter afscheiden, van de melk gezegd bij 't karnen; dial.
dat hot niet, dat wil niet hotten, vlotten, het wil niet grutten, vleugen (Zwans); ik kan
wel karnen, maar 't buttert niet, ik kan er zo hard mogelijk mijn best op doen,
maar voordeel levert het niet op. Sinds ± 1700 opgetekend. Thans vooral in de verb.
het botert niet tussen hen, zij kunnen niet goed met elkaar opschieten, er zijn haken
en ogen. Hd. es will nicht buttern.
260. Botje bij botje leggen,
elk zijn aandeel in de algemene kosten bijdragen en zodoende gezamenlijk het gelag
betalen; bij uitbreiding toegepast op allerlei uitgaven die uit gemeenschappelijke
(kleine) bijdragen bestreden worden. Een botje was een zilveren muntstuk, gedurende de middeleeuwen (tot ongeveer 1490) in verschillende Nederlandse gewesten
in omloop, meestal gelijk aan vier duiten of twee groten of een halve stuiver, de
helft van een botdrager, waarvan bot(je) een afkorting is, zo genoemd omdat de
voorzijde een zittende leeuw vertoonde, wiens kop bedekt was met een gesloten
helmkap, enigszins gelijkende op een botte (vat, kuip); vandaar ook wel gehelmde
leeuw genoemd. Sinds Winschooten opgetekend. Er zijn geen echte equivalenten
in de moderne talen; vgl. Fr. se cotiser; Hd. zusammenlegen; Eng. to club together.
261. Zijn lust, haat, hartstocht (enz.) botvieren,

er de vrije loop aan laten, er naar hartelust aan voldoen. Bot betekent in deze uitdr.
uiteinde, eind, stuk, Fr. bout (ouder bot), en wel bepaald het vooreind van het
ankertouw, dat zich buiten boord bevindt wanneer een schip ten anker ligt; vervolgens ook touw waaraan een vlieger opgelaten wordt en eindelijk in het algemeen
touw, zodat botvieren eigenlijk wil zeggen: het touw vieren, laten uitlopen; nog in
de 19de eeuw is deze eigenlijke toepassing bekend; „de kinderen vieren hunne
vliegers zoo lang bot, als het snoer rekken kan" (Fokke Simons); thans alleen in het
figuurlijk gebruik, dat sinds begin 17de e. bekend is. Fr. lacher la bride a ses
passions; Hd. seinen Leidenschaften frönen of den Zugel schiessen lassen; Eng.
to give (the) reins to one's passions.
262. Moeilijkheden (enz.) te boven komen,
ze overwinnen. Een aan het zeewezen ontleende uitdrukking. Men zegt of zeide:
een schip, een hoek, een kaap, een klip, enz. te boven zeilen, komen, lopen, d.w.z.
te loefwaart (aan die zijde waar wind of stroom vandaan komt) dat schip, die hoek,
kaap, klip, enz. voorbijzeilen of - varen. Bepaaldelijk wordt gebezigd wanneer dit
met moeite of gevaar verbonden is, en vandaar bij overdracht toegepast op rampen,
bezwaren en hinderpalen, waarmee men te kampen heeft en die men overwint.
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Heeft men de moeilijkheden overwonnen, en dus achter de rug, dan is men ze te
boven, vandaar dat te boven als predicatieve bepaling gebezigd wordt in de zin van:
(zich) boven iets verheven (hebbende), onaantastbaar voor, buiten bereik van hetgeen in het voorafgaande genoemd is. Vgl. Fr. surmonter les difJ cultés, les
obstacles; Eng. to surmount the difficulty.
263. De bovenhand krijgen, nemen, hebben,
winnen, zegevieren, de meeste invloed krijgen. Hand heeft in deze uitdr. de bet. van
macht; vgl. de oude uitdr. (b.v. Huygens 2, 436) mans hand boven, het gezag van de
man moet gelden boven dat van de vrouw. Syn. het oudere (± 1600) de overhand
hebben (bovenhand pas in de 19de e.). Fr. avoir le dessus; Hd. die Oberhand haben,
gewinnen; Eng. to have, to get the upper hand.
264. Er bovenop komen, raken, zijn,
uit de druk van ziekte of armoede, vernedering of ellende, tot gezondheid, welvaart,
aanzien, geluk geraken, resp. geraakt zijn. Het is niet nodig deze uitdr. als een
ellips op te vatten waarin er een verzwegen znw. vervangt; zij betekent: in die toestand komen (resp. zijn) dat men boven is, d.w.z. de overhand heeft verkregen
op de moelijkheden waaronder men gedrukt ging of terneer lag. Vgl. een soortgelijke constructie in er slecht aan toe zijn. Fr. prendre le dessus; remonter sur sa
bête; se remonter; revenir sur l'eau; Hd. wieder auf die Beine, obenauf kommen,
resp. sein; Eng. to come round; to be round the corner. Vandaar dat iemand er
bovenop helpen (vgl. Hd. einem aujhelfen; Eng. to bring round) gebruikt wordt in
de zin van: maken dat hij er bovenop komt; is dit gelukt, heeft hij geen moeilijkheden meer te vrezen, dan is hij uit de nood, heeft hij, wat hij verlangt, dan is hij er
bovenop.
265. De boventoon voeren,
het grootste gezag, de meeste invloed, het overwicht hebben. Onder de boventoon
verstaat men in eigenlijke zin die toon die door zijn hoogte of geluidsterkte boven
alle andere uit gehoord wordt. In toepassing op iemands spreken dus: het hoogst
en luidst spreken, „het hoogste woord" hebben; en in toepassing op gemoedsstemmingen: het duidelijkst waarneembaar zijn of blijken, en als zodanig de meeste
aandacht trekken. Vgl. in derg. figuurlijke zin de eerste viool spelen (n° 1627), de
toon aangeven. De uitdr. is niet voor de 19de e. opgetekend. Fr. avoir la parole
haute (le verbe haut); tenir le haut du pavé; Hd. das grosse Wort fiuhren; Eng.
to predominate; to rule the roast.
266. Braak liggen,
gedurende enige tijd onbebouwd liggen; ook fig. gezegd van vermogens, talenten,
economische mogelijkheden enz. Onder het znw. braak verstaat men oorspronkelijk
het omwerken en gedurende zekere tijd onbezaaid laten van de grond (meestal
gepaard met bemesting), hetgeen, telkens na een zeker aantal jaren herhaald, aan
het uitgeputte bouwland weer nieuwe kracht en vruchtbaarheid geeft. Thans wordt
braak gewoonlijk in passieve zin opgevat als het onbebouwd laten liggen van de
grond; braak liggen staat dan hoogst waarschijnlijk voor te braak liggen, dat ook
een enkele maal is aangetroffen; vgl. zoek raken voor te zoek raken, schrap staan
voor te schrap staan; pal staan voor te palle staan enz. Het fig. gebruik is sinds
de 17de e. bekend. Fr. laisser, rester en jachère; Hd. brach liegen, in der Brache
liegen; Eng. to lie fallow (alle eig. en fig.).
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267. Gearmd naar de brand,
scherts. gezegd als ergens een grote toeloop van volk ontstaat. Wellicht ontleend
aan Vondels Gijsbrecht van Aemstel: „Doe vlogen wy met hem te saemen na den
brand, Om, waar het mogelijck, daer orden op te stellen" (vs. 1110/11).
268. Een kleine vonk ontsteekt wel een grote brand,
uit kleine, veronachtzaamde oorzaken kunnen grote rampen ontstaan; kleine
oorzaken, grote gevolgen. Naar Lat. parva scintilla contempta saepe magnum
excitavit incendium (Curtius, Hist. Alex. Magn. 6, 3, 11).
269. Door de brand uit de brand,
gezegd met betr. tot personen voor wie een brand tenslotte geen ramp blijkt te zijn,
maar nog voordeel oplevert, b.v. door de uitkering van een verzekeringssom, of
doordat medelijdende personen geld voor hen bijeenbrengen. Een oud sprw. luidt:
brand verarmt niet (Huygens, Korenbl. 2, 171; Vondel, Op d'afbeeldinge van
Utrecht). Uit de brand helpen betekent in het alg.: uit moeilijkheden helpen,
bepaaldelijk echter: geldelijk hulp verlenen. Het tegendeel wordt uitgedrukt door
de oudere zegsw. iemand in de brand laten. Vgl. Eng. to help a person out of a
scrape; Hd. einem aus der Klemme, aus der Patsche helfen.
270. Zo helder (schoon, zuiver) als een (de) brand,
zeer, buitengewoon helder. Eig. zo helder, blinkend als de kling van een zwaard, in
welke bet. het znw. brand (Eng. brand) vroeger zeer gewoon was, en die ook voorkomt in de eigennamen Hildebrand. IJsbrand, Rembrand, Sijbrand. Men spreekt
ook wel van een meid als een brand, een kraakzindelijke meid. Vgl. verder brandhelder, brandnet, brandrein, brandschoon, dat thans de meest gewone vorm is en
ook gebezigd wordt in de zin van: geheel vrij van sterkedrank, meest met ontkenning: niet brandschoon zijn, niet helemaal nuchter, licht aangeschoten. Brandwerd op den duur een versterkend voorvoegsel, dat ook met geheel andere begrippen
dan helder verbonden kon worden, b.v. brandnieuw. Hd. blink and blank; Eng.
brand-new.
271. Een brandbrief schrijven, krijgen,
in eig. zin sedert de 16de eeuw voorkomend in de bet. van: brief die met verwoesting
door brand dreigt. Bij uitbreiding gebezigd voor een brief waarin men dringend
maant 'om betaling van verschuldigde gelden, resp. waarin men dringend iemand
schielijk opontbiedt. Vgl. Fr. lettre incendiaire; Hd. Brandbrief; Eng. incendiary
letter (in eig. zin). In dieventaal heet een brandbrief een fakkel.
Brave Hendrik. Zie Hendrik.
272. Die het breed heeft, laat het breed hangen,
wie het zich kan veroorloven, neemt het er goed van. Veelal spottend gezegd van
personen die een grote staat voeren zonder dat het hun past; een scherts. uitbreiding
is: — zei de jongen, en hij had het hemd van zijn vader aan. Het breed hebben
moet oorspr. opgevat worden in de zin van: veel ruimte hebben om zich in te
bewegen; vgl. de synonieme uitdr. het ruim hebben, zich ruim kunnen bewegen.
Vroeger en nog thans gewest. ook in de vorm wie het lang heeft, laat het lang
hangen; evenals in het Hd.: wer lang hat, lässt lang hangen, wat doelt op lange
kleren als teken van weelde (zie uitvoerig Wander 2, 1783). Vgl. Eng. they that
have good store of butter may lay it thick on their bread.
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273. De breeveertien opgaan,
de verkeerde weg opgaan, bepaaldelijk gezegd van meisjes die het verkeerde pad
opgaan, die een ontuchtig leven gaan leiden. Deze uitdr. is vermoedelijk ontleend
aan de naam van een grote zandbarak voor de Hollandse kust, thans tussen Noordwijk en Callantsoog, maar vroeger reikend tot voor Tessel; deze naam berust
blijkbaar hierop dat boven deze bank ,gemiddeld 14 vaam water stond. De bet. van
de verkeerde weg opgaan berust op associatie met de brede weg naar het verderf
(Matth. 7:13). In Z.-Nederl. zegt men het is daar de breeveertien, het is er heel
royaal; iemand de breeveertien geven, volle vrijheid (vgl. n° 206). Men moet daarom
rekening houden met de mogelijkheid dat de naam van de zandbank niet primair is,
maar dat deze naamgeving berust op een oudere zegsw. waarin het woord voorkwam, en waarvan de oorsprong dan vooralsnog duister is.
274. De beste breister laat wel eens een steek vallen,
synoniem van het beste paard struikelt wel eens (n° 1200). In deze vorm niet oud
(Harrebomée).
275. Met iemand breken,
de betrekking met hem afbreken, hem de vriendschap opzeggen. De overeenkomstige uitdrukkingen Hd. mit jemandem brechen, Eng. to break with a person,
Fr. briser avec quelqu'un, rompre lefétu (of la paille) avec quelqu'un, wijzen erop
dat deze zegsw. een herinnering bewaart aan de vroegere gewoonte van het wegwerpen of breken van halmen bij het afstand doen van een zaak (zie WNT 5, 1647).
276. In de bres springen voor iemand,
ook zich voor iemand in de bres stellen, hetzelfde als voor iemand in de bocht
springen (n° 210), eig. voor iemand gaan staan in de door de vijand gemaakte
opening in de vestingmuur, voor hem strijden, zijn partij opnemen, vooral tegen
aantijgingen. Gewoner is op de bres staan voor —, het genoemde verdedigen, het
ervoor opnemen, zich ervoor inzetten. Mogelijk naar Ezech. 22:30: „Ik zocht een
man .... die .... in de bres (mocht) staan voor het land". Fr. entrer en lice,
prendre fait et cause pour quelqu'un; Hd. in (vor) die Bresche treten; eintreten fur
jemand; Eng. to throw into the breach, in the gap; to take a person's part; to stand
up for a person.
277. Het iemand op een briefje geven,
iemand iets stellig verzekeren, ervoor instaan. Vroeger ook iemand een briefje van
zijn hand geven, een eigenhandig biljet, behelzende een mededeling, een belofte of
een verzekering. Vgl. Fr. je vous en réponds que; je vous en donne mon billet que;
Hd. das gebe ich dir schriftlich; Eng. I (can) tell you!
278. De oudste brieven hebben,
de oudste rechten hebben .en dus het eerst aanspraak op iets kunnen maken. Brief
heeft hier nog de bet. van document, schriftelijk bewijs, houdende last of opdracht
of ook verlening van enig voorrecht of een gunst aan een bepaalde persoon. Reeds
± 1600 als uitdr. in gebruik. Hd. die ältesten Brieft haben.
279. Dat is (ook) de ware broeder niet,
hij beantwoordt (bij nader inzien) helemaal niet aan hetgeen men van iemand in
zijn positie —, of in meer alg. zin van wat men in zedelijk of in enig ander opzicht
van hem zou (mogen) verwachten. De uitdr. is niet aan een bep. bijbelplaats ontleend, maar wel aan het alg. bijbelse spraakgebruik om personen die door de band
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van het christelijk geloof verenigd zijn als broeders aan te duiden; een ware broeder
is dus een waar geloofsgenoot, iemand die het christelijk ideaal oprecht nastreeft,
in tegenstélling tot de valse broeders die in de bijbel enige malen genoemd worden
(2 Cor. 11:26; Gal. 2:4). Hd. Du bist mir der beste Bruder auch nicht (Wander 5,
1068); Eng. he isn't it; he is not the clean potato.
280. De broek aan hebben,
de baas in huis zijn, gezegd van een vrouw die zich het gezag aanmatigt dat eigenlijk
aan de man, de drager van de broek als kenmerkend kledingstuk, toekomt (vgl. het
vroegere broeken, de mannen, tegenover doeken, de vrouwen, zoals in: waar
broeken zijn betalen geen doeken). In de 16de eeuw reeds kende men de broek
(willen) dragen, bghouden, enz., de baas (willen) zijn, het heft in handen hebben,
de heerschappij . voeren; de strijd om de broek was een geliefd motief in populaire
prenten. Fr. porter les chausses, les culottes; Hd. die Hosen anhaben; Eng. to wear
the breeches.
281. Een broertje aan iets dood of verloren hebben,
er het land aan hebben, niets van willen weten. Eig. gezegd van een ziekte, waaraan
een broertje gestorven is, zodat de ander er bang voor is geworden. Sinds ± 1800
bekend. In Zuid-Nederland: enen (n)oom van iets dood hebben, bij ondervinding
weten dat iets niet pluis is.
282. Het is broertje en zusje,
het is vrijwel hetzelfde, het komt op hetzelfde neer. Vgl. 16de eeuw: „het sinnen
susters ende broeders" (GDS 77), waarbij als synoniem wordt opgegeven: „het is
een sieck wijff ende een crancke vrouwe". Hd. es ist Maus wie Mutter, Hose wie
Jacke, gehupft wie gesprungen; Eng. it is six of one and half a dozen of the other;
Fr. c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
283. Bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien,
bij gemis van een geringe zaak, waaraan men behoefte heeft, is men genoodzaakt
iets van veel meer waarde in de plaats te gebruiken; dikwijls in schertsende zin
gebezigd. De korst van pasteien, taarten enz. is het omhulsel, dat niet bestemd is
om gegeten te worden; ook noemt men pastei grof zemeldeeg dat om roggebrood
werd en nog wel wordt gelegd, teneinde het aanbranden te verhoeden, en dat ook
om ham of „vol au vent" wordt gedaan. Oorspr. wil de uitdr. dus zeggen: zich
behelpen met iets minders; later, doordat men vooral aan de pastei dacht en korstjes
van pastei als iets lekkers opvatte, heeft zij de tegenwoordige betekenis aangenomen.
Het WNT 12, 728 neemt aan dat de uitdr., die al uit de 16de e. bekend is („Cursten
van pasteyen is goet broot", Goedthals) van den beginne af schertsend is gebruikt.
Vgl. Fr. croute de paté vaut bien pain; faute de grives on mange des merles; Hd.
wenn man kein Brot hat, soll man Kuchen essen; Eng. if you can't crumb, you
must eat crust.
284. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt,
men houdt het met hem, kiest de partij van degene van wie men in zijn bestaan
afhankelijk is; vgl. de term broodheer, de heer, de meester in betr. tot het personeel
dat bij hem in de kost is (Eng. lord betekent etymologisch hetzelfde). Mnl. liën of
hulen met den brode; Prov. Comm. 335: „eet ick mede ick swighe". Fr. celui louer
devons de qui le pain mangeons (verouderd); Hd. wessen Brot ich esse, dessen Lied
ich singe; Eng. who finds my bread and cheese, it's to his tune I dance.
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285. Iemand iets op zijn brood geven,
het hem verwijten; eig. hem iets te slikken geven dat niet lekker is (vgl. een bittere
pil); hem iets onder de neus wrijven (zie aldaar). In Zuid-Nederland kent men naast
onze uitdr. ook het iemand op zijn brood smeren, iemand zijnen koek boteren,
iemand iets op zijn brood zetten, iemand boter op zijn brood geven. Hd. einem
etwas in der Suppe zu essen geben; Eng. to lay a thing in a person's dish (vgl. n° 119);
Fr. donner quelquechose a avaler a quelqu'un.
286. Ergens geen brood in zien,
een jonge uitdr. voor: er geen heil in zien, en vandaar ook: er niets van moeten
hebben. Wsch. berust zij op de overdr. bet. van brood voor: broodwinning, als in
zijn brood hebben.
287. Zoete broodjes bakken,
gezegd van iemand die zich eerst over het een of ander sterk heeft uitgelaten, en
zich naderhand gedwee en inschikkelijk toont. De eig. bet. is: nadat men iemand iets
onaangenaams te slikken heeft gegeven, hem wat lekkers klaar maken om hem
weer goed te stemmen; vgl. Mnl. vladebacker, eig. koekebakker, voor vleier. In de
17de e. kleine (d.i. fijne) broodjes bakken. Hd. Lebkuchen austeilen; Siissholz
raspeln („ubertriebene Artigkeiten (einer Dame) sagen"); Fr. se radoucir, filer doux;
Eng. to eat humble pie.
288. De broodkruimels steken hem,
gezegd van iemand die de weelde niet kan verdragen en dartel, baldadig, brooddronken wordt. Het is niet duidelijk welk beeld aan deze uitdr. ten grondslag ligt;
een oudere formulering (reeds bij A. Bijns) is de kruimen steken hem, waarbij wellicht gedacht wordt aan het kruim, het beste, binnenste van het brood; steken kan
bet. stuiten, tegenstaan; de gedachte zou dan zijn: zo door overdaad bedorven zijn
dat zelfs het beste van het brood tegenstaat. In het Hd. der Hafer sticht ihn, eig. van
paarden gezegd en daarna van mensen; Eng. his provender pricks him, he is
provender pricked; Amer. he feels his oats.
Praten als Brugman. Zie Praten.
289. Over de brug komen,
met geld voor den dag komen, opdokken. De oorsprong van deze pas sinds de
19de e. gestaafde uitdrukking is niet bekend; misschien is de bet. eig.: tot een
besluit komen, tot actie overgaan en men zou dan kunnen denken aan de bruggetjes
die in de waterrijke streken van ons land over een sloot of een wetering toegang
plegen te geven tot een erf. Hd. blechen, mit dem Gelde herausrucken; Eng. to come
down, to fork out, cough up; Fr. s exécuter.
290. De brui hebben of geven van iets,
sinds de 17de e. bekende, thans verouderde of althans verouderende uitdr. voor:
er genoeg van hebben, er niets meer van willen weten, er een afkeer van hebben.
Brui is de stam van het wkw. bruien, dat stoten en vand. ook coire betekent. Dat
deze laatste bet. aan de uitdr. ten grondslag ligt, vindt steun in de Zndl. synoniemen den zeerd van iets hebben, de neuk van iets geven; zij komt dan overeen met
Fr. s'en foutre (eufem. verzacht tot s'en ficher). Een andere ontwikkeling vertegenwoordigt Hd. die Bruhe davon haben, dat doet denken aan brui in de zin van
mengelmoes boel, syn. van bras. Vgl. nog ich habe den Henker davon; Eng.
to chuck the thing.
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291. Zo brutaal als de beul,
uiterst brutaal; gewest. zo assurant als de beul. Deze bijvorm maakt het niet heel
wsch. dat brutaal hierin de betekenis van beestachtig, grof, gewelddadig (Fr. brutal,
verwant met brut) nog bewaart. Thans wordt brutaal vaak verkeerdelijk in die zin
gebruikt onder invloed van het Hd. Vgl. Hd. frech wie Oskar; Eng. as bold as brass.
Het beeld is dat de bedoelde persoon zonder enige consideratie te werk gaat, zoals
de beul die een gestrafte aanvat.
292. Zijn buik vol hebben van iets,
er meer dan genoeg van hebben, er droevige ervaringen mee hebben opgedaan,
zodat men er niets meer van wil weten. Buik is hier de ruimte waarin de spijsverteringsorganen liggen; vgl. de buik vullen voor veel eten. Eertijds had zijn buik vol
de alg. bet. van naar hartelust; zie b.v. Huygens., Korenbl. 1, 564: „Claes liets' haer
buyck voll wandelen". Hd. ich habe es dick; Eng. I am fed up with it, I've had my
bellyful of it; Fr. j'en ai soupé, plein le dos. Vgl. n° 177.
293. Een vergeten burger,
iemand die geen functie meer in het openbare leven vervult en wiens naam dus
onbekend is geworden. Genoemd als benijdenswaardige staat: een vergeten burger,
een gerust leven; reeds in de GDS: „een vergeten burgher isser alder best an".
In de bus blazen. Zie bij Beurs.
294. Beter een goede buur dan een verre vriend.
Deze gedachte vindt men in de bijbel, Spr. 27: 10, uitgedrukt met de woorden:
„Beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder, die verre is"; evenzo in de GDS
„beter een na nabuer, dan een veer vrent". Met het oog op broeder in de bijbeltekst,
zal vriend hier wel moeten worden opgevat in de oude betekenis van bloedverwant.
Vgl. Fr. qui a bon voisin a bon matin; un bon ami vaut mieux qu'un parent; Hd. ein
guter Nachbar in der Not ist besser als ein ferner Freund; Eng. a good neighbour is
worth more than afar friend.
Captie(s) maken. Zie Kapsies.
295. De Chinezen van Europa,
een onvriendelijke kwalificatie van de Hollanders als een zonderling, zelfgenoegzaam en achtergebleven volkje, die berust op opmerkingen in verschillende buitenlandse reisverhalen, waarin overeenkomsten op verschillend gebied tussen China
en Holland worden geconstateerd, die oorspronkelijk lang niet altijd in ongunstige
zin bedoeld waren. De term zelf „die Chinesen Europas" komt het eerst voor bij
H. von Pückler-Muskau, Briefe eines Verstorbenen (4 dl. 1830—'32; in dl. III, Ein
fragmentarisches Tagebuch aus Deutschland, Holland and England, 1826—'28).
Zie uitvoerig Dr. P. J. van Winter, De Chinezen van Europa (afscheidsrede,
Gron. 1965).
296. In de contramine zijn,
tegen de draad zijn, altijd tegenstreven of kribbig zijn, uit grilligheid het tegendeel
zeggen of doen van wat verzocht of verwacht wordt. Onder een contramine (Fr.
contre-mine) verstaat men een tegenmijn, een onderaards werk om de uitwerking

van 's vijands mijnen te beletten, om diens mijn te vernielen; vand. in de 17de eeuw
voor: een intrigue die tegen een andere inwerkt. In de contramine zijn wil dus
zeggen tot de tegenpartij behoren, tegenwerken, onwillig zijn; ook: op daling
speculeren (bij het beursspel). Niet voor de 19de e. opgetekend. Fr. faire la contrepartie, être contrariant.
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Op heter daad. Zie n° 631.
297. De eerste klap is een daalder waard,
bij een (al lang dreigend) konflikt is vaak die partij in het voordeel die het eerst tot
het offensief overgaat, omdat de mogelijkheid bestaat dat de tegenpartij dan hetzij
al direct wordt uitgeschakeld (het beginsel van de moderne nucleaire strategie!),
dan wel zich terugtrekt. Sinds het begin van de 18de e. opgetekend (Tuinman 2,
143). Een daalder (Hd. thaler, verkorting van Joachimsthaler, naar een zilvermijn
bij de stad St. Joachim in Bohemen) was een zilveren munt van 30 stuivers; als
rekenmunt was de naam nog tot in de 20ste eeuw in gebruik. Voor de gewone man
was een daalder een aanzienlijk bedrag; de hoge waardering blijkt ook uit de uit
een daaldersplaats voor een bijzonder goede plaats (om iets te zien).-druking
Fr. le premier coup en vaut deux; Hd. der erste Schlag ist einep Monat Sold wert;
Eng. the first blow is half the battle.
298. De dader ligt op het kerkhof,
de verantwoordelijke persoon is niet te vinden, de boosdoener kan niet achterhaald
worden, zoals iemand die dood is niet meer ter verantwoording geroepen kan
worden; vgl. Eng. death pays all debts. Reeds in de 16de e. bekend: „Die man is al
opt kerchoff ' (GDS 5). Evenzo de zegsman ligt op het kerkhof met betr. tot
beweringen en geruchten waarvan niet na te gaan is wie ze het eerst in omloop
heeft gebracht. Vgl. Hd. dann hat's die Katze getan; Fr. c'est le chat qui l'a fait;
Eng. the cat has done it.
299. Aan, voor den dag komen,
zichtbaar, bekend worden; zich laten zien. Tenminste sedert ± 1600 bekend. Dag
heeft hierin de betekenis van licht, zonlicht, en vandaar openbaarheid. Vgl. ook
gezegden als helder, klaar als de dag (Eng. as plain as day), en in dezelfde zin aan het
licht komen, ontdekt worden; in het licht komen, verschijnen; aan den dag leggen,
tonen, laten zien, blijk geven van (ook Hd. an den Tag legen).
300. De jongste dag,
de dag des oordeels, het jongste gericht, waarin jongst de betekenis heeft van laatst;
vgl. jongstleden en het Mnl. ten joncsten, ten slotte, ten laatste (ook, met weglating
van male of daghe, in de zin van op de oordeelsdag). Vgl. Fr. le (jour du) jugement
dernier; Hd. der jungste Tag; Eng. the day of the Lord; the last day, doomsday.
Om aan te duiden dat iets nog wel gebeuren kan, dat nog niet definitief voorbij is,
zegt men wel het is nog niet aller dagen avond of aller dagen zon is nog niet onder,
wat ook ziet op de jongste dag. Hd. Aller Tage Abend ist noch nicht gekommen.
301. Onthoud je dag,
bedreiging in de zin van: pas maar op, ik krijg je nog wel. Dag heeft hierin de bet.
van datum voor een rechtshandeling; men zei voorheen enen dag leggen of stellen
voor: iemand tegen een bep. tijd dagvaarden. Vgl. 16de eeuw: „Com ick u een mael,
ghy sult weten dat icker gewest bin" (GDS 40).
302. Voor dag en dauw,
vóór het aanbreken van de dag, zeer vroeg in de ochtend. Eerst zeide men voor
dauw voor dag naast voor dag en dauw; in de 18de eeuw evenals thans voor dag
en dauw. Dag heeft hier de betekenis van daglicht, zonlicht, zodat de gehele uitdr.
eigenlijk wil zeggen: vóór het opgaan der zon en de vorming van de dauw (volgens
de vroegere mening viel de dauw tegelijk met de dageraad; zie o.a. Huygens, Voorhout, 313 vlgg.). Fr. de grand, de bon matin of dès l'aube; devancer la lumière;
Hd. vor Tag and Tau; vor Tau and Tag; in aller Herrgottsfriihe; Eng. before
daybreak, at earliest dawn.
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303. In het laatste der dagen zul je vreemde gezichten zien,
spottende commentaar op iets dat de spreker zeer ongerijmd voorkomt. Zinspeling
op Hand. 2:17 vg.: „En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten
van Mijnen Geest op alle vlees; en uwe zonen en uwe dochters zullen profeteren,
en uwe jongelingen zullen gezichten zien, en uwe ouden zullen dromen dromen."
304. Het of iets op zijn dak krijgen,
ervoor moeten opdraaien of ermee opgescheept zitten. Eigenlijk gezegd van regenvlagen en hagelbuien, die neerkletteren op het dak, en bij overdracht van verwijten
en verwensingen, beschuldigingen, die naar iemands hoofd geslingerd worden.
In West-Vlaanderen zegt men het zal ook wel op zijn dak regenen voor: hij zal ook
wel zijn beurt hebben van iets onaangenaams te moeten lijden; vgl. Hd. dass soli
ihm in die Bude lecken, dat zal hem zuur opbreken; aufs Dach regnen, de schuld
krijgen; voorts einem aufs Dach sitzen, steigen, kommen; einem etwas aufs Dach
geben.
Schuift men iemand van zich af die onaangenaam of lastig is, en verwijst men hem
naar een ander, dan stuurt (of schuift) men hem die op zijn dak, d.i. op zijn lijf of
op zijn hals, en degeen die zich zo'n onaangenaam bezoek (of iets anders) berokkent,
krijgt het op zijn dak. Sinds de 17de e. bekend. Fr. empêtrer quelqu'un de quelqu un;
Hd. jemand einen auf den Hals laden; Eng. to lay something at another person's
door; to saddle a person up on another.
305. Er is (te veel) dak op het huis,
er zijn ongewenste toehoorders, wij kunnen hier op 't ogenblik niet vrijuit spreken.
Sinds de 18de e. bekend. De verklaring is onzeker. Men heeft gedacht aan: er zit
iemand op het dak die ons (door de schoorsteen?) afluistert; maar een dak is toch
niet de plaats waar luistervinken zich plegen op te stellen. De gewest. variant er zijn
latten aan het huis wijst erop dat het beeld eer is: wij zijn hier te veel opgesloten,
niet vrij genoeg om te kunnen spreken. Vgl. Hd. der Kachelofen steht in der Stube.
306. Iemand om de dakschaar of dagschaar sturen,
hem voor niets laten lopen, met een verzonnen boodschap wegsturen. Een dakschaar is eigenlijk een werktuig om het riet voor dakbedekkingen mee gelijk te
knippen; misschien heeft men, toen de pannen daken algemeen werden, het woord
niet meer begrepen en het als de benaming van iets onmogelijks opgevat, maar de
ouderdom van de zegswijze (reeds Sartorius!) pleit daartegen. In dezelfde zin bezigt
men: de hooischaar, balkenschaar, rafelschaar, kersenschaar; ovenschroef, worstpatroon, groepdweil, vlintschaaf; in Z.-Nederl. aprilzaad, kasseiezaad. Plaatselijk
bekend is een boterham met een dagscheer voor een onbelegde boterham. Hd.
einen ausschicken um Muckenfett, gedörrten Schnee, Puckelblau, Enten- od.
Gänsemilch, Stecknadelsamen etc.
307. Iets van de daken prediken of verkondigen,
het openlijk, alom verkondigen. Ontleend aan Matth. 10:27: „'t Gene ghy hoort in
de oore, predickt dat op de daken". Men bedenke hierbij dat de Oosterse huizen
platte daken hebben, vanwaar men gemakkelijk een menigte kan toespreken. Mnl.
iet upt dac prediken; 16de eeuw: iets op de daken prediken. Fr. dire, crier quelquechose sur les toits; Hd. auf den Dächern predigen; Eng. to proclaim from (upon)
the housetops.
308. Iemand de dampen aandoen,
hem kwellen, treiteren, opzettelijk boos maken; de damp(en) in hebben, knorrig
zijn, het land hebben, de smoor in hebben. Deze uitdr. hangt samen met dampig,
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dempig voor astmatisch, vooral van paarden gezegd, eig. met dampen aangedaan,
die volgens oudere geneeskundige opvattingen vochtige opstijgingen waren die op
de gemoedsstemming werkten. Vgl. n° 204, Hd. einem allen Tort and Dampf antun,
en Fr. vapeurs.
309. Iemand dank weten,
hem dankbaar zijn, zijn dankbaarheid betuigen. De uitdr. is sedert de Middeleeuwen bekend; zij is te vergelijken met het Griekse X XLpiv ÉcSévat. Fr. savoir gré
a quelqu'un; Hd. einem Dank wissen; Eng. to render thanks to a person. Ten
onrechte zegt men ook wel dank wijten.
310. De dans ontspringen,
het gevaar, een dreigende ondergang ontkomen. Tenminste sinds ± 1600 'bekend.
Dans kan hierin betekenen strijd (vgl. Mnl. spel, strijd; Hd. Tanz in der Tanz geht
los; ich will einep Tanz mit ihm wagen), of er wordt gedacht aan de dodendans,
waarvan voorstellingen in het laatste gedeelte der 15de en in de 16de eeuw aangetroffen werden op de muren van doopkapellen en die men thans in verschillende
steden, zoals te Bazel, nog kan zien. Op die schilderingen ziet men de dood
dansende, terwijl hij mensen van alle standen, niemand uitgezonderd, uitnodigt
mee te springen: van de paus en de keizer tot de kluizenaar en de geringste burger
toe, allen moeten aan die dans, niemand kan dat ontspringen. Vgl. Hd. dem Tanze
entspringen, entlaufen (verouderd); Fr. l'échapper belle; Eng. to get off scot-free.
311. Het is in het dek blijven steken,
het is erbij ingeschoten, achterwege gebleven, in het vergeetboek geraakt. Een
gewestelijke zegswijze, ontleend aan het ambacht van de rietdekker die zijn werktuig
in het riet vergeten heeft (zie Ghijsen, Wdb. Ze. Dial.).
312. Zich dekken op zijn voorman,
doen zoals zijn voorganger, geen zelfstandige beslissing nemen, maar net doen als
iemand anders eerst gedaan heeft. Deze uitdr. is ontleend aan de rekrutenschool,
waar zij in eig. zin wordt gebezigd met betr. tot het richten der opgestelde soldaten.
313. Zo gaan er wel dertien in een dozijn,
gezegd met betr. tot onbetekenende, zeer alledaagse zaken en personen. Bij dingen
zonder veel waarde kijkt men niet zo nauw en geeft er dus licht een toe, of men let er
niet op of er twaalf dan wel dertien zijn. Vgl. de volgende aanhaling uit S. Costers
klucht van Teeuwis de Boer: „Van sulcke mannen als jy gater net twaalf in ien
dozijn, en die wat nau dong kreecher wel een toe op den koop". Hd. Man gibt dreizehn, wie er ist fur ein Dutzend (Wander 5, 1196); er ist der dreizehnte im Dutzend;
Eng. thirteen of you may go to the dozen well enough (Smith-Heseltine); Fr. (in
tegengest. zin) it n'y en a pas treize a la douzaine (comme lui etc.).
314. De deugd in het midden,
schertsend gezegd als iemand de plaats tussen twee andere personen inneemt of aan
krijgt. Het is een letterlijke vertaling van Lat. virtus in medio, dat echter een-gewzn
andere bedoeling heeft (nl. de deugd ligt in het midden, tussen de uitersten), en zelf
een verkorting is van een versregel van Horatius: virtus est medium vitiorum et
utrinque reductum, deugd is het midden te houden tussen twee uitersten, en van
beide even ver verwijderd te blijven (Epist. 1, 18, 9).
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315. Met de deur in huis vallen,
onmiddellijk over een zaak beginnen te spreken, waarop men eerst had behoren te
zinspelen of waarop men iemand eerst had moeten voorbereiden. Oorspr. wil de
uitdr. zeggen: zonder te kloppen of te waarschuwen binnenkomen; het is een
herinnering aan de tijd toen men dadelijk bij het binnentreden van een huis in
de kamer stond, een toestand die men bij sommige boerenwoningen nog aantreft.
Vgl. Hd. mit der Tür ins Haus fallen; Eng. to go straight at it, to butt at once into the
thick of the matter; Fr. ne pas y aller par quatre chemins.
316. Een open deur of open deuren intrappen,
een navolging van het Fr. enfoncer une porte ouverte, „renverser un obstacle
imaginaire ". Bij ons meer in de algemene zin van: overbodig werk doen; meningen
trachten ingang te doen vinden, waarover men het allang eens is. Eng. to force an

open door; to beat the air.

317. Elk is een dief in zijn nering,
ieder tracht op slimme wijze voordeel met zijn beroep te doen; ieder is geneigd naar
zich toe te rekenen; vroeger ook elk is een dief in zijn ambacht; Zuidndl. elk is een
dief (of duvel) in zijnen stiel (ambacht). In een zeispreuk: elk is een dief in zijn nering,
zei de dominee, en hij stootte aan de zandloper (om nl. de tijd sneller te doen gaan).
Reeds in Prov. Comm. (n° 56).
318. Geboden dienst is onwaard,
het is niemand aangenaam als men hem ongevraagd van dienst wil zijn, omdat een
dergelijk aanbod een aantasting is van zijn gevoel van eigenwaarde. Een van die
oude spreekwoorden (reeds in Prov. Comm., n° 123) waaruit psychologisch zuiver
inzicht spreekt voordat iemand nog van psychologie gehoord had. Hd. ungebetener
Dienst hat keinen Dank. Vgl. nog: „Dat comt ongheroepen, gaat wech onge-

danckt" (Goedthals 12).
319. De dienst uitmaken,
het voor het zeggen hebben, de baas zijn. Oorspr. een militaire term: de dienst
betekent hier de werkzaamheden voor de komende week, die op een nota geschreven
werden, welke op het avondappel werd voorgelezen. Tot voor de tweede wereldoorlog in deze eig. betekenis nog volop in gebruik. Er zijn geen equivalenten in de
moderne talen.
320. Iemand iets diets maken,
hem iets wijs maken. Een uitdr. die sedert de middeleeuwen voorkomt en eigenlijk
wilzeggen: iemand iets duidelijk maken, aan het verstand brengen, het zo voorstellen, dat het diet, het volk, het begrijpt en verstaat; daarna, evenals wijsmaken,
ironisch opgevat: iemand iets op de mouw spelden. Vgl. Fr. en faire accroire a
quelqu'un; Hd. einem etwas weis machen; Eng. to make a person believe something;

to stuff a person up with something.

321. Iemand aan de dijk zetten,
hem uit zijn ambt ontzetten, ontslaan, brodeloos maken. Oorspr. (beg. 17de e.)
op den dijk. Gelijk bet. met iemand de laan uitsturen, op straat, op de keien zetten,
alle als omschrijvingen van: buiten, het huis, resp. de werkplaats uit. Fr. mettre qqn.
sur le pavé; Hd. einen auf die Strasse (an die Luft) setzen; Eng. to turn (of to
bundle) out a person.
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322. Dikke vrienden zijn,
zeer intiem met elkaar zijn, grote vrienden zijn, „vrienden als olifanten ". Fr. de
chauds amis of amis comme cochons; Hd. dicke Freunde; Eng. to be thick with a
person; thick friends. Het adjectief dik heeft hier de betekenis van groot; in de
middeleeuwen komt voor dinne (dunne) vriende, wier vriendschap niet veel
betekent, dunnetjes is, en het sprw. die vrientschap is dinne die men copen moet
(Goedthals 21). Vgl. groot met iemand zijn.
323. Door dik en dun gaan,
wil eigenlijk zeggen: door de modder, het slijk en de plassen gaan, langs vuile
morsige wegen; niets ontzien (volgens Paul, Deutsches Wtb., door dicht en dun
begroeid terrein). Met iemand door dik en dun gaan, hem volgen, waar hij ook
gaat, wat hij ook onderneemt; ook in overdrachtelijke zin met betrekking tot
iemands denkbeelden. Vgl. Mnl. over stoc ende over steene (zie n° 1488). Fr. par
monts et par vaux; Hd. durch dick and dunn; Eng. through thick and thin.
324. Zich dik maken,
zich boos maken, zich opwinden; eig. zich opblazen (vgl. zich belgen, eig. opblazen),
zwellen van gramschap (Eng. to swell with anger); vooral met de toevoeging dun is
de mode. Niet voor de 19de e. opgetekend. Vgl. Fr. être bouffi de colère; bouffer de
colère, barsten van woede; Hd. vor Zorn bersten; Eng. to get a monkey on one's
back. In het Hd. betekent sich dick machen, pralen, syn. van dick tun, Ndl. dik doen.
325. Er dik in zitten,
welgesteld zijn, veel geld bezitten, goed in de slappe was zitten (eig. van een soldaat,
die veel was heeft om zijn uitrusting mee te poetsen), gespekt zijn. Eig. gezegd van
een schaap, dat dik in de wol zit. Vgl. er warm in zitten (Zndl.; in N.-Nederl. er
warmpjes bij of in zitten). Fr. avoir les pieds chauds; Hd. in der Wolle sitzen oder
warm sitzen; dick drin sitzen. Zo kreeg dik de betekenis van: overvloedig, zeer, in
hoge mate (vgl. Hd. etwas dick haben), die vooral in het Noorden van ons land zeer
gewoon is. In Groningen zegt men d'r dik in zitten; hai het 't dik weg, hij heeft het
erg te pakken; in de Zaanstreek spreekt men van een dikmuts voor een rijkaard
(ook in de Beemster), dat te vergelijken is met het Markens diknek, ons speknek
en het dial. spek op ribben hebben; 't is een dikke boer, d.i. 't is een rijke pachter;
hij zit er dik in, d.i. hij staat er goed voor, hij is goed in zijn wol (in de omstreken
van Leuven); in het Antwerps goed in zijn dons zitten. Fries: hy sit goed ruch op 'e
side of hy sit ruch yn 't bird en hy het furring yn 't baitsje; in Deventer: hiee zit gud
in zin want naast hij heeft de broek niet kapot. In Twente: ne dikke rugge hebben.
Eng. to have feathered one's nest; to be a warm man.
In een geheel andere zin bezigt men thans dat zit er dik in voor: er is alle kans dat
dat gebeuren zal, dat is heel waarschijnlijk. Het beeld is blijkbaar dat van een pot
met loten of prijzen, waaruit het bedoelde licht te voorschijn kan komen.
326. Een harde dobbel of dobber hebben,
het hard te verantwoorden hebben, veel kans hebben dat men (voor een ziekte, in
de strijd enz.) bezwijken zal. Ontleend aan het dobbelspel (in de 17de e.: „een qua
dobbel hebben"), zodat de uitdr. eigenlijk wil zeggen veel kans hebben van mis te
dobbelen, veel moeite hebben het te winnen, tegen twaalf ogen dobbelen. Bij de
variant een zware, harde dobber hebben kan aan een schip worden gedacht, dat in
de storm op de baren dobbert. Vgl. Fr. avoir du mal à faire quelquechose, avoir du
fil a retordre; Hd. er wird einen schweren Stand haben; Eng. it is a great (hard) pull.
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327. Ten dode toe bedroefd zijn,
uiterst bedroefd zijn. Deze uitdr. is ontleend aan de bijbel, Matth. 26:38: „Toen
zeide Hij tot hen: Mijne ziel is geheel bedroefd tot den dood toe". Eig. in zulk een
mate dat de dood er het gevolg van is. Het is een letterlijke vertaling van het
Grieks (F (,)c lavanov). — In de veel jongere uitdr. ten dode opgeschreven zijn
is de gedachte: a.h.w. geplaatst op de lijst van degenen die ter dood gebracht
moeten worden.
Doe wel en zie niet om. Zie bij Wel.
328. Een doekje voor het bloeden,
eigenlijk een doekje dat de wonde bedekt en het uitvloeiende bloed opvangt, maar
niet geneest; vand. voor iets dat alleen de uiterlijke verschijnselen wegneemt, het
onaangename uiterlijk aan het oog onttrekt, maar niets wezenlijks aan de zaak
verandert; ook wel een voorwendsel, waarmede men iemand paait. Reeds 16de
eeuw: „Tis mer een doeckyen voor tbloeden" (GDS 82). Vgl. de Hd. (maar op een
andere beeldspraak berustende) uitdr. er nimmt sich ein Tuchelchen vor, „er findet
leicht einen Ausweg oder Vorwand zur Umgehung des Gesetzes".
329. Er geen doekjes om winden,
de zaak niet zoeken te bewimpelen of te verbergen, ronduit de waarheid zeggen.
Sinds eind 16de e. bekend. Eig. gezegd van een wonde, die niet met een doekje
bedekt wordt; vandaar bij overdracht voor het zeer, het kwaad dat men niet verbergt. Vgl. onomwonden, en de uitdr. iets uit de doeken doen, het uitleggen, het
doen zien zoals het is, zoals men een wonde enz. blootlegt door het verband er af
te nemen. Fr. ne pas y aller par quatre chemins; Hd. unumwunden seine Meinung
sagen; kein Blatt vor den Mund nehmen; Eng. to say it pointblank; not to mince
the matter.

330. Het doel heiligt de middelen,
als het doel maar goed is, mag men zich ook van minder oirbare middelen bedienen
om het te bereiken. Deze stelregel wordt met een schampere bedoeling aan de
Jezuïeten toegeschreven en zij is inderdaad ook in een werk over moraaltheologie van de Jezuïetenpater Busembaum (1650) te vinden, maar de gedachte is
reeds door Machiavelli uitgesproken en ook in verschillend verband door anderen
geformuleerd. Vgl. Fr. qui veut la fin veut les moyens; Eng. the end justifies the
means.
331. Van doen hebben,
nodig hebben. De uitdr. is ontstaan door samensmelting van te doen (Mnl. te doene)
hebben en van node hebben, die hetzelfde betekenen. Het Zuidnederl. van doen
hebben in de zin van: te maken hebben, is een gallicisme.
332. In goeden doen zijn,
gefortuneerd zijn, het goed kunnen doen, goed bij de planken kunnen. Vermoedelijk
moeten we aan doen hier de betekenis toekennen van toestand (vgl. het oude doen),
waarin het in de middeleeuwen reeds voorkwam. Fr. être a son aise, dans l'aisance;
Hd. sein gutes Auskommen haben; Eng. to be well-to-do.
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333. Ergens doen en laten zijn,
degeen zijn naar wie, in een bepaalde kring, ieder zich richt. Eig. degeen zijn van
wie het afhangt of men iets zal doen of niet doen. Bij iem. doen en laten zijn, zijn
rechterhand zijn, alles te vertellen hebben. Reeds vermeld in GDS (blz. 56); zie
voorts b.v. Hees, Journ. 47 (° 1675).
334. Al doende leert men,
de praktijk is de beste manier om iets (een vaardigheid, een beroep of ambt) goed
meester te worden. Een oud en zeer algemeen spreekw., reeds in GDS; Harrebomée
geeft er 20 bronnen, voor. In Z.-Nederl. ook: al vallende leert men rijden. Hd. Ubung
macht den Meister; Fr. en forgeant on devient forgeron; Eng. practice makes

perfect.
335. Het is geen doktersgang,
het is niet zo erg al ben ik voor niets geweest: het kost nl. geen geld, zoals een gang
naar de dokter, een doktersvisite wel doet. Er is geen equivalent in de moderne
talen.
336. Hij is te dom om voor de du(i)vel te dansen,
hij is aartsdom. De uitdr. is nog niet afdoende verklaard. Zij is niet oud en daarom
is het onwaarschijnlijk dat men te denken heeft aan middeleeuwse ommegangen
waarbij personen ronddansten die duivels voorstelden (Woordenschat). De enige
andere uitdr. waarin dom en dansen gecombineerd worden is Nd. he es te dumm,
met 'me Jësel te danssen, wamme iám ock den Stiiirt in de Hant daut (Wander).
Mogelijk wil men dus alleen zeggen dat iemand te dom is om te dansen, en is voor
de duivel slechts een toegevoegde krachtterm. Vgl. nog Zndl. te dom om te helpen
donderen.
337. Daar gaat een dominee voorbij,
gezegd wanneer in een gezelschap plotseling allen zwijgen. De uitdr. kan hieraan haar
ontstaan te danken hebben dat men, uit vrees voor berisping of terechtwijzing, zich in
tegenwoordigheid van een predikant niet vrij durft te uiten, geen onvertogen woord
durft zeggen. Mogelijk is echter ook een andere verklaring: als na een grote storm een
(vissers)schip vergaan bleek te zijn, was het de taak van de dominee (resp. pastoor) dit
droeve nieuws aan de familie van de omgekomen bemanningsleden mee te delen. De
vrouwen wachtten dan in spanning en in stilte: bij wie zou hij aankloppen? — De
Duitsers zeggen hiervoor es geht (of es f liegt) ein Engel durchs Zimmer of da kommt

ein Leutnant in den Himmel (of — wird selig); ein Leutnant (Offizier) bezahlt seine
Schulden; Fr. un ange vient de passer; Eng. there is an angel, a spirit passing.
338. Een blikken dominee,
schampere ben. voor iemand die stichtelijke praatjes houdt, zonder het gezag van
een predikant te bezitten. Blikken heeft hierin de bet. van onecht; het is dus iemand
die het air van dominee aanneemt, maar het niet is. De ben. wordt of is ook wel voor
bekende straattypen gebezigd. Eng. a tin parson (volgens Ten Bruggencate).
339. Een Don Juan,
een vrouwenverleider; iemand die er op uit is harten te veroveren. Eigenlijk de
naam van de held uit een Spaans verhaal van de 14de eeuw, Don Juan Tenorio, die
een meisje wilde schaken, welks vader hij in een tweegevecht doodde. De Spaanse
schrijver Fra Gabriel Tellez, meer bekend onder zijn pseudoniem Tirso de Molina,
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behandelde in 1634 deze sage het eerst in zijn El burlador de Sevilla y convidado de
piedra. Door de tekst van Lorenzo da Ponte, geschreven op de opera van Mozart
(1787), is de naam zeker wel het meest bekend geworden. Fr. un Don Juan; Hd. ein
Don Juan; Eng. a Don Juan; a lady-killer.
340. Daar kun je donder op zeggen,
daar kun je zeker van op aan; wat ik daar zeg, daar kun je op rekenen en met het
krachtwoord donder bevestigen; ook voor het geval, dat iets niet gebeuren zal. Vgl.
Hd. darauf kannst du Gift nemen; Eng. you bet; you can lay your shirt on it.
In het donker zijn alle katjes grauw. Zie n° 773.
341. De een zijn dood is de ander zijn brood,
welvaart wordt vaak alleen verkregen ten koste van anderen; een concurrent die
verdwijnt helpt de zaken vooruit. Voorheen ook: de een zijn dood is de ander zijn
leven; vgl. ook: „Die ene sterft, die ander die stede verwerft" (GDS 63). Hd. des
einen Tod, des andern Brot; Eng. one man's breath, another's death, of one man's
meat is another man's poison; Fr. ce qui nuit a l'un, duit a l'autre. Ook in het Deens
en Zweeds bekend.
342. Op iets dood blijven,
zoals in hij blijft dood op een halve cent, hij is door en door gierig; om een halve
cent zou hij een koop laten varen, van een onderneming afzien: hij ging liever dood
dan een halve cent op te offeren. Vgl. Fr. it se ferait fesser pour un écu; Hd. er liesse
sich um einen halben Kreuzer schinden; Eng. a goose cannot graze after him; he is a
skinflint.
343. Het is er de dood in de pot,
gezegd van een plaats of een gezelschap waar men zich gruwelijk verveelt, omdat het

er zo stil en doods is, waar niets omgaat. Men meent dat de oorspr. dezer zegswijze
moet worden gezocht in 2 Kon. 4:39-41: „het geschiedde als zij aten van dat
moes, dat zij riepen en zeiden: Man Gods, de dood is in de pot! En zij konden het niet
eten". Anderen denken aan de dood op het ganzenbord (in het Eng. betekent
death-in-the-pot verborgen gevaar). Vgl. Hd. Tobias sechs, vers drei, als uitdrukking
van verveling.
344. Er uitzien als de dood van Ieperen,
er zeer mager en vervallen uitzien. Met het oog op de Nederduitse uitdr. he sutt ut
as de Dod van Lubeck lijkt het waarschijnlijk dat we moeten denken aan een schildering van een dodendans, waaraan zeker deze Nederduitse uitdr. haar ontstaan te
danken heeft: in Lubeck immers trof men een dergelijke voorstelling aan. Wellicht
heeft er ook een bestaan te Ieperen, wat niet onwaarschijnlijk is, daar zij in zeer
vele plaatsen van West-Europa gevonden worden of werden, en bewaart deze
spreekwijze een herinnering daaraan. Steun vindt deze verklaring in de uitdr.
aussehen wie der Tod von Basel, wie der Tod im basler Totentanz. in welke stad
ook een muurschildering (van Holbein) van een dodendans bestond; aussehen wie
der dresdner Totentanz. Dat men voor de verklaring van de uitdr. te denken heeft
aan de Zwarte Dood, die in 1349 ook te Ieperen woedde, is niet zo waarschijnlijk,
daar deze over geheel West-Europa verschrikkelijk heerste en niet alleen in die
plaats. Vgl. Fr. avoir une mine de déterré, un visage de l'autre monde; avoir l'air
d'un revenant; Eng. to look ghostly; to be a bag of bones. — Synoniemen zijn:
er uitzien als de geschilderde of de geletterde dood, of als de dood op rolletjes.
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345. Ik mag doodvallen als.,
een sterke verzekering der waarheid van hetgeen men beweert; in Zuid-Nederland
eveneens bekend, waar men in dezelfde zin ook zegt: Ik wil eeuwig branden, als....
In Noord- Holland: ik laat me teren; in de 17de eeuw: ik laat me wippen (d.i. aan de
wipgalg hangen); in de 18de eeuw: ik wil me laten kortoren; Hd. ich will des Todes
sein, werden; ich will Matz (of Hans) heissen; du solist mich einen Schelm heissen
enz.; Eng. may Idrop down dead; may Idie; ram an ass; my name is Jack Robinson;
I am a Dutchman if. Vgl. nog God mag me straffen; mag mie de bok steuten
(Gron.); ik laat me rekken (van hier tot Rome); 'k laat me ophangen (Fr. je veux
être pendu; Eng. I'll be hanged ij), laat me kappen; mijn kop af, mijn kop voor
mijn voeten; 'k laat me villen; 'k wil verzinken (Eng. sink me), verdonderen; ik mag
barsten; 'k wil verdoemd zijn (eeiivig gloeiende verdoemd zijn); de duivels mogen
mij oppakken; 'k wou dat dit brood in mijn keel bleef steken (Fr. que ce morceau
de pain m'étrangle; Hd. dass mir das Brot im Halse stecken bleibe).
346. Iemand doodverven met iets,
hem als de dader ervan beschouwen; ook met betr. tot een ambt of een post gezegd:
hem daarvoor bestemd houden. Sinds het begin van de 18de e. bekend. Onder de
doodverf (Eng. dead-colour) verstaat men de eerste verf die een schilder oplegt, de
grondverf. Staat een schilderij in de doodverf, dan is zij slechts in de grondverf
geschilderd; vandaar dat doodverven de betekenis kan aannemen van: in ruwe
trekken aangeven, schetsen; ook met woorden schetsen of benaderend weergeven
en vandaar voorbestemmen, vooral bij gerucht. Zo wordt iemand áls de dader van
iets of met een ambt gedoodverfd, als men vermoedt, gist, dat hij het bedreven
heeft, of het ambt zal krijgen. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
347. Dat is geen doodzonde,
dat is niet erg, niet onoverkomelijk. Eig. is het geen grote zonde, die de staat van
genade wegneemt; een doodzonde is een zonde die de ziel doodt, d.i. haar berooft
van de liefde en de genade Gods; vandaar in verzwakte betekenis onvergefelijke
fout; vgl. Fr. un crime. Kerk.-lat. peccatum mortale; Fr. péché mortel; Hd. Todsunde; Eng. deadly (mortal) sin. Onder de doodzonden verstaat men thans iets
anders dan onder de hoofdzonden; deze zijn: hovaardij, gierigheid, onkuisheid,
nijd, gulzigheid, gramschap en traagheid.
348. Zo doof als een kwartel,
zeer doof, stokdoof. De verklaring van deze uitdr. is moeilijk, daar een kwartel volstrekt niet doof is, evenmin als een lijster, en toch vindt men in het later Latijn
surdior turdo, dover dan een lijster, en ook evenmin als een ekster of een snip;
terwijl men toch in het Fries zegt sa dof as in ekster, as in snip naast sa dof as in
kwartel. Elders kent men ulke-doof, zo doof als een bunzing, allemaal dieren,
waarvan het in 't geheel niet bekend is dat zij die eigenschap bezitten. Daar de
kwartel tot die dieren behoort, welke, wanneer zij angstig worden, stil op de grond
ineengedoken blijven zitten, zodat men er wel op kan trappen zonder dat zij zich
verroeren, of een geweer vlak bij hen kan afschieten zonder dat zij opvliegen, zozeer
zijn ze door schrik en angst bevangen, is het niet onmogelijk, dat men hem voor doof
heeft gehouden. Ook is het bekend dat in de broedtijd het wijfje in een staat van
verdoving verkeert en meermalen op het nest blijft, wanneer men erbij gaat staan').
In Z.-Nederl. is ook bekend zo doof als een karpel (= karper). Vgl. Fr. étourdi
1) Zie nog Buiten, 26 Febr. 1927, bl. 106.
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comme un hanneton, un braque, une linotte; sourd comme un pot (ook Ndl. zo doof
als een pot, potdoof; de gedachte 'is: de pot heeft oren, maar horen kan zij niet);
Hd. taub wie ein Auerhahn in der Balz; Eng. as deaf as a mill-stone, as a post, as
a beetle, as an adder (vgl. Psalm 58, vs. 5).
349. Hij is Oostindisch doof,
hij houdt zich doof, hij doet alsof hij niets hoort als hij geroepen, aangesproken of
om iets aangezocht wordt. Deze uitdrukking, niet voor de 19de e. opgetekend, is
ongetwijfeld ontstaan door het verkeer van Nederlanders met oosterlingen, die van
de tot hen gerichte (Nederlandse) woorden niets begrepen en er dus niet op reageerden. Vgl. de soortgelijke uitdrukking aan dat oor is hij doof, daar wil hij niets van
horen, daarmee moet ge bij hem niet aankomen. Fr. faire la sourde oreille; Hd. den
Tauben spielen; Schulzenohren Naben; Eng. to turn a deaf ear to.
350. Iets in de doofpot stoppen,
bij overdracht: opzettelijk over een zaak niet meer spreken, er geen verdere ruchtbaarheid aan geven, haar smoren (vgl. smoorpot, doofpot), veelal ter wille van hen,
die er nadeel of schade door zouden lijden. Eig. gezegd van glimmende turf of
geglommen kolen, die uitdoven wanneer ze in de doofpot gestopt worden; d.i. een
metalen of aarden pot met een goed sluitend deksel, waarin vuur dus bij gebrek
aan zuurstof uitgaat. Fr. étouffer une affaire; Hd. eine Sache vertuschen; Eng.
to hush up an affair.
351. Iemands doopceel lichten,
al het kwaad van hem vertellen dat men weet. Onder een doopceel (-cedel) verstaat
men een uittreksel uit het doopboek, d.i. het boek, waarin de predikant of de
priester de namen der gedoopte kinderen benevens hun leeftijd en de namen van
de ouders en getuigen schrijft, doopregister, terwijl lichten betekent kopie nemen
of laten nemen van. Eigenlijk wil dus de uitdr. zeggen: een uittreksel uit het doopboek laten opmaken, dus iemands afkomst nasporen en mededelen, en bij uitbreiding: vertellen wie en wat iemand is (in malam partem), al iemands ondeugden
opsommen en ruchtbaar maken. De uitdr., uit de 18de e. gestaafd, dateert uit de
tijd toen er nog geen burgelijke stand bestond en zulk een uittreksel voor een wettig
geboortebewijs gold. Iemands doopzegel lichten is een volksetymologische verbastering.
352. Een doorgefouneerde schurk, deugniet (en dergl.),
een doortrapte, door de wol geverfde schurk enz. Fourneren betekent: (geld) storten,
verschaffen; doorgefourneerd wordt in eig. zin gebezigd met betr. tot loterijbriefjes
waarvoor het bedrag voor alle klassen van de loterij direct gestort is; de overdracht
berust op de gedachte: ten volle geldend, volledig, door-en-door het bedoelde zijnde.
Een doorgefourneerd lommerdbriefje wordt in het Bargoens gezegd ter aanduiding
van een prostituee.
353. Het is een doorgestoken kaart,
het is een afgesproken, vooraf bekonkelde zaak. Doorsteken betekende vroeger:
onder iets steken, door iets heenmengen, en vervolgens: bekonkelen, in het geheim
bewerken, bedriegen. Onder een doorsteken kaart verstond men in eigenlijke zin
een kaart die door op een bepaalde, bedrieglijke wijze het spel te schudden, te
mêleren, te voorschijn kwam en iemand ten deel moest vallen (vgl. Eng. to pack
cards); bij overdracht een vooraf bekokstoofde, geënsceneerde zaak. Vgl. de oudere
synonieme uitdr. een ondergestoken kaart, waarin ondersteken ook „tussensteken"
betekent. Fr. un jeu joué, un coup monté; Hd. eine abgekartete Sache, ein (ab)gekartetes Spiel, eine abgeredete, angelegte Karte; eine Abkartung, complot; Eng.
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a preconcerted game; a got-up affair, a cross. In onze eeuw is men gaan zeggen
een doorgestoken kaart; ook de Duitsers spreken van eine durchgestochene Sache
en van durchstechen, „heimliche Anschlage schmieden; (mit einem anderen) unter
einer Decke stecken"; evenals van Durchstecherei en Durchstich, „Betrugerei",
waarbij door sommigen gedacht wordt aan kaarten met een gaatje erin.
354. In iets doorkneed zijn,
er goed in thuis zijn, zeer bedreven, ervaren in zijn. Sinds begin 17de e. bekend, ook
attributief („doorknede sinnen” bij Cats). Een beeld, ontleend aan het bedrijf van
de bakker, die knedende de verschillende bestanddelen van het brood dooreen
eveneens is aan dat bedrijf ontleend doortrapt (Fr. raffiné; Hd. abgefeimt,-mengt;
durchtrieben; Eng. arrant), waarbij men denke aan het trappen van de bakker in
de trog, zoals dit vroeger geschiedde. Vgl. Fr. être versé dans; rompu a; Hd.
bewandert sein in; gewiegt sein in etwas; Eng. to be versed in, conversant with,
seasoned in.
355. Iemand een doorn in het oog zijn,
hem bij voortduring hevige ergernis veroorzaken. Deze bijbelse uitdrukking is
ontleend aan Num. 33:55: „Maar indien gij de inwoners des lands niet zult voor
uw aangezicht uit de bezitting verdrijven, zo zal het geschieden dat, die gij van hen
zult laten overblijven, tot doornen zullen zijn in uw ogen" (zie ook Jozua 23: 13).
Vgl. Fr. cela me blesse les yeux; Hd. das ist mir ein Dorn im Auge; Eng. that's an
eye-sore to me.
356. Een doorn in het vlees zijn,
gezegd van iets dat iemand smartelijk, lastig is, evenals een scherpe, puntige doorn
in ons vlees voortdurend smart veroorzaakt. De uitdr. is ontleend aan 2 Cor. 12:7:
„En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is
mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, (namelijk) een engel des Satans, dat
hij mij met vuisten slaan zou, op dat ik mij niet zou verheffen". Fr. c'est une épine
au pied; Eng. a thorn in the flesh, in one's side.
357. Een doos van Pandora,
een bron van veel ellende en leed. Pandora was in de Griekse mythologie de eerste
vrouw, op bevel van Zeus door Hephaestus geschapen en door Zeus naar de aarde
gezonden om Prometheus, die het vuur van de hemel gestolen had, te straffen.
Epimetheus, de broeder van Prometheus, nam haar ondanks alle waarschuwingen
tot vrouw. Zeus had haar een doos medegegeven en toen zij die opende, vlogen
alle kwalen en rampen eruit, die zich over de gehele aarde verspreidden; alleen
de hoop bleef op de bodem liggen. Fr. la botte de Pandore; Hd. die Buchse der Pandora of Pandorabiichse; Eng. the Pandora's box.
358. Uit de oude doos,
gezegd van verhalen, boeken, toneelstukken enz. uit een lang vervlogen tijdperk,
die men weer ophaalt; ook wel van personen die zeer ouderwets in kleding,
opvattingen of manieren zijn. Het is een metonymische uitdr., waarin oude doos
staat voor hetgeen in een doos lang bewaard is gebleven. Hd. altfránkisch; aus
alter Truhe.
359. Hij komt pas uit de dop,
oorspronkelijk gebruikt van een vogel die uit de eierschaal gekropen en dus pas
geboren is, en bij overdracht ook gebezigd van jonge mensen, die pas komen kijken
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en voor hun leeftijd reeds een groot woord willen voeren of over zaken willen meepraten, waarvan zij nog geen verstand hebben kunnen. Reeds sinds de 15de e.
bekend („Als dese joncxskins eerst uutten doppe sprynghen", Everaert 54). Vgl.
Fr. ne faire que sortir de la coquille of de sa coque; Hd. die Eierschalen noch
hinter den Ohren haben of kaum aus dem Ei gekrochen sein; Eng. to be hardly
out of the shell.
360. Aan een dovemans deur kloppen,
geen gehoor krijgen, t.w. in fig. zin: geen ingang vinden met zijn argumenten,
afgewezen worden. Reeds Mnl. voor eens doven duer cloppen; 16de e.: „tis al voer
een doof mans doere gesongen" (GDS 20); in het Lat. surdis canere, voor doven
zingen. Vgl. vor tauben of fur taube Ohren predigen; Eng. to fall on deaf ears; Fr.
autant en emporte le vent.
361. De draad kwijt zijn,
de samenhang kwijt zijn, niet meer weten waar men gebleven is. Men zal hier wel te
denken hebben aan draad in de zin van: datgene wat maakt dat men zich in een
verhaal of gedachtengang niet verwart, welke bet. aansluit bij de draad van Ariadne,
d.i. in de Griekse fabelleer de draad waarmee Theseus, door de hulp van Ariadne,
de weg vond uit het labyrint van de Minotaurus. Voorheen zei men wel: wie de
draad heeft of krijgt, vindt licht het kluwen. Voorts spreekt men ook van: de
draad (van het gesprek) afbreken of weder opvatten of opnemen. Het is zeker mogelijk
dat men hierbij eer aan de draad bij het spinnen te denken heeft. Vgl. in het Hd. den
Faden (of den Trumm) des Gespráches, der Unterhaltung verlieren; den Faden wieder
aufnehmen of anknupfen; Fr. perdre lefil de son discours; Eng. to lose the thread of
one's discourse.
362. Aan de draad trekken,

veel sterkedrank drinken, een pimpelaar zijn. Deze uitdr. zal wel net zo verklaard
moeten worden als aan de wieg stoten in dezelfde zin: het beeld is dat van een telkens
herhaalde handeling, i.c. het telkens glaasjes wippen.
363. Aan een zijden draad hangen,
in zijn voortbestaan afhankelijk zijn van een dreiging die ieder ogenblik in een
werkelijke aantasting kan overgaan, in een voortdurend dodelijk bedreigde toestand
verkeren; vooral gezegd van het leven. Reeds bij de Grieken en Romeinen uitgedrukt
in een beeldspraak waarin een draad of haar genoemd wordt: Éx rQLXós xpeparat;
tenui filo pendet; Mnl. gheluc hanct bi enen drade cleene (Sp. Hist. I 6 , 56, 51); de
zijden draad wordt reeds in 1540 genoemd (de uitdr. is niet ontleend aan het verhaal
van Damocles (zwaard von Damocles; zie n° 1809). Hd. es hangt an einem Fadlein;
Fr. ne tenir qu'à unfil; Eng. to hang by a (thin) thread.
364. Tegen de draad,
eigenlijk tegen de loop van het weefsel in, dus niet meegaande met de loop der
draden. Bij overdracht wordt dit gezegd van iemand die zich verzet, eigenzinnig,
dwars, in de contramine is. De Brune spreekt van „Menschen die alles tegen den
draad en wolle nemen” (Embl. 89). Vgl. Fr. aller a contrefil of contre lefil de l'eau
(tegen de stroom in); Hd. widerhaarig, widerborstig sein; Eng. against the grain,
the hair.
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365. Voor de(n) draad komen,
te voorschijn komen, zich vertonen aan een gezelschap. Draad moet hier gespannen
draad betekenen, die tot afscheiding dient, bijv. tussen degeen die iets vertoont en
het publiek, of bij een rechtbank als afscheiding waarachter de beschuldigde staat;
vgl. voor de balie (het hekje) komen.
366. Elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar,
vele kleintjes maken tenslotte een groot; toegepast op arbeid die veel geduld en tijd
vereist: door iedere dag er wat aan te doen, komt tenslotte een groot werk gereed.
Reeds vermeld door Goedthals (blz. 29). Hd. Alle Tage ein Faden macht des
Jahrs ein Hemde; Eng. a pin a day is a groat a year; Fr. petit a petit l'oiseau fait
son nid.
367. Een draai aan iets geven,
de zaak zo voorstellen, van zulk een kant laten zien, zo draaien, dat zij een ander
voorkomen krijgt; er een andere wending aan geven. Het is een navolging van de
Fr. uitdr. donner un tour, une tournure à quelque chose; vgl. Hd. einem Dinge
eine Wendung geben; einem Dinge einen andern Mantel umhdngen (of eine andere
Nase stellen); Eng. to put a new face on something.
368. Zijn draai hebben,
in zijn schik zijn; eig. zo draaien, een zodanige draaiing gevonden hebben, dat men
goed opschiet; zijn draai hebben in iets, er schik, plezier in hebben. Een gewestelijke
variant is zijn slinger habben of zijn slingertje vinden. Vgl. Eng. to take one's swing,
volop genieten. In Z.-Nederland zegt men aan den draai komen of zijn voor (goed)
op gang komen, zijn. Hd. er ist im Zug, in seinem Esse.
369. Zijn draai nemen,
van politieke overtuiging of taktiek veranderen, zijn rokje omkeren (zie aldaar),
omdraaien. Deze uitdr. is alg. in gebruik gekomen doordat zij een geliefkoosde
wending was van het lid der Tweede Kamer F. Lieftinck (geb. 1835; van 1878 tot
zijn dood in 1917 afgevaardigde van de liberalen). Vgl. omzwaaien, in studententaal, van studievak veranderen.
370. De draak steken met iets,
er de spot mee drijven. Deze uitdrukking herinnert aan St.-Joris, eigenlijk Georgius,
prins van Cappadocië, die omstreeks het midden van de 3de eeuw leefde, en een
vreselijke draak, die het land onveilig maakte en de dochter van de koning wilde
verslinden, met zijn degen doodde. Deze ridder werd in de middeleeuwen de
christelijke ridder, die de draak, d.i. het heidendom doorstak (anderen nemen aan
dat de draak niet het heidendom maar de duivel voorstelde, met wie men graag
solde en spotte); toen ook kreeg hij evenals ieder ridder een wapenschild: een rood
kruis op een zilveren veld. Op vele muntstukken uit de 15de en 16de eeuw vinden
wij hem afgebeeld, met het kruis op zijn wapenrok, te paard of te voet de draak
dodende, nu eens met een speer dan weer met een zwaard. In optochten en processies kwam hij meermalen voor: o.a. in 1550 te Amsterdam, waar hij in een processie meereed en met een lans naar een grote, groene draak stak'). Albrecht

1) Een dergelijke voorstelling vindt men nog op een schilderij van Derkinderen in het Suasosmuseum te Amsterdam.
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Durer zag hem te Antwerpen, terwijl de draak door een dame, die Sint- Margriet
voorstelde, aan een rood lint voortgetrokken werd. Hij mocht in geen optocht
ontbreken, waarin hij voor de grap zijn lans zwaaide, en ermee stak in een linnen
draak, met stro opgevuld. In de stadsrekeningen van Axel van 1504-1505 leest
men o.a. nog: „Van dat hij met zijnen peerden voerde op de sle een personaige in de
processie ende voort dat hij de greppe vulde met eerde daer men de drake stac".
Aan deze processieverroning is vermoedelijk de uitdr. de draak met iets (voorheen
ook met iemand) steken ontleend; het beeld is dan dat iemand maar voor de leus
iets zegt, zonder dat het hem ernst is.
371. Op dreef zijn, iemand op dreef helpen,
goed aan de gang zijn; iemand op gang helpen. Dreef is hier een afleiding van het
wkw. drijven in de zin van voortdrijven, voortgaan, en de uitdr. staat gelijk met
op gang zijn, resp. helpen. Voorheen zei men ook op zijn dreef zijn. Vgl. Fr. être en
train, mettre en train; Hd. in Fluss kommen, bringen; im Zuge sein, in Gang (Zug)
bringen, setzen; Eng. to be in gear; to be in (good) form; to give a start to.
372. Alle goede dingen bestaan in drieën,
schertsend gezegd met betr. tot een opeenvolging van drie zaken of voorvallen.
Het getal drie speelt in de oude zeden een grote rol, maar allicht zou de algemene
uitspraak niet zo absoluut voortleven in de volksmond, als zij niet als rechtsregel
van grote betekenis was geweest. Er zijn volgens het oude rechtsbestel drie dingen,
d.i. gewone terechtzittingen, drie gemene waarheden, drie ommegangen. Het echte
ding duurt drie dagen. Eerst driemalig verstek heeft volledig gevolg. Wie zijn macht
over een onroerende zaak uiterlijk wil vertonen, moet die drie dagen bezitten en er
drie gasten ontvangen. Een pand mag eerst aan de pandhouder als eigendom
worden toegewezen, als het drie maal ter lossing geboden is. Is er gepand aan
iemands poortrecht, dan moet hij driemaal om de blauwe steen worden geleid
alvorens te worden ontpoorterd. Wie hapert of stamelt bij het doen van de eed,
wordt geacht die niet gedaan te hebben; in gewichtige zaken mag hij echter die eed
driemaal beproeven. Bij verkoop moet men somtijds de zaak driemaal bieden,
uitroepen (om tot verzet gelegenheid te geven); vandaar het nog thans zeer gewone
„eenmaal, andermaal, ten derden (ten laatsten) male". Waar het een oproeping ter
terechtzitting geldt, wordt hier en daar, o.a. in zeezaken, aan de drie, ten over
vloede, om de maat vol te meten, nog een vierde toegevoegd. Ook dit gebruik
schijnt in de volksmond bewaard in de uitdrukking driemaal is scheepsrecht
(en één voor de knecht). Driemaal was dus in vele opzichten recht, waarbij evenwel
vaak „ex superabundantia" een vierde kwam. Daar nu op zee driemaal in vele
gevallen recht was, kan men gedacht hebben, dan moet bij die driemaal, die
scheepsrecht zijn, ook een vierde, die men dan in scherts en onnadenkend iets voor
de knecht heeft genoemd. Vgl. Fr. le troisième coup fait feu; Hd. aller guten Dinge
sind drei; Eng. the third time is lucky of catching time.
373. Het is een driedekker,
toegepast op grote of bazige vrouwen of meisjes. Eigenlijk is een driedekker (Eng.
three-decker; Hd. Dreidecker) een schip met drie verdekken, oudtijds het grootste
kaliber van oorlogsschip. Het Eng. three-decker wordt ook gebezigd voor een
roman in drie delen, zoals die vooral in de Victoriaanse literatuur zeer gewoon was.
Vgl. Fr. c'est une grande haquenée, een wijf als een paard; un cuirassier; Eng.
a she-dragoon; Hd. ein Dragoner (evenals Ndl. dragonder, forse vrouw, manwijf).
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374. Drinken (zuipen) als een Tempelier,
overmatig drinken (nl. geestrijk vocht). Deze spreekwijze heeft haar ontstaan te
danken aan de omstandigheid dat in de laatste tijd van het bestaan der orde de
Tempeliers van allerlei ondeugden, ook dronkenschap, beschuldigd werden. De
Tempeliers vormden een geestelijke ridderorde, gesticht in de eerste helft der
12de eeuw en in 1312 opgeheven; hun naam danken zij aan de plaats van hun eerste
zetel, die zich nl. op de plaats bevond waar de tempel van Salomo gestaan had.
Vgl. Fr. boire comme un templier; être gris comme un cordelier (franciscaner);
Hd. trinken wie ein Templer; Eng. to drink like afish of afiddler.
375. Op het droge zitten,
vast, verlegen zitten; ook in de zin van geldgebrek hebben. De uitdr. is ontleend
aan het zeewezen, nl. aan een schip dat op een bank of een ondiepte is vastgelopen,
die bij laag water droogvalt. Hiernaast is ook bekend hij zit als een vis op het
droge, waarbij men natuurlijk te denken heeft aan een vis die op het strand ligt.
Vgl. Fr. être a sec; Hd. aufdem Trocknen sitzen; Eng. to get aground.
376. Dromen zijn bedrog,
aan hetgeen men gedroomd heeft, moet men geen waarde hechten; thans vooral
gebezigd met betr. tot illusies die men in de droom verwerkelijkt gezien heeft,
maar oorspr. met betr. tot boze dromen, aan welke men gemaand wordt niet te
veel geloof te hechten, hoewel het geloof aan de betekenis van voorspellende
dromen eertijds zeer algemeen was. Uiteraard een zeer verbreid en oud sprw.
Sinds de 17de e. komt er als ontnuchterend toevoegsel bij voor: ... maar kak je in
je bed, je vindt het 's morgens nog (Eerl. Pluckvogel 255a, Antw. 1669). Hd. Tri ume
sind Schaume; Fr. tous songes sont mensonges; Eng. dreams are shadows of lies.
377. Nog niet droog of nog nat achter de oren zijn,
zeer jong en onervaren zijn, eigenlijk nog zijn als een pasgeboren wezen. Meestal
wordt het gezegd, wanneer een kind praat over dingen die alleen grote mensen
kunnen beoordelen; ook van jongelieden die vroeg huwen. De uitdr. berust hierop
dat de huid van ongeboren kinderen, evenals alle weefsel dat niet in rechtstreekse
aanraking met de buitenlucht komt, vochtig is; na de geboorte wordt de huid
harder en droger, maar waar nu huidplooien de werking van de lucht belemmeren,
duurt dit proces langer dan elders, dus aan de liezen, aan de bilnaad en ook achter
de oorschelpen. Die laatste plek valt het meest in het oog en gaf aanleiding tot de
onderhavige zegswijze. In Z.-Nederl. nog groen achter de oren zijn; voorts dial.
het wiegestro nog achter de oren hebben. Vgl. Fr. si on le pressait derrière les
oreilles (of si on lui tordait le nez) it en sortirait encore du lait; Hd. noch nicht
trocken (of noch nass) hinter den Ohren sein; Eng. he hasn't got the hay-seed out of
his hair yet; the cradle straws are scarce out of his breech.
378. Een droogpruim of droogpruimer,
eigenlijk iemand die eet zonder er iets bij te drinken. Pruimen betekent lekker
(zitten) eten; het is misschien niet hetzelfde woord als pruimen voor tabak kauwen.
Met een droogpruim (van een vent) bedoelt men fig. een droge, saaie, vervelende
kerel (Fr. un rasoir, un paquet, un bassin; Hd. ein lederner Kerl, ein Leimsieder;
Eng. a proser; a prig). Niet voor de 19de e. opgetekend. Iemand niet kunnen of
willen pruimen betekent hetzelfde als hem niet lusten, niet op hem gesteld zijn. Een
maaltijd waarbij men niet drinkt, noemt men wel een muizenmaal(tijd).
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379. De druiven zijn zuur,
gezegd wanneer iemand van iets dat hij graag zou willen hebben, doch niet kan
krijgen, met verachting spreekt. De spreekwijze is ontleend aan een fabel van
Aesopus (n° 33) waarin de vos, toen de druiven hem te hoog hingen, zei, dat hij ze
niet lustte (Nederl. bewerkingen in Esopet, n° 55; Vondels Waranda der Dieren,
n° 50). Vgl. Fr. ils (les raisins) sont trop verts (et bons pour les goujats); Hd. die
Trauben sind (ihm zu) sauer; Eng. the grapes are sour.
380. Het was een dubbeltje op zijn kant,
het was een hachelijk geval, het had even goed slecht (of anders) kunnen aflopen,
zoals een dubbeltje dat op zijn kant staat, in een zeer wankele positie dus, licht kan
omvallen, en even goed naar links als naar rechts. Eng. it was but the turning of a
feather; a toss-up.
381. Een duifje zonder gal,
in figuurlijke toepassing van mensen, vooral van onschuldige meisjes gezegd, in de
zin van: een onschuldig schepsel, zonder arglist of boosheid. Deze zegswijze is ontstaan naar aanleiding van het oude volksgeloof dat sommige dieren, met name de
duif, geen gal zouden hebben, en de gal kan, volgens oude fysiologische opvattingen,
een toornige of wrevelige stemming opwekken. Vgl. Fr. être sans fiel; Hd. ein
Täubchen ohne Galle; Eng. to be pigeon-livered, geen gal hebben. In het Frans is
un pigeon een onnozele hals; une colombe een onschuldig meisje. Synoniem
was een botje zonder gal; vgl. n° 1596.
382. In duigen vallen,
mislukken. Onder duigen verstaat men stukken wagenschot, tot het samenstellen van
houten vaten bestemd, en die door hoepels bij elkaar gehouden worden. Als de hoepels wegzakken of loslaten, vallen deze plankjes uit elkaar en mislukt het vat; vandaar
dat deze uitdrukking in het algemeen gebruikt wordt voor instorten, mislukken. Sinds
+_ 1600 bekend. Vgl. ook de bodem inslaan, welke uitdr. eveneens ontleend is aan een
vat. Fr. tomber en javelle; Hd. in die Bruche gehen; Eng. to fall to the ground, to
pieces.
383. Iemand of iets onder de duim hebben,
hem of het in zijn macht hebben, vaak in toepassing op kennis die men beheerst. De
duim, als de sterkste vinger, wordt hier genomen als het zinnebeeld van macht (vgl.
Fr. avoir du pouce, kracht hebben); zie b.v. de volgende aanh. uit Vondels gedichtje
Op den koperen Duim van 't beelt des Hartogen van Alba: „O Dwinglandy wat zijt
ge bros! Gy hadt wel eer den duim er op: Nu strekt uw duim Hoofts zinnepop"
(zie Hoofts Gedichten, ed. Stoett I, 320). In de 17de e. zei men ook iemand bij den
duim houden; onder den duim komt in de 16de en 17de e. voor in de zin van: in het
geheim. Fr. tenir la bride haute a quelqu'un; Hd. einen unterm Gaumen halten; Eng.
to have a person under one's thumb. Niet wsch. is dat deze uitdr. een herinnering bewaart aan de Romeinse worstelwedstrijd waarbij de overwinnaar de overwonnene,
als teken van de behaalde zege, de duim op het oog drukte. Vgl. hiermee Hd. einem
den Daumen aufs Auge setzen, halten, ihn zwingen, en Ndl. iets onder de knie hebben.
384. Iets op zijn duimpje) kennen (weten),
het perfect weten, kennen. De oudere vorm (reeds bij Everaert, 1523) is iets op zijn
duim hebben, met de bet. het kunnen draaien zoals men wil, en vandaar: het in zijn
macht hebben, er geheel meester over zijn. Duim wordt hier, met woordspeling,
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tegelijk gebruikt in de zin van vingerlid en van pin waarop een deurhengsel draait').
Mn!. het draeit op minen dume, ik heb er over te beschikken; vele op sinen dume
hebben, veel in de melk te brokken hebben; 17de eeuw: alles na zijnen wervel
draaien. Zo kon op zijn duim in bepaalde verbindingen de bet. aannemen van
geheel en al, grondig, nauwkeurig. In het Frans zegt men: savoir quelque chose au
bout des doigts of sur le bout des doigts; Hd. etwas an den Fingern (of am
Schnurchen) haben; Eng. to have a thing art one's fingers' ends.
385. Iets uit zijn duim zuigen (gezogen hebben),
het verzinnen, verzonnen, gefantaseerd hebben. Ouder uit zijn vinger zuigen (,,Hy
cant uut sijn vingher suyghen", GDS 28), wat schijnt te berusten op een overoud
volksgeloof volgens hetwelk men van sommige zaken kennis kan krijgen door een of
meer vingers in de mond te steken. Dat men later duim is gaan zeggen, berust zeker
op gedachte aan het zuigen op de duim van kleine kinderen, als een loze, ijdele
handeling. Hd. sich etwas aus den Fingern (dem kleinen Finger, dem Daumen)
saugen; Eng. to suck a thing out of one's fingers' ends. Geen equivalent in het Fr.
386. Iemand de duimschroeven aanzetten,
hem deerlijk in het nauw brengen met lastige en dringende vragen. Deze spreekwijze,
die niet oud is, zinspeelt op de pijnbank, waarop iemand door middel van een
schroef (Mn!. duumiser), waartussen zijn duimen gezet worden, en die men aandraaide, tot spreken gedwongen werd. Vgl. Fr. mettre, serrer les pouces a quelqu'un;
Hd. einem (die) Daumenschrauben ansetzen, anlegen; Eng. to put the screw on a
person.
387. Een Egyptische duisternis,
een ondoordringbare duisternis. Deze uitdr. is ontleend aan Exodus 10:21: „Daar
zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal". Vgl. Fr.
it y fait noir comme dans un four; Hd. Aegyptische Finsternis; Eng. Egyptian (of
Memphian) darkness. — Eveneens een bijbelse uitdr. is (het land der) buitenste
duisternis, waarmee eig. de hel bedoeld wordt: „En de kinderen des koninkrijks
zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en
knersing der tanden" (Matth. 8:12; zie ook 25:30).
388. Ook een duit in 't zakje doen,
meespreken in de ene of andere zaak; waar over iets gesproken wordt ook een
woordje zeggen, bepaaldelijk om een beschuldiging te verzwaren; eig. zijn aandeel in
iets betalen, en vandaar recht van meepraten hebben. De uitdr. zinspeelt op de
collecte in de kerk. Vgl. de Zuidndl. zegswijze: een oordje in 't schotelken leggen,
mede zijn woord spreken; altijd een oordje in de schaal te leggen hebben, altijd en
op alles iets aan te merken, te beknibbelen vinden; zijn boontje bijleggen. Fr. cirer
son coup en carabin; dire son mot; y mettre du sien; Hd. seinen Senf of seinen
Dreier dazu geben; Eng. to contribute one's mite; to put in one's word (of oar); to
throw one's stone to the pile.

1) Vgl. De Brune, Emblemata, bl. 278:Al haer knicken en oogh-slagen zijn zoo veel hangduymen, daer zyn deure moet op draeyen; en het 17de-eeuwse werveldraaier (Vondel, Rommelpot 617).
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389. Bij de duivel te biecht gaan of komen,
net aan het verkeerde adres zijn, iets toevertrouwen of vragen aan iemand die het
juist niet weten mag of die alle reden heeft het juist niet toe te staan. In de 16de
eeuw: „Hij gaet teghen den Buel te bijchte" (GDS 111). Hd. Beim Teufel zur
Beichte kommen; Fr. se confesser au renard; Eng. to go to the wrong shop.
390. Den duivel inhebben,
erg kwaad zijn; buiten zich zelf zijn van woede of spijt. In eigenlijke zin: de duivel
in het lijf hebben, door de duivel beheerst, bezeten worden, zijn; syn. de hel
inhebben. Vgl. Fr. avoir le diable au corps, „agir avec passion"; in dez. zin Hd.
er hat den Teufel im Leibe; Eng. to have the (of a) dog in one's belly; to have the
black dog on one's back, „to be in low spirits, or in the sulks".
391. De duivel schijt altijd op de grootste hoop,
triviale uitdrukking om aan te duiden dat de fortuin de alreeds rijken begunstigt,
dat bij hen die veel geld hebben er altijd nog licht meer bij komt. Twee gedachten
komen hierin samen, nl. de voorstelling van goud als aards slijk, en die dat bij het
ontstaan (in korte tijd) van een buitengewoon groot fortuin er altijd iets niet pluis
is, het „nicht mit rechten Dingen zugeht". Hd. der Teufel scheisst bloss auf dungte
Aecker; der Teufel schmeisst, wo Dreck ist, mehr zu; Fr. la pierre va toujours au
tas; Eng. money breeds money. Vgl. nog Nd.: De brut heft, dem but men brót
(Tunnicius, 1514).
392. Als je van de duivel spreekt, trap je op zijn staart of rammelen zijn benen,
gezegd als iemand juist komt op het ogenblik waarop men met een ander van hem
sprak. Deze zegsw. is zeer wijd verbreid en was ten minste al in de 16de eeuw bekend
(„Daermen van den duvel cout, hij isser gheerne omtrent", Goedthals 9; Celestina
T i r°); zij berust op de overtuiging dat het noemen van de naam van de duivel hem
oproept, dat men hem zich daardoor op de hals haalt. In Z.-Nederl. ook als ge van
den duvel spreekt, wijst hij zijn staart. Hd. wenn man des Teufels gedenkt, ist er
nicht weit (zie versch. varianten bij Wander 4, 1098); Eng. talk of the devil and he is
sure to appear of: he'll either come or send; ook: talk of an angel and you'll hear the
flutter of her wings; Fr. quand on parle du loup, on en voit la queue; Lat. lupus in
fabula.
393. Onder iemands duiven schieten,
hem iets afsnoepen, hem onderkruipen, hem zijn klanten afhalen. In eigenlijke zin
wil deze uitdr. zeggen: schieten onder de duiven van een ander, wat in vroegere tijd
uitdrukkelijk verboden was. Koning Filips verbood bij plakkaat van 13 april 1559
„dat iemand enige zwanen of Duiven, met bussen of met bogen zou schieten....
op verbeurte de eerste reize van vijf en twintig gulden, te appliceeren ten behoeve
van den Grave, of ten behoeve van de Pachters der Zwanerij, of van de Vasallen
Zwanerij hebbende en gebruikende, en Eigenaars of bezitters der Duifhuizen of
Duivenwachters twee derdenparten, enz." De Staten- Generaal vaardigden 11 januari
1642 eveneens een verbod uit op het schieten van duiven. Oorspronkelijk zal de
uitdr. dus willen zeggen: schieten onder de duiven, die behoren in het duifhuis of
duivenkot van iemand, die dit in eigendom of in leen bezit. Ondanks dit verbod zal
toch menigeen het stilletjes hebben gedaan, te eerder, omdat duiven gemakkelijk
onder schot te krijgen zijn. Vandaar de fig. toepassing. Vgl. Fr. aller sur les brisées
de quelqu'un; pêcher dans les eaux d'un autre; mettre la faucille dans la moisson
d'autrui; Hd. einem ins Gehege kommen; Eng. to break into a person's preserves.
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394. De gebraden duiven zullen u niet in de mond vliegen,
gezegd tot hen die menen dat zij zonder inspanning tot welvaart kunnen geraken.
Vgl. Fr. attendre les alouettes toutes roties; les alouettes roties ne se trouvent pas
sur les haies; Hd. esfliegen ihm die gebratenen Tauben nicht ins Maul; Eng. plums
will not drop into his mouth; the larks fall there ready roasted. De uitdr. is ontleend
aan de beschrijving van Luilekkerland (Fr. le pays de Cocagne; Hd. das Schlaraffenland; Eng. the Land of Cockaigne); in een 16de-eeuwse tekst daarvan') heet het:
„Desgelijcx soo sietmen daer over alle 't lant in de lucht de Hoenderen, Gansen,
Duyven, Snippen, ende ander Ghevoghelte vlieghen, ende zijn al 't samen wel
gebraden, ende isser yemant soo luy dat hyse niet vangen en mach, so vlieghen sy
dien wel van-selfs inde mondt, indien by zijn mondt open doet, ende daer na gaept".
Reeds bij klassieke schrijvers is sprake van gebraden varkens die rondlopen, en
gebraden lijsters die iemand om de mond vliegen.
395. Iemand dwarsbomen,
iemand in zijn ondernemingen tegenwerken, hem beletten iets te volvoeren. Eig. een
boom dwars over de weg leggen om de doorgang te verhinderen, dus de weg versperren (d.i. met een spar afsluiten). Syn. was in de 17de eeuw iemand slagbomen
en iemand de weg draaibomen; vgl. Gron. dwaarsbungeln. Fr. contrecarrer
quelqu'un; Hd. einem in die Quere kommen; Eng. to thwart a person. In dezelfde
zin: iemand de voet dwars zetten. — Bij iemand dwars zitten in de zin van hem
hinderen, kan men denken aan dwars in het vaarwater zitten, maar als het reflexieve
betekenis heeft, wordt wsch. eer gedacht aan dwars in de maag of in de keel zitten.
Hd. das wurmt ihn, das kann er nicht,verschmerzen; Eng. it sticks in his gizzard, it
worries him; Fr. cela le chiffonne, it a cela sur le coeur.

1) Veelderh. Geneuchl. Dichten (ed. Letterk., 1899), bl. 144.
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396. Een vreemde eend in de bijt,
iemand die als vreemdeling opvalt in een bepaald gezelschap. De uitdr. is minstens
al sinds de 17de eeuw bekend. Als 's winters het water dichtgevroren ligt, verzamelen de eenden zich in en om bijten; een vogel van afwijkend ras die zich daarbij
voegt, valt allicht op. Hd. einefremde Ente im Loch (vgl. er fállt drein wie die Ente
ins Loch, Wander 1, 824).
397. Eendracht maakt macht,
door eensgezindheid is men sterk. Deze spreuk, het devies van de voorm. Republiek der Verenigde Nederlanden, en thans nog dat van België („1'union fait la
force", „eendracht baart macht") is een vert. van Lat. concordia parvae res crescunt
(aldus bij Sallustius, Jugurtha 10).
397a. Eenvoud is het kenmerk van het ware,
Ndl. vertaling van de tot een spreekwoord geworden lijfspreuk van Boerhaave:
simplex sigillum verf.
Die het eerst komt, het eerst maalt. Zie bij Malen.
398. Van eeuwigheid tot amen (duren enz.),
uiterst lang duren, met het bijdenkbeeld van het vervelende daarvan. Scherts.
variant van de bijbelse uitdr. van eeuwigheid tot eeuwigheid aan het slot van Davids
lofzang (1 Kron. 16:36). aanknopend bij hetgeen daar onmiddellijk op volgt: „En
al het volk zeide Amen".
399. Effen is kwaad treffen,
het is moeilijk iets precies te vinden zoals men het hebben wil; ook: men kan het
moeilijk ieder naar de zin maken. In de 17de eeuw zeide men „effen is quaad te
passen; dat is, men kan het alle man niet effen te pas maken" (Winschooten 185);
„effen is kwaalijk passen, it is very difficult to satisfy every one" (Sewel 210). In het
Fries: effen is slim (of kwea) treffen; de wet fan effen is slim to treffen; vgl. Fr. on ne
peut pas contenter tout le monde et son père.
400. Het ei van Columbus,
een zaak die men wonderlijk acht, zolang men ze niet weet, maar die onbeduidend
blijkt te zijn als een ander haar verklaard heeft; ook ter aanduiding van iets dat
iedereen kan, als een ander het maar eens voorgedaan heeft. Benzoni verhaalt het
eerst in zijn Historia del mondo nuovo (Venetie, 1565), dat volgens horen zeggen
Columbus in 1493 op een gastmaal bij een kardinaal Mendoza een ei op de
bekende wijze zou hebben neergezet. In Calderons La dama duende (1629), bij ons
uit het Frans vertaald als Het spokend weeuwtje en als De nachtspokende Juffer,
komt hetzelfde verhaal met een ei voor, doch aldaar heet dit huevo de Iuanelo, het ei
van Jantje, terwijl Vasari, Vite de'piu eccellenti architetti, pittori e scultori italiani,
anno 1550, hetzelfde feit mededeelt als verricht door de bouwmeester Brunelleschi.
Fr. l'aeuf de Colomb; Hd. das Ei des Kolumbus.
401. Het ei wil wijzer zijn dan de kip (de hen),
het kind wil wijzer zijn dan de ouders, jongeren willen het altijd beter weten. Zeer
oude ervaringswijsheid, die bewijst dat het „generatiekonflikt" altijd bestaan heeft.
In GDS: „dat ey is cloecker dan die henne". Hd. das Ei will klager dann die Henne
sein; Fr. c'est gros Jean qui remontre a son curé; Eng. teach your grandmother to
suck eggs of to grope (her) ducks.
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402. Eieren kiezen voor zijn geld,
eig. in plaats van het geld dat men vordert of te vorderen heeft, eieren, d.i. naar de
vroegere opvattingen en toestanden, dingen van weinig waarde, kiezen; bij uitbreiding: zich met minder tevredenstellen dan men aanvankelijk eiste, t.w. om althans
iets te krijgen. De schaarste van geld was in Friesland onder Karel V zo groot, dat
men hierin voorzag door met eieren te betalen; 32 eieren golden een stuiver. Het
wassen van de hoofddoeken der rijke boerinnen kostte één ei. De uitdr. is echter
niet voor de 19de e. gestaafd. In het Eng. betekent to take eggs for (one's) money,
een slechte ruil doen. Vgl. Hd. fur alle Schuld nimmt man auch Bohnen- (of Hafer-)
stroh; Kleingeld nehmen; Fr. d'un mauvais débiteur et payeur prends paille et foin
pour ton labeur; comprendre ce queparler veut dire.
403. Dat is het eiereten niet,
dat is niet de zaak waar het in de eerste plaats op aankomt of waar het om gaat, ook
dat is de ware beweegreden niet. Men antwoordt dit als iemand de ware reden van
een handeling verzwijgt en iets anders voorwendt. Hoe de uitdr., die tenminste
reeds sinds ± 1600 bekend is, is ontstaan, is niet duidelijk; dat ermee gedoeld wordt
op het eten van eieren met Pasen, is niet waarsch., daar hieraan geen kunst of
geheim verbonden is. Ook in bevestigende zin: dat is het hele eiereten, daar gaat het
om, dat is de gehele kwestie. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
Eigen haard (etc.). Zie op haard.
Eigen lof stinkt. Zie op lof.
404. Aan het langste of kortste eind trekken,
het winnen, resp. verliezen. Deze uitdr. dateert uit de middeleeuwen, toen men
zeide: om 't lanxste trekken, zien wie de sterkste is, en aent cortste ende bliven, het
onderspit delven. Men zal de oorspr. moeten zoeken in de vroegere gewoonte van te
loten of een twist te beslechten door elke partij uit enige strohalmen er een te laten
trekken; wie de langste trok, had het gewonnen. In Zuid-Nederland is dit strootje
trekken of lotje trekken nog in zwang. Vgl. Fr. tirer a la courte paille, au court fétu;
Hd. den Kurzern ziehen; Eng. to have the better (worse) end of the staff, to get the
worst of the bargain.
405. Het eind is er van weg of zoek,
eig. het is grenzeloos, zonder einde. Men gebruikt deze zegswijze, wanneer er b.v.
sprake is van een verregaande baldadigheid, van brutaliteit enz., in het algemeen om
zijn verbazing uit te drukken over iets, dat men bar en meer dan bar vindt, of wel
waarvan de konsekwenties niet te overzien zijn. Sinds begin 17de e. bekend.
Gewest. het eind is er van of aan verloren. Vgl. Hd. da ist das Ende von weg; das
geht bis in die Puppen.
406. Het eind zal de lasten dragen,
het is licht een riskante onderneming te beginnen, maar aan het eind komen onvermijdelijk de zwarigheden. Zeer oude waarschuwing tegen het aanvatten van (grote)
ondernemingen, zonder de konsekwenties ervan goed te overzien; reeds mnl.: „al
heeft dat beghinne een goet behaghen, teynde voorwaar moet den last draghen",
Scaecspel 29 (1479). Hd. das End muss den Last tragen; Eng. the end tries all.
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407. De eindjes aan elkaar weten te knopen,
gewoonlijk in ontkennende zin: niet kunnen rondkomen, te kort komen, van welke
laatste uitdr. het een omschrijving is. Voorheen: van het ene brood niet aan het
andere weten te geraken, niet uitkomen met zijn geld, zijn inkomen. Eng. to make
both ends meet; to make (the) two ends (of the year) meet; Fr. avoir de la peine a
joindre (of nouer) les deux bouts; Hd. auskommen.
408. In zijn element zijn,
zich in de genoemde of bedoelde omstandigheden thuis gevoelen; op dreef zijn,
gelegenheid hebben al zijn vermogens te ontplooien. Element moet hier worden
opgevat als de middenstof die voor het dierlijke leven onontbeerlijk is, bep. de lucht
en het water, buiten welke geen dier kan leven. Zo is dus een vis in het water in zijn
element, en een vogel in de lucht. Reeds bij Sluyter: „Die sulk een onderhoud
gewent is, Acht dat by in sijn element is, Gelijk de visch in 't water leeft, En in de
lugt de vogel sweeft" (Buyten-leven 3). Evenzo Fr. être dans son élément; Hd. in
seinem Element sein; Eng. to be in one's element.
409. Ter elfder ure,
op het laatste ogenblik, terwijl de tijd dringt. De uitdrukking is ontleend aan de
bijbel, nl. aan de gelijkenis van de arbeider in de wijngaard (Matth. 20:1-16),
waarin verhaald wordt dat de eigenaar van de wijnberg sommige arbeiders, die hij
ledig vond, ter elfder ure (d.i. 's avonds te vijf uren, daar de joodse werkdag om zes
uur eindigde) nog huurde tegen hetzelfde loon, dat hij aan anderen beloofd had.
Hd. in der elften Stunde; Eng. at the eleventh hour; Fr. alleen un partisan de la
onzième heure. — Een ietwat schertsende versterking is om vijf minuten voor
twaalven.
410. Op zijn elf en dertigst,
uiterst traag. Deze uitdrukking is niet, zoals wel beweerd is, ontleend aan de eigenaardige, langzame wijze waarop regeringszaken door de elf steden en dertig grietenijen van Friesland vroeger werden afgedaan, daar de oudste betekenis (sinds begin
17de e. gestaafd) niet is langzaam, maar netjes, naar behoren. Eer zal men moeten
denken aan een vroegere wijze van weven, waarbij men onder een elf-en-dertig verstond een kam, waardoor 4100 draden of 41 gangen kunnen geschoren worden; zulk
een kam is een der fijnste die men kent en het linnen dat daarop geweven wordt, is van
het fijnste en breedste dat bestaat. Daaraan kan op zijn elf-en-dertigst de betekenis
ontlenen van: op fijne, uitnemende wijze, uitstekend, keurig, netjes, en vervolgens van
langzaam, daar zulk een fijn weefsel veel tijd vereist. Vgl. Fr. eest Jean de Lagny qui
n a point de hate; Hd. mit der Schneckenpost.
411. Elf is het gekkennummer of het gekkengetal.
Men heeft in deze zegsw. een woordspeling willen zien tussen het telw. elf en het
znw. elf, een bijvorm van alf, in de zin van gek, zot of dwaas, een betekenis die zich
uit de naam alven of elven voor bedrieglijke, boze geesten, ontwikkeld heeft. Deze
verklaring is echter vrij gezocht. Eer zal men moeten denken aan elf als één minder
dan een dozijn, geen vol dozijn: niet vol heeft immers de bet. van: niet meetellend,
niet au sérieux te nemen.
412. Ze achter de elleboog hebben,
geniepig zijn, streken hebben, de kat in het donker knijpen. De thans gangbare vorm
van de vroegere uitdr. ze achter de mouw hebben (zie ald.).
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412a. Een reddende engel,
iemand die in grote nood ongedachte uitkomst brengt; niet zelden ook enigszins
schertsend in toepassing op iem. die voor een moeilijkheid in het dagelijks leven
of een praktisch probleem een oplossing aan de hand doet. Deze jonge uitdrukking
(pas sinds de 19de eeuw gangbaar) is niet eigenlijk bijbels, maar berust vermoedelijk
wel op een bijbelplaats, nl. op Genesis 48: 16 „Die Engel, die mij verlost heeft van
alle kwaad ". Deze is dan vermengd met de voor zichzelf sprekende verbinding een
redder in de nood; door de toeschrijving aan een engel wordt aan de uitkomst min
of meer het karakter toegekend van het ingrijpen van een hogere macht. In de
andere moderne talen is de verbinding niet als zodanig bekend. — V.a. moet men
denken aan het verhaal van de verlossing van de apostel Petrus in Hand. 12:7.
413. Zonder erg,
zonder kwade bedoeling, niet opzettelijk, onwillekeurig. Erg is in deze uitdr. een
znw. met de betekenis van kwaad; in het Mnl. betekende sonder arch, sonder archeit
of sonder quaet zonder arglist, te goeder trouw. Vandaar ook de uitdr. ergens geen
erg in hebben, er geen kwaad in zien; vervolgens: er geen vermoeden van hebben,
het niet opmerken. Vgl. Hd. ohne Arg; kein Arg daran (of daraus) Naben.
414. Zijn woord is geen evangelie,
wat hij zegt is niet altijd waar. Reeds vroeg bekend: „Ten is ghien Evangelium dat
ghy seght", GDS 49. Onder evangelie moet hier volgens Zeeman niet worden verstaan de blijde boodschap, maar „de onloochenbare en volkomene, van den Eenig
waarachtige zelven afkomstige waarheid, in welken zin over het Evangelie gesproken
wordt in Coloss. 1:5, waar de apostel dit „het woord der waarheid" noemt ".
Fr. ce nest pas parole d'Evangile; Hd. es ist nicht alles Evangelium, was die Leute
reden; Eng. it is not gospeltruth.
415. Iemands evenknie zijn,
iemands gelijke in enig vak van kunst of wetenschap. Hoogstwaarschijnlijk is knie
hier een vertaling van het laat-lat. genu, dat al zeer vroeg de betekenis van knie en
geslacht in zich verenigde; in verschillende Germ. talen komen de woorden voor
knie en geslacht overeen. Bij verschillende Germ. stammen werd de verwantschap
bij knieën, d.w.z. leden, berekend; vgl. Ofri. thredkni, een verwantschap in de
derde graad. Oorspronkelijk is dan een evenknie iemand die met een ander even ver
in bloedverwantschap van de stamvader (in dezelfde graad) verwijderd is. Hd.
einem ebenburtig sein.
416. Een ezelsbrug,
een hulpmiddel waardoor een werk (al te) gemakkelijk wordt gemaakt; zo is een vertaling voor een schooljongen de ezelsbrug om de moeilijkheden van de oorspronkelijke tekst te boven te komen. Ezelsbrug is een vertaling van Lat. pons asinorum,
waaronder men in de scholastiek verstond een zeer ingewikkelde figuur die diende
als hulpmiddel bij de studie der logica, om de middenterm van een syllogisme te
vinden, doch die tevens door haar ingewikkeldheid een middel was om de schranderen van de minder begaafden te onderscheiden (vgl. Rabelais, Garg. et Pant. 2, 28
aan het eind). Vgl. in een andere zin Fr. le pont aux ánes, ben. voor de stelling van
Pythagoras, overdr. „chose si facile qu'elle est a la portée des esprit les plus obtus";
wat wij een ezelsbrug noemen, heet un guide-áne(s); Eng. an asses' bridge; Hd. eine
Eselsbrucke (vroeger in de zin van „Schwierigkeit wovor dumme Leute stutzen").
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417. Iemand op zijn falie komen,
hem afranselen, hem een pak slaag geven. Onder een falie verstond men in de
middeleeuwen een mantel die de vrouwen omsloegen, een soort regenmantel, een
huik, in welke betekenis het woord dialectisch nog bekend is. De uitdr. is dus te vergelijken met: iemand op zijn baadje (n° 106), op zijn tabbaard komen; iemand de
mantel uitvegen; iemand wat op het jak geven, op zijn wambuis krijgen; iemand op
zijn vacht of op zijn vestje komen, en dergelijke. Vgl. Fr. calotter quelqu'un; tomber,
donner sur le casaquin a quelqu'un; Hd. einem Jackenfett —, auf die Kappe geben;
Eng. To give one a good hiding.

418. Faliekant uitkomen,
verkeerd uitkomen, nl. van verwachtingen en berekeningen. Het znw.faliekant (van
falie, gebrek (Ofr. faille) en kant) betekent een niet -rechte hoek, een scheve kant,
eertijds zei men een dijc faliecanten, hem schuins glooiend afwerken, schuins
afsteken. Vandaar dat wij faliekant uitkomen gebruiken voor: niet goed uitkomen,
verkeerd, of zoals men zegt met een pannestuk (niet met een gehele (dak)pan)
uitkomen. In het Land v. Waas betekent faliekant nog „plankzijde die ongelijk is";
elders kent men daer is geen faliekant bij, dat is in orde; zonder faliekant, zonder
fout. Vgl. Hd. die Sache ist schiefgegangen.

419. Fiasco maken of lijden; het is (bleek) een fiasco,
geen succes hebben, een mislukking blijken te zijn. Het znw. fiasco is van Italiaanse
oorsprong en betekent eig. fles. In het Ital. komt far fiasco niet voor; wel appiccare
it fiasco, in de zin van „de kat de bel aanbinden", maar ook in die van „iemand een
smet aanwrijven", vooral door een lasterschrift hem zijn krediet en goede naam
ontnemen. De oorsprong van deze uitdrukking zal moeten worden gezocht in de
middeleeuwse straf voor twistzieke vrouwen waarbij zij een steen, in de vorm van
een fles (Hd. Schandflasche) omgehangen kregen, die zij dan enige uren moesten
dragen. Hieraan kon fiasco de betekenis „schande" ontlenen en de uitdrukking
ontstaan faire fiasco, zich schande veroorzaken, met schande van iets afkomen,
mislukken; vgl. Fr. faire une bouteille (verouderd), een bok schieten; faire fiasco;
remporter une veste; faire four; chuter; Hd. Fiasco machen; durchfallen; Eng. to be a
fiasco; to be afailure; to fall f lat.

420. Een figuur maken, slaan,
in zgn. pregnante zin gebezigd voor: een belachelijke indruk maken, tot een voor
schande worden; de volledige uitdr. in deze zin is een mal, gek of-werpvansotf
belachelijk figuur maken of slaan, waarin figuur de bet. heeft van: positie waarin
iemand bij een bepaalde gelegenheid komt te staan, welke bet. ook in gunstige zin
gebruikt kan worden: een goed, behoorlijk, schitterend figuur maken of slaan. Het
is een vertaling van Fr. faire belle, bonne, triste, piètre (enz.) figure; vgl. Hd. eine
traurige Figur spielen; Eng. to cut (of to make) a bad, poor, good figure. Fr. faire
figure bet. ook: een rol van betekenis spelen, in tel zijn, in welke bet. figuur maken
in de 18de en 19de eeuw ook bij ons gebezigd werd. Bij de eerstgen. uitdr. behoren
ook zijn figuur redden en met zijn figuur verlegen zijn. Vgl. nog n° 1747. Een scherts.
versterking is een figuur als een gieter, waarbij gedacht moet worden aan het enigszins onhandelbare dat zulk een instrument als zodanig eigen is; voorts ook een (
pleefiguur (vgl. n° 1264).
-guralsenp,
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420a. Naar de Filistijnen zijn,
kapot, onbruikbaar geworden zijn. Zinspeling op de langdurige strijd tussen de Israëlieten en de Filistijnen, waarvan de bijbel in Richteren verhaalt. Het is dus te beschouwen als een zwakkere variant op uitdr. als naar de duivel, naar zijn moer zijn. — Een
andere in christelijke kringen bekende zegswijze met deze volksnaam is: afgaan onder
de Filistijnen voor: een vrouw zoeken onder niet-gelovigen. Het is een zinspeling op
Richt. 14:1: „En Simson ging af naar Thimnath, en gezien hebbende een vrouw te
Thimnath, van de dochteren der Filistijnen (2) Zoo ging hij opwaarts (enz.)".
421. Fiolen laten zorgen,
onbezorgd zijn, zich niet bekommeren om hetgeen gebeurt; Gods water over Gods
akker laten lopen. De uitdrukking komt sedert de middeleeuwen voor: in een
gedicht Van den verloren kinderen (in Van Vrouwen ende van Minne, ed.
Verwijs) wordt gezegd (p. 95) dat zij „haar schult laten hopen ende die fyolen laten
sorgen". Verwijs noemde de oorspr. van de uitdr. terecht duister; Stoett meende
haar te kunnen verklaren doorfiolen op te vatten als het mv. van fiool, flesje (Fr.
fiole, Lat. phiola); de zin zou dan zijn: alle zorg en droefheid overgeven aan
de fles, zijn heil en troost zoeken bij de wijn; later zou men zijn gaan denken aan het
muziekinstrument en daardoor ook gaan schrijven violen laten zorgen (reeds 16de e.:
„Ghy verteerent heden, al soudy morghen vasten. Ghy en bepeyst u niet, ghy laet
violen zorghen" Tafelsp. van Al Hoy 15). Het onbevredigende van deze verklaring
is dat fool niet voorkomt in de zin van drink- en wijnfles; het is een flesje of kruikje
voor kostbare stoffen (zie b.v. Op. 5:8: „gouden fiolen, zijnde vol reukwerks").
Door J. Dupont werd in Taal en Tongval 3, afl. 3 een geheel andere opvatting verdedigd: uitgaande van de -eveneens aangetroffen zegsw. laet sorgen die ons borgen,
meent hij dat de oorspr. bedoeling van onze uitdr. geweest moet zijn borgen laten
zorgen; om de overgang tot fiolen te verklaren, neemt hij aan dat in bep. streken
voor borgen gezegd moet zijn lieren, als afl. van het Mn!. ww. liën, lenen (Mnl. W. 4,
564), dat dit geassocieerd werd met lier, het muziekinstrument (t.w. de oude draailier, zie n° 968), en dat men als een opzettelijke grap op een zeker ogenblik in plaats
van lieren laten sorgen is gaan zeggen violen (fiolen; de spellingen met v en f lopen
inderdaad door elkaar) laten zorgen. Deze verklaring is zeer gezocht en heeft
bovendien als bezwaar dat er geen bewijs is dat liër, lier voor borg in het Mn!. ooit
bestaan heeft. De uitdr. is ook in het Nd. en Deens bekend. — Borgen baart zorgen
is een oude wijsheid; vooral in het Duits in vele streken bekend (zie uitvoerig
Wander I, 431 vg.).
422. De fiolen van zijn toorn over iemand uitgieten,
hem zijn toorn op heftige wijze doen gevoelen. Een aan de bijbel ontleende uitdrukking. Zij komt als zodanig niet in de bijbel voor, maar is klaarblijkelijk ontstaan door gedachte aan een passage uit de Openbaring volgens de Statenvert.
(15:7): „En één van de vier dieren gaf den zeven Engelen zeven gouden fiolen, vol
van den toorn Gods die in alle eeuwigheid leeft." Fiool is het Fr. fiole, Mlat. phiola,
Gr. cpiakr,, dat oorspr. schaal betekent; elders wordt gesproken van de vaten des toorns
(Rom. 9:22). Evenzo Hd. die Schale des Zorns ausgiessen; Eng. to pour out upon one
the vials of one's wrath; Fr. vider les coupes de sa colère.
423. Een flater begaan of maken,
een domheid in het schrijven of spreken begaan, een bok schieten, bepaaldelijk met
gedachte aan het figuur dat men daarbij slaat. Niet voor de 19de e. bekend.
Vermoedelijk is de eerste betekenis van het znw. flater die van lap, daarna die van
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slag, oorveeg. De ontwikkeling der betekenissen kan dan geweest zijn: slag, tegenslag, mislukking, domheid. Ook het dial. znw. flikke verenigt in zich de betekenis
„slag" en „mislukte zaak". Vgl. het Deense a bom (slag) begae, een bok schieten;
Fr. commettre, faire une gaffe.
424. Op de fles zijn, gaan,
bankroet zijn, failliet zijn (gaan). Sinds midden 19de e. bekend. Samenhang met de
Zuidnedl. uitdr. iemand op flessen trekken (zie n° 425) is zeer waarschijnlijk.
Iemand wiens zaken misgaan, die bankroet is, wordt dan vergeleken met een vat dat
leeggetapt is. In het Antwerps is bekend: op defies staan, liggen, zijn, gezegd van
een opgegeven zieke. Schertsend spreekt men ook van op de flacon zijn. Vgl. Fr.
aller au safran; être flambé; faire la culbute; Hd. Pleite gepen, verkrachen; Eng. to
go to pot (of to the wall).
425. Een flessentrekker,
benaming van een oplichter in de handel, bepaaldelijk iemand die grote bestellingen
doet om de goederen tot elke prijs van de hand te zetten, zonder ze evenwel te
betalen. Ontleend aan de Zuidnederlandse uitdrukking iemand op flessen (of
stoopkens, kruiken) trekken, hem foppen, beetnemen, erin laten lopen; ook eenvoudig: iemand trekken. Eig. wordt op flessen trekken gezegd van wijn en bier die
uit het vat in flessen overgetapt worden; hij die goederen betrekt van een ander
wordt dan vergeleken met iemand die flessen aftapt uit een vat. Hiernaast bestaat
een werkwoord flessen, knoeien in de handel, beetnemen; geflest, beetgenomen.
,

425a. Het is witte flip tussen hen,
het is koek en ei, zij zijn de beste maatjes. Flip is een gewestelijke (Noordhollandse)
ben. voor een klein wit broodje (kadetje of puntje); wittebrood is het symbool van welvaart en voorspoed, als in wittebroodsweken (zie ald.). Witte flip is een pleonastische
verbinding, die in de plaats is gekomen van het oorspr. dikke flip, dat Boekenoogen
voor het Zaans opgeeft: dik heeft hierin versterkende functie, als in „het is dik in
orde". De vervanging van dik door wit zal beïnvloed zijn door de algemeen gangbare
notie van wit als beeld van al wat goed, gunstig en onbezoedeld is, in dit geval dus een
onbevlekte, ongerepte verhouding.
426. Naar iets kunnen fluiten,
een jonge uitdr. voor: het niet (terug) kunnen krijgen; onbereikbaar voor iemand
zijn. Eig. fluiten (om te roepen, als signaal) zonder gehoor te ontvangen; vgl.
iemand laten fluiten, zich niet aan hem storen, en op zijn duim kunnen fluiten,
ook in de zin van: het gewenste niet krijgen (op zijn duim fluiten komt ook voor in
de bet. op zijn duim zuigen, niets te eten krijgen). Vandaar ook fluiten! als uitroep
voor: misgerekend, en vervolgens gaan fluiten, er vandoor gaan, en thans fluiten
zijn, weg zijn, verloren zijn. Ook Platd. du kannst oppen dumen flaiten. Eng. he may
whistle for it; Fr. to peux tefouiller.
427. In folio,
in uitdrukkingen als: een gek, een dwaas in folio, een grote gek, een grote dwaas,
sinds ± 1700 in gebruik, is ontleend aan de boekhandel, waar in folio (hetgeen wil
zeggen dat het vel papier slechts eens is toegevouwen en vier bladzijden heeft), de
aanduiding is van het grootste boekformaat; vandaar dat in folio de bovengenoemde
betekenis heeft gekregen van groot. Vgl. ook een gek in 't kubiek, in 't kwadraat.
Fr. un sot a triple étage; Hd. ein Narr in folio; Eng. a thorough fool; an arrant fool.
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428. Franken vrij,
ook geschreven vrank en vrij, wil zeggen: geheel vrij; als adv. onbeschroomd, vrijmoedig, ook vrij en vrank. Sinds begin 17de e. bekend. Het adjectief vrank (frank)
is hetzelfde als het znw. Frank, dat als naam van de overwinnende, heersende
Franken als vrij man in het algemeen werd opgevat. Oorspronkelijk betekent frank
werpspies, en vandaar iemand met een werpspies gewapend; vgl. Saks, eig. mes;
Langobard, lange bijl. Fr. franc et libre;franchement; Hd. frank and frei; Eng. free
and frank; frank and free; frankly.
429. Daar is geen woord Frans bij,
dat is duidelijke taal, voor ieder verstaanbaar Nederlands; gebezigd wanneer men
iemand in krasse bewoordingen iets zegt, geen blad voor de mond neemt. Vgl. in de
17de eeuw duitsch spreken, duidelijke verstaanbare taal spreken; dat is (goed)
Hollands, dat is ronde, onverbloemde taal: Zuidnedl. dat is plat Vlaams, dat is
ronduit gesproken. Fr. parler francais, „parler clairement"; Hd. Deutsch reden,
„ohne Umschweife and Hintergedanken, frei heraus, kurz, klar, ehrlich, grob";
Eng. to speak (plain) English, „to tell a person one's mind or candid opinion".
430. Een vrolijk Fransje, een vrolijke Frans,
een vrolijke, onbezorgde jongen; naar de held van een 17de-eeuwse prozaroman,
getiteld: „'t Kluchtige Leven van vrolyke Fransje, daar in de hedendaagse ongeregeitheden en bedriegerijen naaktelijk vertoont worden. Uyt het Francois van den
Heer Du Parc, vertaelt door D. V. R. t' Amsterdam; voor Cornelis Jansz. Boekverkoper. achter de Nieuwe Kerk. 1643, 12°". Dit is een vertaling van de Franse schelmenroman „L'histoire comique (later La vraye Histoire comique) de Francion",
eerste uitgave 1623, zonder naam, later onder het pseudoniem Nicolas de Moulinet,
Sieur du Parc; de auteur heette eigenlijk Charles Sorel de Souvigny. Vgl. Fr. un
Roger-bontemps; un vive-la-joie; un joyeux compère; Hd. ein lustiger Bruder,
— Kumpan; Eng. a jolly dog; a boon companion; a merry Andrew.
431. Front maken (tegen),
zich keren, stelling nemen tegen. Onder het front (Fr. front) verstaat men de voor-

zijde; worden de soldaten nu tegenover de vijand geplaatst, dus met hun gezicht

naar hem toe, dan maken zij front, dan stellen zij zich tegenover hem in slagorde,
zodanig dat de voorzijde van de troep de langste linie wordt (Fr. faire face, faire
front; Eng. to make front to); Hd. Front(e) machen. Vandaar de betekenis van
voorste rij in een legerafdeling en de uitdr. voor het front komen, eig. voor het
voorste gelid komen, dus vóór de troepen komen; en in algemene zin; ook waar niet
bepaald van soldaten sprake is, zich (aan het gezelschap) vertonen, en bijv. van een
schooljongen: vóór de klasse komen.
-

432. De fut is er uit,
de kracht, de energie is er uit. Fut is een onomatopoëtisch woord dat het geluid
suggereert waarmee de spanning die ergens in aanwezig is, ontladen of uitgeblazen
wordt; als die spanning er niet meer is, kan het geluid fut niet meer voortgebracht
worden. Voorheen zei men dat is maar fut, dat heeft niets te betekenen, dat is maar
wind, of zoveel waard als een veest. Vgl. Eng. snap, kick, pap.
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433. Daar ga je,
gemeenzame formule bij een heildronk op iemand, een toost. De uitdrukking is
vernederlandst uit Hebr. le-chajem = ten leven, een wens die van oudsher bij het
drinken van wijn wordt uitgesproken. Ten leven staat hier ter onderscheiding van
de dronk die aan ter dood veroordeelden voor hun terechtstelling werd gereikt.
433a. Een gaatje in zijn hoofd hebben,
niet goed snik zijn. Het is een jongere variant op in zijn hersens -, in z jjn hoofd
geprikt zijn, en het beeld is dat door de opening in het hoofd de geest, het verstand
ontsnapt, vervluchtigd is, zodat men niet (goed) meer kan denken. Ook in het Duits
bekend: ein Loch im Kopf haben, maar niet zeer gangbaar. In het Eng. in een andere
beeldspraak: to need someting like a hole in the head, iets kunnen missen als kiespijn.
434. Van iemands gading zijn,
door hem begeerd en gebruikt worden, hem passen. Gading is een afleiding van het
verouderde ww. gaden, dat betekende: stroken met iemands wensen, aanstaan. Dat
is zijn gading en (later) van zijn gading bet. dus: dat komt hem van pas, dat wil hij
wel hebben. Van iets dat te duur of te fijn is voor de massa zegt men wel dat is geen
allemansgading, welk laatste woord ook wel gebruikt werd als naam van winkels
waar van alles te koop was.
435. De gal loopt hem over (en derg.).
Onder gal verstaat men de door de lever afgescheiden bittere vloeistof, die in de
twaalfvingerige darm wordt uitgestort; in zegsw. als de bovengenoemde wordt
gezinspeeld op de invloed die zij volgens oude fysiologische voorstellingen op.
gemoedsstemming en karakter oefent, en wel als hoofdoorzaak beschouwd van de
natuurlijke aanleg tot opvliegendheid, drift, toorn, wrok, enz., vooral aan het
zogenaamde cholerische temperament eigen. De zegswijze de gal loopt hem over
betekent eigenlijk: hij heeft zulk een overmaat van gal, dat zij zich met het bloed
vermengt; en vandaar hij ontsteekt in toorn, in gramschap. Verder: zijn gal uit
(spuwen, braken, uitbraken, schieten), zijn drift, gramschap of boosaardig--spuwen
heid luchten, ze uiten en koelen, hetzij met woorden, hetzij met daden.
Daar de gal een bittere stof is (vgl. zo bitter als gal; Fr. amer comme fiel; Hd.
bitter wie Galle, gallenbitter; Eng. as bitter as gall), wordt dit woord in overdrachtelijke zin ook gebezigd in de betekenis van iets dat bij uitstek bitter, onaangenaam,
boosaardig is, en meermalen in tegenstelling met honing gebruikt (bijv. honing op
de lippen en gal in het hart). Zo kan men spreken van zijn pen in (de) gal dopen, zijn
woorden in gal dopen, in toepassing op schrijven en spreken, in de zin van: de
bitterste, boosaardigste woorden kiezen. Vgl. ook het Fr. sa bile s'échauffe;
décharger sa bile; vomir son fiel; remuer la bile a quelqu'un; tremper sa plume dans
le jiel; Hd. die Galle lduft ihm uber; seine Galle ausschütten; Gift and Galle speien;
jem. die Galle erregen; Eng. to sputter one's gall; to vent one's spleen; to stir up a
person's bile; to dip one's pen in gall.
436. Voor galg en rad opgroeien,
van jonge deugnieten gezegd, wier opvoeding geheel verwaarloosd wordt en die
daardoor opgroeien in ondeugd en boosheid, waarvan de galg en het rad (zie bij
radbraken) eenmaal de straf zullen zijn. De uitdr. is niet oud. Vgl. Fr. un homme de
sac et de corde, een schelm; filer sa corde; Hd. fur Galg and Rad heranwachsen. Vgl.
ook galgestrop, eig. iemand die de strop verdiend heeft, een hangbast; Hd. ein
Galgenstrick, -aas, -ast, -schwengel, - vogel; Fr. un pendard, un gibier de potence;
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une graine de potence (galgenaas); radvogel (Celestina S vij v°), un roué, iemand die
verdient geradbraakt te worden; Eng. a hangrope; a hangstring; a gallows-bird.
437. Iemands galgemaal,
in eig. zin vroeger het laatste maal dat een tot de galg veroordeelde gebruikte en dat
uit de spijs zijner keuze bestond. Thans bezigt men dit woord schertsend als benaming voor het laatste maal dat men nuttigt op een plaats waar men enige tijd
heeft vertoefd; dus in de zin van afscheidsmaal. Ook in het Duits kent men seine
Henkermahlzeit halten. In Noord-Holland wordt het ook gezegd van het laatste
voer dat een slachtdier wordt aangeboden.
438. In het gareel lopen, blijven,
een (zware) taak gedurig vervullen; zijn eentonige werk verrichten en niets buiten
doen. Het gareel is het lederen halsjuk van een trekdier, de halsgordel; men-sporig
slaat een trekdier in het gareel, d.w.z. men spant het met kracht of geweld in het
halsjuk. In figuurlijke opvatting wordt in het gareel slaan gebruikt voor: iemand
met kracht en geweld onder het juk brengen, in slaafse afhankelijkheid aan zich
onderwerpen. Hij die onder dit juk gebogen gaat, zwoegt of draaft in het gareel.
Vgl. Eng. to be in collar, in betrekking zijn; Amer. to wear the collar; Hd. sich ins
Zeug legen, ins Geschirr gehen. Een andere betekenis heeft gareel in de zegswijze
iemand in het gareel spannen, waar men eronder moet verstaan het getouw, de trekstrengen. Een paard in het gareel spannen wil dus zeggen het aanspannen. De
zegswijze wordt zowel in eigenlijke als in figuurlijke zin toegepast op al wat met een
trekdier vergeleken wordt, inzonderheid op personen die uit gemis van zelfstandigheid of vrijheid zich door anderen blindelings laten leiden en besturen. Ook wordt
zij gebezigd voor: iemand in 't touw, aan het werk zetten. Is men door iemand in het
gareel gespannen, dan wordt men gezegd in zijn gareel te draven (Mnl. an enes
goreel trecken), d.w.z. zijn slaaf te zijn, hem slaafs te gehoorzamen of na te volgen.
439. Ergens geen gat in of door zien,
geen uitweg in iets zien; geen middel zien om uit de verlegenheid te geraken om zich
erdoor te helpen; in Zuid-Nederland ievers genen dag (of geen gat) deur zien;
16de eeuw „Hoe crijghen wy der een gat doer?" (GDS 66). Vgl. het 17de-eeuwse
znw. open, uitweg, uitkomst, redding. Fr. ne voir point (de) jour a une affaire; ne
point voir d'issue; Hd. keinen Ausweg sehen; Eng. not see a way out; I don't see
my way.
440. Hij is voor één gat niet te vangen,
hij is niet gemakkelijk, of wel, in het geheel niet te vangen; hij is geslepen. Reeds in
GDS. Ook wel: hij is voor geen zeven gaten te vangen. Onder gat moet hier worden
verstaan de opening of mond van de pijpen of gangen van een hol, waarin dassen,
vossen of konijnen zich ophouden; de uitdrukking is derhalve aan de jacht ontleend.
Vgl. Fr. it les connait toutes et une pardessus; souris qui n'a qu'un trou est bientót
prise; Hd. er ist mit allen Hunden gehetzt; es ist eine arme Maus, die nur ein Loch
hat; Eng. it's a poor mouse that has but one hole to creep out at.
441. Een gat stoppen,
een tekort aanvullen door het verstrekken der benodigde gelden; een schuld dekken;
Fr. boucher un trou; Hd. ein Loch stopfen; Eng. to stop a gap, een schuld betalen.
Vandaar ook: het ene gat met het andere stoppen, een schuld aangaan om een
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andere te dekken, een deur opendoen om een venster te stoppen (Fr. faire un trou
pour en boucher un autre; Hd. er macht hier ein Loch zu and dort wieder eins auf;
Eng. to rob Peter to pay Paul; to stop a gap by making another) en met geld kan
men veel gaten stoppen, met geld kan men vele moeilijkheden te boven komen,
zich uit vele ongelegenheden helpen.
442. Iets, iemand in de gaten hebben of krijgen,
het, hem opmerken, zowel eigenlijk: het (hem) zien, als fig. in de zin van begrijpen,
doorzien, iemands bedoelingen kennen. Daarnaast iets in de gaten houden, erop
letten; iemand in de gaten houden, letten op zijn handel en wandel, t.w. als men
hem van iets onbehoorlijks verdenkt. Mogelijk moet men hier onder gaten oorspronkelijk verstaan de gaten in het standvizier van een vuurwapen (vgl. iemand
in 't vizier hebben, n° 1632), doch thans denkt men stellig aan de ogen, de kijkgaten;
vgl. kluisgaten in dezelfde zin. Voorts bezigt men in de gaten lopen, op ongewenste wijze de aandacht trekken, opvallen.
443. Geblazen zijn,
weg zijn, ook: dood zijn. De uitdr. is waarschijnlijk ontleend aan het damspel,
waarbij men onder blazen verstaat het wegnemen van een dam of een schijf, waarmee verzuimd is te slaan; op zulk een schijf wordt dan door de winnaar geblazen,
nadat hij hem heeft opgenomen. Ook in het Frans kent men souffler quelque chose
a quelqu un, iemand iets ontkapen, en is souffler, evenals Hd. blasen, Eng. to blow,
als term in het damspel gebruikelijk.
444. Onder de geboden staan,
ondertrouwd zijn. Het znw. gebod heeft in deze zegsw. nog de oude betekenis van

bekendmaking, bepaaldelijk de openbare, wettelijke bekendmaking van een voor-

genomen huwelijk, dus huwelijksafkondiging (Fr. les bans; Hd. das Aufgebot;
Eng. the banns). Vgl. Fr. être publié; Hd. aufgeboten sein; Eng. to be under the
banns; to have one's banns published; to have been asked in church.
445. Met zijn tien geboden eten, grijpen (en derg.),
schertsenderwijze voor: met zijn vingers; op de vingers immers telt men_ tot tien.
Vgl. evenzo Fr. les dix commandements; Eng. the ten commandments, dat we lezen
in Shakespeare's Henry VI, 2d part, I, 3, 145, waar de hertogin van Gloster deze
woorden zegt:
Could I come near your beauty with my nails,
I'd set my ten commandments in your face.
Ook in het Hoogduits zegt men: einem die zehn Gebote ins Gesicht schreiben. In
Zuid-Nederland spreekt men van de vijf geboden, de vlakke hand; vgl. Ndl. geef
me de vijf, d.i. de hand.
446. Ergens geboren en getogen zijn,
er ter wereld gebracht en opgevoed zijn. Getogen is het volt. deelw. van tien,
trekken, in de zin van grootbrengen, opvoeden; vgl. het 17de-eeuwse optrekken in
die zin. Lat. educare; Fr. élever; Hd. erziehen; Eng. to be born and bred. In ZuidNederland: ievers gewonnen en geboren zijn.
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447. Wie geboren is om te hangen (of.• voor de galg), verdrinkt niet,
men kan zijn van tevoren vaststaande lot niet ontlopen. Reeds bij Goedthals: „Die
gheboren is om hanghen, en darf gheene vreese hebben van verdrincken" en GDS95.
Evenzo: die tot vier oorden (oortjes) (of een penning) geboren is, kan tot geen
stuiver komen, in het Mlat. infortunatus ad tres obulos homo natus, nunquam
nummorum dominus fiet ipse duorum (Werner). Hd. Was am Galgen vertrocknen
soli, ersauft in keinem Wasser; Eng. he that is born to be hanged shall never be
drowned; Fr. qui est né pour le gibet, ne se noyera pas dans l'eau.
448. Gebrand zijn op iets,
gewoonlijk met de ontkenning: niet op iets gesteld zijn, niet „groen" (zie n° 527),
niet „groot" zijn op iets, eig. niet branden van begeerte om het te verkrijgen; vgl. het
in Breda bekende op iets gestreden zijn, d.i. een strijd (vgl. aanvechting) hebben op
iets; het Gron. een brander op iemand hebben, verliefd zijn op iemand. Het volt.
deelwoord heeft in deze uitdr. de betekenis van een onvolt. deelw., evenals in op
iemand gebeten zijn.
Bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien. Zie bij Brood.
449. Gedachten zijn tolvrij,
ieder heeft de vrijheid te denken wat bij hem opkomt; zijn gedachten kan men
laten gaan zoals men wil. Een oud en algemeen sprw., in deze vorm reeds in
GDS, terwijl ook Cicero zegt (Pro Milone 29, 79) liberae sunt nostrae cogitationes,
wat daar evenwel betekent: onze fantasie kent geen grenzen; in de Digesten staat
cogitationis poenam nemo patitur, voor zijn gedachten wordt niemand gestraft.
Fr. les pensées sont libres; Hd. Gedanken sind zollfrei; Eng. thought is free; Zwe.
tankar är tullfria.
450. Gedane zaken nemen geen keer,
als iets eenmaal gebeurd is, is het onmogelijk het weer ongedaan te maken. Meestal
gebezigd als aanmaning of troost om bij een ongelukkige gebeurtenis niet te blijven
staan, er niet over te blijven treuren, omdat er toch niets aan te doen is. Keer
betekent wending, het om- of terugkeren of het inslaan van een andere richting; vgl.
een keer ten goede, een gunstige, ongunstige, onverwachte keer (nemen). Hd.
geschehen ist geschehen; Eng. no use crying over spilt milk; Fr. a chose faite
point de remède.
451. Gedeelde smart is halve smart,
leed is lichter te dragen als men weet dat men niet alleen lijdt, dat anderen hetzelfde
lot ondergaan; men kan dan elkaar beklagen en dat geeft verlichting. Voorheen:
„ghemeen oevel oft gemeen ongeval dat rust wat" (GDS 10; vgl. Hooft, Br. 1, 305);
„ghemeenen rauwe coelt wel" (Goedthals 28). Hd. geteilte Freud' ist doppelt
Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz (C. A. Tiedge, Urania). De gedachte
vindt men reeds bij Cicero en Seneca. Ook: buurmans leed troost.
452. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
Deze woorden zijn ontleend aan Matth. 26:41: „Waakt en bidt, opdat gij niet in
verzoeking komt: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." Men past dit
vaak schertsend toe op opkomende goede voornemens, gepaard aan de uit de
zinnelijke natuur voortkomende neigingen tot allerlei genot. Fr. l'esprit est prompt
et la chair est faible; Hd. der Geist is willig, aber das Fleisch ist schwach; Eng. the
spirit is willing but the flesh is weak.
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453. Hoe groter geest, hoe groter beest,
mannen van zeer bijzondere bekwaamheden leiden vaak een losbandig leven. Een
vrij oud ervaringsspreekwoord, bij Goedthals in de vorm hoe meerder constenaer,
hoe meerder duegheniet. In dezelfde zin: hoe geleerder, hoe verkeerder (Spiegel);
hoe groter schilder, hoe wilder. Nd. hoe groter Gêst, hoe groter Bêst.
454. Gedienstige geesten,
dienende geesten, scherts. voor dienstboden of andere bedienden of hulpkrachten.
De uitdrukking herinnert aan Hebr. 1: 14: „Zijn (de engelen) niet alle gedienstige
geesten, die tot dienst uitgezonden worden ?" Bij uitbreiding wordt de naam ook
gebruikt voor een ieder die een ander (al of niet voor loon) dient, ook daar waar de
dienst onnodig en overdreven is. Hd. dienstbare Geister; Eng. ministering spirits.
455. Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden,
er worden veel ondoordachte vragen gesteld waarop geen redelijk antwoord
mogelijk is. Het sprw. is oud en algemeen; Mnl. „een sot soude meer vraghen Dan
XII vroede berechten souden" (Jans Teestye 2083). Hd. ein Narr kann (in einer
Stunde) mehrfragen denn zehn (alte) Weisen (in einem Jahre) berichten können.
456. De gek steken met iemand of iets,
met hem (ermee) spotten, hem (het) niet au sérieux nemen. De uitdr. is nog niet
bevredigend verklaard. De Hd. uitdr. lass dir den gecken stechen, „lass dich von
deiner narrheit kuriren", den narren stechen of schneiden schijnen te wijzen op
verband met de kei snijden. Men heeft ook gedacht aan contaminatie van de gek
met iemand hebben of houden en de draak met iemand steken; in de 17de eeuw
komt ook voor de alf met iemand steken, in de 18de eeuw: de spot met iemand
steken; vgl. voorts dial. iemand de gek aansteken of aanscheren (Ter Laan 243).
Vgl. ook n° 463.
457. Iemand voor de gek houden,
de spot met hem drijven, hem beetnemen, hem voor het lapje houden; Fr. se moquer
de quelqu'un; Hd. einen zum Narren Naben of halten; Eng. to make a fool of a
person. De vroeger gebruikelijke zegswijze iemand voor zijn gek houden, overeenkomende met het thans verouderde Eng. to use a person for his fool, doet vermoeden dat de uitdrukking oorspronkelijk doelde op de gewoonte van vorsten en
grote heren om er narren op na te houden om zich daarmee vrolijk te maken.
458. Voor gek spelen,
voor potsenmaker of hansworst spelen; door allerlei dwaasheden, zotternijen en
koddige scherts anderen aan het lachen brengen; steeds in afkeurende zin. De
uitdr. is ontleend aan onze vroegere toneelstukken, waar hij die voor komiek
speelde „de geck" genoemd werd. Vgl. Fr. faire le fou, le sot; Hd. den Narren
spielen; Eng. to play the fool (of the ass). Daar de gek degeen is om wie gelachen
wordt, kon voor gek de bet. krijgen van: als een voorwerp van spot, zoals in voor
gek lopen, en vervolgens ook van: voor niets, vergeefs: ik ben daar voor gek heen
geweest.
459. Het is zoveel waard als een gek er voor geven wil,
gezegd van zaken die geen bepaalbare prijs hebben, maar die veel geld kunnen
opbrengen als er toevallig iemand is die het er voor over heeft omdat hij zijn zinnen
erop heeft gezet. Vgl. in de 16de eeuw: „Als die Gecken toe marckt komen, soe
crijghen die kremers geit" (GDS 31).
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460. Alle gekheid op een stokje!
gekheid of scherts ter zijde! laat ons de zaak in ernst behandelen! Het stokje is hier
de gekstok of marot der narren, en de zegsw. is dus eigenlijk een vermaning (oorspr.
tot de gek of nar gericht, doch vervolgens in het algemeen tot lieden gezegd wier
gekheid of dwaasheid bij die van een nar vergeleken wordt) om de dwaasheid nu
maar aan de marot over te laten en ernstig te worden. In de 17de eeuw werd gezegd
alle jok op een stokje) naast alle gekken op een einde, in Zuid-Nederland zegt men
al lachen, alle konten (grappen) op een stoksken gebonden. Vgl. Fr. raillerie of
badinage a part; trêve de plaisanterie; Hd. Spass bei Seite; Eng. (all) joking apart.
461. De gekken krijgen de kaart,
de dwazen loopt het altijd mee. Tuinman 1, 34 citeert deze uitdr. met de verklaring:
„'t Wil zeggen, de gaven van 't geval worden wel als blindeling uitgedeeld, zoo dat
niet de wijste, maar narren, daarmede wel meest worden begunstigt ". Vgl. n° 473.
Fr. la fortune sourit aux sots; aux innocents la main pleine; Hd. die dummsten
Bauern haben die dicksten Kartoffeln; Eng. fools have fortune; the biggest fools
have the best luck.
462. Gekrulde haren, gekrulde zinnen,
mensen met krulhaar zijn vaak wispelturig of eigenzinnig. Krulhaar gold oudtijds
als teken van een „hete complexie", d.w.z. geneigdheid tot onstuimig optreden en
twist; vandaar dat ook kroes oudtijds in die zin gebruikt werd. 16de eeuw: „kruys
hayr, kruyse sinnen" (GDS 57). Hd. (eert.) kraus Haar, kraus Sinn (Wander 2, 220;
zie uitvoerig aldaar); Krauskopf,, Brauskopf; Eng. curled heads are hasty.
463. Met iemand gekscheren,
met iemand de draak steken, hem bespotten. Het wkw. gekscheren is door koppeling ontstaan uit de uitdrukking de gek scheren, die betekende: zich als een gek
gedragen; scheren had oudtijds de bet. van: zich (op de genoemde wijze) gedragen;
Kiliaan vermeldt b.v. „scheeren den edelman", doen als een edelman, doen alsof
men een edelman is. Zndl. ook: het zotten scheren met een (= iemand).
464. Het gelag moeten betalen,

de onkosten, de schade moeten betalen voor anderen. Onder het gelag verstond men
de vertering in een herberg gemaakt'); in eigenlijke zin wil de uitdr. zeggen: de vertering betalen, hetzij zijn eigene, of ook die van anderen, met wie men in gezelschap
geweest is, zodat men deze vrijhoudt; vand. bij overdracht: de straf van anderen
dragen, boeten, hetzij voor hetgeen men met anderen misdreven heeft, hetzij voor
datgene waaraan alleen anderen schuld hebben, en wel zo dat deze vrijblijven;
ervoor opdraaien. In Celestina in de vorm: „die dat gheten (gegeten) heeft dat by
dat betale" (S i r°). Vgl. Fr. payer les pots cassés, les violons; Hd. die Zeche of die
Suppe zahlen mussen; Eng. to pay the piper, the scot.

1) Oorspronkelijk wil gelag als afleiding van geleggen, samenleggen, zeggen „het door enige
personen bijeengebrachte geld, om op gezamenlijke kosten te eten en te drinken" en vandaar
de kosten voor de gemaakte vertering. Vgl. het Fr. écot, gelag, gezelschap, van Germ. schot,
geldelijke bijdrage (vgl. schot en lot), en Hd. Zeche, gezelschap, gelag, aandeel in de onkosten
ervan.
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465. Een hard gelag,
een hard lot, een harde noodzakelijkheid. Thans inzonderheid in toepassing op
toestanden of lotswisselingen, waardoor men genoodzaakt wordt tot iets dat hard
valt, bepaaldelijk waardoor men zich iets ziet ontgaan dat anderen wel ten deel valt;
maar voorheen ook in meer algemene zin voor een treurige lotsbeschikking, die
moeilijk is te dragen. Dit znw. gelag is een afleiding van het wkw. liggen of geliggen,
en betekent in deze uitdr.: gesteldheid, toestand, lot; vgl. de gelegenheid van een
zaak, en het Hd. Lage, toestand.
466. Goed geld naar kwaad geld gooien (werpen, smijten),
nutteloze kosten maken, geld uitgeven voor een doel waarvan men voorzien kan dat
het niet te bereiken is, als voor oninbare posten, een proces dat niet gewonnen kan
worden, een onderneming die onmogelijk slagen kan, enz. Fr. mettre du bon argent
contre du mauvais; Hd. das gute Geld dem bösen nachwerfen; Eng. to throw good
money after bad. Onder kwaad geld verstaat men eigenlijk slechte munt, geld van
geringe waarde doch in een zegswijze als daar is kwaad geld bij, wil men ermee te
kennen geven dat een bezitting of een zaak met schulden bezwaard is of dat men
geld moet geven als schadevergoeding.
467. Leen geld, geen Zwitsers,
zonder geld krijgt men geen hulp, kan men zich van niemands diensten verzekeren.
Vert. van Fr. point (of pas) d'argent point (of pas) de suisse of point de valet; deze
zegswijze komt voor in Racine's Les Plaideurs, waar echter suisse in de bet. van
concierge gebruikt wordt; meestal echter denkt men aan soldaten. Het dragen der
wapenen was bij de Zwitsers een beroep, vandaar dat zij bij elke Europese monarch
in dienst traden als deze hun maar soldij gaf. Werd de soldij niet voldaan, dan
achtten zij zich ontslagen. Toen dus Frans I, bij de belegering van Milaan door
Karel V, in 1521, zijn Zwitserse hulpbenden niet kon betalen, gingen zij naar huis.
Hd. kein Geld, kein Schweizer (of keine Waare). En het Eng. no penny no
paternoster; vgl. Hd. kein Geld, kein Paternoster of keine Messe.
468. De gelegenheid bij de haren grijpen, aangrijpen,
gretig van een geboden kans gebruik maken, ze aangrijpen, er zonder verwijl gebruik van maken. In de klassieke mythologie wordt de Fortuin, de gelegenheid,
voorgesteld als een naakte vrouw of als een jongeling met een kale achterschedel,
of met lang haar van voren en zeer kort van achteren, en de ene voet, soms gevleugeld, op een rad. Liet men haar voorbijgaan, dan was zij van achteren niet meer te
grijpen, men moest haar van voren bij het haar grijpen; zoals de Duitsers zeggen
die Gelegenheit beim Schopƒ (of bei der Stirnlocke) Jassen of greifen; Fr. saisir
l'occasion aux (of par les) cheveux; Eng. to take (of seize) time by the forelock of the
top.
469. Gelijk zoekt zijn gelijk,
personen van verwante aard zoeken elkaars gezelschap. Een oude en alg. verbreide
wijsheid (zie uitvoerig Wander I, 1714-1716); 16de eeuw: „Ghelijck soekt sich,
ghelijck vindt sich" (GDS 14). Hd. gleich and gleich gesellt sich gern; Eng. like will
to like; Fr. qui se ressemble, s'assemble. Vaak met schertsende uitbreiding: Gelijk
bij gelijk, zei Heintje Pik, en hij ging tussen twee kolendragers in het bos (Allemaal
Mensen 227).
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470. Er is meer gelijk dan eigen,
veel dingen lijken op elkaar, maar zijn niet identiek; schijn bedriegt. Tenminste
sinds het begin van de 17de eeuw bekend (Bredero, Kl. v. d. Koe vs. 414). Eng. like
is an ill mark.
Gelijke monniken, gelijke kappen. Zie n° 1062.
Geloof dat bergen verzet. Zie n° 169.
471. Eraan moeten geloven,
zich moeten onderwerpen aan iets onaangenaams, dat men niet kan ontgaan;
genoodzaakt zijn iets, hoe ongaarne ook, te doen of te ondergaan; (in 't bijz.)
moeten sterven; van zaken gezegd: opgeofferd moeten worden. Waarschijnlijk
mogen wij in dit geloven een herinnering zien aan het Mhd. sich gelouben einer dinc,
afstand doen van iets, waaraan ook herinneren de Mnl. bijv. naamw. gelove en
gelovich, de strijd latende varen, moe, mat, uitgeput. Fr. ilfaudra qu'il en passe par
là; Hd. er wird dran glauben mussen; Eng. he won't escape; he will have to knock
under.
472. Die geloven, haasten niet,
bijbelse zegswijze, ontleend aan Jes. 28: 16: „Wie gelooft, die zal niet haasten" (met
de kanttekening in de oude uitg.: „maer hy krijght eyndelick die salige uytkomste,
die hy met gedult verwacht heeft "). Gewoonlijk gebezigd in een geheel andere zin
dan waarin zij oorspronkelijk bedoeld is, met betrekking tot dagelijkse dingen, om
te kennen te geven dat iemand die een vast geloof heeft, niet ongeduldig moet
worden, of om op schertsende wijze iemands traagheid te verontschuldigen.
473. Gelukkig in het spel, ongelukkig in de liefde,
uitdrukking van een bijgelovige overtuiging dat, wie door de Fortuin begunstigd
wordt, niet tegelijk ook bij Venus in de gunst kan staan. Er zijn van het Nederlands
geen oude bewijsplaatsen, maar het Engelse equivalent is sinds het begin van de
18de e. gestaafd. Mogelijk is er verband met de gedachte die opgesloten ligt in het
sprw. de gekken krijgen de kaart (vgl. Fr. heureux comme un sot): geluk in het spel
kan de grootste zot ten deel vallen, maar liefdesgeluk komt alleen tot degene die
zich dat waardig maakt. Eng. lucky at cards (of in money), unlucky in love; Hd.
Gluck im Spiel, Ungluck in der Liebe.
474. Een geluksvogel,
iemand wie alles bijzonder meeloopt, die veel geluk heeft, hetzelfde als een gelukshans, een gelukskind, een gelukzak (Zuidndl.). Vogel moet in deze samenstelling in
dezelfde zin worden opgevat als in een slimme, gladde, loze, stoute vogel, een spotvogel, t.w. als gemeenzame aanduiding van een persoon. Vgl. Hd. ein Gluckskind,
Gliickspilz, Glucksvogel; Eng. a lucky pig of dog; Fr. un veinard; un chancard;
un heureux fripon.
475. Het op iemand gemunt hebben,
hem als mikpunt uitgekozen hebben, inz. voor zijn hatelijke op- of aanmerkingen;
ook meer alg.: kwaad tegen hem in de zin hebben; met een genitief: het op iemands
geld gemunt hebben, erop uit zijn om dat te roven. Tenminste sinds ± 1600 bekend.
Munten is verwant met het Angelsaksische myntan, het Eng. to mint, van plan zijn,
besluiten, denken; to mint at, naar iets streven; vgl. het op iemand verzien hebben.
Fr. en vouloir a qqn. Ook in het Hd. es aufeinen gemunzt haben.
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476. Goed of slecht gemutst zijn,
aldus gehumeurd, gestemd zijn. De wijze waarop iemand zijn muts op het hoofd
heeft gezet, wordt als kenteken aangenomen van zijn goede of kwade stemming: wie
de muts verkeerd staat, die is kwalijk gemutst; wie de muts goed staat, die is goed
gemutst. Sinds de 17de e. bekend. Hd. er hat die Mutze schiefauf; die Haube steht ihr
schief; Eng. to be in good spirits, resp. out of spirits.
477. Iemand (iets) de genadeslag geven,
in eigenlijke zin de laatste slag geven waarmee de beul een einde maakt aan de
martelingen van de gefolterde; vervolgens bij uitbreiding de laatste, beslissende
slag, waarmee een weerloze vijand wordt afgemaakt en overdrachtelijk de laatste
ramp die een reeds op zware proef gestelde persoon, of iets wat hem betreft, geheel
te gronde richt; dus de doodsteek, Vlaams den godsklop of de slag van gratie. Niet
voor de 19de e. opgetekend en mogelijk een vert. van Fr. donner le coup de grace a
quelqu'un. Hd. einem ' den Gnadenstoss, den Rest geben; Eng. to give a person the
stroke of mercy of the death-blow.
478. In het geniep,
in het verborgen, heimelijk, ter sluik, altijd met het denkbeeld dat het iets kwaads
betreft. Dit znw. geniep is verwant met het Ags. wkw. (ge)nipan, dat donker
worden betekent, en het znw. genip, nevel, mist, wolk. De uitdrukking, die niet
voor de 18de e. gestaafd is, wil dan eigenlijk zeggen in het donker. Vgl. Fr. en
tapinois; sournoisement; Hd. heimtuckisch; Eng. on the sly.
479. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Deze woorden zijn ontleend aan Matth. 22:14: „Want velen zijn geroepen, maar
weinigen uitverkoren ". Niet enkel op godsdienstig, maar ook op maatschappelijk
gebied wordt deze uitspraak toegepast, en gebezigd om aan te duiden dat het
slechts weinigen gegund is om dit of dat eerbewijs te verwerven, deze of gene taak
behoorlijk te vervullen. Fr. it y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus; Hd. viele sind
berufen, aber wenige sind auserwdhlt; Eng. many are called but few (are) chosen.
480. Voor geen klein gerucht(je) vervaard zijn,
zich geen vrees laten aanjagen door een kleinigheid, onversaagd zijn. Oorspronkelijk
schijnt deze uitdr. te zijn gezegd met betr. tot een paard; gerucht moet dan worden
opgevat in de zin van klank, geschetter der trompet, krijgsrumoer. Vgl. de Fr.
zegswijze cet homme est bon cheval de trompette, it ne s'étonne pas du bruit.
Vgl. de prachtige beschrijving van het paard in het boek Job 39, waar vs. 28 gezegd
wordt: „In 't volle geklanck der basuyne seyt het Heah ende rieckt den Krijch van
verren, den donder der Vorsten, ende 't gejuych." Vgl. Fr. n'avoir pas froid aux
yeux.
481. Kleine geschenken onderhouden de vriendschap,
men blijft goede vrienden als men door nu en dan iets te geven toont dat men zich
elkaar herinnert. Een oude wijsheid, reeds in Prov. Comm. vermeld in de vorm
gheven ende weder gheven hout die vrientscap tsamen. Hd. Geben and wiedergeben
stiftet and erhält die Freundschaft (16de e., Wander I, 1369), Geschenke halten
die Freundschaft warm (W. 1, 1591), kleine Geschenke erhalten die Freundschaft
(1, 1592). Fr. les petits présents entretiennent l'amitié.
482. Ergens lelijk mee geschoren zijn of zitten,
met iets verlegen zijn, blijven zitten met iets, geplaagd zijn met een onoverkomelijke
zwarigheid. Geschoren heeft hier oorspr. de bet. van: verordend, beschikt, b.v.
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bij Vondel: „Dat lagh om hoogh geschoren, In Godts geheimraat" (10, 173); daaruit
ontwikkelde zich de toepassing het is, staat kwalijk geschoren, het is er aldus
gesteld (b.v. Hooft, Hist. 388); door contaminatie met geschoren als verl. deelw.
van scheren = het haar afsnijden, in verb, als gek of lelijk met iets geschoren zitten
ontstond het huidige gebruik. Vgl. Mnl. ongeschoren, niet gekweld, niet lastig
gevallen, met rust gelaten; Nhd. eiven ungeschoren lassen, iemand met rust laten,
waarnaast scheren, plagen, ergeren: es schiert mich; es hat mich geschoren.
483. Veel geschreeuw maar weinig wol,
veel drukte, maar weinig resultaat. Een algem. verbreid sprw., veelal gebezigd met
gedachte aan of vermelding van het scheren van varkens: veel geschreeuw maar
weinig wol, zei de duivel, en hij schoor een varken of zijn varkens; Hd. viel Geschrei
and wenig Wolle, sprach der Teufel, and beschor eine Sau; Fr. grand rumeur, petite
toison dit celui qui tond les cochons; Eng. a great cry and little wool, quoth the
devil, when he sheared his hogs; Ital. assai rumore a poco lane, disse colui the
tosava la porca. Tenminste sinds de 17de e. bekend; in Celestina reeds vroeger in de
vorm: „meerder (is) tgheruchte dan die wolle, oft tghecraeck dan die noten"
(M vj r°). — Gewest. in dez. zin veel werk en weinig honing, waarin een woordspeling gebruikt wordt: werk betekent daar ook honingraten (Ter Laan).
484. Een geslagen vijand,
een doodvijand, een grote vijand; Mnl. een dootslagen viant, wat bet. een vijand
om dood te slaan, met wie men strijdt op leven en dood (vgl. voor de overgang
tot bnw. gebeten op). Niet wsch. is dat geslagen hierin dezelfde bet. heeft als in de
uitdr. een geslagen uur, d.i. een geheel, vol uur; een betekenis die zich uitbreidde
tot „ruim, groot", zodat men vroeger ook zeide geslagen spotters, geslagen smul
d.z. grote spotters, smulsters. Fr. ennemi mortel; Hd. Todfeind, abgesagter-ster,
Feind; Eng. deadly enemy; to be at daggers drawn with a person.
485. Geslepen zijn,
slim, goochem (Hebr. chochom, wijs) zijn, veelal in enigszins ongunstige zin,
naderend tot sluw. Eig. gezegd van messen of zwaarden, daarna overdr. van de
hersenen of het hoofd, het brein, zoals blijkt uit het 17de-eeuwse het hoofd, de
hersens, het vernuft slijpen, d.i. de zinnen scherpen. Vgl. Eng. an acute (Lat.
acutus), Amer. a cute fellow, a cuty, en het tegengestelde bot van verstand zijn,
botterik, stompzinnig en dergelijke, alle eveneens oorspr. van messen of zwaarden
gezegd.
486. Een gespekte beurs,
een goed gevulde beurs. In dezelfde zin een goed gelardeerde beurs, waarin gelardeerd (vgl. Fr. larder), evenals gespekt, eigenlijk betekent met stukjes spek
voorzien, en vand. voor: voorzien van de nodige substantie, van geld. Vgl. het
vette der aarde; een vetje, d.i. een voordeeltje, een kleine winst, en de dial. uitdr.
spek zetten, d.i. „zoveel verdienen dat men van belang kan overhouden, zodat men
welgesteld wordt"; een smerig baantje, een vet baantje, een voordelig postje; Zndl.
een vette pree, een hoog salaris; een vette pot, een goed gevulde spaarpot, enz. Vgl.
Fr. une bourse bien garnie (of arrondie); Hd. ein gespickter Beutel; Eng. a well-lined
purse.
487. Zijn woord gestand doen,
zijn woord, eed, belofte houden, nakomen. Het znw. gestand is afgeleid van het
werkwoord gestaan, dat vroeger ook de betekenis had van blijven staan, voort109

duren; vandaar betekende gestand ook het voortduren, de bestendigheid van iets,
in welke opvatting het nog in deze uitdrukking voortleeft, die dan eigenlijk wil
zeggen: bestendigheid geven aan een gegeven woord, een belofte en derg.; er uitvoering aan geven. Vgl. het 17de-eeuwse zijn woord staan en Lat. stare promissis,
woord houden.
488. Op iets gesteld zijn,
verlangen dat het (zo) gebeurt, eraan hechten, het bepaald willen hebben. Gesteld
is het volt. deelw. van het werkwoord zich stellen en betekent dus: zich gesteld
hebben, op iets zijn gaan staan, t.w. op een punt waarvan men niet wil afwijken;
vgl. ik sta erop, d.i. ik wil het; het 17de-eeuwse op iets gezet zijn (d.i. eraan hechten),
waarin gezet het volt. deelw. is van zich zetten. Fr. tenir a quelquechose; Hd. halten
auf; Eng. to stand on.
489. Onder een gelukkig gesternte geboren zijn,
veel voorspoed in zijn leven genieten, fortuinlijk zijn. Volgens een vroeger zeer
algemene en ook nu nog verkondigde opvatting heeft de onderlinge stand of samenkomst van bepaalde sterren op of gedurende zekere tijd, vooral op het ogenblik
van iemands geboorte, invloed op 's mensen lot hier op aarde. Een gelukkig gesternte, een gunstige constellatie voorspelt aan hem, die eronder geboren wordt,
voorspoed en geluk; die ster, die planeet die deze constellatie beheerst, wordt de
geluksster genoemd. Synoniem is de uitdr. onder (of in) een gelukkige planeet
geboren zijn (vgl. n° 1245). Hd. unter einem glücklichen Stern (of einem Glucksstern) geboren sein; Fr. être né sous une bonne étoile; Eng. to be born under a
lucky (of propitious) star.
490. Wacht u voor de getekenden,
wees op uw hoede voor hen die een aangeboren lichamelijke afwijking hebben.
Deze spreekwijze (reeds bij Goedthals, blz. 51) wordt gewoonlijk in verband gebracht met Gen. 4:15: „De Here stelde een teken aan Kaïn", waaruit het volksgeloof heeft opgemaakt dat Kaïn van God een teken aan het lichaam kreeg. Hoe
men nu hieruit onze spreekwijze moet verklaren, is niet duidelijk. En waarom men
dit heeft toegepast op mensen die een lichaamsgebrek hebben, is zeker niet op
ongezochte wijze te verklaren. Misschien schuilt er iets onder van het oude vooroordeel dat een lichaamsgebrek als een zondestraf beschouwde (vgl. Joh. 9:2).
Hoe het zij, zonder twijfel heeft men hier te doen met een zeer oude volkswijsheid,
op welker jongere vorm een bijbelwoord van invloed is geweest. Er bestaat in verschillende talen een menigte waarschuwingen tegen lammen, schelen, kreupelen,
bultenaars, mensen met rood haar, mannen zonder baard, vrouwen met een baard,
mannen met een vrouwenstem, en soms wordt het woord getekend daarbij uitgedrukt, soms is de vorm geheel anders. De meeste dier gebreken zijn erkende eigenschappen van de duivel, die ze voor een deel uit de oudere mythologie heeft geërfd.
Men had dus alle reden om tegen die mismaakten of misdeelden op zijn hoede te
zijn. Vgl. de Fr. spreekw. bigle (louche), Borgne, bossu, boiteux, ne t'yfie, situ le
peux, dat een variant is van défiez vous des gens marqués au B; Hd. hüte dich vor
den Gezeichneten; Eng. take heed of a person marked (and a widow thrice married);
beware of him whom God has marked; Lat. cave tibia signatis.
491. Ieder vist op zijn getij,
ieder neemt de gelegenheid waar om voordeel te behalen. Getij betekent hier, evenals Mn!. getide, geschikte tijd, gunstige gelegenheid, het juiste ogenblik. Reeds in
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Celestina: „verghetes ws niet wat ghy doet, vischt altijt op u ghetije" (G viij v°).
Vgl. bij Cats (1, 577): trek terwijl het nopt, d.i. smeed het ijzer, als het heet is.
Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
Als het getij verloopt (enz.). Zie op Baken.
492. Zo zijn we niet getrouwd,
dat is niet volgens afspraak, dat gaat zo niet, dat accepteer ik niet. Zinspeling op de
huwelijksvoorwaarden, dat zijn de voorwaarden die de beschikking over de eigendommen van de ten huwelijk komende personen regelen. Sinds lste h. 19de e.
bekend. Hd. so haben wir nicht gewettet; Eng. that's not in the bargain. Aan iets of
iemand niet getrouwd zijn, er niet vast aan verbonden zijn, bepaaldelijk: ook een
ander kunnen nemen, b.v. een andere leverancier.
In geuren en kleuren. Zie n° 813.
493. Iemand in het gevlij komen,
zich naar hem schikken, hem tegemoet komen om tot een overeenkomst te kunnen
geraken; het plooien met iemand. Vgl. in 't gevlij spreken, bemiddelen, tot verzoening spreken, dat bij Hooft en Brandt voorkomt. Gevlij is hierin een afleiding
van vlijen in de zin van ordenen, schikken, plooien; vandaar ook in 't gevlij zijn, in
de smaak vallen. Door begripsverwarring is men niet alleen de spelling gevlei
gaan bezigen, maar heeft de uitdr. ook een enigszins andere kleur gekregen, nl.:
iemand naar de mond praten om bij hem in een goed blaadje te komen. Er zijn
geen equivalenten in de moderne talen.
494. In 't geweer komen,
eig. onder de wapenen komen en vand. in vrijere toepassing: in actie komen.
Geweer heeft in deze en enkele andere uitdrukkingen nog de vroegere collectieve
betekenis van datgene waarmee men zich verweert, waarmee men zich uitrust, zowel
tot lijfsdekking als tot aanval, en derhalve harnas of wapenen of beide te zamen.
Deze betekenis was in de middeleeuwen de gewone. Vandaar in of onder 't geweer
komen, staan, zijn, enz.; in 't volle geweer, ten volle gewapend. Fr. se presenter
sous les armes (alleen eig.).
495. Het eerste gewin is kattengespin,
wat bij 't begin van het spel wordt gewonnen, moet men later weer verliezen; de
eerste winst houdt geen stand. Wat eigenlijk onder kattengespin moet worden
verstaan, is niet duidelijk; misschien betekent het het gesponnene van een kat, dus
niets (een kat spint wel, maar brengt geen draad voort). Anderen zien er een samenstelling in als kattenliefde, d.i. niet te vertrouwen, valse liefde, zodat het zou
betekenen een valse, niet te vertrouwen gunst, een verraderlijk gestreel der fortuin,
die eerst vleit, om vervolgens des te gevoeliger te kwetsen, evenals een kat, die
eerst vriendelijk spint en streelt, en een ogenblik later de klauw uitsteekt. Het eerst
vermeld bij Tuinman, 2, 121: „De jongens zeggen: 't Eerste gewin is kattengespin.
't Moet doch rymen". Vgl. Hd. der erste Gewinn ist Katzengewinn; wer zuerst
gewinnt, wird zuletzt ein armes Kind.
496. Gewogen maar te licht bevonden,
bijbelse spreekwijze, gebruikt om aan te duiden dat het oordeel over iemands kunde,
geschiktheid voor enige betrekking, zuiverheid in leer of wandel na ernstig onderzoek ongunstig moet luiden; ontleend aan Daniel 4:27: „Gij zijt in weegschalen
gewogen, en gij zijt te licht gevonden ". Hd. gewogen and zu leicht gefunden; Eng.
weighed and found wanting.

497. Zo gewonnen, zo geronnen,
wat met weinig moeite of op oneerlijke wijze verkregen wordt, blijft niet lang
bewaard, wordt vlug weer uitgegeven. Geronnen is het volt. deelw. van het wkw.
rinnen, lopen. In geronnen bloed hebben we te doen met het volt. deelw. van ge
rinnen, samenlopen. Oudtijds zo (of lichtelijk) gewonnen, zo (of lichtelijk) verloren
(Prov. Comm. 466; GDS 18; Goedthals 23). Daarnaast in dezelfde zin in Z.-Nederl.
met het trommeltje gewonnen, met het fluitje verteerd; sinds begin 17de e. bekend.
Vgl. Lat. male parta, male dilabuntur; Fr. ce qui vient de la f lute, s'en retourne au
tambour; Hd. wie gewonnen, so zerronnen; Eng. so got, so gone; lightly come,
lightly go.
-

498. Gewoonte is een tweede natuur,
wat men lang gewoon is te doen, doet men alsof het uit de natuur, de ingeschapen
aard voortkomt. Deze gedachte was reeds in de Oudheid spreekwoordelijk: dicunt
consuetudine quasi alteram quandam naturam effici (Cicero), in het Mnl. aldus
weergegeven „Langhe gewoente can maken ene ander nature" (Dietse Doct. 2, 263).
Fr. l'usage est une seconde nature Eng. custom is second nature; Hd. Gewohnheit
ist die andere Natur.
;

499. In gezegende omstandigheden verkeren,
eufemistische omschrijving voor zwanger zijn. Sinds de 18de e. in gebruik. De
zwangerschap is een blijk van de zegen die op het huwelijk rust, want kinderen
zijn een zegen des Heren (zie n° 796). Vgl. een gezegende ouderdom of leeftijd, een
zeer hoge leeftijd, eveneens als een zegen Gods opgevat. Vandaar het gebruik van
gezegend als versterkingswoord, vooral in •een gezegend eind, een zeer grote afstand
die men te gaan heeft. — Hd. gesegneten Leibes; Fr. être dans une situation intéressante; Eng. to be in an interesting condition, in the family way.
500. Zich laten gezeggen,
zich voegen naar hetgeen gezegd wordt, gehoorzamen. Tenminste sinds de 16de e.
bekend. Gezeggen betekent eigenlijk datgene zeggen waardoor een ander aan onze
wil gevolg geeft; overreden; vgl. het bijv. naamw. gezeglijk, inschikkelijk, gehoorzaam. In Zuid-Duitsland: ihm gesagen lassen.
501. Gierig als de pest,
zeer gierig, pestgierig. In deze uitdr. heeft gierig wellicht nog de vroegere betekenis
van begerig, daar de pest vele slachtoffers eist; maar ook aan vrekkig kan worden
gedacht, daar de pest niets van haar prooi teruggeeft (vgl. gierig als een brand, als
het graf). De uitdr. is echter niet zeer oud (1 8de e.). Fr. avare comme un chien.
502. Gierigheid is de wortel van alle kwaad,
uit l,ebzucht en vrekkigheid vloeien alle ondeugden voort. Ontleend aan Tim. 6:10:
„Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad ". Vgl. Fr. l'oisiveté (ledigheid)
est la mère de tous les vices; Hd. Geiz ist die Wurzel alles Uebels; Eng. (the love of)
money is the root of all evil.
503. Niet van gisteren zijn,
goed op de hoogte, bij de hand, bij de pinken zijn. De uitdr. is ontleend aan Job
8:9: „Want wij zijn van gisteren, en weten niet". Vgl. Fr. ne pas être né of fait
d'hier; Hd. nicht von gestern (of heure) sein; Eng. to be not born yesterday. — Vgl.
nog de jongere uitdr. bij de tijd zijn, en als tegendeel daarvan achterlopen, niet bij
(de tijd) zijn, niet op de hoogte zijn van de jongste ontwikkelingen.
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504. Dat is nogal glad,
dat spreekt vrijwel vanzelf, dat is al heel logisch. Sinds de 19de e. bekend. Glad is
hier in fig. zin gebruikt voor: gemakkelijk lopend, geen oneffenheid, geen moeilijkheid biedend. Er bestaat geen nauwkeurig equivalent in de moderne talen.
505. Dat zit hem niet glad, zal hem niet glad zitten,
dat zal niet zo uitkomen als hij gedacht had, dat lukt hem niet, daar komt niets van
in. De gedachte is vermoedelijk: dat zit niet zo dat hij er gemakkelijk, glad overheen
komt, daar zit iets in de weg. De uitdr. is niet oud. Vgl. Hd. damit holpert es, die
Sache hat einen Haken; Eng. it did not wash.
506. Zijn eigen glazen of ruiten ingooien,
door kortzichtigheid zijn eigen zaak bederven; zichzelf door moedwillig optreden
schade berokkenen. Onder glazen zijn hier te verstaan vensterglazen, ruiten, evenals
in de bekende regel van Van Alphen „Cornelis had een glas gebroken"; vgl. ook
glazenmaker. Niet voor de 19de e. opgetekend. Vgl. Eng. to stand in one's own
light, to cut one's own throat.
507. Wie in een glazen huis woont, moet niet met stenen gooien,
als men zelf genoeg aanleiding gegeven heeft tot kritiek, moet men geen afkeurend
oordeel over anderen uitspreken; immers de kritiek wordt dan teruggekaatst en de
eigen reputatie valt aan diggelen. Vgl. wie boter op zijn hoofd heeft moet niet
in de zon lopen. Ook onafhankelijk hiervan zegt men in een glazen huis wonen voor:
aan ieders beoordeling blootstaan, zoals het geval is met hooggeplaatste overheidspersonen. Vgl. Hd. wer ein glásernes Dach hat, muss nicht auf andere Hauser mit
Steinen werfen (Wander 1, 545); Eng. those who live in glass houses should not
throw stones; ook in het Deens en Spaans bekend; vgl. Huygens I, 674: „Hebt g'een
gelasen Dack dat langh moet dueren, Werpt niet met steenen tegen uw' gebueren"
(Spaensche Wysheit).
508. Glossen op iets maken,

aanmerkingen, opmerkingen, spotternijen op iets maken. Onder glos, Middellat.
glossa, verstaat men eigenlijk een woord dat verklaring behoeft, vervolgens de
verklaring van zulk een woord, en bij verdere uitbreiding verklaring, uitleg, ook
van een gehele zin, toelichting; vgl. voor de ontwikkeling in ongunstigen zin de
woorden aanmerking en opmerking. Fr. gloser sur quelquechose; Hd. Glossen
machen zu etwas; Eng. to gloss upon, to carp at.
509. Leven als God in Frankrijk,
een gemakkelijk, onbezorgd leven leiden; ook in het Hd. leben wie der liebe Gott in
Frankreich. De verklaring van deze zegswijze, die in het Frans onbekend is, kan
niet met zekerheid gegeven worden. Men heeft gedacht aan het feit dat gedurende
1792-1794 in Frankrijk de dienst van God was afgeschaft en vervangen door die
der rede, zodat God als 't ware niets meer in Frankrijk te doen had, maar dit is
onaannemelijk daar de uitdr. reeds in 1771 door Betje Wolff in een brief wordt
gebezigd: „O, dan meene ik te leeven als de goden in Vrankrijk en geen placaten
te respecteeren dan die mijner hupsche Zeeuwen". Vgl. Fr. être comme un coq en
pate; se la couler douce; Eng. to live as merry as the day is long; to live in clover,
like alighting-cock.
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510. Men ziet er geen God of goed mens,
het is er volkomen eenzaam, een geheel verlaten streek. De gedachte is wsch. dat
men zich geheel buiten de (vertrouwde) christelijke wereld voelt, geheel verlaten, in
een streek waar geen christenen zijn, geen christenmens woont; God kan misschien
staan voor godsbeeld, kruisbeeld. — Een versterkende kracht heeft gods- in uitdrukkingen als godsjammerlijk, godsliederlijk; een dubbele versterking vindt plaats
in de verbinding van gods met ter wereld (dat als versterking b.v. voorkomt in
niets ter wereld), zoals in gods ter wereld niets; hoe is het gods ter wereld mogelijk!
511. Al te goed is buurmans gek,
als men al te goedhartig is, nemen de mensen een loopje met u. Men zegt ook:
— andermans en allemans gek, en gek betekent hier zot, hansworst. Vgl. 16de eeuw:
„Hij leent sijn Peert uut, ende gaet selven te voet" (GDS 124). Hd. allzu gut ist
liederlich of ein Stuck von der Lüderlichkeit; vgl. Fr. deux fois bon, c'est une fois
bête; qui se fait brebis, le loup le mange; Eng. all lay load on the willing horse.

512. Iemand iets ten goede houden,
in eigenlijke zin: hem iets in zijn voordeel aanrekenen; hem er als het ware voor
crediteren (Hd. einem etwas gut of zu gute schreiben); in oneigenlijke zin: iets
iemand niet ten kwade duiden, het hem vergeven. Ook in een beleefdheidsformule,
als men iemand meent te moeten tegenspreken: houd u mij ten goede, maar....
Hd. einem etwas zu gute halten. Vandaar ook zich te goed doen, volop van iets
genieten, het hart aan iets ophalen; eig. iets doen ten bate, ten behoeve van zichzelf,
zichzelf (iets) ten beste geven; Fr. se donner du bon temps, se régaler; Hd. sich
gütlich (of bene), sich zu Gute tun; Eng. to enjoy one's eggs; to feast oneself. Iets te
goed houden, iets op zijn credit hebben, het van een ander nog te vorderen hebben;
ook in het algemeen gezegd van kleine verplichtingen; iets te goed hebben (Hd.
etwas gut haben bei jemandem), nog te vorderen hebben, nog te verwachten
hebben, dikwijls in ironische zin.
513. Ergens een gooi naar doen,
een kans wagen om een zeker doel te bereiken; ook wel: iets bij benadering trachten
te bepalen (vandaar dialectisch om die gooi, daaromtrent). De sinds de 18de e.
bekende uitdr. is ontleend aan een spel, waarbij men door te gooien iets moet treffen
(bijv. het gooien met centen naar een streep of op de kermis met een ring om enig
voorwerp of met een bal naar kegels). Een hele gooi naar iets doen, veel kans hebben
zeker doel te bereiken, b.v. een benoeming te verkrijgen; daar is geen gooi naar,
daarvoor is geen kans, geen mogelijkheid. Vgl. ook daar is geen smijten met de
muts naar; bij Hooft: een worp hebben naar iets, kans hebben op iets; Hd. einen
guten Wurftun, zijn slag slaan.
514. Zijn gooi gaan,
zijn gang gaan, doen wat men niet laten kan. Sinds de 18de e. bekend. Het znw. gooi
betekent hier gang, vaart, weg; het behoort bij het intr. werkwoord gooien, dat
spoeden, ijlen, voortsnellen betekende; vgl. Fr. allez-y. In Oost-Friesland zegt men
ook an de gói, ervandoor, op hol (van paarden), aan de zwier (van mensen): lat hem
(lat de budel) an de goi gàn, laat hem rondom lopen, laat de boel naar de drommel
lopen! 't geidt al an de gói, alles gaat verloren! Dikwijls wordt de uitdr. nog versterkt door goddelijk en zegt men gaje goddelijke gooi, waarnaast schertsend gaje
goddelijke driehoek.
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515. Zo lopen de gootjes als het regent,
zo gaat het in dergelijke omstandigheden, dat was te verwachten, inz. gebezigd
met betr. tot onaangename gevolgen die iemand van iets ondervindt. Met gootjes
zijn hier bedoeld geulen in of langs de straat waardoor het regenwater afgevoerd
wordt. Sinds de 17de e. bekend.
516. Het (al) te gortig maken; dat is hem te gortig,
het bont maken, al te grof maken; resp. dat wordt hem al te erg. Eigenlijk is gortig
garstig, ongans, vinnig, en wordt het van varkens gezegd die aan het gort lijden,
d.w.z. een ziekte waarbij gerst- of gortachtige korrels in het vetweefsel komen;
later werd het bij uitbreiding gezegd voor: vuil, smerig, onzuiver, niet netjes. Sinds
de 18de e. bekend, maar mogelijk al ouder (vgl. Huygens 2, 349: „Daer was wat
gortichs aen", er was iets niet pluis).

517. Het is niet al goud wat er blinkt,
het schone uiterlijk is geen waarborg voor innerlijke deugdelijkheid, schijn bedriegt.
Een oud en zeer verbreid sprw.; reeds ± 1170 wordt in de Duitse Pfaffe Kunrat
vermeld het „altsprochene wort" ez en ist nicht alles golt, daz da glizzet; — Prov.
Comm. 623; Celestina P v v°; in het Eng. komt het al ± 1300 voor (zie b.v. ook
Shakespeare, Merchant of Venice 2, 7, vs. 65) en ook in het Fr. is het vanouds
bekend: tout ce qui (re)luit, n'est pas or. Voorts in het Deens, Spaans, Italiaans,
Portugees en Hongaars.
518. Iemand in goud beslaan,
gezegd om aan te duiden dat men iemand hogelijk vereert. In eig. zin: iemands dood
lichaam of zijn hoofd in goud beslaan, om dat bijv. op een altaar te plaatsen en te
vereren. De oorspr. uitdr. komt in de 16de eeuw voor bij Marnix, Byenc. 48 r°:
„Daerom is Meester Gentianus wel weerdt, datmen hem in Goudt beslae, ende op
den Autaer sette", nl. om hem als een heilige te vereren; vgl. Reynaert II, 4827-29:
„dunct hi u so goet, so claer, so setten op enen outaer ende doetten voor enen sant
aenbeden". In het Frans kent men in dezen zin ilfaudrait le bruler pour en avoir
de la cendre; in het Hd. einen in Goldfassen.

519. Zijn woorden op een goudschaaltje wegen (leggen),
ze voorzichtig wikken en wegen, ze te voren wel overdenken; eig. de zwaarte, het
gewicht ervan als 't ware op een goudschaaltje, een zeer gevoelige balans, wegen.
Vgl. Fr. peser ses paroles (au trébuchet); Hd. seine Worte auf die Goldwage legen;
Eng. to weigh one's words well. De gedachte wordt in Jezus Sirach 28, vs. 28,
uitgedrukt door de woorden: „Maeckt voor uwe woorden een weegh-schaal, ende
voor uwen mondt maeckt een deure ende grendel"; in de N. Vert.: „Gij weegt uw
goud en zilver: waarom weegt gij ook niet uw woorden op de goudschaal?"
520. Niet zuiver of rood op de graat,
van personen gezegd: niet zuiver, niet in alle opzichten eerlijk of vertrouwbaar, niet
zuiver van geweten; van zaken of gebeurtenissen: niet in den haak, waar een luchtje
aan zit. Eigenlijk gezegd van vis die begint te bederven, die niet volmaakt fris meer
is. Scherts. wordt hij is rood op de graat ook gezegd van iemand die van socialisme
verdacht wordt (naar de rode vlag die het symbool daarvan is). Er zijn geen oude
bewijsplaatsen van bekend.
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521. Er geen gras over laten groeien,
de behandeling van een zaak niet uitstellen; eig. niet wachten tot er weer nieuw gras
is gegroeid, dus zoveel als: de zaak niet laten verjaren. Reeds in GDS. Vergelijk ook
het Antwerpse er den mos niet laten over wassen, en de vroegere zegswijze dat is
reeds lang met gras begroeid, dat is al zo lang geleden; Hd. darüber ist langst Gras
gewachsen, dat is al lang vergeten; wir wollen Gras daruber wachsen lassen; Eng.
to let no grass grow under one's feet.
522. Iemand het gras voor de voeten wegmaaien,
hem de gelegenheid benemen zijn voornemen ten uitvoer te leggen, doordat men
de zaak zelf reeds ter hand genomen heeft, hem vóór zijn. Dit is een jongere ontwikkeling van iemand het gras onder de voeten of zolen wegmaaien, wat zoveel
betekent als hem de voet lichten (b.v. Hooft, Ned. Hist. 6). Evenzo Eng. to cut the
grass from under a persons feet; Fr. couper l'herbe sous les pieds de quelqu'un.
523. Ergens in grasduinen,
naar hartelust toetasten, met veel plezier iets onderzoeken of ter hand nemen. Dit
wkw. heeft zijn ontstaan te danken aan een verkeerde opvatting van het znw. grasduinen in de verouderde uitdr. in grasduinen gaan, zijn hart ophalen, volop genieten
(reeds bij Sartorius), ook in iets in grasduinen gaan, er lustig in te gast gaan:
grasduinen, met gras begroeide heuvels en duinen, worden beschouwd als een
bijzonder aangename en gezochte weideplaats; vandaar deze uitdr. Toen men de
ware betekenis hiervan niet meer verstond, moet men in overbodig hebben geacht
en grasduinen voor een wkw. hebben gehouden.
524. Iemand te grazen nemen,
iemand te pakken nemen (lett. en fig.); hem beetnemen, ook wel: hem afranselen.
Onder iemand grazen moet men in eig. zin verstaan iemand in het hooiland onder
het afgemaaide gras bedelven (sinds 1 ste h. 17de e. bekend); vgl. het Gron. ain in
de graszak nemen, en vandaar: met hem omsollen, hem bedotten.
525. Ergens in groeien,
zich verheugen in een anders leed, leedvermaak hebben. Evenals men van verdriet
en tegenspoed vermagert, afvalt, zo kan men van genoegen en plezier groeien.
Vandaar dat in de middeleeuwen mesten ende groyen kon betekenen pleizier
hebben, en sinds de 16de eeuw groeien eveneens zich verheugen: „Die walghe
steecter my af, ende ghy groeyt daer by", Celestina K v v°. Zelfs werd soms aangegeven hoeveel men toenam in dikte: ergens een handdik spek of reuzel in groeien.
In Zuidndl. dialect hem mesten, hem vetten of zijn handen vetten: „Vrouwe D ...
had er het hart niet naar om de Sasmeester zelf zijne laagheden te gaan verwijten. Van
D. had gelijk: „De greiter zou er zijn handjes in gevet hebben. ", M. Sabbe, De
Filosoof v.h. Sashuis 57.
526. Het wordt mij (enz.) groen en geel voor de ogen,
het begint mij te duizelen, ik kan het niet goed meer onderscheiden, zowel eig. als
fig. Misschien met toespeling op de combinatie van groen en geel in de narrenkleding; vgl. het oude rijmpje „Daar is geen zot zo eel, Of hij draagt groen met
geel". Hd. mir vuurde grin and gelb vor den Augen; ook: da wird einem gran and
blau vor den Augen.
527. Niet groen zijn op iets,
er niet op gesteld, er niet begerig naar zijn. Groen had vroeger (en heeft gewest. nog
wel) o.a. ook de bet. van dartel, minziek, verliefd (zo b.v. bij Bredero, Liedb. n`'
XIV: „die knecht die is zo groen", en in de uitdr. kom aan mijn groene zij; zie het
volg, art.); de ruimere opvatting van begerig, verlangend, laat zich daaruit licht
verklaren.
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528. Iemands groene zijde,
alleen nog in de verb, kom aan mijn groene zij, door een (jonk)man tot een vrouwelijk persoon gezegd; eig. is dit de verliefde zijde (vgl. het vorige art.), doch gewoonlijk verstaat men hieronder iemands linkerzijde; hier en daar ook de rechterzijde
(in Friesland); Hd. die grime Seite („die angenehme, die linke, die Herzseite"); welke
zijde oorspronkelijk bedoeld is, weet men niet.
529. Van de koude grond,
in verbindingen als: een dichter, een filosoof van de koude grond, d.i. van weinig
betekenis, die die naam niet verdient. Het beeld is ontleend aan de tuinbouw, waar
men onder de koude grond verstaat de onbeschutte moes- of tuingrond, in tegenstelling met kunstmatig verwarmd terrein, een trek- of broeikas. In de laatste
worden bloemen en vruchten met zorg gekweekt; in de open lucht, op de koude
grond wordt er minder zorg aan besteed. Vandaar wordt in oneigenlijke toepassing
van de koude grond gezegd van personen die niet goed onderlegd of voorbereid,
dus onbeduidend in hun soort zijn; pover. Niet voor de 19de e. opgetekend. Vgl.
Fr. un docteur a simple tonsure (of de bas etage).
530. Legers uit de grond stampen,
ze zo maar, als bij toveeslag, bijeenbrengen, ze uit het niet doen ontstaan. Deze
zegsw., waarvan in het Nederlands geen oude bewijsplaatsen bekend zijn, is blijkbaar ontleend aan' het Hd., en wel aan een vers in Schillers Jungfrau van Orleans
(1;-, 3): „Kann ich Armeen aus der Erde stampfen?" Stampen is hier volgens zijn
diepere zin een magische handeling: het is een van de manieren waarop bovennatuurlijke (hier: onderaardse) machten worden opgeroepen. Men zegt thans ook
wel van een bouwwerk dat zeer snel tot stand is gekomen dat het uit de grond
gestampt is.
531. Het grondsop is voor de goddelozen,
in scherts gezegd wanneer voor een der gasten het laatste restje van een fles wordt
ingeschonken of hij het laatste uit een schaal krijgt; soms met het toevoegsel maar
de vromen drinken het uit. Ze is ontleend aan Psalm 75:9: „Alle goddelozen der
aarde zullen zijne droesemen (t. w. van een beker) uitzuigende drinken". Ten bewijze
dat deze zegswijze inderdaad ontleend is aan dit psalmvers-, diene, dat bij dat vers
in de Bijbel van Dieux Aes (anno 1562) de kanttekening geplaatst is: „Dat is, Hij
deylt eenen yegelicken zijn mate toe, dat by lijde, doch het grondsop blijft den
Godloosen". Vgl. Fr. le fond (est) pour le bon; Hd. die Gottlosen bekommen die
Neige; der Rest ist fur die Gottlosen; Eng. the dregs are for the wicked.
532. Groot zijn met iemand,
zeer bevriend zijn met iemand, met hem intiem zijn. In het Mnl. betekende groot
meermalen aanzienlijk, een voorname plaats bekledende, en komt groot met
enen, in aanzien bij iemand, invloed hebben bij iemand, reeds voor. Vgl. Eng.
to be great with a person.
533. Iets grootscheeps opzetten (en derg.),
eigenlijk naar de wijze of naar het gebruik van een groot schip of van grote schepen,
t.w. dus op grote voet, royaal van afmetingen, ofwel: waarbij geen kosten gespaard
worden. Oorspr. op zijn groot scheeps (Coster 11). Er zijn geen equivalenten in de
moderne talen.
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534. Naar de haaien zijn,
verloren, dood, te gronde gericht zijn. Een zeemansuitdrukking, oorspr. misschien
voor de haaien zijn, een prooi der haaien zijn, t.w. doordat men over boord gevallen
is; door associatie met uitdr. als naar de knoppen zijn en derg., zou men zijn gaan
zeggen naar de haaien. Niet voor de 19de e. opgetekend. Vgl. Eng. to be cast at
the cocks.
535. In de(n) haak zijn,
in orde zijn, meestal met ontkenning. Onder de haak moet men hier verstaan de
winkelhaak, die de timmerman gebruikt voor het uitzetten of afschrijven van
rechte hoeken. Zo kreeg in den haak de betekenis van: een zuivere rechte hoek
makend, haaks, en vandaar figuurlijk: in orde, zoals het behoort. Tenminste sinds
beg. 18de e. bekend. Vgl. Fr. n'être pas en règle, comme it faut; Hd. im Lote (dial.
im Blei) sein, in orde zijn; Eng. to act on the squares, handelen zoals 't behoort;
to be out of squares. In gelijke zin wordt, in gemeenzaam spraakgebruik, gezegd
haaks, als in: hou je haaks; alles haaks?

536. Aan de haal gaan,
aan of op de loop gaan; het op een lopen zetten, op de vlucht slaan. Niet voor de
18de e. opgetekend. Haal is de stam van het wkw. halen, dat intr. opgevat de
betekenis kan hebben van hard lopen. Vgl. trekken en de gewestelijke uitdr. in iets
geen haal hebben, er geen trek in hebben. Fr. prendre ses jambes a son cou; jouer
de l'épée a deux talons; Hd. Fersengeld geben; die Beine in die Hinde nekmen;
ausreissen; abfocken; Eng. to take to one's heels; to pick up one's heels.
537. De gebraden haan uithangen,
grof geld verteren, brassen. In dezelfde zin gebruikte men vroeger ook den haan
maken, scheren, spelen (Fr. faire le coq) en den dubbelen, breden haan spelen in die
van royaal leven. Hieruit blijkt dat het wkw. uithangen moet worden opgevat in de
zin van: zich aanstellen als —, en dus niet voor de verklaring aan een uithangbord
kan worden gedacht. Men heeft in deze uitdrukking een herinnering willen zien aan
een oud sprookje, waarin verteld wordt van een gebraden haan, die zich zeer aanmatigend en overmoedig gedraagt (Noord en Zuid 23, 273); anderen brengen haar
in verband met de haan die men na de korenoogst bij het naar huis gaan medevoerde op een hoge, met aren en bloemen versierde stang, daarna braadde en opat.
Vgl. het Fr. faire le — of trancher du grandseigneur; faire le marquis; Hd. den
grossen Herrn (of den Grossmogul) spielen; Eng. to play the grand.
538. Zijn haan moet (altijd) koning kraaien,
hij moet altijd gelijk of zijn zin hebben. De uitdr. (in de oudere vorm zijn haan is
koning) is ontleend aan de hanengevechten: de haan die daaruit als overwinnaar is
te voorschijn getreden, kraait victorie, is de koning (vgl. schutterkoning). Vgl. Fr.
chanter victoire; Hd. sein Fett schwimmt immer oben; Eng. to cry cock.
539. Daar zal geen haan naar kraaien,
daar zal niemand aandacht aan schenken, zich druk over maken, gewag van maken;
het zal nooit aan den dag komen. Van de vele vermoedens aangaande de oorsprong
dezer zegswijze zij alleen deze vermeld, dat hij zou moeten worden gezocht in het
volksgeloof dat de haan de moordenaar aankraaide, van wiens aanslag hij getuige
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was geweest. Wanneer dan een misdaad in alle stilte gepleegd was en men rekende
dat zij geheim zou blijven, zeide men daar zal geen haan naar kraaien. Vgl. Hd.
es kräht kein Hahn danach naast danach wird weder Hund noch Kat ze krá►hn; Eng.
nobody cares (a straw) about it; Fr. on n'y verra que du feu; ni vu ni connu.
540. De rode haan erin steken of laten kraaien,
de brand erin (in een huis, een dak, een plaats) steken. De verklaring van deze uitdrukking is wel gezocht in de vroegere gewoonte van de brandstichters om door
zekere tekens (Hd. Gaunerzinken) elkaar allerlei zaken mede te delen. Die tekens
werden doór leden van een voorttrekkende bende gezet op kerken, hoeken van
straten, of kruisen aan de weg, waardoor de achter hen volgende andere boeven
wisten wat er moest worden gedaan. Onder die figuren komt er ook een voor, die
op een haan gelijkt en moest worden opgevat als bevel tot brandstichting. Daar
zulk een teken met rood krijt (Hd. Rötel) werd aangegeven, kon op die wijze de rode
haan de uitdrukking worden voor het begrip brand. Eenvoudiger lijkt de verklaring
uit de vergelijking van de uit het dak (het strodak) slaande vlammen met een haan
met zijn rode kam; de rode haan laten vliegen voor brand stichten komt al in de
15de e. voor. Vgl. Hd. einem einen roten Hahn aufs Dach setzen; Eng. the red cock
will crow in his house; there's a cock, daar is brand.
541. Haantje de voorste zijn,
of, zoals men in Zuid-Nederland zegt, een haantje vooruit, onder de jongens de
voorganger en aanvoerder zijn bij vechterijen en kwajongensstreken; de belhamel.
Sinds beg. 18de e. opgetekend. Haan betekent hier eig. de voornaamste, de beste,
de eerste, de baas, de meester. Vgl. het katje van de baan; Pietje de voorste (zie
n° 1228); Eng. the cock of the school; to be the cock of the walk (of the parish);
Fr. le coq du village, de la paroisse; un meneur, un boute feu; Hd. der Hahn im
Korbe sein, der Haupthahn, alle in de zin van de voornaamste zijn.
542. Haar op de tanden hebben,
gezegd van iemand die onversaagd, onvervaard is, die goed van zich af durft
spreken, zich flink met woorden weet te weren. Een afdoende verklaring is nog
niet gegeven; niet onwaarschijnlijk is echter dat op de tanden moet worden opgevat
als vóór (boven) de tanden, en dat dus het baardhaar bedoeld is: de knevel is
immers vanouds het kenteken van mannelijk- en manhaftigheid. Corn. Crul spreekt
in zijn Clucht van een Dronckaert van krachtig bier als bier „dat hair zal hebben
op synen muyle". Een andere verklaring geeft Schrader, Wundergarten 129; deze
zegt: „da man in der Fulle der Haare Kraft and Mannheit sieht, so teilt man in
absichtlicher, bewusster Uebertreibung selbst solchen menschlichen Gliedern
Haare zu, welche diese gar nicht haben, nicht haben können". Vgl. Fr. avoir bec et
ongles; avoir du poil (au coeur); être (un homme) a poil; Hd. Haare auf den
Zähnen haben; Eng. to show fight; to be game to the backbone.
543. Het haar van de hond!
dat wat het kwaad veroorzaakt heeft, zal het ook weer genezen. Vooral gebruikt met
betr. tot katterigheid, die men meent te kunnen verdrijven door opnieuw te drinken.
De uitdr. is ontstaan uit het volksgeloof dat men een wonde die door een hondebeet
is ontstaan, kan genezen door er wat haar van die hond op te leggen. Vgl. reeds
de oud-Griekse spreuk ó ,rpchuas iwc k werst, wie verwondt zal ook genezen
(Paroemiogr. II, 736, 28).
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544. Eigen haard is goud waard,
er gaat niets boven een eigen woning, een eigen tehuis. Reeds in Prov. Comm.
(336). De haard geldt als het centrale deel vsn de woning, maar in dit zeer oude
sprw. zal men het vooral hebben op te vatten als het blijvende gedeelte, immers in
de tijd dat de huizen nog veelal van hout werden gebouwd als het enige dat van
steen was. In Drente komt heerd zelfs voor in de zin van stamhuis, geslacht. In het
Mnl. had heertstede ook de bet. van domicili; een belasting die te vergelijken is met de
tegenwoordige personele belasting heette heertgeld, later haardstedengeld. Vgl. Eng.
home is home, be it ever so homely; Hd. eigner Herd is Goldes wert; Fr. chaque oiseau
trouve son nid beau; il n'est rien de tel que d'avoir un chez -so :
545. Haast is niet half,
iets bijna bereiken is zo goed als het helemaal niet bereiken, er naast is er naast. 16de
eeuw: „na by schieten helpt niet, het gelt treffen" (GDS 49). Hd. beinahe bringt
keine Mucke um; Eng. almost and very nigh saves many a lie; almost was never
hanged.
546. Haasvreten,
bang, bevreesd worden, zich terugtrekken, in zijn schulp kruipen. De onderstelling
is, dat men door het eten van haas of hazevlees eigenschappen van de haas (in dit
geval bloheid, lafhartigheid) in zich opneemt. Zo zegt men van ongedurige, woelige
knapen, dat zij paardevlees gegeten hebben: het paard is gelijk men weet, een zeer
zenuwachtig dier. De Fransen zeggen evenzo it a mangé de la biche blanche van
iemand die altijd in beweging is „par allusion a 1'humeur errante et vagabonde de
la biche". Achilles at leeuwenmerg, en thans nog gebruiken in sommige plaatsen
van Griekenland de bruid en de bruidegom een duif of een haan, de eerste is het
symbool der verliefdheid, de tweede dat der mannelijkheid. Vgl. in Zuidndl.
dialect hij heeft van 'nen vos (of vossepoten, vossesteerten) gegeten, d.i. hij is slim;
in dez. zin ook: hij heeft konijnen gehouden.
547. Het hachje er bij inschieten,
het leven erbij laten. Het znw. hachje, beter hachtje, betekent eigenlijk stuk, brok
(vgl. de verouderde uitdr. 't is een hachje, het is een ferme knaap, of een belhamel,
met een galgebrok; 17de eeuw: stucke diefs; V1. een ferme brokke, een stevige meid);
in 't bijz. een smakelijk stuk vlees, een lekker beetje. Zo zeide men vroeger het
hachje laten glijden, eig. de prooi, de buit prijs geven, zich verwonnen verklaren;
en het hachje kwijt zijn, de behaalde buit, zijn (ganse) bezit kwijt zijn of de laatste
kans verkeken hebben, en vand. het leven kwijt zijn, hetzij dat men het leven heeft
beschouwd als het laatste dat iemand rest, of als datgene wat iemand, als een dier
zijn prooi, krampachtig en tot het uiterste verdedigt, een mening, die versterkt
wordt door het Zuidndl. er zijnen kees bij inschieten, het leven erbij inschieten; zijn
kaas geven, sterven. Toen nu eenmaal hachje synoniem was geworden met leven,
kon ook de uitdr. ontstaan het hachje erbij inschieten, zijn leven verliezen. Vandaar
ook bang voor zijn hachje zijn, voor zijn leven (ook: voor zijn lichaam) bevreesd
zijn. Vgl. Fr. it y a laissé ses guêtres, le moule de son pourpoint, sa peau, ses grègues;
il a peur pour sa peau; Hd. er hat sein Leben dabei eingebüsst; er ist um seine Haut
besorgt; Eng. he is afraid of his skin; to save one's bacon.
548. Iemand een hak zetten,
hem een onaangename bejegening doen ervaren, inzonderheid hem een hatelijkheid
te slikken geven; ook iemand een loer draaien, een poets bakken. De oorspronke120

lijke betekenis van deze uitdr. moet zijn: in iemand hakken, hem snijden, pijnlijk
aandoen, waaruit zich in de Graafschap die van financieel nadeel berokkenen ontwikkelde: aldaar betekent iemand een hak aanzetten, hem schade berokkenen; een
hak aankrijgen, schade ondervinden. Deze verklaring wordt gesteund door de
Zuidnederl. uitdrukkingen iemand een dek zetten, hem niet betalen, een dek krijgen,
niet betaald worden, waarin dek eig. slag betekent; vgl. een dekker, een slag of
smeet van een bal op de rug van de verliezer, en ons afdekken, afranselen (Hd. einen
deckeln); verder iemand een drevel zetten, iemand iets verkopen waaraan hij
schade lijdt, terwijl een drevel eig. een slag met de hand of een schop met de voet is;
ook een lek betekent in het Westvl. verlies dat men lijdt in het kopen of verkopen,
maar is eveneens bekend in de zin van „drevel, vlek die men zich ergens aanwrijft"
en kan vergeleken worden met onze uitdr. iemand een lik (om de oren) geven, dat is
een oorveeg geven (vgl. het 17de-eeuwse met een lick = met een veech); verder
iemand een plak zetten, syn. van „iemand een dek zetten", terwijl plak eig. bet. een
kaakslag.
549. Van de hak op de tak springen,
schielijk en zonder blijkbaar verband van de ene gedachte op de andere overspringen, van het ene onderwerp van gesprek op het andere overgaan. Onder hak
moet men hier misschien verstaan een soort van haakvormige boomtak; vgl. de
syn. dial. uitdr. van 't houtje op 't stokje springen. Oudtijds zei men (en nog thans
in Z.-Nederl.) in dezelfde zin van de os op de ezel (zie ald., n° 1180). Vgl. ook gewest.
(Zeeuws) in en uit praten, wartaal uitslaan. Fr. aller de la cave au grenier; faire des
coq-à-l'áne; Hd. vom Hundersten ins Tausendste kommen; Eng. to ramble from one
subject to another; to talk rigmarole.
550. Haken en ogen geven,
moeilijkheden geven; eig. zaken die gemakkelijk aan elkaar vasthaken en moeilijk te
ontwarren, los te maken zijn; vandaar bij overdracht aangelegenheden waardoor
men met elkaar in moeilijkheid geraakt; bep. aanleiding geven tot een gevoel van
verongelijking, kwaad bloed zetten. Ook in het Hd. zegt men: das Ding hat einen
Haken (of eine Nase). Fr. des tiraillements.
551. Waar gehakt wordt vallen spaanders,
dat is een onvermijdelijke gevolg; als men dergelijke maatregelen neemt is het onvermijdelijk dat aan sommige personen nadeel wordt berokkend; geen gevecht zonder
doden of gekwetsten. Reeds in de 15de eeuw bekend: „daermen tymmert vallen
spaender" (Prov. Comm.; zie ook Goedthals 59). Hd. wo man Holz haut, fallen
Spdne; Eng. from chipping (come) chips. In Zuid-Nederland: waar gekapt wordt,
daar vallen spaanders, om goede sier te maken is er geld nodig.
552. Niet halen bij iemand of iets,
er niet mee vergeleken kunnen worden, er ver bij achterstaan. Vroeger ook het niet
kunnen halen bij iemand of iets, het in vergelijking van iemand of iets niet even ver
kunnen brengen, waarin halen de bet. heeft van bereiken (vgl. de trein halen) en
vandaar met iemand of iets niet kunnen vergeleken worden, in kwaliteit of prestaties
niet nabijkomen. Fr. ne pas atteindre quelqu'un, ne pas approcher de Eng. he
cannot compare with him; to come short of something; Amer. not a circumstance to.
;

553. Half en half,
hetzelfde als half in de zin van: niet geheel, ongeveer, zowat. Een verbinding als om
en om (Mnl. omme en tomme), op end' op, uit ende uit, en andere. In de middel121

eeuwen betekende zij „een der beide helften van een geheel voor ieder van twee
partijen". Hd. halb and halb.
554. Om hals brengen,
om het leven brengen. Mnl. enen craghen. De betekenis „leven" voor hals dateert
uit de middeleeuwen en we vinden ze thans nog terug in de uitdr. dat kost hem de
hals en in enkele samenstellingen als halsrecht, halszaak, halsmisdaad, halsgeding,
halsstraf. Om heeft hierin dezelfde bet. als in om het leven komen, nl. die van
voorbij (vgl. de tijd is om). Wanneer men iets voorbijgaat, krijgt men het niet,
verliest men het. Ook kon in de middeleeuwen hals de betekenis hebben van lichaam
of persoon, o.a. in de uitdr. een dode hals, d.i. een dode, evenals thans nog in de
uitdr. een onnozele hals of ook alleen een hals, dat is een stumperd, een bloed. —
Fr. égorger; Hd. das wird ihm den Hals kosten.
555. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald,
als men inziet op de verkeerde weg te zijn, is het beter dat te erkennen en van zijn
verkeerde handelwijze af te stappen, dan halsstarrig zo voort te gaan. Half is hierin
als znw. gebezigd in de zwakke vorm. In Prov. Comm.: „die te haluen keert en doelt
niet al" (n° 215); 18de eeuw: „hy is niet al gek die ten halve keert" (Martin). Hd.
Besser aufhalben Wege umkehren, als ubel fortlaufen (Wander 4, 1843).
556. Wat hamer!
krachtterm, zoveel als wat duivel! wat bliksem! wat donder! De uitdr. herinnert ons
aan de Noorse god Thor (W.-germ. Donar), die met zijn hamer zijn vijanden verpletterde, gelijk Zeus met zijn bliksem. Het is evenwel de vraag of hier aan Thors
hamer mag worden gedacht, daar het niet zeker is dat óók de West-germanen, bij
wie de uitdr. het meest voorkomt, dat attribuut van de Skandinavische dondergod
aan hun Donar hebben toegedicht. Als benaming van de duivel moet hamer reeds
in de 4de eeuw bij Hieronymus voorkomen en in die zin zijn grond hebben in een
verkeerde uitlegging van Jeremia 50:23. Vgl. Fr. que diable! diantre ! mille tonnerres!; Hd. dass dich der Hammer! beim Hammer! Donnerwetter! was Teufel!;
Eng. hang it!
557. Onder de hamer komen,
in het openbaar verkocht of verpacht worden. Het is gewoonte dat de voorzitter van
een vergadering door middel van een slag met zijn hamer de vergadering opent en
sluit, besluiten bekrachtigt, en dat de afslager door middel van dat werktuig de
kopen toewijst; dit gebruik vindt wellicht zijn oorsprong in Oudnoorse mythologische voorstellingen, volgens welke Thor door middel van zijn hamer bijv. wijding
gaf aan een gesloten huwelijk. De Germanen wijdden eveneens verschillende voorwerpen aan een godheid door middel van een hamer, waardoor aan die handeling
kracht werd gegeven, waardoor zij werd bevestigd. Vgl. Fr. passer sous le marteau;
Hd. unter den Hammer kommen; Eng. to go, come to the hammer; to bring (come)
under the hammer.
557a. Dat is de hamvraag,
d.i. de kardinale vraag, de kwestie waarom het eigenlijk draait, het voornaamste
punt. De uitdr. is zeer jong, nl. ontleend aan de radiorubriek getiteld ,,mastklimmen" bij de N.C.R.V., geleid door Johan Bodegraven in de jaren vijftig, waarbij
op de goede beantwoording van de voornaamste vraag als prijs een „levensgrote"
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ham stond. Het mastklimmen in eig. zin was een zeer oud volksvermaak op kermissen en bij feesten, waarbij de deelnemers in een met zeep besmeerde hoge paal
moesten klimmen om van de top een prijs of prijzen te halen, die soms ook wel
bestonden in een stuk vlees, maar veelal van meer blijvende waarde waren. Soms
stond de paal ook in het water, zodat, wie eraf gleed, „zoo geen prijs toch een nat
pak haalde" zegt Ter Gouw, Volksverm. 348, die er dan aan toevoegt: „welligt is de
spreekwijze „druipen", voor niet slagen bij een examen, daarvan afkomstig".
558. Van de hand in de tand leven,
elke dag verteren wat men verdient; nooit zeker van de toekomst zijn. Bedoeld
wordt dat men datgene wat verdiend is, wat men in handen gekregen heeft, dadelijk
voor de tanden, de mondbehoeften, voor voedsel, weer moet uitgeven. Sinds beg.
17de e. bekend. Bij De Brune: „van hand te monde (leven)". Fr. vivre au jour le
jour; Hd. aus (von) der Hand in den Mund leben; Eng. to live from hand to mouth.
559. De of zijn hand over zijn hart strijken,
zich tot zachtere gedachten laten stemmen, inzonderheid met betrekking tot
weigerachtigheid of onwilligheid ten opzichte van eens anders wensen. Wellicht
eig. een gebaar maken waarmee men zich vertedert, het hart „week" maakt? 18de
eeuw: zijn hand over zijn hart leggen. Vgl. Fr. se passer la main sur le coeur;
Hd. die Hand fibers Herz legen.
560. De hand in zijn of in eigen boezem steken,
zijn geweten of gemoed onderzoeken, zichzelf beproeven en eigen schuld erkennen,
in tegenstelling met het beschuldigen van anderen. Waarschijnlijk ontleend aan
Exodus 4:6: „En de Here zeide... tot hem, Steek nu uwe hand in uwen boezem",
waar echter de ruimte bedoeld is tussen de borst en het daarvoor heen geplooide
kleed, terwijl men thans bij deze zegswijze denkt aan boezem in de betekenis van
gemoed. Vgl. Fr. mettre la main sur la conscience; rentrer en soi-même; Hd. die
Hand in den Busen stecken; in seinen Busen greifen; Eng. to search one's heart; to
commune with oneself, to dive into one's own bosom.
561. Iemand op zijn hand hebben,
hem aan zijn zijde hebben, tot bondgenoot of partijgenoot hebben. Hand heeft hier
de bet. van zijde; vgl. Eng. he sides with me, hij staat aan mijn kant; Hd. auf
jemands Seite sein; Fr. être du cote de quelqu'un. De uitdr. dateert uit de 17de
eeuw. Dezelfde betekenis heeft hand ook in de uitdr. iets van goeder hand (Fr. de
bonne main; Hd. von guter Hand; Eng. from good hands; from a good hand) vernemen, d.i. van betrouwbare zijde en in aan de betere (of beterhand), aan de
winnende hand zijn, aan de zijde van de vooruitgang, van de beterschap zijn; vgl.
het Eng. to be on the mending hand.
562. In de dode hand zijn,
gezegd van goederen die niet op anderen kunnen vererven. De dode hand is oorspr.
de staat der leenmannen die beroofd bleven (zij en hun nakomelingen) van het
recht, over hun goederen te beschikken; degenen die in die staat verkeerden,
noemde men lieden van der doder hant of later die dode hant, wat vandaar werd
toegepast op een geestelijke stichting of corporatie, en later op een zedelijk lichaam
als bezitter. De benaming schijnt wel te zien op de onvererfbaarheid, onvervreemdbaarheid van de goederen en bezittingen der geestelijkheid, waardoor deze ten
eeuwigen dage aan het levende verkeer zijn onttrokken. Fr. biens de mainmorte;
Hd. in der toten Hand; Eng. in mortmain en in dead hand.
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563. Als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon,
met wederzijds hulpbetoon zijn beide partijen gebaat. De uitdr. wordt thans veelal
in ongunstige zin gebezigd (nl. met betr. tot onzuivere handelingen die men van
elkaar tolereert), misschien door associatie met de onder n° 580 behandelde, maar
deze bijgedachte is er oorspr. niet aan verbonden; vgl. Cats: „Laet handen handen
wasschen, Geen mensch en dient te staan alleen op eygen sin". Het spr. is reeds
in de oudheid bekend: Lat. manus manum lavat. Bij ons reeds in Prov. Comm.
(n° 21). Hd. wenn eine Hand die andere wdscht, bleiben (werden) sie beide rein.
564. De hand leggen op iets of iemand,
zich ervan verzekeren, het verwerven; ook wel beslag leggen op of in arrest nemen.
Deze uitdr. herinnert aan het oude gebruik dat wie een recht wilde doen gelden, zich
een zaak verzekeren, niet kon volstaan met zijn wens uit te spreken, maar ook de
hand moest slaan aan het voorwerp van zijn begeerte, om zo ieder duidelijk te
maken wat hij wilde en waarop zijn wil gericht was. Fr. mettre la main sur une
chose; Hd. die Hand aufetwas legen; Eng. to lay hands on.
564a. De hand lichten met iets,
het niet streng nemen, het zich gemakkelijk ermee maken; van verordeningen en
voorschriften: ze niet streng handhaven, een oogje toedoen; Fr. ne pas y regarder
de si près; Hd. ein Auge zudrücken; Eng. to connive at a thing. In de handel verstond men eertijds onder de hand lichten: minder vragen dan de marktprijs is (Fr.
lacher la main) en onder de hand weten te zwaren en te lichten, de prijs van zijn
waren naar gelang der omstandigheden verhogen of afslaan, fig. weten te geven en
te nemen; vandaar de hand lichten met iets, het er niet te streng mee nemen, niet het
uiterste vergen (van zichzelf of anderen).
565. Van hoger hand,
van regeringswege, van overheidswege. Reeds bij Cats: „Hem wierd alleen geseyt:
het komt van hooger hant" (2, 436b, ed. 1726). Hoger is vergelijkende trap; men
denke aan de macht die hoger dan —, die boven de menigte staat; vgl. de compartieven iri overheid, oppergezag; hoger hand wil zeggen de gestelde macht in de ene
of andere van haar hogere of lagere vertegenwoordigers. Vgl. Hd. von hoher Hand;
aufhöhern Befehl en an allerhöchster Stelle.
566. Iemand iets aan de hand doen,
iemand aan iets helpen; eig. maken dat hij het in handen krijgt. Sinds begin 18de e.
opgetekend. Fr. fournir, procurer quelque chose a quelqu'un; Hd. jem. etwas an
die Hand geben; einem etwas verschaffen, besorgen; Eng. to afford means to a
person. — Aan de hand hebben, met iets doende of er in betrokken zijn; aan de hand
zijn, te doen zijn, voorvallen; ook aan het handje zijn. Eig. in behandeling zijn,
onder handen zijn, behandeld worden. Sinds beg. 19de e. opgetekend.
567. Iets achter de hand hebben (houden),
iets in voorraad hebben (houden) tot gebruik bij voorkomende gelegenheid.
Oorspr. een zeemansuitdrukking, toegepast op dat gedeelte van het lopend touwwerk, dat bij het vieren of inhalen achter de hand van de achterste der vierende of
trekkende manschappen op het dek ligt. Sinds de 17de e. bekend. Vgl. Hd. etwas
hinter der Hand haben.
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568. Bij de hand zijn,
dicht bij zijn. Hand is hier genomen als zinnebeeld van nabijheid; vgl. voorhanden.
Vandaar ook dat de uitdr. kan betekenen: niet meer afgezonderd (op de slaapkamer) zijn, te spreken zijn (Fr. visible; Eng. astir), al op zijn (Hd. auf sein). Tot
koppeling (bijdehand) is het geworden in een derde betekenis, nl. die van: behendig,
bedreven, listig, die wellicht zo moet worden verklaard dat iemand spoedig ergens
tegenwoordig is, er gauw bij is, vlug is (vgl. bij het hek in dez. zin). Hd. zur Hand,
bei der Hand sein; gerieben, gewichst sein; Fr. avoir quelquechose sous la main, a
portée; être au fait; Eng. to be at hand (in de nabijheid); to have handy; (Amer.)
to be smart. In het Fr. wordt a la main gebezigd van voorwerpen, werktuigen, die
handig zijn.
569. In de hand komen,
van dienst beginnen te worden, gezegd van jonge mensen die reeds in staat beginnen
te worden tot enig hulpbetoon. Eig. komen ter beschikking van een ander, in zijn
macht komen, zodat hij er baat, voordeel van kan trekken. Zie Psalm 127:4:
„Gelijk de pijlen zijn in de hand eens Helds, zodanig zijn de zonen der jeugd"; met
de kanttekening: „sulcke kinderen zijn gemeenelick van kloecken nature dan de
andere, ende sy komen d'ouders haest inde hant". Vgl. Fr. être d'appui; donner un
coup de main a quelqu'un; Hd. einem an die Hand (of zur Hand) gehen; Eng. to
bear a hand to a person.
570. In de hand vallen,
meevallen, het tegenovergestelde van uit de hand vallen, d.i. tegenvallen, tegenslaan,
van de duim schieten. Hand kan in deze uitdrukking opgevat worden in de zin van
macht, zodat in de hand vallen, van omstandigheden gezegd, eig. betekent: als bij
toeval in iemands macht —, te zijner beschikking komen, en vervolgens meevallen,
terwijl uit de hand vallen dan betekent: niet meer in iemands macht staan, de macht
erover verliezen.
571. In de hand werken,
in de uitdr. iemand in de hand werken, datgene doen wat hem ten goede strekt,
hem in zijn plannen behulpzaam zijn, hem steunen; vandaar iets in de hand
werken, het bevorderen (beide sinds de 18de eeuw opgetekend). Waarschijnlijk wil
de uitdr. eig. zeggen: aan een werk beginnen en het dan in handen geven van een
bekwamere om het af te maken, zoals bijv. een leerjongen doet. Vgl. Fr. donner un
coup de main a quelqu'un; Hd. einem in die Hand of die Hände arbeiten; sich in die
Hände arbeiten; Eng. to play into each other's hands.
572. Iemand naar zijn hand zetten,
hem aan zijn wil ondergeschikt maken, zijn wensen doen involgen. Hand heeft hierin
de betekenis van macht, beschikking, leiding; reeds in het Mnl. komt voor: iet (b.v.
al dat lant) te siere hant setten, in zijn macht brengen. Bij Vondel leest men b.v.:
„Merkuur ... zet de winden naer zijn hant" (7, 651). Vgl. Fr. faire venir quelqu'un
a son point; mettre qqn. au pas; Hd. einen lehren von der Faust zu gehen; einen
kirre machen.
572a. (Iets, niets, weinig) om handen hebben,
te doen hebben, als bezigheid hebben. Eig. het in de nabijheid, het bereik der
handen hebben, zodat men het elk ogenblik op kan vatten. Hd. etwas um die Hand
haben. — In Z.-Nedl. zegt men ook veel om zijn oren hebben, druk door bezigheden in beslag genomen zijn.
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573. Onder de hand,
niet openlijk, in het geheim; Fr. sous main; Hd. unter der Hand; Eng. underhand.
Van een verkoping gezegd: zonder tussenkomst van een openbaar ambtenaar
geschiedend, onder(s)hands. De betekenis „in de lopende tijd, onderwijl", welke
deze uitdr. ook heeft, moet hieruit worden verklaard dat de hand ook als zinnebeeld
van nabijheid in ruimte en tijd genomen wordt (vgl. naderhand, ophanden (Eng.
at hand), thans, voorshands); in deze zin staat zij dus gelijk met het vroegere onder
den tijd, Fri. undertid, Gron. ondertied. Door anderen wordt als oorspr. bet.
aangenomen: terwijl men iets onder (de) handen heeft, en vandaar overdr. terwijl
iets anders plaats heeft, middelerwijl, intussen.
574. Van iemands hand vliegen,
voor hem gereedstaan, bereid zijn onmiddellijk te doen wat hij verlangt, uit te voeren
wat hij beveelt. Vaak in toepassing op slaafs onderworpen of op omgekochte personen. Eig. gezegd van afgerichte jachtvogels (valken): wegvliegen om het wild te
vervolgen, waartoe de vogel eerst van de hand gelost en vervolgens opgeschoten
wordt. Vgl. Vondel, Adonias, 566 vg.: „Aertspriester Abjathar met veltheer Joab
kant Zich weder tegen ons. Zij vliegen van sijn hant En vlammen op den roof, als
afgerechte valcken". Vgl. Fr. être servi au doigt et a l'oeil: Hd. auf jemands
Wink and Ruf bereit sein; einem auf den Pfiff gehorchen; einem von der Faust
gehen; Eng. to beat the beck (wenk) and call ofa person.
575. Hand over hand,
met gelijkmatige, eenparige snelheid; gestadig aan, of wel in gedurig sterker mate.
Deze uitdr. is aan het scheepswezen ontleend, waar hand over hand halen, hijsen
betekent: halen, hijsen niet met de twee handen tegelijk aan het touw en met een
tussenpoos na elke ruk, maar terwijl men de handen om de beurt, over elkaar, aan
het touw slaat, en altijd door met één hand daaraan trekt, zodat het halen of hijsen
gelijkmatig, en gewoonlijk tevens tamelijk vlug plaats heeft. Vgl. Hd. Hand über
Hand; Eng. hand over hand.
576. Iemands handel en wandel,
iemands gehele doen en laten, zijn wijze van te handelen en zich te gedragen. Handel
is hierin het abstractum van handelen in de zin van doen, bedrijven, en wandel het
abstractum van wandelen in de zin van verkeren, dus: verkeer in de wereld, omgang
met de mensen; vgl. levenswandel; evenzo Hd. Handel and Wandel; Lebenswandel;
Eng. one's comings and goings; Fr. les faits et gestes de quelqu'un.
577. Iemand op (de) handen dragen,
de tederste zorg voor hem hebben, en vervolgens: hem hogelijk vereren, hem buitengewone genegenheid betonen. Sinds de 18de e. bekend. Waarschijnlijk is de uitdr.
van bijbelse oorsprong; zij komt voor in Psalm 91, vs. 11/12: „Hij zal zijne Engelen
van u bevelen, dat zij u bewaren in alle uwe wegen; zij zullen u op de handen dragen,
opdat gij uwen voet aan genen steen stoot." Vgl. ook de oudgermaanse gewoonte
om verkozen vorsten, bruiden en overwinnaars in triomf rond te dragen. Fr. porter
quelqu'un sur les bras; Hd. jemand auf (den) Handen tragen; Eng. to wait upon a
person, hand and foot.
578. Het zijn twee handen op één buik,
zij zijn het in alles eens, trekken één lijn; vooral in het kwade gezegd. Reeds bij
De Brune: „Het zijn twee billen in een broek. Het zijn twee handen op een buyck".
Met de twee handen worden de beide met elkaar overeenkomende, een stel, een
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paar vormende handen van één en dezelfde persoon bedoeld. Vgl. Fr. deux têtes
dans un bonnet; Hd. zwei Finger an einer Hand sein; Eng. to be hand and (of in)
glove (together); two faces under one hood. — In dezelfde zin (minder gewoon)
dat is hoed en rand, zo onscheidbaar als de rand het is van de hoed. Zie ook n° 636a,
en vgl. n° 1262.
579. Zijn handen van iets afwassen,
verklaren dat men alle schuld aan een handeling, die men als slecht of verkeerd en
dus als een zedelijke onreinheid beschouwt, van zich afwerpt, dat men er niet aansprakelijk voor wil zijn, maar de verantwoordelijkheid en de gevolgen ten laste van
anderen laat. De uitdr. is ontleend aan de zinnebeeldige handenwassing van Pilatus
(Matth. 27:24); vgl. 16de eeuw: „Hy wasschet der sijn handen af, by slacht Pilatus"
(GDS 5). Fr. se laver les mains de quelque chose; avoir les mains nettes de qqch.;
Hd. seine Hände (of sich) von etwas rein waschen; Eng. to wash one's hands of a
thing. — Vervolgens ook: zijn handen van iemand afwassen, verklaren dat men de
aansprakelijkheid voor zijn schuld van zich afwerpt, dat men hem voor zijn daden
geheel verantwoordelijk en de gevolgen voor zijn rekening laat.
580. Zijn handen in onschuld wassen,
geen schuld hebben aan iets, alle verantwoordelijkheid van zich afwerpen. De uitdr.
is ontleend aan een oude Israëlietische gewoonte. Zij had allereerst betrekking op
bloedschulden en vindt daarin haar verklaring; zie b.v. Deut. 21:6 vlgg., waar uitvoerig beschreven wordt hoe de oudsten der stad zich zuiveren moesten van de
verdenking van medeplichtigheid aan een manslag in de nabijheid der stad. Men
wilde met deze spreekwijze te kennen geven dat men geen bloed aan de vingers laat
kleven, zich dus zuivert van alle deelgenootschap aan het vergoten bloed. Maar
zo ging de spreekwijze ook op andere zaken over en werd een betuiging van onschuld ook aan andere misdaden; vgl. Psalm 26:6: „Ik was mijne handen in onschuld en ik ga rondom Uw altaar, o Here". Hd. seine Hände in Unschuld waschen.
Vgl. ook het voorgaande nummer.
581. Een handje van iets hebben,
de genoemde gewoonte hebben, het genoemde plegen te doen, t.w. als iets,afkeurenswaardigs. In Z.-Nederl. betekent er het handje van weg hebben: bedreven zijn
in iets, er slag van hebben, behendig zijn in. Hand heeft hier een betekenis die nauw
verwant is aan die van „wijze", welke het in de middeleeuwen had en nog heeft in
langzamerhand; de uitdr. wil dan eigenlijk zeggen: de wijze, de manier, waarop men
iets moet doen, goed kennen. In deze zin tenminste sinds ± 1600 bekend, in de afkeurende bet. eind 17de e. Fr. avoir le tour de main (l'habitude) de quelque chose;
être stylé a qqch.; Hd. etwas im Griff Naben; Eng. to have the knack of a thing.
582. Handjeplak spelen (met —),
heulen met, onder één deken liggen met —; elkaar in de hand werken zodat men er
van weerszijden voordeel van heeft. Handjeplak is een oud (kinder)spel waarbij
men elkaar in de vlakke palm van de hand slaat. De fig. bet. waarin het thans gebruikt wordt, kan berusten op de gedachte aan het intiem verkerem dat bij zulk spel
plaats heeft; zij kan ook zinspelen op het slaan in elkaars handen dat veekooplieden
doen bij het loven en bieden (gewest. handjebakken), dus zoveel willen zeggen als:
transigeren, elkaar wat toegeven om het eens te worden. Verg. Fr. jouer a la main
chaude.
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583. Iemand de handschoen toewerpen,
hem uitdagen. De uitdr., die in deze vorm niet oud is, doelt op het middeleeuwse gebruik dat de ene ridder de andere de handschoen voor de voeten wierp
ten teken dat hij hem tot de strijd uitdaagde; raapte de uitgedaagde die op, dan gaf
hij hiermee te kennen dat hij de uitdaging annam en dus genegen was tot de strijd.
Vandaar de eerder (beg. 17de e.) gestaafde uitdr. de handschoen opnemen voor
iemand, zijn partij kiezen, het voor hem opnemen, de verdediging van zijn zaak op
zich nemen. De handschoen diende hier als pand voor de ernst van de eis of voor de
getrouwe vervulling van het kenbaar gemaakte voornemen om met iemand een
strijd aan te gaan. Vgl. Fr. jeter le gant a quelqu'un; re/ever le gant; Hd. einem den
(Fehde)handschuh hinwerfen; den Handschuh aufheben; Eng. to throw down the
glove; to take up the gauntlet (the cudgels, knuppels), the glove for a person.
584. Met de handschoen trouwen,
van een verloofd meisje gezegd: bij afwezigheid van de bruidegom met een vanwege
deze met volmacht bekleed persoon trouwen; een herinnering aan de tijd toen men
een bevoegdheid aan iemand kon overdragen door hem zijn handschoen te zenden.
De oorspr. betekenis gevoelt men thans niet meer, daar men de uitdr. nu opvat als:
niet met ontblote hand, doch met de handschoen aan trouwen, elkaar (nl. bruid en
gevolmachtigde) bij de voltrekking van het huwelijk een gehandschoende hand
geven, zoals bij een dergelijke huwelijksplechtigheid gebruikelijk is. In het voorm.
N. -Indië werd zulk een vrouw een handschoentje genoemd. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
585. Geen handwater hebben bij —,
een thans vrijwel verouderde uitdr. voor: niet kunnen vergeleken worden bij; minder
zijn. Onder handwater verstond men in de middeleeuwen waswater dat diende om
de handen te wassen. Dit werd voor en na de maaltijd de vorst aangeboden door
iemand, die hem in stand evenaarde. Vandaar kon iemand het handwater geven,
reiken betekenen: met hem vergeleken worden, waaraan handwater geven de betekenis ontleende van „vergeleken kunnen worden", ten gevolge waarvan men ook
zei: bij iemand geen handwater geven, niet bij iemand vergeleken kunnen worden.
Door de bijgedachte aan niet bij iemand hebben (of halen) ontstond weer: geen
handwater bij iemand hebben of halen, en toen de uitdr. in 't geheel niet meer begrepen werd, sprak men van geen hand water. In de 17de e. in dez. zin ook geen
spoog water (b.v. Bredero, St. Ridder vs. 1494). Vgl. Fr. it ne lui va pas jusqu'à la
jarretière (of a la cheville); Hd. er reicht ihm das Wasser nicht; Eng. he is not fit to
ho/da candle to him; he is not a patch upon him.
586. Tussen hangen en worgen,
in een zeer benarde positie, waarin men a.h.w. geen andere keus heeft dan tussen
gehangen of geworgd te worden. In de GDS, waarin het sprw. reeds voorkomt („Hy
en gaet tusschen hangen ende wirgen") wordt als synoniem opgegeven. „Hy en can
leven noch sterven" (69).
587. Dat is een heet hangijzer om aan te vatten,
het is iets zeer hachelijks, gevaarlijks, neteligs (Fr. épineux). Onder een hangijzer
verstaat men het ijzer waaraan iets boven het vuur hangt, een haal, of ook een gestel
(bestaande uit een, aan een paar van boven tot een oog verenigde staven hangende
ring of halve cirkel), dat — tot ondersteuning b.v. van de koekepan — aan de haal
gehangen wordt. Syn. is een heet handijzer, waarbij men wellicht te denken heeft
aan de vuurproef bij de Godsoordelen. Er zijn geen equivalenten in de moderne
talen.
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588. Hansje inde kelder,
hieronder verstond men een feestdronk die aan een vrouw die in gezegende omstandigheden verkeerde, werd gewijd; men dronk hiermee op de verwachte nieuwe
wereldburger. De kelder is hier genomen in de zin van het duistere, het verborgene,
het holletje, zodat Hansje in de kelder eig. wil zeggen: het kindje dat nog in het verborgene zit; het kindje dat het levenslicht nog niet heeft aanschouwd. Dat juist de
naam Hansje gekozen is, moet hieraan worden toegeschreven, dat Hans een zeer
algemene verbreide naam is, evenals bijv. Jan (vandaar ook grote Hanzen, schraalhans, hansworst). In Duitsland kent men deze uitdr. ook: Hansel im Keller of
Hänschen im Keller of im dustern Keller, naast Gretchen in der Kuche; in het
Engels schijnt zij uit Holland ingevoerd te zijn; zij luidt: Jack in the low cellar;
vroeger: Hans-in-kelder.
588a. Zo hard als een spijker,
vooral gezegd van iemand die niet afschuift, bij wie niets te halen valt, of die zijn
schulden niet betaalt; ook wel van iem. die niets bezit. Het beeld is blijkbaar dat van
een vrucht of een stof waaruit ook bij grote druk niets te persen is, waar geen vocht of
sap in zit, waar niets uit komt. Dit is dan een verschuiving van de oudere betekenis die
hard in deze uitdr. heeft, nl. die van gehard of onbuigbaar, zoals men nog bij Wolff &
Deken leest (W. Leev. 7. 300): „De Zee maakt hard, en Jongens als spijkers ", en ook
thans is deze toepassing nog bekend. In een dagblad uit 1978 was te lezen: „Hij is zo
hard als een spijker. Laatst viel ie met z'n gezicht op de grond. Hij had een diepe snee,
maar je hoort 'm niet". In de eerstvermelde bet. is de uitdr. ook in het Engels bekend:
,,My landlord is as rich as a Jew and as hard as nails." (B. Shaw, You never can tell
1).
589. Alles op haren en snaren zetten of stellen,
alles in het werk stellen om zijn doel te bereiken; vooral: de uiterste drang- en
dwangmiddelen aanwenden om zijn zin te krijgen. Het ligt voor de hand hierbij te
denken aan de haren van de strijkstok en de snaren van een muziekinstrument; hoe
echter de uitdr. precies opgevat moet worden, is niet duidelijk. Men zei oudtijds
de snaren stellen in fig. zin voor: toebereidselen maken. Het is mogelijk dat de
tegenwoordige (sinds de 18de eeuw bekende) zegsw. daarvan een uitbreiding en
gedeeltelijke omzetting is. Vgl. Fri. op haren en snaren óf, op het nippertje; Fr. se
mettre en quatre; employer toutes les herbes de la Saint-Jean; employer lefer et le
feu; Hd. alles aufbieten; alle Register ziehen; alle Minen springen lassen; Eng. to set
all springs a going.
590. Zijn wilde haren verliezen,
ontgroeien aan jeugdige dartelheden en overmoedigheden, onbezonnenheden en
onbesuisde streken. Vroeger zei men: (een) wild haar in de neus hebben, voor:
onbesuisd, overmoedig zijn. Misschien moeten we denken aan wild groeiend haar
dat iemand in de neus prikkelt, jeukt, waardoor hij ongeduldig of kriewelig, kittelig,
wild wordt. Bij Wolff en Deken: „Hy hadt my te veel wilt hair op 't hoofd". Overdrachtelijk wordt dan wild haar of wilde haren genomen voor dartelheden, overmoedigheden. Vgl. Fr. jeter ses gourmes; Hd. sich die Horner ablaufen; er hat seinen
wilden Hafer noch lange nicht geselt; Eng. to sow one's wild oats.
591. Ergens haring of kuit van willen hebben,
hetzelfde als haar of pluimen van iets willen hebben (doelend resp. op lopend en
vliegend wild), d.i. er het een of ander, veel of weinig, maar in elk geval iets van
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willen hebben, geen genoegen nemen, niet tevreden zijn met hetgeen men van iets
weet; er het zijne van willen hebben; willen weten waaraan men zich te houden
heeft. 16de eeuw: „Ick wilder Ey of Kuycken van hebben" (GDS 115). Vgl. Fr. tirer
pied ou aile de quelque chose. Minder gewoon haring noch kuit aan iemand
hebben, niet weten wat men aan iemand heeft, niet weten wat men van hem moet
denken.
592. Iemand tegen zich in het harnas jagen,
hem vertoornen, zich hem tot vijand maken. De uitdrukking, sinds de 17de e. opgetekend, herinnert aan de riddertijd, toen een edelman die vertoornd was of beledigd
geworden, zijn wapenrusting aantrok om een gevecht te beginnen. Het harnas aantrekken voor (of tegen) iemand, iemands verdediging op zich nemen, resp. tegen
hem ten strijde trekken. Vgl. Hd. einen in Harnisch bringen, jagen, trefben; Eng.
to be (of rise) in arms, woedend zijn.
593. Iemand een hart onder de riem steken,
hem bemoedigen, hem moed inspreken. Voorheen ook iem. een of het hart onder
de gordel steken; Mnl. enen een herte int lijf spreken. Onder hart moet men verstaan
moed (vgl. heb het hart eens dat te doen, en een klein hart hebben, kleinmoedig zijn;
een grote mond en een klein hart). Een soldaat die onder zijn riem (die schuin van
de schouder over zijn borst loopt) geen hart heeft, geen moed, is een lafaard; zo
iemand moet een hart onder de riem gestoken worden. Door invloed van het hart
(of de moed) zinkt hem in schoenen is men later ook gaan zeggen iemand een riem
onder het hart steken, a.h.w. om te beletten dat dit neerzinkt. Fr. mettre (of
remettre) a quelqu'un le coeur au ventre; Hd. einem ein Herz geben, einstecken,
machen; Eng. to put heart into a man.
594. Het hart op de tong (of op de lippen) hebben,
zeggen wat men denkt, van zijn hart geen moordkuil maken, openhartig zijn. Sinds
de 16de e. bekend. Hart staat hier metonymisch voor hetgeen in het hart omgaat,
het beweegt. Fr. avoir le coeur sur la main of sur les lèvres; Hd. das Herz auf der
Zunge haben; Eng. to wear one's heart upon one's sleeve, at one's tongues end.
595. Waar het hart vol van is, vloeit de mond van over,
men spreekt gaarne over datgene waarvan het hart vervuld is; ontleend aan Matth.
12:23: „Uit den overvloed des harten spreekt de mond". Fr. de l'abondance du coeur
la bouche parle; Hd. wes das Herz voll ist, des geht (of láuft) der Mund über; Eng.
what the heart thinketh, the mouth speaketh.
596. Je hart draait er van om (in je lijf),
het is in de hoogste mate walgelijk (om te zien). Deze thans gemeenzame uitdr. is
van bijbelse oorsprong; zie Klaagl. 1: 20: „mijn ingewand is beroerd, mijn hart heeft
zich omgekeerd in het binnenste van mij".
597. Van zijn hart geen moordkuil maken,
zijn gevoelens en opinie niet verbergen, rond voor zijn mening uitkomen, zijn overtuiging niet smoren (ook smoorkuil komt in deze zegsw. voor, maar dit is niet
oorspr.). Een moordkuil is, evenals een moordhol, een plaats waar moorden gepleegd worden. Hd. aus seinem Herzen keine Mordgrube machen. In de 16de eeuw
wordt dezelfde gedachte uitgedrukt door „Ick en late ghienen Duyvel in mijn buyck
wassen" (GDS 99).
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598. Zijn hart aan iets ophalen,
er volop vreugde in scheppen, er naar hartelust van genieten. Reeds bij Sartorius:
„Indulgere genio. Sijn hertken op halen". Het is niet duidelijk hoe de uitdr. eig. te
verstaan is; vermoedelijk wil zij zeggen: zich verkwikken door diep adem te halen,
door met lange teugen verse lucht in te ademen. Fr. s'en donner a coeur joie; Hd.
sich an etwas zugute of gütlich tun; Eng. to rejoice at a thing.
599. Zijn hart vasthouden,
in angstige spanning verkeren dat iets verkeerd zal aflopen of dat iets zal gebeuren
waarvoor men bevreesd is. Angst en andere emoties veroorzaken hartkloppingen
of een beklemd gevoel om het hart, zodat men de neiging heeft de handen dan op
hartstreek te leggen (want: daar hand, daar zeer), dus a.h.w. het hart vast te houden,
het te steunen. Sinds de 18de e. bekend. Er zijn geen equivalenten in de moderne
talen.
600. Met hart en ziel,
met zijn gehele wezen, met liefde, toewijding; ontleend aan Matth. 22:37: „Gij zult
liefhebben den Here uwen God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met
geheel uw verstand". Vgl. Fr. être a quelqu'un (de) corps et (d')áme; avoir le coeur
a (l'étude etc.); Hd. mit Herz and Seele, mit ganzem Herzen; Eng. to be heart and
soul for a thing; to go neck and heels into a thing.
601. Have en goed,
al iemands bezittingen. Eig. verstond men onder have de roerende goederen, die
men in de middeleeuwen ook noemde havelijc goet; levende have, vee. In deze zin
hebben en houden, waardoor oorspr. de voortduring van het bezit wordt aangeduid
(reeds mnl., ook besitten ende houden). Fr. tout son bien, of avoir; Hd. Hab(e) and
Gut; Eng. goods and chattels.
602. Late haver komt ook op,
gezegd als iemand iets laat ter hand genomen heeft en toch blijkt te slagen; bepaaldelijk als iemand op late leeftijd tot een huwelijk komt. Late haver is eigenlijk laat
gezaaide haver. Niet voor de 19de e. opgetekend.
603. Van haver tot gort,
geheel en al, door en door, in de uitdr. iemand kennen van haver tot gort. Deze uitdr.
moest eig. luiden van aver tot aver, dat is van de ene voorouder tot de ander, van
geslacht op geslacht. In sommige streken wordt de a geaspireerd en zei men dus van
haver te (tot) haver, door welk fonetisch verschijnsel verdere wijziging mogelijk
was, als van haver tot gerst (of garst), van haver tot gort, van haver tot klaver. Er
zijn uiteraard geen equivalenten in de moderne talen.
604. Om een of de (gewest. het) haverklap,
eig. om een kleinigheid, een beuzeling (Hd. wegen jedem Pfifferling), en vervolgens:
ieder ogenblik, telkens. In het Zaans: om 't haverslag; Noord-Brab.: alle klapslagen. Wat men eig. onder een haverklap moet verstaan, is onzeker; wellicht klapvlies, d.i. eig. stro of kaf van uitgedorste haver; haverslag, eig. klopsel of afval van
haver (vgl. Hamerslag). Of is eenvoudig bedoeld: bij of om elke slag van de dorsvlegel, t.w. bij het haverdorsen? Vgl. Fr. cela ne vaut pas un fétu, en in de zin van
telkens: à tout bout de champ.
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605. Het hazenpad kiezen,
op de vlucht slaan, eig. het pad van de hazen opgaan, doen zoals een haas, die een
zeer vreesachtig dier is; in het Vl. het hazenspoor kiezen. Evenzo Hd. den Hasenpfad
eingehen. In de 16de eeuw in dezelfde zin den hazenwimpel opsteken (GDS 132;
Kiliaan; Hd. das Hasenpanier annehmen of aufstecken). Andere synoniemen zijn:
zijn hazebenen aandoen (Zuidndl.), het hazevel aantrekken (Zuidndl.), zijn schoenen met hazevet smeren.
606. Het hecht of heft in handen hebben,
het gezag in handen hebben, de baas zijn. De zegswijze, tenminste sinds beg. 17de e.
bekend, laat zich gemakkelijk verklaren uit het Friese spreekwoord dy 't heft yn 'e
hánnen het dy snijt, die het hecht in handen heeft, die snijdt. Vgl. ook het Fr. tenir la
queue de la poêle; Hd. das Heft in der Hand haben; Eng. to hold the reins; to be at
the helm. — Als tegendeel ook: het heft uit handen geven.
607. Heden ik, morgen gij,
oorspronkelijk een grafspreuk, vertaling van Lat. hodie mihi, cras tibi, vandaag treft
het mij, morgen u, ontleend aan het apokriefe bijbelboek Ecclesiasticus (of Jezus
Sirach) 38:23: „Gedenckt aan mijn oordeel, want alsoo sal oock het uwe zijn: my
gisteren, ende u heden" (Statenvert.). Vervolgens meer in het algemeen gebruikt
voor: wat mij nu overkomt, kan u ook elke dag treffen. Hd. heute mir, morgen dir;
Eng. I to-day, you to-morrow.
608. Heet en koud of koud en warm uit één mond blazen,
onoprecht, dubbelhartig, onbetrouwbaar zijn. Deze zegsw. zinspeelt op een fabel
van Aesopus (n° 64), waarin verhaald wordt hoe een sater vriendschap sloot met
een mens. Op een koude dag kwam de man thuis en blies zich in de handen om die
te warmen; een ogenblik later kwam de pap dampend op tafel en de man blies op
zijn bord om de pap te koelen. Toen .de sater zag dat de man aldus heet en koud uit
één mond blies, zei hij de vriendschap op. Er bestaat een bekend schilderij van
Jordaens over deze anecdote. De zegsw. is bij ons tenminste sinds het begin van
de 16de eeuw bekend (GDS 20). Vgl. ook n° 1706.
609. Heet zijn op iets,
er verzot, verslingerd op zijn; eig. van verlangen branden (Hd. brennen vor Verlangen; Fr. bruler de) naar iets, een ziedende begeerte gevoelen naar iets; vgl.
gebrand zijn op iets, een brander hebben op iemand of iets. Zeer verbreid, in de
meeste talen bekend, is heet als aanduiding van seksuele begeerte, van geilheid. —
Fr. être ápre a, ardent a; Hd. erpicht auf; hitzig hinter etwas her, sein; Eng. to be
eager for; to be hot -, keen on a thing.
610. Niet heet of koud, heet noch koud zijn of (om iets) worden,
onverschillig, lauw, flauwhartig (t.o.v. zekere aangelegenheid) zijn; ook: zich er niets
van aantrekken, er geheel kalm onder blijven. Als spreekw. uitdr. bekend geworden
door Openb. 3:15 16: „Ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt noch heet: och
of gij koud waart of heet! Zo dan omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, ik
zal u uit mijnen mond spuwen". Aldus wordt gesproken van de Laodicenzen (van
Laodice, een gemeente in Klein-Azië), en daarom wordt zo'n onverschillige aangeduid als een Laodiceër.
-

611. Heet van de naald,
eig. pas gemaakt, zodat het goed, de stof nog warm is van de naald; meest als bijw.
uitdr.: onverwijld, onmiddellijk nadat men iets gedaan heeft of iets gebeurd is; het is
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een (scherts.) navolging van het oudere, in dezelfde zin gebezigde heet van de
rooster, uit de pan. Een andere bet. heeft de uitdr. iets met de hete naald maken,
nl. vlug, haastig, slecht, slordig; eig. zo dat de naald niet koud geworden is. Vgl. Fr.
faire a la diable; Hd. mit der heissen Nadel nahen; Eng. to work with a hot needle
and burnt thread.
612. Heg noch steg weten,
ergens in het geheel de weg niet weten, ouder weg noch steg weten („Ick moet reyen weet niet wech noch stech", Homulus, 1556). Onder een steg verstaat
sene
men een plank over een sloot, een vonder; ook een voetpad (Hd. Steg: er kennt
alle Wege and Stege); Fr. ne connaitre ni rue, ni issue. Vgl. ook over heg en steg,
door dik en dun; en n° 1482. Fr. courir a travers (les) champs; Hd. liber Stock and
Stein; ober Hecken and Grabern; Eng. over stock and block; over hedge and ditch.
....,

613. Men moet geen hei roepen voor men over de brug is,
men moet niet voorbarig de zaak als gewonnen beschouwen, niet te vroeg victorie
kraaien; eig. gezegd van een trekdier dat men niet door de kreet hei! te vroeg tot
stilstand moet brengen. Soms wordt niet de brug maar de berg genoemd, wsch.
onder Duitse invloed: „Hy en segghe niet huy, eer by oever den berch koemt"
(Bijbel van Deux Aes, kantt. op 1 Kon. 20:11; vgl. bij Luther: „Sprecht nicht hui!
ihr seid noch nicht über den Berg" (Sanders i.v. Berg); ook — over de dam. Vgl.
voorts in het Hd. ruft nicht Juchhe ehe du über den Graben bist. In de Prov. Comm.
in soortgelijke zin: „men sal niet heerinc ropen men en hebben inder manden"
(n° 506). Fr. it ne faut point se moquer des chiens avant d'être sorti du village; Eng.
don't whistle (shout) before you are out of the wood. Vgl. ook n° 1282.
614. Aan de heidenen overgeleverd zijn,
in handen gevallen zijn van onmeedogende, onbarmhartige mensen; een aan de
bijbel ontleende zegswijze: zie Matth. 20:19 en Luc. 18:32, waar Jezus aan zijn
discipelen o.a. verkondigt, dat hij aan de heidenen zal overgeleverd worden. Synonieme uitdr. zijn: aan de Joden of aan de Turken overgeleverd zijn; vgl. in des
Teufels Küche geraten sein; Eng. to befallen into bad hands, into hucksters' hands;
Fr. être livré aux bêtes. Een soortgelijke kortere uitdr. is geleverd zijn.
615. Van heinde en ver(re),
van wijd en zijd; eig. van dichtbij (heinde betekent letterlijk bij de hand) en veraf,
doch de betekenis van het tweede woord heeft die van het eerste zo goed als verdrongen, zodat men er thans (en reeds bij Vondel) onder verstaat: van alle kanten,
overal vandaan. Dialectisch is ook bekend niet hen of omtrent, op geen voeten of
vamen, er helemaal naast.
616. Het hek is van de dam,
er is geen verhindering meer, geen op- of toezicht meer, zodat ieder doet wat hij wil
en er een ordeloze toestand ontstaat. Reeds in GDS. In eig. zin is bedoeld het hek
dat staat op de dam van een weide, d.i. het stuk grond dat in de omringende sloot
ligt, en waarover men in het land kan komen. Is het hek weggenomen, dan kunnen
de opgesloten beesten eruit lopen en doen wat zij willen. Hd. das Feld ist frei; da ist
kein Halten mehr. Vgl. als de kat van huis is, dansen de muizen in het voorhuis.
617. Het hek sluiten,
de laatste zijn in een stoet of in de een of andere volgorde; eig. de laatste zijn in de
begrafenisstoet en het hek op het kerkhof achter zich toesluiten. Eng. to bring up
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to the rear. Bij overdracht wordt het jongste kind in een gezin, dat de rij der kinderen
sluit, wel de hek(ke)sluiter genoemd (Eng. a closer, pin-basket, stop-gap; Hd.
Nesthdkchen; Fr. le culot). Vgl. voor de oorspr. betekenis Le Francq v. Berkhey,
Nat. Hist. 3, 1887: „Men stelt een statie in 't neemen van veele draagers. Ter dier
oorzaake voegt men by het bestemde getal, dat men uit de buurt neemen moet, er
meest al nog wel zes, of agt, of meer. En veeltyds verkiest men twee uit dezelven tot
zoogenoemde Heksluiters, of die eigentlyk agter aan de statie gaan; en dus genoemd
worden, om dat ze oudtyds het Hek van 't Kerkhof slooten".
618. Iemand over de hekel halen,
hem op scherpe, veelal kwaadwillige wijze bespreken, beoordelen. Eig. gezegd van
vlas of hennep, die ter zuivering over of door een hekel, een van opstaande draadspitsen voorzien werktuig, gehaald worden. Vandaar in figuurlijke zin (reeds in
GDS): iemand flink onder handen nemen, hem op scherpe wijze censureren, of in
't geheim, achter zijn rug, kwaad van hem vertellen. Vgl. Hd. einen durch die
Hechel ziehen; einen durchhecheln; Eng. to haul a person over the coals; to
heckle; Fr. déchirer quelqu'un a belles dents.
In de veel jongere uitdr. (sinds de 18de e.) een hekel aan iemand of iets hebben is
hekel een ander woord, dat echter nog niet genoegzaam is verklaard; mogelijk is
het een variant van hak.
619. De hekken zijn verhangen,
de omstandigheden zijn veranderd; de zaken, vooral regeringszaken, zijn verwisseld, bepaaldelijk in die zin dat de partij die eerst onder lag, nu boven is. De
oorspr. bet. van de sedert begin 17de e. bekende uitdr. is geweest: de hekken zijn
aan een andere stijl gehangen, waar ze op andere duimen komen te draaien. Vgl.
Fr. la medaille est renversée; les jeux sont changes; Eng. the tables are turned. —
Synonieme uitdr. zijn: de borden of bordjes, ook de schilden zijn verhangen; de

bakens zijn verzet (vgl. n° 116).
620. Met een of de helm geboren zijn,
geboren zijn met de gave der voorspelling, vooral wat het overlijden van bloedverwanten of stadgenoten betreft; ook betekende het vroeger, gelijk nu nog in ZuidNederland, gelukkig zijn in zijn ondernemingen (Fr. avoir de la corde de pendu).
Vanouds bestond het bijgeloof dat iemand die met een helm, d.i. een vleesachtig
omhulsel van het hoofd, geboren werd, geesten zien kon. Vgl. Celestina C iiij v°:
„Sy hadde serpents tonge..., huyven daer die kinderen mede gheboren worden".
Fr. it est né (tout) coiffé; Hd. er ist mit dem Helm (of der Glückshaube) geboren;
Eng. he is born with a caul.
621. Het hemd is nader dan de rok,
men is meer bekommerd om hetgeen het persoonlijke belang of welzijn betreft, dan
om dat van anderen; men denkt het eerst om zichzelf of zijn naaste bloedverwanten.
Het beeld is duidelijk: het hemd ligt het dichtst aan het lichaam, de rok (d.i. de jas) is
het buitenste kledingstuk. Het sprw. is oud en alg. verbreid. Lat. tunica proprior
pallio est; Prov. Comm. 522: „minen rock es mi na mer theeorde naerder". Hd. das
Hemd ist mir naher als der Rock; Eng. near is my coat (of shirt), but nearer is my
skin; Fr. la chemise est plus proche que le pourpoint. Vgl. nog Zndl. eerst oomken
en dan oomkens kinderen; eerst de paters en dan de broers.
134

622. Hemel en aarde bewegen,
alles in beweging brengen, alle mogelijke krachten en hulpmiddelen te werk stellen
om zijn doel te bereiken. De uitdr. kan ontleend zijn aan de bijbel; vgl. Haggai 2:7:
„En ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee en het droge doen beven"; Jesaia
13: 13: „Daarom zal ik de hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van hare
plaats". De gedachte komt evenwel al in de oudheid voor: Lat. caelum et terras
miscere en summa imis miscere. Vgl. Fr. remuer ciel et terre; Hd. Himmel and Erde
(of Holle) bewegen; Eng. to move heaven and earth. Syn. hemel en hel in beweging
brengen.
623. Onder de blote hemel,
in de open lucht. Vroeger, evenals nu nog in Vlaanderen, onder de blauwe hemel of
de blauwe lucht, oorspr. bij onbewolkte lucht, bij helder daglicht, daarna: in de
open lucht. Reeds sinds het begin van de 17de e. komt daarnaast onder de blote
hemel voor, wsch. door associatie met onbedekt, daar de gedachte immers vooral is
dat men geen dak boven het hoofd heeft. Vgl. Fr. loger a la belle étoile; Hd. unter
freiem Himmel, bei Mutter Grun schlafen; Eng. to make one's bed under the stars;
to doss out; Lat. sub divo.
624. Hij is in de zevende hemel,
hij is opgetogen van vreugde, in verrukking, in de wolken (zie n° 1756), in de hoogste hemelen. De uitdr. is ontleend aan de joodse voorstelling, door de christenen
later overgenomen, dat er verscheidene hemelen waren, hetzij drie of zeven, in de
hoogste van welke de tronen en machtigen zijn en steeds lofliederen gezongen
worden tot Gods eer'). Vgl. Fr. être au troisième, septième ciel; Hd. im dritten,
siebenten Himmel sein; Eng. to be in the third, seventh heaven.
625. Ten hemel schreien,
meestal als verbum finitum: dat schreit (ook schreeuwt) ten hemel, dat eist wraak
van God, dat roept luide om wraak, gezegd van misdaden of zeer onrechtvaardige
handelingen. De uitdr. is ontleend aan de bijbel, waar meermalen, vooral in het
Oude Testament, vermeld wordt dat iemands misdaad, of liever: het door hem
aangerichte kwaad om wraak roept tot God; vgl. Genesis 4: 10, Jacobus 5:4. In
dezelfde zin wordt gebezigd: 't Is God geklaagd. Vgl. Fr. cela crie (vengeance) au
ciel; Hd. zum Himmel schreien; Eng. to cry to Heaven.
626. Een brave Hendrik,
een zoete, gehoorzame jongen, bepaaldelijk: die geen kattekwaad uithaalt, die niets
durft; of, in nog ongunstiger zin, een jongen die zich braaf voordoet, een schijnheilige. De Brave Hendrik is de titel van een sedert het begin tot het derde kwart
der vorige eeuw op de lagere scholen veel gelezen boekje, geschreven door Nicolaas
Anslijn (1777 1838), waarin aan de jeugd de gedragingen van een zeer zoete jongen
ten voorbeeld worden gesteld; de 60ste, laatste druk verscheen in 1877. Als vervolg
hierop diende De Brave Marie. Vgl. Hd. Tugendbold, Tugendspiegel, Musterknabe.
-

1) Bekend is, dat ook de mystici er naar streefden op hun reis naar God (itinerarium mentis
in deum) de zevende, de hoogste trap te bereiken, nl. die der contemplatie, waar zij Gods
eeuwig wezen konden aanschouwen en zich in Zijn wezen konden verliezen.
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627. Niemand kan twee heren dienen,
ontleend aan Matth. 6:24 of aan Luc. 16:13, waar Jezus tot Zijn discipelen zegt:
„Gij kunt niet Gode dienen en den Mammom". Thans worden deze woorden ook
opgevat in de zin: men kan zich niet tegelijk aan twee zaken wijden, of twee partijen
aanhangen. Fr. nul ne peut servir deux maîtres; Hd. niemand kan zwei(en) Herren
dienen; Eng. no man can serve two masters.
628. Langs's heren straten of wegen,
langs de openbare weg; eig. langs de weg van de landsheer, de grote weg, die onder
bescherming van de vorst staat. Vgl. Eng. the King's, the Queen's way; Fr. le chemin
royal; être sur le pavé du roi; Hd. Königstrasse, Königsweg, Kaiserstrasse, Kaiserweg.
629. Met grote heren is het kwaad kersen eten,
men moet zorgen geen partij te worden tegenover iemand die veel machtiger is. De
toevoeging „want zij nemen de grootste (of: tasten naar de rijpste) en schieten of
gooien met de stenen" verduidelijkt het beeld voldoende. Het sprw. is oud (Prov.
Comm. 669) en zeer verbreid; zie uitvoerig Wander 2, 560 volg., en vgl. Eng. eat
peas with the King and cherries with the beggar.
630. Strenge heren regeren niet lang,
een tiranniek bewind kan niet lang stand houden; immers bewindhebbers die zich
door te grote gestrengheid gehaat maken, worden afgezet (als men de kans maar
krijgt!). Vaak toegepast op strenge winterkoude. In de 16de eeuw: „strenge Heeren
richten niet langhe" (GDS 1). Reeds in de oudheid bekend en alg. verbreid. Hd.
gestrenge Herren regieren of leben nicht lange; Fr. chose violente nest pas permanente.
631. Op heter daad,
terwijl men bezig is met het bedrijven van de bedoelde euveldaad. Dit is een vert. van
Lat. in flagranti (delicto); f lagrare bet. in vlam staan, gloeien. In het Mnl. zei men
metter verser daet; vgl. Hd. auffrischer Tat; Fr. sur le fait, en flagrant délit; Eng. in
the (very) act; to take a person red-handed.
632. Tegen heugen meug,
tegen zijn zin. Heug betekent opgewekte stemming, vrolijkheid, lust, en meug lust,
trek. Eigenlijk vertegenwoordigt heug de geestelijke en meug de lichamelijke zijde
van de uitdrukking, die reeds door Kiliaan werd opgetekend; langzamerhand is
evenwel dit verschil uitgewist (vgl. iets dergelijks bij kort en bondig). Fr. a contrecaeur; a son corps défendant; Hd. mit Widerwillen; Eng. against one's stomach.
633. Het op zijn of haar heupen hebben, krijgen,
in een opgewonden gemoedstoestand verkeren of geraken, slecht gehumeurd, grillig
zijn, of een aanval van buitengewone ijver krijgen om iets te doen (Hd. den Arbeitsrappel haben). Vgl. het op de zenuwen hebben, op de borst, in dat opzicht ongesteld
zijn; het op zijn ruiker hebben, zich meer dan anders inspannen; het voor zijn kriek
hebben, dronken zijn; het voor de nieren hebben, doodgaan; elders: zwanger zijn,
en dergelijke. In dergelijke uitdrukkingen is het de onbepaalde aanduiding van de
genoemde aandoening of toestand, al of niet met gedachte aan kwelgeesten of
andere invloeden die die veroorzaken. Op de heupen doelt misschien op het plaatsen
van de handen op de heupen bij opkomende boosheid; niet zeer wsch. is het dat men
moet denken aan de oudtestamentische gewoonte om op de heupen te kloppen als
teken van grote ontsteltenis en droefheid.
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634. Tot hier toe en niet verder,
uitdr. waarmee men te kennen wil geven dat de uiterste grens bereikt is, bep. dat
men niet zal dulden dat iets verder voortgang vindt. Ontleend aan Job 38:11;
N. Vert.: „Tot hiertoe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots uwer golven
blijven staan".
635. Op twee gedachten hinken,
geen vaste lijn volgen, geen keus doen waar dit vereist wordt. Ontleend aan 1 Kon.
18:21: „Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee
gedachten? Zo de Here God is, volgt hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na". Vgl.
Fr. ressembler a l'áne de Buridan; ne savoir sur quel pied danser, naast clocher de
deux cotés, twee heren dienen; Hd. auf beiden Seiten hinken; Eng. to halt between
two opinions.
636. Zijn hoed staat op half zeven of half elf,
gezegd van iemand wiens hoed parmantig scheef op zijn hoofd staat. Half zeven
betekent dronken (vgl. wellicht Eng. half seas over in dezelfde zin), terwijl half elf
doet denken aan de schuine stand van de enige wijzer op een oud torenuurwerk.
Ook in Duitse dialecten is in beide betekenissen bekend den Hut auf elf (of auf
halber zwólf, aufs Ohr) setzen, tragen; Fr. être coiffé en casseur d'assiettes; mettre
son chapeau en crane; Eng. to have one's hat on nine hairs, wat te vergelijken is met
de vroegere Ndl. uitdr. zijn hoed staat op drie haartjes, in dezelfde bet.
Het is hoed en rand. Zie n° 578.
636a. Hij weet van de hoed en de rand,
hij is geheel op de hoogte, hij weet hoe de vork in de steel zit, hij is vertrouwd met
dergelijke zaken. Een zeer jonge en wsch. in Amsterdam ontstane zegswijze, die
aansluit bij de (oudere ?) uitdrukking dat is hoed en rand, dat is een pot nat, of twee
handen op een buik. Uit het begrip van bij elkaar horen is dan de gedachte aan: in
elkaar passen, in elkaar zitten afgeleid, en zo ontstond de bet. van: weten hoe de zaken
in elkaar zitten, hoe het er toegaat, hoe men het aan moet vatten. Er bestaan geen
equivalenten in de moderne talen.
.637. Onder één hoedje spelen,
gemene zaak maken, samendoen, bep. met betr. tot oneerlijke praktijken. De uitdr.
is ontleend aan het spel der goochelaars, die daarbij vanouds met een hoed plegen
te werken; reeds Mnl.: „wel gokelt si onder den hoet" (Ferguut 2769), van waar
onder den hoed de bet. kreeg van: in het verborgen, in het geniep. Reeds in GDS:
„Tis onder thoetyen gespeelt". Hd. (veroud.) unter dem Hute spielen; unter einem
Hute stecken; (thans) unter einer Decke spielen of stecken; Eng. to be hand and (of
in) glove with; Fr. s'entendre comme larrons enfoire.
De vier hoeken der aarde. Zie bij Aarde.
638. Het hoekje om zijn of gaan,
dood zijn, gestorven zijn; sterven; de bocht omgaan, om zijn. Eigenlijk zoveel als
heengaan, uit het oog verdwijnen; hoek is hier vermoedelijk gebruikt in de vooral
bij zeelieden bekende bet. van vooruitstekende landspits: als men om den hoek zeilt,
raakt men uit het gezicht. Het is echter evenzeer mogelijk dat aan de hoek van een
straat moet worden gedacht; vgl. Hd. einen urn die Ecke bringen, iem. ombrengen;
um die Ecke sein, plotseling gestorven zijn, „lautlos verschwindet der um die
Strassenecke biegende aus dem Gesichtskreis". Ook: een zwarigheid te boven zijn,
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vgl. Eng. to go to Davy Jones' locker; to hook it, ervandoor gaan; Fr. passer
l'arme a gauche.
639. De hoeksteen zijn,
eig. de steen die twee muren verenigt en samenhoudt; vandaar bij overdracht op
personen toegepast: de voornaamste, belangrijkste steun zijn; de ziel zijn van een
vereniging, de persoon door wie een maatschappij of een gemeente wordt in stand
gehouden; vgl. steunpilaar. De uitdr. is ontleend aan Efezen 2:20, waar Jezus de
hoeksteen van het Godsgebouw wordt genoemd. Ook in het Frans kent men in
overdrachtelijke zin lapierre angulaire; Eng. the cornerstone.
640. Iemand het hof maken,
voorheen in de alg. bet. van iemand hulde bewijzen; thans alleen gezegd van een
heer tegenover een dame: haar complimentjes maken, beleefdheden bewijzen,
bepaaldelijk om haar gunst te verwerven. Onze uitdr. is een vertaling van Fr. faire
la cour, dat in de eerste plaats gezegd werd van een hoveling tegenover de vorst, en
waarin cour de bet. had van hulde („hommage présenté au souverain par les personnes de son entourage") en vervolgens ook gebruikt werd van iemand die zich de
gunst wilde verwerven van invloedrijke personen of van een dame; vgl. ook
courtiser. Hd. jemand den Hof machen, jemand die Cour machen of (scherts.)
schneiden; Eng. to pay one's court to a person; to pay one's addresses to a person.
641. Open hof houden,
eig. een open, vrije tafel houden, waaraan ieder die wil, kan aanzitten; daarna: ieder
te gast noden, ieder gastvrij onthalen: vervolgens ook oneig. voor: voor ieder te kijk
zitten, in een verlichte kamer zitten met alle gordijnen wijd open. Deze uitdrukking
bewaart een herinnering aan de middeleeuwse gewoonte van vorsten om op zogenaamde hofdagen of hoffeesten grote maaltijden aan te richten, waaraan ieder die
wilde kon deelnemen. Vgl. Fr. tenir cour plénière; tenir table ouverte; Hd. offene
Tafel halten; Eng. to keep open table (of open house).
641a. Hol over bol,
hetz. als hals over kop, overhaast; eig. met zo'n haast dat men a.h.w. over de kop
slaat. Hol is hier bedoeld als aars, gat. In dezelfde zin wordt ook wel gezegd hoop over
stoop, dat blijkbaar een verbastering is van hoop over 's hoops, in Z.-Nederl. ook over
soop. Hd. Hals fiber Kopf; Eng. head over heels; in het Fr. niet in soortgelijke
constructie.
642. Holland is in last,
er is grote nood; meestal ironisch toegepast op lieden die veel misbaar maken om een
beuzeling. Daar deze zegswijze reeds bij Sartorius (1561) voorkomt, kan zij niet
dateren uit de tijd van onze oorlogen met Lodewijk XIV en evenmin, zoals Tuinman
zegt, betrekking hebben op de toestand van ons land in 1562, toen we geteisterd
werden door een watersnood, en er „een penning geslagen wierd, vertoonende een
schip, dat van hevige stormwinden en watergolven geslingert, en op 't zinken was.
Hierop stonden mannen, die met de handen op hunne hoofden, volgens 't omschrift, baden: Domfine, salva nos, perimus". Anderen menen dat het onnodig is
aan een bepaald feit te denken, daar men eigenlijk wilde zeggen „of de andere
provinciën al in moeilijkheden geraken of verkeren, of zij zich al opofferingen
moeten getroosten ten gerieve van Holland (en Zeeland), dat komt er natuurlijk niet
erg op aan, als 't Holland (en Zeeland) maar wel gaat. Maar o jé, als men 't daar te
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kwaad krijgt: dan is Holland in last"). Tot nu toe is de oorsprong dus niet met
zekerheid bekend. Vgl. in dez. zin Leiden is in last. Hd. nun ist Holland in Nóten
(of in Not); Fr. l'alarme est au quartier (au camp); le voilà flambé (in scherts).
643. Holland op zijn smalst,
smalend gezegd wanneer ergens blijk gegeven wordt van benepenheid, bekrompenheid of krenterigheid. In eig. zin is het die streek van Noord-Holland waar voorheen
het Noordzeekanaal gegraven is, waar de afstand tussen het IJ en de Noordzee het
kleinst was (ten W. van de voormalige Wijkermeer). Spreekwoordelijk geworden
door een opstel van V. de Stuers-in De Gids van 1873, onder die titel.
644. Een Homerisch gelach,
een uitbundig, lang aanhoudend gelach; eig. een gelach als waarvan men bij
Homerus leest, bij wie in de Odyssee sprake is van „een onuitblusbaar gelach"
(ácf eeros yéX wS). De uitdrukking komt bij de klassieken niet voor. Zij kan een
navolging zijn van Fr. un rire homérique, dat tenminste sinds de 18de eeuw bekend
is (b.v. Mémoires de la Baronne d'Oberkirch, cap. 29). Het is evenwel ook mogelijk
dat het in het Ndl. zelfstandig gevormd is, daar de gedachte „een gelach als waarvan
bij Homerus sprake is" natuurlijk door ieder die Homerus kent geformuleerd kon
worden, bij ons zo goed als in het Frans. Evenzo Hd. ein Homerisches Ge/achter;
Eng. a Homeric laughter.
645. Het is er hommeles,
de boel is er in de war, inzonderheid ten gevolge van misverstand, van verkeerde verstandhouding: er is twist, verdeeldheid. Reeds bij Huygens. Hommeles hebben met
iemand, ruzie, mot hebben met iemand. Men houdt hommeles voor een aan het
Bargoens ontleend woord, daarbij wijzende op andere woorden die op -es, -is uitgaan: sjakes, noppes, smeris, enz. Het kan dan in verband staan met het wkw.
hommelen, razen, tieren, kijven, in de uitdr. het hommelt er, er wordt gekeven.
Anderen vergelijken voor de uitgang dialectische uitdrukkingen als brommes,
grommes, kijves krijgen.
646. Bekend (gezien) als de bonte hond,
algemeen bekend, thans alleen in de zin van ongunstig bekend. Bonte hond is een
der vele benamingen voor de duivel; ook met het toevoegsel: met de blauwe staart:
„Hij is soo bekent en vermaart Gelijck de bonte hond is met de blauwe staart"
(Bredero, Schijnheilig). De uitdr. is tenminste al sinds de 16de eeuw bekend (GDS
103). Vgl. Fr. être connu comme le Loup gris (of blanc); Hd. bekannt wie ein bunter
(scheckiger) Hund (of Pudel); Eng. to be as well known as a bad shilling.
647. Komt men over de hond, dan komt men ook over de staart,
als men de grootste moeilijkheid te boven is, dan zijn ook de andere, bijkomende,
wel te overwinnen. In het Hd. eveneens: kommt man uber den Hund (of Fuchs), so
kommt man auch liber den Schwanz. Juist door dit voorkomen in vele Duitse
dialecten is het onmogelijk bij hond te denken aan de Schelde-arm van die naam,
waarin men de verklaring wel gezocht heeft. De ware oorsprong van de uitdrukking
is tot nu toe onbekend. Zegswijzen als de Russische die betekent: de hond at hij op,
maar in de staart stikte hij, en Fr. quand on a avalé le boeuf,, it ne faut pas s'arrêter
a la queue, wijzen er op dat de oorsprong te zoeken is in het verhaal van iemand die
1) Taal en Letteren 11, 442.
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een Hercules-taak had te vervullen, en ondervond dat de laatste loodjes het zwaarst
wegen. Wij hebben dan de optimistische opvatting van het geval in spreekwoord
gebracht. Vgl. Fr. ville prise, chateau rendu; Eng. in for a penny, in for a pound;
over shoes, over boots.
648. De hond in de pot vinden,
thuiskomen als het middagmaal afgelopen is, als er niets meer is overgebleven; eig.
komen op het ogenblik dat de hond bezig is de potten uit te likken. In de 17de eeuw
ook de hond in de hutspot vinden; in de middeleeuwen de hont is in der scapraden,
d.i. in de etenskast, waar hij bezig is de kliekjes op te eten; Zuidndl. dial. de kat in de
ketel vinden. Fr. être obligé de diner par coeur; Hd. die Schussel leer finden; Eng.
to dine with Duke Humphrey; Lat. sero venientibus ossa, voor wie te laat komt zijn
de benen.
649. Als men een hond wil slaan, kan men licht een stok vinden,
als men iemand (over wie men iets te zeggen heeft), wil benadelen of straffen, kan
men altijd wel een voorwendsel daartoe vinden. Een oud en alg. verbreid sprw., in
deze vorm bij Goedthals, een variant reeds in Prov. Comm. (n° 34): alsmen den hont
slaen wilt so heeft hi leer gheten; evenzo GDS (gaat terug op een Gr. sprw.). Hd.
(vero.) wenn man einen Hund schlagen will, so findet man leicht einen Prugel
(Wander 2, 870; zie ook 823 en 862 vg.); Eng. give a dog a bad name and hang him;
Fr. qui veutfrapper un chienfacilement trouve un baton; qui son chien veut tuer la
rage lui met sus (vero.); qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.
650. Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen,
als men moet werken met mensen die tot hun taak gedwongen moeten worden,
bereikt men niet veel. Prov. Comm. 511: „met onwillighe honden eest quaet
iaghen". Een oud en alg. sprw., reeds in de oudheid bekend: stultitia est venatum
ducere invitas canes (Plautus), Hd. mit gezwungenen Hunden ist ubel jagen. In het
Mnl. in dezelfde zin „mit onwillighen peerden ist quaet ploeghen".
651. Men moet geen slapende honden wakker maken,
men moet moeilijkheden die men mijden kan niet gaan opzoeken; niet de aandacht
vestigen op iets waarvan men onaangename gevolgen kan verwachten; lett. de
nijdige hofhond die slaapt, moet men niet wakker maken; vroeger ook slapende
wolven wekken, kabaal doen ontstaan. Een oud en alg. sprw., reeds in het Mnl.
bekend; men zei toen ook „laat dat catkijn ronken". Fr. it ne faut pas réveiller le
chat (of le loup) qui dort; Hd. schlafende Hunde soll man nicht aufwecken;
Eng. let sleeping dogs (of a sleeping dog) lie; to wake a sleeping dog.
652. De boel in het honderd sturen,
in de war sturen. In het honderd betekent: in het wilde, in wanorde, waarin honderd
is genomen in de zin van een groot aantal, een massa, zodat de uitdr. eig. wil zeggen:
in de grote hoop, verloren, bep. als men met iets werpt zonder een bepaalde persoon
op het oog te hebben: „Knaecht mijn beenken die wilt; ick werpt in 't hondert al.
Diet aengaet, macht in sijn tessce steken" (Anna Bijns). Zo kon in het honderd ook
bij andere werkwoorden gebruikt worden in de zin van in het wilde, bijv.: iets in het
honderd sturen, jagen; zo kan ook iets in het honderd lopen en kan men in het
honderd schermen, praten, beweren, d.i. in de lucht, in de wind, in het wilde schermen
enz. Hd. ins wilde Hundert streichen; das Hundertste ins Tausendste werfen; Fr.
brouiller les cartes; Eng. at sixens and sevens.
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653. Honderd uit praten (vertellen enz.),
langdurig en uitvoerig, met zeer veel bijzonderheden of over allerlei dingen praten,
vertellen enz. Ontleend aan een oud kaartspel, een vorm van piketten, waarbij met
honderd punten de partij gewonnen was. Honderd uit wil dan zeggen: tot de honderd ten volle bereikt is, en overdrachtelijk: geheel ten einde toe. Verg. Eng. to talk
nineteen (of thirteen, fifteen) to the dozen.
654. Van het hondje gebeten zijn,
trots, aanmatigend, ingebeeld zijn; elliptische uitdr. voor: van het hondje van laatdunken gebeten zijn, zoals in de 17de eeuw gezegd werd; in Zuid-Nederland: van
't zwart hondeken gebeten zin. Vgl. van iemand die beschonken is: hij is van des
brouwers hond of van des stokers hond gebeten; scherts. van 't rode hondje gebeten
zijn, socialist zijn. Eng. to think one's penny silver; to think no small beer of oneself;
Fr. être fier comme Artaban; se croire le premier moutardier du pape; Hd. einen
(hohen, gewaltigen) Nagel haben.
655. Hij heeft er een hondje zien geselen,
hij heeft daar iets verschrikkelijks gezien, dat hem die plaats doet mijden. Inzonderheid in vragende vorm gebezigd, als een schertsend verwijt dat iemand aan een
ander doet, die hem in lang niet bezocht heeft. Waarschijnlijk heeft hond hier de
betekenis van duivel; vgl. n° 646. Syn. hij heeft er de zwarte kat gezien.
656. Er zijn meer hondjes die Blom heten,
gebezigd wanneer men, verleid door de gelijkheid van naam, iemand van iets
beschuldigt die er geen schuld aan heeft of er in generlei betrekking toe staat. Reeds
bij Roemer Visscher in de vorm „om datter meer als een Hont lodder hiet" (Brabb.
109, ed. 1614). Fr. il y a plus d'un ane a la faire qui s'appelle Martin; Hd. es gibt
mehr Hunde, die Pudel heissen; Muller (of Schulze) kann jeder heissen; Eng. there
are more than one Jack at the fair. In Zuid-Nederland: daar is al meèr dan ene koe
die Bles of Blaar heet. Vgl. n° 470.

657. Honger maakt rauwe bonen zoet,
honger doet iets, dat anders niet heel smakelijk is, toch lekker vinden en met smaak
eten; reeds GDS. 19. Rauwe, in water geweekte bonen waren het gewone voedsel der
anachoreten en der monniken, die streng vastten. Nog heden worden ze in de
vastentijd door vele Griekse kloosterlingen gebruikt, een gewoonte die ook wel in
de kloosters van het Westen bekend geweest zal zijn. Hd. Hunger macht rohe
Bohnen suss Eng. hungry dogs will eat dirty puddings; hunger makes hard beans
sweet (of soft); Fr. qui afaim mange tout pain. — In dezelfde zin honger is de beste
saus of de beste kok (GDS 19); appetit is de beste sauce (Goedthals). Fr. il nest
sauce que d'appétit; Lat. optimum cibi condimentum fames.
;

658. Honger is een scherp zwaard,
honger drijft de mens zozeer in het nauw dat hij tot de uiterste middelen, ook tot
geweld, zijn toevlucht moet nemen. De gedachte is zeer oud, al in de laat-klassieke
literatuur gestaafd (Flay. Josephus, Bellum Judaicum); in de hier vermelde formulering sinds Prov. Comm. in de Ndl. spreekwoordenboeken; in Celestina: „den
honger... is eenen verweckere ende slijpere des verstants" (L v 0 ) Hd. der Hunger
ist ein scharfes Schwert; Eng. hunger is sharper than thorn of the sword. Geen Fr.
equivalent.
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659. Een hoofd hebben of tonen,
eigenzinnig zijn, zijn eigen zin volgen zonder zich aan anderen te storen. Het hoofd
is hier genomen als de zetel van de wil en de plaats waar besluiten genomen worden.
Reeds in de 16de eeuw bekend: „Hy heeft een hoeft daer leeft by nae" (GDS 30).
Vgl in dezelfde zin er staat een kop op; een kop tonen; een Friese kop, een eigenzinnige Fries; en de afl. hoofdig, eigenzinnig, koppig, en koppen, zich niet willen
voegen, met een nors gezicht ontstemd rondlopen omdat iets niet gaat zoals men
wil; Zuidn. een kop(ke) hebben, met zijn kop of zijn hoofd spelen, en daartegenover:
een goede vrouw is zonder hoofd, zij toont geen eigen wil maar onderwerpt zich
aan die van haar man. Hd. den Kopf aufsetzen; Fr. avoir la tête dure; en faire a sa
tête.
660. Iemand boven het hoofd hangen,
hem te wachten staan, t.w. als iets onaangenaams; eig. gezegd van dreigend onweer,
en niet ontleend aan het zwaard van Damocles. Vgl. Vondel, Lucifer, vs. 1419: „En
waer men d'oogen keert, daer schynt een wis bederf, En boven 't hooft een buy en
donckre wolk te hangen". Vgl. Fr. un malheur pend sur sa tête; Hd. ein Ungluck
schwebt liber seinem Haupte; Eng. to hang over one's head.
661. Het hoofd in de schoot leggen,
zich onderwerpen, berusten, toegeven. Oorspronkelijk zeide men enen (iemand door
wie men zich overwonnen erkent) dat hovet in den scoot leggen; doch reeds vroeg
werd de datief van de persoon tot wiens beschikking men zijn hoofd, d.i. zichzelf,
stelde, weggelaten. Vgl. Fr. venir a jubé; se soumettre; Hd. sich unterwerfen; sich
ergeben; Eng. to cave in; to crouch.
662. Het hoofd opsteken,
eig. het hoofd omhoogrichten, verheffen, en daardoor blijk geven van het voornemen zich te doen gelden, het tegendeel dus van het hoofd buigen, dat een teken
van onderwerping is. Het hoofd (weer) opsteken in fig. zin wordt vooral van een
onderdrukte partij of beweging gezegd die zich weer opheft, weer roerig wordt.
Evenzo de kop opsteken. Fr. se soulever; se remuer; relever la tête; Hd. sich
empóren; den Kopf heben, — aufrichten; Eng. to raise of rear one's head.
663. Het hoofd loopt me om,
gezegd bij overgrote drukte van allerlei zaken die tegelijk de aandacht vorderen,
zodat de geest onophoudelijk van het een op het ander moet overgaan; het hoofd
schijnt dan a.h.w. in een kring om te lopen, rond te draaien; in de 17de eeuw ook
(en nog in Z.-Nederl.) mijn kop loopt als een tol of top. Fr. la tête me tourne; Hd.
der Kopfschwindelt (of wirbelt) mir; Eng. my head swims.
664. Bij hoog en (bij) laag zweren,
in eigenlijke zin wellicht: bij de hemel en de aarde zweren; vgl. Matth. 5:34 35,
waar Jezus zegt: „Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat
hij is de troon Gods, noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten". Het
is echter zeer goed mogelijk dat we niet aan bijbelse oorsprong behoeven te denken,
en dat de uitdr. wil zeggen: zweren bij God en duivel, of bij de hogere en lagere
machten, bij alles en nog wat. Vgl. Fr. jurer par tous les saints du paradis; jurer ses
grands dieux; Hd. hoch and teuer (of heilig) schwóren; Eng. to swear by all that is
sacred.
-
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665. Hoogmoed komt voor de val,
hovaardij gaat aan verderf vooraf; ondergang en ellende zijn de onvermijdelijke gevolgen van hoogmoed. Waarschijnlijk ontleend aan de bijbel en wel aan Spr. 16,
vs. 18: „Hovaardigheid is voor de verbreking; en de hoogheid des geestes voor den
val"), maar toch ook wel gebezigd met gedachte aan de val der engelen, die immers
het gevolg was van hoogmoed, de eerste der hoofdzonden. Verwant is de gedachte
dat wie al te snel tot hoge staat komt, die niet lang behoudt: „het is een out spreecwoort, dat so wie met haeste hooch op climt, dat hi altemet onuersienlijc valt oft
daelt", Celestina Q iiij v°. Vgl. Fr. l'orgueil est l'avant- coureur de la chute; Hd.
Hochmut kommt vor dem Fall; Eng. pride will have a fall; pride goes before, and
shame comes after.
666. De hoogte hebben, krijgen,
aangeschoten zijn, dronken beginnen te worden. De uitdr. is sedert de 17de eeuw
bekend; in een boek van 1676 heet het, „dat wy (door het drinken) ten naasten by
de hooghte van onse gedachten kregen". Het beeld is vermoedelijk dat men een
punt bereikt heeft waarboven men niet gaan moet (aldus reeds Tuinman; de latere
verklaring, die aanknoping zocht bij de hoogte (poolshoogte) nemen als zeevaartterm, is weinig aannemelijk), en dezelfde gedachte leidde tot scherts. uitdr. als
boven zijn bier —, later boven zijn theewater zijn: in een stadium dat verder ligt dan
men door het drinken van bier, laat staan thee, bereiken kan (theewater voor thee,
de drank, is in scheepstaal nog gangbaar). Vgl. Fr. être dans les vignes, allumé,
émêché; Hd. einen Spitz heberl.
In de verbinding op de hoogte zijn, in de zin van: bekend zijn met de toestand, de
gebeurtenissen enz., heeft hoogte wel de betekenis van oriëntatiepunt (zoals b.v. in: „ik
ontmoette hem op de hoogte van de winkel van S."), die van poolshoogte is afgeleid;
evenzo in zich of iemand op de hoogte stellen of houden. Ook in geen hoogte van iets
kunnen kragen, het niet kunnen begrijpen of doorzien, heeft men met een overdrachtelijke toepassing van poolshoogte te maken. Maar in „dat werk is niet op de hoogte
van de wetenschap" heeft hoogte de betekenisd van peil, mate van gevorderdheid tot
zeker punt. De beide betekenissen spelen dooreen in zich op de hoogte houden van zijn
vak; mogelijk staat dit onder invloed van Hd. auf der Hóhe (der Zeit) bleiben e.d. Het
Fr. a la hauteur de - wordt daarentegen alleen gebezigd met betr. tot capaciteiten.
667. Te hooi en te gras,
vroeger ook bij hooi en (bij) gras, d.w.z. een enkele maal, zo nu en dan, thans bep.:
op ongeregelde tijden, en ook wel zonder gedachte aan tijd: ongeregeld, zonder orde.
De uitdr. dateert uit de middeleeuwen en was een tijdsbepaling voor rechtsdagen,
met de betekenis: in de voorzomer (hooitijd) en in het voorjaar (in april, grasmaand), dus eig. tweemaal 's jaars en vandaar niet dikwijls, een paar maal; ook
bi grase ende bi stro of bi corne ende bi grase (in lett. zin). De oudste tot nu toe gevonden plaats in onze taal, waar de uitdr. niet letterlijk gebruikt wordt, is die uit
Bredero, Klucht van de Koe, vs. 332: „Sy lacht by hoy en by gras, dat's goelickjes
tweemaal 's jaers". Vgl. Fr. tous les trente-six du mois; faire quelque chose de cent
en quatre; Hd. alle Jubeljahre mal; Eng. by fits and starts; at odd moments.

1) De Leidse Vertaling luidt: „Aan den val gaat trots vooraf, aan de struikeling hoovaardij";
de Nieuwe Vert. heeft zich weer aangepast aan de spreekwoordelijk geworden wending en
zegt: „Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt vóór den val ".
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668. Horen, zien en zwijgen, of Hoor, zie en zwijg,
als men ongerechtigheden ziet of hoort, moet men dat niet dadelijk aan de grote
klok hangen, want men krijgt er alleen maar narigheid van; men moet niet alles
zeggen wat men weet. Een oude wijsheid, ook in deze vorm bekend: „Weest hoorende doof, ende Biende blint; die can sien en helen, men sal hem alle dueght bevelen"
(Goedthals 48).
669. Een man horens opzetten,
hem bedriegen, t.w. als zijn vrouw echtelijke ontrouw jegens hem plegen, waardoor
hij een horendrager wordt. Deze voorstelling is overoud; zij komt reeds bij een
Griekse schrijver uit de 2de eeuw na C. voor en schijnt via de Romaanse talen
in de Germaanse te zijn binnengedrongen; waarop zij berust, is echter nog niet
verklaard. Fr. mettre of planter des comes a quelqu'un, die dan een cornard wordt
(It. cornuto, dat bij ons in de 17de eeuw ook als kornoet, vanwaar kornuit, voorkomt); Eng. to horn, bestow (a pair of) horns upon one's husband; Hd. einem
Horner aufsetzen.
670. De hort op zijn of gaan,
ervandoor zijn of gaan; bijv. met een vrouw; in Indië: op stok zijn of gaan. Dit hort
(vgl. horten en stoten) zal wel hetzelfde woord zijn als in Mn!. hort (huert) sijn, weg
zijn, dat ook nog in de 17de eeuw wordt aangetroffen, waarnaast ook gebruikt werd
hor zijn en hor of horrie gaan. Thans zegt men in de Zaanstreek nog hortekie
wezen, weg zijn of kwijt zijn. Wsch. is het dus een overdr. gebruik van de roep
hort waarmee men een dier op- of wegjaagt.
671. Vandaag Hosanna, morgen kruist hem,
waarschuwing tegen de wuftheid van het volk, dat heden iemand toejuicht en hem
spoedig daarna verguist en uitstoot. Het is ontleend aan de lijdensgeschiedenis van
Jezus, die bij de plechtige intocht in Jeruzalem met het geroep van hosanna begroet
(Matth. 21:9), en kort daarna tot de kruisdood werd veroordeeld. Hd. heute heisst
es Hosianna, morgen kreuzige ihn.
672. Van hot noch haar weten,
van niets weten, een domoor zijn, geen a voor een b kennen; eig.: van rechts noch
links weten. Hot is een voermanswoord ter aandrijving van het lastdier, en wel naar
de rechterzijde, gelijk her of haar naar de linkerzijde; in de 17de e. gewoon in verb.
als: de een wil hot, de ander haar; vgl. Zuidndl. hot en haar zijn, overal zijn; hot
noch haar willen, onwillig zijn. Hd. er weiss weder Hott noch Hist; Eng. not know
chalk from cheese of a hawk from a handsaw.
673. (Iemand) hou en trouw zijn,
hem onveranderlijk getrouw zijn, onder alle omstandigheden trouw. Een reeds in
de middeleeuwen vrij gewone uitdrukking, die toen luidde: hout (houde, hou) ende
(ge)trouw sijn. Hou is ontstaan uit de verbogen vormen van het Mn!. hout (Hd.
hold), genegen, welgezind. Vgl. Fr. ferme (of fidèle) et loyal; Hd. loyal, treu sein;
Eng. to be loyal and true, true and faithful.
674. Van iemand houden,
hem of haar liefhebben. In de middeleeuwen betekent houden van in leen hebben
van, iemands vazal zijn (Fr. tenir (un fief) de quelqu'un, afhankelijk zijn); vandaar
de ontwikkeling tot: om iemand geven, zich om iemand bekommeren; ophebben
met, vooral in de uitdr. vele van hem selve houden, hoogmoedig, ingebeeld zijn,
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waaruit zich de tegenwoordige betekenis van liefhebben, beminnen heeft ontwikkeld. In het Nederduits is thans ook halten von einem in de zin van met iemand
ophebben, hem hoogachten, bekend.
675. Het houden met iemand,
hem of haar toegenegen zijn, aanhangen, zijn partij kiezen; in ongunstige zin:
ongeoorloofde minnehandel drijven met. In het Mn!. betekende hem (zich) houden
met (ane, in) enen, zich aansluiten bij iemand, hem als leidsman erkennen, zijn
partij kiezen. Vgl. Fr. tenir a, houden van; tenir pour quelqu'un, zijn partij kiezen;
faire cause commune avec qqn.; Hd. jemand zugetan sein; es mitjemandem halten');
Eng. to side, to hold with a person, het met iemand eens zijn.
676. Houden zo,
aanmoediging om op dezelfde manier voort te gaan, in dezelfde gunstige zin werkzaam te blijven. Deze in de jongste tijd populair geworden uitdr. is ontleend aan de
zeemanstaal: zij doelt oorspr. op de koers die gehouden moet worden; houden zo is
de aanwijzing aan de roerganger dat hij de koers die het schip voorligt moet blijven
sturen.
677. Hout snijden,
deugdelijk zijn, iets betekenen, helpen, in de uitdr. dat (bijv. een redenering) snijdt
geen hout, dat treft of raakt niets, dat doet weinig af, betekent niets. Oorspr. is het
van een zaag gezegd, die pakt, klemt: „'t is een saeghe die ghien holdt en snidt"
(GDS 121). Vgl. Fr. cela ne prend pas; Hd. das zieht nicht; Eng. that's no go.
678. Nog (veel) groen hout in het bos hebben,
nog jonge kinderen hebben, die zich mogelijk nog kunnen misdragen. Gezegd met
betr. tot personen die kritiek hebben op de misdragingen van andermans kinderen, en niet bedenken dat hun eigen kinderen hen ook te schande kunnen maken.
Groen heeft in de Germ. talen algemeen de betekenis van jong en onervaren, en
groen hout is een gewoon beeld van de jonge, onervaren, maar aan sterke hartstochten onderhevige jeugd; vgl. b.v. De Brune, Bank. 1, 306, waar hij zegt dat het
moeilijk is zijn „passien " te beheersen, „by-zonder, als die tochten in jonghe jaren

vallen. Want groen houdt maeckt heet vuyr". Evenzo Hd. Grimes Holz, grosse
Hitze (Wander 2, 752).
679. Op zijn eigen houtje,
op eigen gezag, zonder (de vereiste) machtiging. Men vat houtje in deze uitdr. op
als kerfhoutje, kerfstok, en de spreekwijze wil dan zeggen: voor eigen rekening, op
eigen risico of gezag, zonder er iemand in te kennen. Van zo'n kerfstok hadden oudtijds winkelier en klant er elk één (Mnl. kerfstoc en wederstoc), en de kerfjes waarmee de schuld werd aangegeven, moesten op beide stokken overeenkomen; als de
winkelier alleen op zijn stok, op zijn eigen houtje, een kerf maakte, dan gold dat
niet'). In Z.-Nederl. zegt men over zijn hout gaan in de zin van zijn boekje te buiten
gaan. Vgl. no 782, 1382. Fr. de son propre chef,• de son autorite; Hd. auf eigne
Faust; Eng. on one's own hook; off one's own bat.
1) Paul, Wtb. 233: „Sehr ublich war früher ein Spiel, etwas im Spiel Eingesetztes halten;
daher es mit einem halten (auf seiner Seite stehen), vielleicht auch viel auf einep halten (also
eigentl. solches Zutrauen zu jemand haben, dasz man viel auf ihn setzt, viel mit ihm riskiert)."
1) Een andere, minder waarschijnlijke verklaring gaf H. J. Eymael in Tijdschrift 33, 198.
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680. Van dik hout zaagt men planken,
schertsende omschrijving van het toedienen, resp. krijgen van een pak slaag; het
gaat er van dikhout zaagt men planken werd ook wel gebezigd voor: het gaat van
de hoge boom af; op flinke wijze. Vgl. Langendijk, Don Quichot 2de bedr., 6de ton.:
„'Et heugme nog van flus, dat van dikhout zaegtme planken". Daar men behoorlijke
planken alleen van dik hout, een dikke boom, kan zagen, krijgt de zegswijze van dik
hout planken zagen de bet. van: iets royaal, in ruime mate doen, en dit toegepast
op slagen: een flink pak slaag toedienen; vgl. van raakum, van patsum, van klinkum,
van heb ik jou daar, van je welste, van wat benjeme. Vgl. Hd. jemand holzen, mit
Holzbirnen traktieren.
680a. Op een houtje (kunnen) bijten,
niets te eten hebben, en bij uitbr. niets krijgen (waar men wel iets verwacht had).
Deze voor zichzelf sprekende uitdr. is pas in de 20ste eeuw opgetekend, maar
misschien dan een variant van het veel oudere op een spijker bijten: „laetende
sijn crediteuren door valsche aanwijsingen op eenen spijcker bijten" in Jaarb.
Amstelodamum 60, 84 (a° 1643).
681. Van het houtje zijn,
rooms-katholiek zijn; eig. behoren tot degenen die het kruishout, als teken der verlossing, hoog vereren; ook hoort men hiervoor zeggen van het tiende bataljon zijn,
een zinspeling op het kruisteken (X).
682. Iemand de of van de huig lichten,
hem op bedrieglijke wijze zijn geld afhandig maken. De oorspr. bet. schijnt te zijn:
iemand pijnlijk aandoen (hem de huig door aanraking met zout of peper doen inkrimpen of ook door het hoofd geweldig heen en weer te schudden'); in ZuidNederland iemand den huik breken) en vandaar bij overdracht: hem van zijn geld
beroven, hem snijden, hem bedriegen (vooral in geldzaken). Dat men later zeide
iemand van de huig lichten kan hieraan zijn toe te schrijven, dat men tevens dacht
aan iemand van iets beroven 2 ). Vgl. vroegere synonieme uitdrukkingen als: iemand
een kies trekken, iem. van de kei snijden, iem. een gat in de neus boren, enz. Fr. tirer
une carotte a quelqu'un; Hd. einen um etwas prellen; jemand uber's Ohr hauen.
682. De huik naar de wind hangen,
van partij veranderen naarmate de omstandigheden dit raadzaam schijnen te
maken. Onder een huik verstond men een lange mantel zonder mouwen, die zowel
door mannen als vrouwen gedragen werd, tot op de voeten reikte en van voren over
het hoofd heen in een lange hoorn uitliep. De eig. bet. van de zegsw. is: de huik zo
hangen dat men tegen de wind beschut is; fig. kan dit worden opgevat als: een
zodanige houding aannemen dat men altijd gedekt is. Thans wordt het meestal
ongunstig opgevat, vroeger had het sprw. de vorm van een raad: „men sal die
heuke na den wynt hanghen" (Prov. Comm. 507). Vgl. Fr. biaiser, naviguer selon
le vent; Hd. den Mantel nach dem Winde hangen; Eng. to trim one's sails to the
wind; to set one's cap to the wind.
1) Het eigenlijk lichten geschiedt door iemand een enkel haartje uit de kruin van 't hoofd te
trekken, dat moet dan volgens 't volksgeloof, juist het middelste haartje van het hoofd zijn,
anders baat het niet. Dit haartrekken is het eigenlijke lichten, oplichten van de huig. Immers
meent men dat de huig, binnen door 't hoofd heen, juist aan dat haartje verbonden is.
2) Zie voor dergelijke gevallen van contaminatie of versmelting: Verdam, Uit de Gesch. der
Ndl. Taal, 4de druk, bl. 272.
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683. Huilen met de wolven in het bos,
met verloochening van eigen mening doen alsof men het eens is met de personen
in wier gezelschap men zich bevindt, omdat deze nl. overmachtig zijn en het dus
gevaarlijk is een afwijkende houding aan te nemen. Een overoude wijsheid, in het
Latijn in de vorm cum insanientibus furere, razen met de razenden; onze formulering berust wellicht op een fabel of een volksvertelsel. Prov. Comm.: „Die met
wolven omgaet moeter na huylen" (no. 210; zie ook Goedthals 57). Fr. it faut hurler
avec les loups; Hd. mit den Wölfen muss man heulen; Eng. one must howl with
the wolves.
Wie in een glazen huis woont (enz.). Zie n° 258.
683a. Het is niet om over naar huis te schrijven,
het is niet best, het heeft niet veel te betekenen, het valt tegen. Deze jonge uitdr. is
overgenomen uit het Engelse its nothing to write home about en een van de vele blijken van de Engelse invloed op onze taal sedert de Tweede Wereldoorlog.
684. Een huishouden van Jan Steen,
een huishouden waar het, als bij Jan Steen, onordelijk toegaat, waar de grootste
wanorde heerst, gelijk men op een door hem zelf vervaardigde schilderij kan zien.
Als zegsw. sinds begin 18de e. bekend. Vgl. Fr. c'est la maison de Robin de la
Vallée, it n'y a pot au feu ni écuelle lavée; Hd. eine polnische Wirtschaft; Eng.
a Dover court. — Syn. een huishouding van Ke(j)a (oorsprong onbekend).
685. In, uit zijn hum (soms hummes) zijn,
goed, resp. slecht gemutst, geluimd zijn; eig. in zijn humeur zijn. Vgl. voor derg.
afkortingen deli = delicaat; prof = professor; soos = sociëteit; gym = gymnasium.
Humeur, Lat. humor, betekent eig. vocht; ook menging van vochten in het
menselijk lichaam, die men voorheen in het nauwste verband achtte te staan met
's mensen karakter; vgl. temperament van het Lat. temperare, mengen, Fr. tremper,
weken; flegmatiek van Lat. Gr. phlegma, slijm, en ons bnw. hardvochtig, zoetsappig en droog (in een droge vent; vgl. ook droogkomiek, iemand die grappig is
met een uitgestreken gezicht; Eng. dry, grappig). Fr. être de bonne humeur; Hd.
(bei) guter Laune sein; aufgelegt sein; Eng. to be in a good humour, in high spirits.
686. Met hutje en mutje of hutje met mutje,
ook hutsie en mutsie, met zijn hele huishouden, met pak en zak, of zoals men dialectisch ook zegt: met klus en kluis. De oorsprong der uitdr. is onzeker. Vermoedelijk is het een der vele verbindingen waarbij van de twee daarin vervatte rijmwoorden dikwijls het ene naar het andere gevormd, en in betekenis eigenlijk
daarvan niet onderscheiden. In Nederl. dialecten vindt men ook hutte mutte, mitte
en allerlei varianten. Vgl. Fr. tout le tremblement, le bataclan; partir avec ses
cliques et ses claques; Hd. mit Kind and Kegel; die Kuh somt dem Kalbe; Eng. (Am.)
the whole (kit and) boddle; the whole box-and-dice.
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687. Ieder (of elk) voor zich en God voor ons allen,
in de nood, bepaaldelijk bij onmiddellijk lijfsgevaar, is ieder erop uit zichzelf te
redden en laat de zorg voor anderen aan God over. Er zijn in het Ndl. geen oudere
bewijsplaatsen dan uit de 18de e., maar blijkens de equivalenten in de moderne
talen is het spreekwoord wel oud. Mogelijk ontleend uit het Engels, waar het het
eerst is opgetekend. Eng. Every man for himself and God (of: the devil) for us all
(1546, resp. ± 1530); Fr. chacun pour soi et Dieu pour tous; chacun y est pour soi
(16de e.; Le Roux de Lincy II, 270).
688. Niet over ijs van één nacht gaan,
voorzichtig zijn, geen risico nemen, niet aan iets beginnen voor men zeker van zijn
zaak is. Vgl. bij Anna Bijns: „Siet toe en timmert op geen bevende ijs" (Refr. 49).
Men zegt ook niet over één nacht ijs gaan. Vgl. Hd. dem Eis einer Nacht vertrauen;
Fr. se fier sur la glace d'une nuit. Van zeer voorzichtige mensen zegt men wel dat
ze zich niet op het ijs wagen voor er balken onder liggen; Poirters, Mask. 223
spreekt van „Ys van eenen nacht, ... Daer geen balcken onder zijn". Als het ijs dik
is, ziet men er soms reeksen ingevroren luchtbellen in, die wel balken genoemd
worden.
689. Beslagen ten ijs komen,
goed uitgerust, voorbereid zijn voor zekere taak of functie; eig. gezegd van paarden
wier hoefijzers scherp zijn gezet, d.w.z. van punten voorzien om op ijs of gladde
bodem niet te vallen. Ten minste sinds beg. 18de e. bekend. Vgl. Fr. être bien ferré,
être ferré a glace; Hd. gut beschlagen sein; Eng. to be well skilled in.
690. Op oud ijs vriest het licht,
waar nog een spoor van vroegere gevoelens, gewoonten, gebreken of gebruiken
aanwezig is, bestaat er veel kans dat ze terugkeren, weer aangroeien, zich herstellen. Reeds in GDS vermeld (blz. 45). In dezelfde zin bij Goedthals „ghebluschten
brant ontsteect saen"; vgl. Hd. angebrannt Holz geht bald wieder an.
691. Men moet het ijzer smeden als het heet is,
men moet van de gelegenheid gebruik maken als ze zich voordoet, men moet het
juiste ogenblik niet ongebruikt laten passeren. Een oud en alg. verbreid sprw.,
reeds in de Proverbia Communia en GDS. Hd. man soll das Eisen schmieden
dieweil es heiss ist; Fr. it faut battre le fer quand it est chaud; Eng. strike while the
iron is hot. — Het tegendeel wordt aldus uitgedrukt: „Tyser is nu cout, tis verloren
ghesmeet" (Boom d. Schrift. 1539). Een in de 16de en 17de eeuw zeer bekend synoniem was: gaap als men u pap biedt (GDS 42).
692. Een ijzervreter,
een onvervaard, onverschrokken krijgsman, een vechtersbaas; ook: een nors mens,
een ijzervarken. Mnl. iserbitere. Eig. iemand die zich vermeet ijzer te kunnen bijten,
zoals blijkt uit een 13de-eeuws Mhd. geschrift, waarin we lezen: „Ich bizze wol
durch einen stein, ich bin so muotes raeze, hey waz ich isens fraeze!" Vgl. vuurvreter, in Noord-Holland ook de benaming van een vurig, sterk en moedig paard
(eig. dat niet bang is voor het vijandelijk vuur?); Eng. spitfire. Het Hd. Eisenfresser,
Eng. fire-eater betekent een opsnijder, pocher, snoever, in het Fr. un avaleur de
charrettes ferrées genoemd.
693. Sterk van inhout(en) zijn,
een goed gestel hebben, van een sterke constitutie zijn. Onder inhouten (Hd. Inholz)
verstaat men elk der stukken hout (als collectief inhout, de gezamenlijke stukken
148

hout) die dienen in de samenstelling van het opstaand geraamte van een houten
schip; inzonderheid gebezigd in toepassing op de stukken uit welke de spanten zijn
samengesteld. Men moet dus niet denken aan het znw. inhoud, datgene wat zich
in iets bevindt. In Groningen zegt men gouie inholten hebben, in Drente neet stark
van inholten; in het Fries bedoelt men met de ynhouten de inborst, het karakter.
Syn. (niet) sterk zijn van binnenwerk.
694. Iemand iets inpeperen,
het hem betaald zetten; Mnl. enen iet ane (of in) sijn cleet wriven; Zuidndl. iem
peperen. Het is niet waarsch. dat men hierbij moet denken aan het peperen van
vlees om het te kunnen bewaren (vgl. opzouten); de uitdr. wil veeleer zeggen: iem.
op scherpe, bijtende wijze iets doen gevoelen; vgl. Zuidndl. iemand peper geven,
hem iets onaangenaams aandoen of zijn portie geven. Syn. iemand iets indrogen
(Fri. yndruye). In Zuid-Nederland betekent de uitdr. iem. inpeperen, hem afrossen
(evenzo Hd. pfeffern, Fr. poivrer quelque chose). Vgl. Fr. faire boire of payer cher
quelque chose a qqn.; Hd. einem etwas eintränken, einreiben, einsalzen, einpfeffern;
Eng. to sheet it home, to salt it for aperson.
695. Instaan voor iemand of iets,
zich voor iemand aansprakelijk stellen; borg staan voor iemand; garanderen. Eig.
voor iemand te pand staan; staan heeft hier de bet. van gaan staan; dus: zich zelf
te pand zetten, gijzelaar worden voor een schuld, om daardoor zijn eigen aasprakelijkheid te vestigen. Ten minste sinds de 16de e. bekend. Hd. (ein)stehen fur;
burgen fur; Eng. to stand a thing.
696. Het is daar de zoete inval,
daar wordt ieder altijd gastvrij ontvangen, onthaald; Fr. c'est l'huis a belle femme;
la maison du bon Dieu; le bon accueil. Eig. is de zoete inval een herberg waar men
uitstekend, aangenaam logies heeft; later werd de naam gebruikt voor koekebakkerijen en winkels waar zoet goed verkocht werd, met een uithangbord waarop een
man stond afgebeeld die voorover in een suikerton of een stroopvat tuimelt. Zo
hing er vroeger te Koevorden een uit met de volgende zedelijke toepassing:
In den Zoeten Inval.

In 't quaet te vallen is eerst Zoet,
Doch het verandert ras in roet,
Maar dese Inval kan yder gerijven,
Gij geeft geld, ik waar, elk kan hier eerlijk blijven.
697. Waar niet is, verliest de keizer zijn recht(en),
bij iemand die niets bezit kan ook een rechtmatige schuldeiser niets weghalen. De
keizer wordt hier vermoedelijk genoemd met zinspeling op Matth. 12:21: „geeft den
keizer wat des keizers is"; in het alg. slaat de uitdr. op hetgeen de overheid kan
vorderen als belasting of heffing. Voorheen sprak men van de heer of de koning
(GDS 85); bij Goedthals heet het: „daer niet en is schelt den bailliu de boete quyte"
(blz. 34); in Prov. Comm. (n° 176): „daer niet en is daer en rijst niet" d.i. er valt niets
af; rijzen had, en heeft nog in Z.-Nederl., ook de bet. van vallen. Vgl. voorts Vl. 't is
kwaad kammen daar geen haar is; men kan geen kei het vel afdoen (Zuidndl.); men
kan van een kikker geen veren plukken (Prov. Comm. tes teghen den bloten quaet haer
te plocken"). Hd. wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren; Fr. ou it n y a rien,
le roi perd ses droits; Eng. where nought is to be got kings lose their scot; where
nothing is, the king must lose his right.
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698. Ja en amen (op iets) zeggen,
gewillig en zonder tegenspraak toestemmen of goedkeuren wat door iemand gezegd
is; hem naar de mond praten; een versterking van amen zeggen op iets, ermee instemmen, het goedkeuren. Amen, een Hebreeuws woord dat eigenlijk vast, zeker
betekent, wil hier zeggen: waarlijk, dat is zo; voorheen zei men ook: zo wis of zo
waar als amen. Vgl. 16e eeuw: „Hy can wel Amen seggen, het weer wel een goet
Coster" (GDS 107). In de 16de tot 18de eeuw bezigde men ook een ww. amenen
voor amen zeggen. Fr. dire amen a tout; Hd. zu allem Ja and Amen sagen; Eng.
to say amen of ditto to a thing. Zie ook n° 74.
699. Wie een ander jaagt, staat zelf niet stil,
als men er op uit is een ander te bestrijden of hem het leven zuur te maken, heeft
men zelf ook geen rust; men is zelf de slaaf van de boosheid waaraan men toegeeft.
Reeds vermeld in Prov. Comm.: „die den anderen iaghet es selden wel gherust"
(n° 269); ook in GDS: „wie een ander iaecht, die en rust seluer niet" (bl. 104).
700. Sinds jaar en dag,
sedert lange tijd; ook najaar en dag, na lange tijd; Hd. seit Jahr and Tag; Fr. depuis
bien longtemps; Eng. for a long time past; in a year and a day. De bet. is ontleend
aan het middeleeuwse rechtswezen, waarbij allerlei rechtstoestanden konden
beklijven en allerlei rechten hun kracht verloren door verloop van jaar en dag, d.i.
één jaar en één dag, een vrij jaar (waarbij de dag van aanvang niet meetelt). In later
tijd verstaat men eronder een jaar, zes weken en soms nog drie dagen. In Z.-Nederl.
in dez. zin ook jaar over tijd.
De ware Jacob. Zie bij Jozef.
701. Vette en magere jaren,
voordelige en nadelige jaren, tijden van voorspoed en tegenspoed. Zinspeling op
de vruchtbare en onvruchtbare jaren in Egypte uit Jozefs geschiedenis, aangeduid
door de zeven vette en de zeven magere koeien (Genesis 41:18-19). Fe. les bonnes
et les mauvaises années; Hd. fette Jahre and magere Jahre; Eng. the fat years and
the lean years.
Zich jakes houden. Zie bij Sjakes.
702. Jan en alleman,
iedereen, met ongunstige bijbetekenis. Alleman, een koppeling van alle en man, wil
eigenlijk zeggen: iedereen, een iegelijk. Het veelvuldig gebruik van alleman, ook in
de 2de naamval (allemansgading, allemansvriend, allemansgek) gaf aanleiding tot
de schertsende bijvoeging van Heer of van Henneken of Jan (als meest gewone
voornaam), waardoor dan het woord bij wijze van eigennaam gebezigd werd, om
alle mensen als een enkele persoon te verbeelden. Het eerste vond zijn voorbeeld in
het oudere heromnes, heeromnes (evenzo van Lat. omnes gevormd), dat in de
middeleeuwen en in de 17de eeuw veel voorkomt. De meest gewone bijvoeging
was evenwel Jan, waarbij dan alleman, als eigennaam opgevat, veelal met kapitale
letter wordt geschreven: Jan Alleman, iedereen. Uit misverstand begon men later
de beide delen te scheiden door invoeging van en, en zo ontstond de thans uitsluitend gebruikelijke zegswijze Jan en alleman. Vgl. het vroegere Jack ende Toon;
thans Jantje en Toontje. In Z.-Nederl. Peer en Pauw; God en klein Peerke. Fr.
monsieur tout le monde; Pierre et Paul; Hd. Hinz and Kunz Eng. every man Jack;
Brown, Jones and Robinson; all the world and his wife.
;
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703. Boven Jan zijn,
de moeilijkheden te boven zijn, binnen zijn, erbovenop zijn. Jan zijn is een term die
gebruikt wordt in verschillende spelen, o.a. bij het jassen, waar boven Jan zijn
betekent dat men zeker een aantal punten, gewoonlijk vijftig, heeft behaald en niet
double of triple verliest. Heeft men minder punten behaald, dan is men onder of
beneden Jan. Verloor iemand dubbel, dan zal men hem een Jan genoemd hebben,
een stumperd, een sukkel, een ongelukkige (vgl. Jangat, Janhen, Hannes; Hd. ein
Dummerjan; Fr. Jean cocu (ook alleen un Jean), Jean Fesse, Jean Farine), zodat
iemand Jan maken zou kunnen betekenen: iemand een stumperd, het kind van de
rekening maken, bepaaldelijk hem doen verliezen en wel dubbel doen verliezen.
Anderzijds bezigt men echter in Z.-Nederl. 't is 'ne Jan voor: een hele Piet.
704. Het is er een janboel,
een onordelijke, verwarde toestand, het gaat er rommelig en ordeloos toe, het is er
een pan, een huishouden van Jan Steen. Het woord wil eigenlijk zeggen een boel,
bedrijf, huishouden, zoals men bij een Jan, een sukkel, een knul waarneemt. Niet
voor de 19de e. opgetekend. Fr. un pêle-mêle; un brouillamini; une pétaudière;
Hd. ein Wirrwarr; Mischmasch; Eng. a hurly-burly; a medley.
705. Janhagel,
gepeupel, de heffe des volks, gemeen volk, hak en zijn gemak. In de 17de eeuw verstond men hieronder matrozen, zonder bepaald ongunstige bijgedachte, en was
Janhagel hetzelfde als Jan Rap (zie n° 709) en thans Janmaat (oorspr. aanspreekvorm, waarin maat matroos betekent). Eigenlijk wil deze benaming zeggen: Jan, die
telkens uitroept: de hagel sla hem of de hagel schen hem! uitdrukkingen, verwensingen, die in de 17de eeuw zeer gewoon waren. Hd. evenzo Janhagel, Janhagel and
sein Maat, Janhagel and alles miteinander (Wander 2, 1004). Andere dergelijke
benamingen zijn Jan Goddome (Potgieter), Jamdore, Janstramme (Jan straffe mij),
Jandomme, waarin Jan evenwel een verbastering is van God. Eng. the mob; the
rabble Fr. la canaille.
;

706. Een janhen,
een keukenpiet of „keukenklauwer", een man die zich met onmannelijke aangelegenheden inlaat. Ons hen in de benaming Janhen is ongetwijfeld niets anders dan
het Mnl. hanne, een bastaardvorm van Johannes (vgl. een Hannes), waarnaast
henne ontstond door de bijgedachte aan hen, kip. De tegenwoordige bet. heeft zich
dan uit die van knul, sukkel ontwikkeld, evenals bij het 16de-eeuwse hennetaster.
Fr. un tá te-au pot, jocrisse, táte poule; un cadet Roussel; Hd. Hans Kuchenmeister;
ein Kuchenpeter, Topfgucker; Eng. a regular Molly; a cotquean.
707. Een redenering van Jan Kalebas,
een dwaze, zotte, onlogische redenering; ook een rekening van Jan Kalebas, d.w.z.
een niet te ontwarren of te ontcijferen rekening; dat is Frans van Jan Kalebas,
slecht Frans, Frans „met haar op", zoals men in Z.-Nederl. zegt. In de 17de eeuw
schijnt Jan Kalebas voor een windzak, een bluffer reeds bekend geweest te zijn,
blijkens Muller, Onze Gouden Eeuw' 1, 84, waar we een spotprent vinden op de
Spanjaarden na de nederlagen bij Duins en in Brabant, met het opschrift: „Het
droevich afscheit van Don de Calabassa uit Vlaanderen na Spagnien".. Een kalebas
is een soort pompoen, die van binnen vol zaad zit; vandaar dat cucurbita (pompoen) bij de Romeinen ook gebruikt werd voor een domkop (vgl. het Afrik. Jan
Pompoen, leeghoofd). Het is daarom mogelijk, dat men met Jan Kalebas oorspr.
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een leeghoofd, windzak, windbuil bedoelt, iemand van weinig betekenis. Ook
in het Italiaans past men de woorden voor kalebas op het hoofd toe. Vgl. voorts
de markies van Carabas uit het bekende sprookje, wiens naam zeker ook doelt
op het lege, ijdele van zijn markizaat.
708. Een Janklaassen,
een grappenmaker, een hansworst. Volgens de Amsterdamse overlevering was Jan
Klaassen een trompetter van 's Prinsen lijfwacht geweest; maar toen, na de dood
van Prins Willem II, de garde van de Prins tot garde der Staten van Holland verdoopt werd, had hij zijn paspoort genomen. Om zijn brood te verdienen trok hij
nu naar Amsterdam, en ging er de poppekast vertonen. Hij voerde er een nieuw
personage in, die hij tot zijn hoofdacteur maakte, en aan wie hij zijn eigen naam gaf.
Een Janklaassen bet. vandaar ook zo'n pop als in de poppenkast optreedt, en fig.
wordt het gebruik voor malle vertoning: wat is dat hier voor een janklaasen? Vgl.
Fr. Jean Farine, Jean Saucisse, polichinelle; guignol; Hd. Hans Wurst, Hans
Kaspar, Kasperle; Eng. Jack Pudding; Punch; an antic; a merry Andrew.
709. Jan Rap en zijn maat,
gespuis, gepeupel. Sinds het begin van de 17de eeuw komt de benaming Jan Rap
voor ter aanduiding van het mindere scheepsvolk, en vrijwel gelijktijdig in de zin
van gemeen volk in het alg.; ook rap op zichzelf komt in die bet. voor en is nog
thans in Z.-Nederl. bekend. De juiste bet. is moeilijk vast te stellen; men denkt aan
rap, vlug, en neemt invloed aan van rapalje; zeer wsch. hangt het ook samen met
rap dat schurft (Mnl. rappe; Nhd. Rappe, schurftige uitslag) betekent. Vgl. n° 705.
710. O(o)m(e) Jan,
een ironische naam voor de lommerd, gewest. ook Jan Snotneus geheten. Evenals
bij ons wordt ook in het Eng. ironisch de lommerd my uncle's genoemd (to be at
uncle three balls, in de lommerd staan); in het Frans le clou, le conservatoire, ma
tante of ook mon oncle (du prêt); Hd. mein Onkel; zum Paten oder zum Gevatter
bringen; Gevatter stehen. De naam zal wel hieruit ontstaan zijn dat men slechts
voorwendde naar een oom Jan te gaan, omdat men er zich voor schaamde iets naar
de lommerd of achter de schuine deur te moeten brengen (d.i. wsch.: de deur die
aanstaat, op een kier staat, zodat men er betrekkelijk onopgemerkt kan binnenglippen).
711. (Een) Jan Salie,
een droge, vervelende vent; meer bepaaldelijk iemand die alle energie en lust mist
om iets goeds tot stand te brengen of iets kwaads te keren. De naam is ontleend
aan de flauw-zoete smaak van saliemelk. Reeds in de 17de eeuw was de naam Jan
Salie voor een sukkel bekend, blijkens een klucht van die naam door W. D. Hooft,
in 1622 uitgegeven; hij is vooral blijven leven door het gebruik dat Potgieter ervan
maakte in Jan, Jannetje en hun jongste kind. Vgl. Fr. un linge mouillé; Hd. ein
Waschlappen, Nachtmutze, Kerl von Brei; Eng. an old duffer.
712. Jan de Wasser,
een sukkel, wiens vrouw Griet „de broek aan heeft" (in de 17de e. sprak men van
„Klaas en Griet"), en die thuis al het vrouwenwerk moet verrichten; vooral bekend
door de 18de-eeuwse kinderprent, voorstellende het verkeerde huishouden. Zie
M. de Meyer, De Volksprent in de Nederl., 113, 150. Vgl. Fr. un Jean qui fait
tout; un Jocrisse; Hd. ein Gimpel; ein Tropf, ein Kuchenpeter, Windelwdscher;
Eng. a ninny; a cot (quean), a betty.
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713. Zich met een Jantje van Leiden van iets afmaken,
zich met een mooi praatje, met een ontwijkend antwoord van iets afmaken. Jan van
Leiden of Jan Beukelszoon, het hoofd der Wederdopers, stond in de 17de eeuw
bekend als een man „die door syne bedriechlicke scherpsinnicheydt ende cloekheydt" de mensen wist te bedriegen. Een geschiedschrijver uit die tijd, Lamb.
Hortensius, noemt hem „ingenium subdolum, ad simulandum et dissimulandum
quodlibet promptum" en spreekt van zijn „loos verciersel" (verdichtselen), zijn
„schalck en gheveynst" gemoed en zijn „vleyende redenen". Hij stond dus bekend
als een mooiprater. Vooral de „looze vercierselen" zullen aanleiding gegeven
hebben tot de in de 17de eeuw gebruikelijke zegswijze het afleggen met Jan van
Leyden, d.i. iemand met een mooi praatje afschepen, zich met een mooi praatje
van iets afmaken. Hieruit heeft zich de tegenwoordige betekenis ontwikkeld, die
reeds in de 18de eeuw op de voorgrond treedt. Naast deze zegswijze is ook bekend
aflopen met een Jantje van Leiden, d.i. met een sisser aflopen, op niets uitlopen.
O je, zie bij O.
714. Jeremiades,
benaming voor telkens herhaalde, vervelende en veelal overbodige klachten; evenzo
Fr. jérémiades; Hd. Jeremiaden; Eng. a jeremiad. Het is een zinspeling op de naam
van het bijbelboek de Klaagliederen van Jeremia, waarin de profeet weeklaagt over
het lot van Jeruzalem en de ellende zijner landgenoten. Hiernaast bestaat een ww.
jeremiassen of, gewoner, jeremiëren; jammeren, weeklagen, lamenteren, vanwaar
de afl. gejeremieer.
715. De vingers jeuken mij,
ik gevoel grote lust tot vechten of tot schrijven, hetzelfde als de handen jeuken mij.
Jeuken is eigenlijk een onaangenaam prikkelen van de huid, dat tot krabben
dwingt; bij overdracht een sterk verlangen, dat bevredigd wil worden. Ook zei
men de oren jeuken mij naar iets; vgl. 2 Tim. 4, vs. 2, kantt.: „Hebbende een herte
ende ooren, die jeucken nae wat nieuws ende vremts", waar de tekst heeft „ketelachtich zijnde"; vgl. ook mijn maag jeukt mij, ik heb honger; de rug jeukt hem, hij
wil slaag hebben; zie n° 1179, en vgl. Fr. les mains me brulent; les doigts me
démangent; le dos lui démange; la langue lui démange; les pieds lui démangent;
Hd. die Finger jucken mir; der Buckel juckt ihm; die Zunge juckt ihm; Eng. my
fingers itch; he is itching for a drubbing of a thrashing.
716. Job.
In verschillende uitdrukkingen komt de naam van deze oud-testamentische persoon
voor: zo arm als Job (zie n° 97); een Jobsbode, een brenger van slechte tijding; een
Jobstijding, een zeer slechte tijding; Jobsgeduld, onuitputtelijk geduld, welke alle
herinneren aan de geschiedenis van Job, zoals die in de bijbel is medegedeeld
in het 18de boek van het O.T. In de verlengde vorm Jobbe eertijds in de zin van sul of
lomperd. Vgl. Fr. pauvre comme un rat d'église, ook wel comme Job; la patience de
Job; Hd. arm wie Hiob, eine Kirchmaus; Hiobspost, Hiobsbote, Hiobsgeduld; Eng. as
poor as Job; Job's news; Job's post; the patience of Job.
717. Aan de Joden overgeleverd zijn,
in kwade handen gevalleii. Reeds bij Sartorius. Zeer waarschijnlijk zinspeelt deze
uitdr. op de geschiednis van Jezus (zie Joh. ii en inz. vs. 36); vgl. de zegsw. zij
leven met hem als de Joden met onze Heer, zij kwellen en mishandelen hem.
Misschien heeft men ook gedacht aan de slimheid en arglistigheid, die men in de
Joden als handelaars onderstelt. Als variant is bekend: aan de heidenen of de
Turken overgeleverd zijn.
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718. Twee Joden weten wel wat een bril kost,
gebezigd voor: zij kunnen elkaar niets wijs maken, ieder weet wel wat hij aan de
ander heeft. De handel in brillen berustte vroeger in hoofdzaak bij joodse kramers
en daar de joden bekend staan als gewiekste kooplieden, kan men zo'n kramer niet
licht beetnemen waar het zijn vak betreft. Ook in het Hd. bekend (Wander 2, 1038).
719. 't Is hier (net) een jodenkerk,
gezegd als ergens allen door elkaar schreeuwen, tegelijk spreken. In de joodse kerken
(synagogen) worden vele gebeden half zingend gezegd, de een doet dit luider, zangeriger, sneller dan de ander. Ook wordt soms door hen, die hun gebed geëindigd hebben, een gesprek aangeknoopt, terwijl anderen nog bidden, waardoor een mengelmoes
van ongelijke geluiden ontstaat, dat een binnentredende als een verward gebabbel in
de oren klinkt. Vgl. Fr. c'est un vrai sabbat; Hd. es ist ein Ldrm wie in der Judenschule; Eng. it is a regular bear-garden, bedlam broke loose; a hubble-bubble show.
Vgl. n° 925.
720. Jongens van Jan de Witt,
flinke, ferme jongens. Thans denkt men hierbij onmiddellijk aan de raadspensionnaris van die naam, maar daar de uitdrukking in deze vorm in vroeger tijd niet
wordt gevonden en Jan de Witt bovendien niet populair, maar eerder zelfs gehaat
was, heeft men voor de verklaring gedacht aan een krijgsman Johan de Werd, die
van gemeen soldaat tot veldmaarschalk opklom (1634) en in de Dertigjarige
Oorlog een der stoutste ruitergeneraals is geweest. Zijn bekendheid blijkt o.a. uit
een Frans volkslied, waarin deze held onder de naam van Jean de Wet ten gevolge
van zijn strooptocht in 1636 als schrik voor de kinderen voortleeft.
721. Het is een jood(je),
scherts. gezegd van iets dat niet gaaf, niet heel meer is, waar een stukje af is. Het is
een zinspeling op het bij de joden voortlevende rituele gebruik van de besnijding.
722. Dat mag Joost weten,
dat mag de drommel, de duivel weten. Joost houden sommigen voor de verdietsing
van het Chinese Tshoe-tszé, Japans Dsoe-si, ook Djoe-si gespeld, eigenlijk een
kistje waarin een houten beeldje van de Boeddha geplaatst is, vervolgens een voorwerp van verering; inzonderheid de duivel, die door de Chinezen vereerd wordt.
Vgl. joosjesthee, d.i. fijne Chinese thee. In Zuid-Afrika is Josi nog de naam voor de
duivel. Anderen zien met meer waarschijnlijkheid in Joost niets anders dan een
gemeenzame naam waarmee de duivel hier werd genoemd, gelijk elders Hein
(Heintje Pik); Piet (Zwarte Piet), Hans, enz. Vgl. Fr. le diable le sait; Hd. das mag
der Teufel, der Kuckuck wissen; Eng. Goodness knows.
723. De ware of rechte Jozef,
de man die door een meisje begeerd wordt, die haar lijkt, de voor haar bestemde
man, veelal in de zegswijze: als de rechte Jozef maar komt, dan zal Maria wel volgen,
d.i. als de man harer keuze komt, zal het meisje wel het jawoord schenken; ontleend
aan de verbintenis van Jezus' ouders. In dezelfde zin zegt men als de rechte Adam
komt, gaat Eva mee; Zuidndl. dial. Jam of Hein van Pas. Hd. der wahre Jakob (ook
in het Ndl. wel eens de ware Jacob); Eng. the real Simon Pure naast Miss Right (de
ware Maria); Fr. le prince Charmant. Aan een andere Jozef moet gedacht worden
bij een kuise Jozef (Hd. keusch wie Joseph); deze is ontleend aan het bijbelverhaal dat men vindt in Genesis 39:7-12.
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724. Een Judas,
een verrader, een valse vriend. Eig. de discipel van Jezus, die hem verraderlijk aan
de Joden overleverde; zie Matth. 26: 14-15. Vandaar ook judaskus; judaskneep,
-streek; judaslach, de kus van een verrader; een gemene, valse streek; een valse
lach; judasloon, verradersloon (naar de dertig zilverlingen die in Matth. 26:15
genoemd worden). Voorts het werkwoord judassen, plagen, sarren, treiteren. Vgl.
Fr. être traitre comme Judas; un baiser de Judas; un tour de Judas; une judasserie;
Hd. ein Judas; ein Judaskuss; ein Judasstreich; Eng. a Judas; a Judas-kiss.
725. Onder het juk moeten doorgaan,
voor een overweldiger moeten zwichten, moeten bukken. Deze uitdrukking is ontleend aan het gebruik bij de Romeinen om de soldaten van een overwonnen leger
te laten doorgaan onder een lage poort, gevormd door twee rechtstandig in de
grond gestoken speren, die door een derde verbonden waren (slag bij Caudium;
vandaar het Caudijnse juk); vgl. Fr. faire passer quelqu'un par les Fourches
Caudines, iemand vernederen. — Als beeld van dienstbaarheid en verdrukking,
alsook van een last, wordt juk gebezigd in uitdrukkingen als onder het juk brengen,
het juk afschudden (of verbreken), een ijzeren juk op iemands hals leggen, hem aan
zware verdrukking onderwerpen; een hard (of zacht) juk. Al deze uitdrukkingen
zijn ontleend aan de bijbel en juk heeft hier oorspr. de bet. van halsjuk, zoals treken ploegossen dragen. Vgl. Fr. imposer un joug a quelqu'un; secouer le joug; Hd.
das Joch abschutteln; einen unters Joch bringen; einem ein Joch auflegen; Eng.
to shake off the yoke; to bring a person under the yoke; to impose a yoke on a
person enz.
725a. Staan als Jut voor het hek,
beteuterd en onnozel staan te kijken, niet weten hoe men verder moet. Vanouds is Jut
(uit Judith) opgevat als een enigszins belachelijke naam, zoals blijkt uit verbindingen
als domme of malle Jut, en Jut en Jul, een belachelijk, onnozel -, een „mooi" paar,
ook met de toevoeging een (mooi) paar om een dubbeltje. Vgl. ook het volg. art. J. P.
Heye heeft de bovenstaande zegsw. toegepast in een van zijn volksdichten (Opgepast):
„Wie zijn tijd voorbij laat gaat, blijft als Jut voor 't landhek staan" (1865).
De kop van Jut heeft hier niets mee te maken; hierin is Jut de naam van een moordenaar wiens daad in 1876 veel opzien wekte.
Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.

726. Met St.-Jut(te)mis, als de kalveren op het ijs dansen,
scherts. omschrijving van: nooit (als tijdstip in de toekomst). St. Jutte is een niet
voorkomende, verzonnen heilige; het laatste gedeelte der spreekwijze is er komisch
aan toegevoegd. De mogelijkheid is ondersteld dat met St.-Jut(te)mis de gedenkdag der heilige Judith wordt bedoeld, daar in de middeleeuwen Jutte de liefkozende vorm was voor Judith. Deze gedenkdag valt op 17 augustus, zodat het
begrip nooit dan wordt uitgedrukt door als de kalveren op het ijs dansen en dergelijke, wat zeker op die datum niet kan geschieden. In de 17de eeuw kwam ook
zonder meer voor Sinte Juttemus, als uitroep van verbazing, maar ook als schertsende benaming voor een dwaze, arme, berooide vent, aan welke bet. eveneens
herinnert de uitdr. het liedje van St.-Jutmus zingen, gezegd van iemand die in een
onaangename toestand verkeert, er lelijk inzit. Daar in de 17de eeuw jut een dwaas
betekent, zal men wel aan een schertsende afleiding van dit woord moeten denken
en in St. Jutte een dier etymologische heiligen kunnen zien zoals in Sinte-Patie,
sympathie, Sinte Reinuit, Sinte Luiaars, enz. Vgl. Fr. si le carême dure sept ans;
a la (foire de) Saint-Jamais; a la semaine des trois jeudis; Hd. zu Pfingsten auf dem
Eise; am Nimmermehrstag; Eng. when two Fridays come together; at latter
Lammas; when the devil is blind, enz.
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727. Iemand of iets aan de kaak stellen,
iemands schande openlijk bekend maken, laten zien; iemand of iets openlijk aan de
verachting van anderen overgeven. De kaak was oudtijds de schandpaal, een zuil
waaraan misdadigers enige tijd te pronk gesteld werden en overgegeven aan de
algemene bespotting en ook dikwijls aan de moedwil van het volk. In de middeleeuwen zei men op die kaecke setten, resp. staen; doch ook aen die kaecke, dat thans
de gewone uitdr. is geworden, was toen niet onbekend, waarbij men denke aan de
misdadiger die tegen de schandpaal was gezet met een ijzeren halsband om en de
handen geboeid; soms werden ze met één oor aan de kaak gespijkerd en moesten
dan zolang trekken tot ze los waren, om met anderhalf oor het hazenpad te kiezen.
Ook in het Fr. mettre quelqu'un au pilori; placarder, pilorier quelqu'un; Hd. einen
an den Pranger stellen; Eng. to expose a person to shame; to show a person up;
to pillory a person.
728. In de kaars vliegen,
het slachtoffer worden van eigen onvoorzichtigheid of lichtzinnigheid, in het verderf
lopen, verloren raken; een uitdr. die ontleend is aan het voortdurend ronddraaien
van insekten om een brandende kaars, aan welker vlam zij eindelijk hun vleugels
zengen of waarin zij verbranden. Ouder is om de kaars vliegen; bij Sartorius: „Hy
hengelt om de caers". In Z.-Nederl. betekent in de kaars vliegen ook: tegen de
lamp lopen. Vgl. Fr. (venir) se bruler a la chandelle; Hd. in die Falle gehen; Eng.
to burn one's wings. Gewoner is thans tegen de lamp lopen (zie ald.).
729. De kaart van het land kennen,
weten hoe de situatie ter bedoelder plaatse is, hoe de omstandigheden en verhoudingen er zijn; vgl. de weg weten. Voorheen ook de kaart van het land hebben.
Sinds de 18de eeuw in gebruik, en vermoedelijk ontleend aan Fr. savoir la carte du
pays; Eng. to know how the land lies.
730. Iemand in de kaart zien of kijken,
iemands geheime plannen, oogmerken, gevoelens doorgronden, te weten komen.
De uitdr., sinds de 17de e. bekend, is ontleend aan het kaartspel: ziet men zijn
tegenpartij in de kaart, dan weet men welke plannen hij kan hebben, en hoe het
spel staat; vandaar in overdrachtelijke zin: iemands oogmerk doorgronden. Vooral
gewoon in passieve toepassing: zich in de kaart laten kijken, ongemerkt zijn geheimen prijsgeven. Fr. voir le dessous des cartes; voir le jeu de quelqu'un; Hd. einem
in die Karten gucken (of sehen); Eng. to show one's hand, zich in de kaart laten
kijken.
731. Open kaart spelen,
rond voor de zaken uitkomen, niets verzwijgen, alles openhartig zeggen; in Z.Nederl. met open kaarten spelen. Syn. is zijn kaarten blootleggen, eveneens aan het
kaartspel ontleend en wil eig. zeggen: zijn kaarten bloot of open op tafel leggen,
zodat de tegenpartij alles kan zien. In het Frans zegt men jouer cartes sur table;
Hd. mit offenen Karten spielen; Eng. to put down one's cards (vgl. to throw up
one's cards, het opgeven) Vgl. voorts in dez. zin open spel spelen; Hd. offenes
Spiel spielen.
De gekken krijgen de kaart. Zie n° 473.
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732. In iemands kaart spelen of iemand in de kaart spelen,
onbedoeld of bepaald tegen zijn bedoeling de plannen van de tegenpartij bevorderen; eig. zo spelen dat een ander daardoor gemakkelijk kan winnen; in zijn
kleur spelen, waardoor hij de slagen kan maken. De uitdr. is niet oud. Vgl. Fr.
faire le jeu de quelqu'un; Hd. einem in die Hinde spielen of arbeiten; einem die
Karten in die Hand spielen; Eng. to play into a person's hands.
733. Alles op één kaart zetten,
alles wat men te winnen of te verliezen heeft laten afhangen van één onzekere gebeurtenis. Een jonge, aan het hazardspel ontleende zegswijze, die betekent: al zijn
geld zetten op de kans van één kaart, zijn gehele vertrouwen in het geluk, dat één
bepaalde kaart moet aanbrengen. Vgl. Fr. faire son va-tout; mettre tous ses oeufs
dans le même panier; mettre tout son rot a une même broche Hd. alles aufeine
Karte (of auf einen Wurf) setzen; Eng. to have all one's eggs in the same basket;
to venture all in one bottom.
;

Het is een doorgestoken kaart. Zie bij Doorgestoken.
734. Ergens geen kaas van hebben gegeten,
er geen verstand van hebben, er niet mee terecht kunnen. Waarop deze beeldspraak,
niet voor de 19de e. opgetekend, berust, is niet duidelijk. Misschien bestaat er
verband met de (evenwel niet zeer bekende) uitdr. ergens kaas (ook pap) van gegeten hebben, er de ondervinding, ervaring van hebben, in ongunstige zin, evenals
het Gron. 'k heb d'r kool van had, de slechte gevolgen van ondervonden, dat te vergelijken is met hij heeft er van gelust of gesmuld. In het Fr. zegt men in deze zin
savoir ce qu'en vaut l'aune; Hd. ein Liedchen von etwas singen können; Eng. to have
been through the mill; Amer. to have been there.
735. Zich de kaas niet van het brood laten eten,
zich niet laten ontnemen wat zijn deel is, geen doetje zijn, haar op de tanden hebben,
zich het gras niet van onder de voeten laten maaien, zijn pottagie niet laten nemen,
zoals vroeger gezegd werd. Oorspr. luidt de uitdr. hi en sal hem sinen kase ende
broot niet laten nemen (Servilius; Sartorius, e.a.). Vgl. het Zuidndl. zij laat het spek
niet van haar bord halen; Fr. (ne pas) se laisser marcher sur le pied; se laisser manger
la laine sur le dos; óter a quelqu'un son beurre; Hd. sich (nicht) die Butter vom Brot
nehmen lassen; Eng. to suffer oneself to be fleeced; he does not look as if butter
would melt in his mouth.
736. Wie kaatst moet de bal verwachten,
wie schertst moet scherts kunnen verdragen, wie een ander plaagt of in 't ootje
neemt, moet verwachten dat hem dit eveneens gedaan wordt; wie aanvalt moet
rekenen op tegenweer. Verwachten staat hier voor: gereed zijn om te ontvangen.
Sinds de 17de e. bekend. Fr. qui s'y frotte s'y pique; qui a peur des feuilles n'aille
point au bois; Hd. wer das Wasser fürchtet, muss sich nicht baden; wer es einbrockt, mag es auch ausessen.
737. Het kaf van het koren scheiden,
het slechte, onbruikbare van het goede scheiden. Vgl. er is geen koren zonder kaf
(Hd. kein Korn ohne Spreu; Eng. every land has its laugh, and every corn has its
chaff), er is niets zonder gebreken, geen goud zonder schuim; er is veel kaf onder
het koren, er is veel waardeloos' of ondeugdelijks onder het goede of de goeden.
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De uitdrukkingen zijn op zichzelf begrijpelijk genoeg; misschien zinspelen zij ook
op een bijbelplaats (Matth. 3: 12; Luc. 3 17): „Hij zal Zijnen dorsvloer doorzuiveren,
en Zijne tarwe in Zijne schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk
vuur verbranden". Vgl. onkruid onder de tarwe (naar Matth. 13:25) in soortgelijke
toepassing. Fr. séparer la paille du bon grain; Hd. das Korn von der Spreu trennen;
die Spreu vom Weizen trennen; Eng. to sift the chaff from the wheat.
738. Als het kalf verdronken is, dempt men de put,
als het onheil geschied is, neemt men de maatregelen die hadden moeten dienen om
het te voorkomen; pas door schade wordt men wijs. Een oude en algemeen verbreide
wijsheid. Aanvankelijk luidt het spr. bij ons: als het kind verdronken is, stopt of
dekt men de put (Prov. Comm.; GDS 111); de vorm met kalf vindt men echter
reeds bij Houwaert. Hd. wenn's Kalb ersoffen ist, deckt der Bauer den Brunnen zu.
In het Fr. en Eng. gebruikt men een ander beeld: fermer l'écurie quand les chevaux
se sont échappés; après la mort le médecin; Eng. when the steed is stolen, the
stable door is locked. Vgl. Lat. clipeum post vulnera sumere, een schild grijpen
als men gewond is.
739. Het gouden kalf aanbidden,
onderdanige hulde aan rijke lieden bewijzen, of wel, met zijn ganse hart aan rijkdom
hechten. Toespeling op het gouden kalf, dat de Joden aan de voet van de berg Sinaï
aanbaden; zie Exod. 32:4. De hoofdzaak bij die beeldendienst was niet het goud,
maar de stier'). Anders is het in het spreekwoord; wanneer wij van de aanbidding
van het gouden kalf, van het zich buigen voor het gouden kalf spreken, dan bedoelen wij daarmee bepaald de dienst van het goud, de afgoderij met geld en goed
gepleegd. Fr. adorer le veau d'or; Hd. das goldene Kalb antieten; Eng. to worship
the molten (of golden) calf.
740. Het gemeste kalf slachten.
Deze spreekwijze, aan de gelijkenis van de verloren zoon (Luk. 15:23-27) ontleend, wordt gebezigd wanneer men wil aanduiden dat voor een bijzonder welkom
persoon of voor enige feestelijke gelegenheid het beste en kostbaarste wordt opgedist. Fr. tuer le veau gras; Hd. das fette Kalb schlachten; Eng. to kill the fatted calf.
741. Met een ander(man)s kalf ploegen,
gebezigd om aan te duiden dat men zich van de hulp van een ander bedient, maar
onder de schijn van eigen werk te leveren. Ontleend aan de geschiedenis van Simson.
Zoals in Richt. 14 wordt verhaald, waren de Filistijnse bruiloftsgasten van Simsons
bruid te weten gekomen wat de oplossing was van het hun door Simson opgegeven
raadsel, en hij, in toorn ontstoken over de trouweloze handelingen zijner aanstaande vrouw, roept uit: indien gij niet geploegd hadt met mijn kalf (juister met
mijn rund, zoals de Leidse vertaling zegt), gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden! De spreekwijze zinspeelt op de Israëlietische manier van ploegen: men
gebruikte daarvoor niet als bij ons paarden, maar runderen, zodat de uitdrukking
eenvoudig betekent: indien gij u niet van mijn werktuig, van mijn hulp bediend
hadt, gij zoudt geen oplossing van mijn raadsel hebben gevonden. Vgl. Fr. labourer
avec la génisse d'autrui; Hd. mit fremdem Kalbe pflugen; Eng. to plough with
another man's heifer.
1) Op het voorbeeld der Vulgata vindt men in de meeste bijbelvertalingen kalf, doch de
Leidse bewerking heeft stier; de N. Vert. heeft ook kalf.
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742. Een kalf Mozes, een kalf van een man,
een goedbloed, een goedzak; gewest., vooral in Z.-Nederl. meer voor een sul, een
domkop (evenzo in Pommeren: Wander 2, 1116). Mozes wordt hier genoemd
met zinspeling op Numeri 12:3 „de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan
alle mensen die op den aardbodem waren". Vgl. Eng. the meekness of Moses is
better than the strength of Samson.
743. Het kalfsvel volgen,
soldaat zijn of worden. Het kalfsvel duidt hier metonymisch aan (reeds in de 16de
eeuw) de trommel die met een kalfsvel is bespannen, en die geslagen (geroerd) werd
bij het werven van soldaten. Vgl. Hd. dem Kalbsfelle gehorsamen (folgen, nachgehen); zum Kalbsfell schwóren, soldaat worden; den Kuhfuss tragen; Eng. to have
taken the queen's (of king's) shilling; to follow the drum; Fr. suivre le tambour.
744. Over één of dezelfde kam scheren,
op dezelfde wijze behandelen, geen onderscheid maken tussen; een spreekwijze
(reeds bij Marnix) ontleend aan de weverij: kam betekent hier weverskam, die
breed of fijn is, al naar gelang het stuk dat men weeft grof of fijn moet worden; eig.
wil de uitdr. derhalve zeggen: de draden spannen (scheren) over dezelfde kam,
en daarna bij overdracht: iets op dezelfde wijze behandelen, gelijk beoordelen.
Anderen denken aan de haarkam of de wolkam, waarop het haar genomen wordt,
waardoor het snijden gelijkmatig kan geschieden. Vgl. Fr. jeter (tout) dans le même
moule;Hd. über einen Kamm scheren; Eng. to tar with the same brush; to weave
all pieces on the same loom.
745. Geen kamp geven,
het of zich niet gewonnen, verloren geven; voorheen was ook bekend kamp zijn,
onbeslist, onzeker zijn; vgl. Mnl. campel, campe(r)lijc, onbeslist, onzeker, hachelijk. Men houdt het bijwoord kamp voor identiek met het znw.; de bet. onbeslist
laat zich verklaren uit een gezegde als het bleef kamp, het bleef een (onbesliste)
strijd. Het niet kamp geven betekent dus: de strijd niet als onbeslist of quitte verklaren, hem willen uitvechten; vandaar kreeg kamp geven de algemene betekenis
van gewonnen geven, toegeven, de zaak onbeslist laten. Fr. donner gagné; Hd.
nachgeben; Eng. to yield; to throw up the sponge.
746. Die het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid of het deksel op de neus,
wie al te begerig is, komt bedrogen uit. Lid betekent: scharnierend deksel. „Dit is
genomen van de oude gewoonte van drinken uit tinnen kannen, waarop een deksel
was. Als men die kannen te hoog oplichtte, om ze schoon uit te vagen (d.i. drinken),
dan viel dat lid den drinker wel op den neus. Dit eigent men toe op zulke, welken
de begeerte van alles te hebben, wel qualyck bekomt" (Tuinman 2, 52). Vgl. Fr.
quand on veut trop servir l'anguille, elle s'échappe; Hd. wer zu viel haben will,
dem wird zu wenig; Eng. all covet, all lose.
747. In kannen en kruiken zijn,
(meestal met ontkenning) geheel geregeld, in orde zijn. Eig. gezegd van bier of wijn
die, na alle nodige bewerkingen ondergaan te hebben, ten slotte in kruiken of
kannen voor het gebruik gereed gezet worden. Er zijn geen oude bewijsplaatsen
voor de uitdr. overgeleverd; thans is zij echter algemeen bekend. Vgl. Eng. to be
cut and dried; to be in the bag.
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748. Kanon zijn,
stomdronken zijn; eig. zo vol als een kanon, ook (Zuidndl.) geladen als een kanon;
ouder zo vol als een kartouw, wat de uitdr. begrijpelijker maakt: kartouwen waren
korte kanonnen die vaak vrijwel tot de monding geladen werden.
749. Kant en klaar,
eig. netjes en gereed, gebezigd voor geheel gereed. Dit bijv. nw. kant behoort bij het
ww. kanten, de kanten wegnemen van, besnijden; vandaar kon kant de bet. aannemen van netjes, welke betekenis het enigszins verloor in kant en klaar, waarin
het syn. is met klaar. Vgl. Fr. être fait et parfait; être prêt et fini; avoir sous les
sacrements (van zaken); Hd. fix and fertig sein; abgemacht! sela! zie zo! dat is
klaar; Eng. to be cut and dried (of dry).
750. Iets over zijn kant laten gaan,
zich iets, een belediging, een onaangename bejegening, niet aantrekken, er zich niet
over bekommeren. Mnl. iet over sine side laten gaen. De 16de-eeuwse vorm „Hy en
salt over sijn boort niet laten gaen" (GDS 44) wijst er op dat men hier te denken
heeft aan het boord, de kant van een boot, dus met betr. tot overkomend water.
Minder wsch. is de tot nog toe en ook door het WNT gegeven verklaring in de zin
van: iets bij zich neer laten glijden, zodat het synoniem zou zijn met iets langs zijn
koude kleren laten glijden (afglijden, lopen); Zndl. over hem laten gaan. Er zijn
geen equivalenten in de moderne talen.
751. Iemand van kant maken of helpen,
hem doden. Van kant bet. letterlijk: op zij, uit de weg; de uitdr., sinds de 17de e.
bekend, is dus geheel synoniem met iemand uit de weg ruimen. Voorheen zei men
ook iemand van kant zenden, sturen of wijzen, hem wegzenden, afwijzen; in
Z.-Nederl. is bekend zich van kant houden en maken, zich verborgen houden,
resp. zich uit de voeten maken. Vgl. ook aan kant, opgeruimd, oorspr. (17de e.)
aan een kant.
752. De kantjes eraf lopen,
niet serieus werken, zijn taak niet ernstig opvatten, slabakken. De uitdr. is jong en
nog niet afdoende verklaard. Vermoedelijk lopen verschillende betekenissen van
kant hier door elkaar: het Fries kent de kanten der of bite in dezelfde zin; verder
komt voor: om de kant praten, eromheen praten; aan de kant blijven of lopen, voor:
niet kunnen of willen meedoen; bij Querido op de kantjes lopen, lanterfanten. Uit
dit alles is blijkbaar de thans alg. gangbare vorm voortgekomen.
753. Kap en of noch keuvel,
alles, resp. niets; in enkele oude uitdr., o.a. kap en keuvel met iemand afpraten, van
alles en nog wat met iem. afpraten; kap en keuvel verliezen, wagen. Onder kap is te
verstaan de monnikskap en ook een kovel of keuvel was een mantelkap, monnikskap; het onderscheid tussen beide is niet duidelijk; het zal slechts een klein onderscheid in de vorm zijn geweest; later werd kovel evenwel meer de naam van een
vrouwenkap. Naast kovel komt in het Oosten van ons land kogel voor, o.a. in het
Noordbr. kap en kogel aflopen, alles, stad en dorp aflopen; dit is geen verbastering
van kovel, maar het Hd. Kugel, Kogel, Mlat. cuculla, Eng. cowl, dat eveneens een
mantelkap betekent.
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754. De kap op de tuin hangen,
zijn beroep vaarwel zeggen; eig. gezegd van een monnik die zijn kap (mantel) op de
tuin (omheining, haag, muur; vgl. omtuinen; Haarlemmer houttuinen; teertuinen
(Amsterdsm)) van het klooster hangt en dit verlaat. Zuidndl. de kap over de haag
.smijten; Fr. , jeter le froc aux orties, naast pendre l épée au croc; rendre, dénouer son
tablier; Hd. (etwas) an den Nagel hangen; Eng. to hang up one's fiddle. Vgl. ook
Zndl. iets aan den nagel hangen, ermee ophouden en n° 967.
755. Er zijn kapers (rovers, haaien) op de kust,
in de 17de eeuw gebruikt in de zin van: er is gevaar (vgl. Eng. the coast is clear, er is
geen gevaar); thans met betr. tot iemand die ons bespiedt en hetzelfde doel met ons
bejaagt; wanneer wij gevaar lopen dat een meisje ons ontvrijd wordt, een post of
enig voordeel ons ontgaat, omdat er mededingers zijn. Vgl. Fr. les pirates courent
les cotes; Hd. es sind Diebe in der Ndhe; es ist hier nicht sicher; Eng. the coast is not
clear.
756. (Een) stem in 't kapittel hebben,
ook wat te zeggen hebben, medezeggenschap hebben. Ten minste sinds ± 1600
bekend. Onder een kapittel verstaat men een vergadering van kanunniken of van
kloosterlingen; in de eigenlijke zin wil de uitdr. dus zeggen: in die vergadering mee
mogen stemmen; bij overdracht: mee mogen spreken, zich doen gelden. Fr. avoir
voix au chapitre; Hd. auch ein Wort mitzureden haben; Eng. to hz. ve a voice in the
chapter (of the councils).
757. Iemand kapittelen,
hem de les lezen, hem onder handen nemen, ernstig onderhouden over zijn gebreken. Sinds de 16de e. bekend. Uit Mlat. capitulare, eig. iemand de artikelen of
hoofdstukken (capitula) waarin een wet of verordening (van een klooster) verdeeld
is, voorlezen; vandaar hem de les lezen in fig. zin. Vgl. het Fr. chapitrer, sermonner
quelqu'un; Eng. to chapter; het Hd. einen kapiteln, abkapiteln of einem das Kapitel
lesen (dat ook in het Nederlands bekend is als iemand een kapittel lezen); einen
abkanzeln.
758. Hij is kapoeres,
hij is dood; Hd. er ist (of geht) kapores, dood of te gronde. Men houdt dit woord
voor het Hebreeuwse kappóreth, dat zoenmiddel, zoenoffer betekent. Op de dag
voor de Grote Verzoendag slachten sommige vrome Israëlieten een kip, waarop zij
vooraf hun zonden hebben overgedragen (vgl. zondenbok) en spreken daarbij
enige gebeden uit. De kip heet kappóreth of kapores; vandaar de uitdr. iemand
kapoeres (kapoerem) maken; Hd. einen kapores machen of set zen, iemand doden.
759. Kapsies maken,
zich verzetten, bezwaar maken, tegenstribbelen, uitvluchten zoeken. Sinds ± 1800
bekend. Eigenlijk verstaat men onder captie een verstrikking, tegenstribbeling,
chicane (Lat. captio, drogreden; Fr. captieux, bedrieglijk, listig). Zinverwant maar
niet etymologisch verwant is de volksuitdr. kapsones maken of hebben, drukte
maken, veel noten op zijn zang hebben, waarin kapsones een verbastering is van
een Hebreeuws woord dat betekent: een overdreven gevoel van eigenwaarde (Voorzanger-Polak .120). Vgl. Fr. chicane; chicaner; faire des détours; Hd. Schikane;
schikanieren; Eng. chicane; to chicane.
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760. Bij iemand in de kas staan,
bij hem in een goed blaadje, in de gunst staan, bij vergelijking met iets dat in een kas
(kast) zorgvuldig bewaard wordt, waarbij men kan denken aan een pronkkast, maar
ook aan een relikwieënkast. Het laatste is minder wsch., daar de uitdrukking pas
dagtekent uit de 18de eeuw; in Z.-Nederl. is zij nog wel bekend.
761. De kastanjes voor iemand uit het vuur halen,
een gevaarlijke arbeid verrichten voor een ander, die zich zelf buiten schot houdt
en er het voordeel van geniet. De spreekwijze is ontleend aan de fabel, dat een aap
die kastanjes uit het vuur wilde halen en bang was zich te branden, hiervoor de
poot van een daarbij slapende hond gebruikte; zie Lafontaine, Fab. 9, 17, waaraan
zij echter niet is ontleend, daar ze in de 16de eeuw reeds bij ons bekend was; zie ook
Vondel, Warande d. Dieren n° 51. Hd. die Kastanien aus dem Feuer holen; Fr. tirer
les marrons du feu; Eng. to pull the chestnuts out of the fire.
762. De Heer kastijdt die hij liefheeft,
opwekking om geduldig de beproevingen te dragen die God ons zendt, daar Hij
hiermee het heil van Zijn schepsel bedoelt. Zie Openb. 3:19: „Zo wie Ik liefheb, die
bestraf en kastijd Ik"; Hebr. 12:6: „Want dien de Here liefheeft, kastijdt Hij".
Vandaar ook: wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze, welke gedachte ook wordt
uitgesproken in Spr. 13:24: „Die zijne roede inhoudt, haat zijnen zoon; maar die
hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging"; vgl. ook Hebr. 12:7: „wat zoon is
er dien de vader niet kastijdt ?". Fr. qui aime bien, chátie bien.
763. Van het kastje naar de muur gestuurd worden,
van de een naar de ander gestuurd worden zonder dat men afdoende geholpen
wordt. Er is geen blijk van dat de zegswijze oud is of op een bepaalde situatie zinspeelt. Vgl. iemand van Pontius naar Pilatus sturen (n° 1254).
764. De kat uit de boom kijken,
een afwachtende houding aannemen, zien hoe de zaken zich ontwikkelen, alvorens
men zich daarin mengt. De uitdrukking is sinds de 17de eeuw bekend, zij komt voor
in het pamflet De Gewaande Weuwenaar 3, 99, in de vorm: Je zoudt een kat uit de
boom kijken, zoo vuerig zie je uit u oogen. Het laatste gedeelte van dit citaat wijst
tevens de mogelijke oorspr. der zegswijze aan: een hond heeft de gewoonte, als hij
een kat in de boom heeft gejaagd, daar te blijven staan blaffen en haar aan te
staren, tot zij haar schuilplaats weer verlaat. De hond neemt dus een afwachtende
houding aan, hij blaft, springt, staart, doch volgt de kat niet; hij heeft feitelijk niet
ingegrepen, doch afgewacht hoe de zaak zal aflopen; komt de kat eindelijk uit de
boom, dan springt hij toe en tracht ze te snappen. In Z.-Nederl. de kat uit de ton
zien. Fr. peloter en attendant partie; regarder de quel cote vient le vent; laisser
pisser le mérinos; Hd. sehen wie der Hase lauft; Eng. to see which way the cat jumps.
765. De kat de bel aanbinden,
de eerste stap doen tot een gevaarlijke onderneming. De uitdr. is vermoedelijk
ontleend aan de reeds in de oudheid bekende fabel van de ratten of de muizen die
besloten hadden de kat een bel om te hangen, doch toen het tot de uitvoering
kwam, het geen van allen durfden te doen. Zij is algemeen verbreid en zeer oud (in
het Eng. reeds in 1377 vermeld); in het Fr. attacher le grelot (nl. au chat); mettre
la campane au chat; Hd. der Kat ze die Schellen umhngen; Eng. to bell the cat.
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766. De kat in het donker knijpen,
kwaad doen wanneer niemand het ziet, in 't geniep, heimelijk iets ongeoorloofds
doen. Zie Nolet de Brauwere, Ged. 2. 207: „Voorzichtig knijpen wij de katjes in den
donker. Op wollen zokken, in 't geniep, als 't niemand ziet". Hoogstwaarschijnlijk
wordt met de kat een meisje of een vrouw bedoeld (vgl. kamerkat, kamenier; Eng.
cat, meretrix) en wil de uitdr. eig. zeggen: met een meisje in het donker wat stoeien,
en bij overdracht in het algemeen: in het geheim kattekwaad doen. Vgl. Fr. être un
sournois; faire le saint au jour et le diable en cachette; Hd. am Tage bigott, des
Abends flott; er ist ein Duckmauser; Eng. to do it on the sly; the midnight cat, they
say, is quite a saint by day.
767. Een kat in de zak (eert. in Zndl. in een zak) kopen,
iets kopen zonder het gezien te hebben en daardoor bedrogen uitkomen; ook wel in
ruimere zin met betr. tot het aangaan van enigerlei transactie zonder voldoende
kennis van zaken. De bedoeling is vermoedelijk dat men iets waardevols (inz. een
varken; zie de Hd. en Eng. vormen hierna) koopt in een zak, die bij nader inzien
slechts een kat (volgens oude opvatting iets volkomen minderwaardigs) blijkt te
bevatten. Het sprw. is oud en alg. verbreid. GDS: men sal die katte niet in den sack
kopen; Fr. c'est mal achat de chat en sac (15de e.); acheter chat en poche; Hd. die
Katze of das Schwein im Sacke kaufen; Eng. to buy a pig (Schots: a cat) in a poke.
768. Als de kat van huis is, dansen de muizen in het voorhuis of op tafel, om de
meelton, (Zndl.) in het schotelhuis,
als de meester weg is, springen de dienstboden of de leerlingen uit de band; als er
geen toezicht is, doet ieder wat hij wil. 16de eeuw: „Daer de catte slaept, spelen de
muysen" en „Als de catte is van huys, so crevelen de muys" (Goedthals 46). Vgl.
Vondel, Roskam vs. 166: „Maer nu is 't Muysevreughd, de kat sit in de val". Eng.
when the cat's away, the mice will play (reeds 15de e.); Fr. quand le chat estparti, les
souris dansent; zie voor het Hd. en Nd. vele varianten bij Wander 2, 1188; 1190.
769. De kat op het spek binden of bij het spek zetten,
iemand willens en wetens de gelegenheid geven om kwaad te doen, hem in onweerstaanbare verleiding brengen en zichzelf daardoor schade berokkenen. In deze
vorm is de zegsw. niet oud, wat ook begrijpelijk is, want in het algemeen lusten
katten geen spek. De oudere vorm is: de kat de zoete melk of de boter bevelen (vgl.:
„Jae 't Heerschop had de kat daer moy de soete melck bevoole", W. D. Hooft,
Hedend. Verl. Soon A 2 v° (1630)). In het Hd. is wel een sprw. bekend man musz
nicht Speck vor die Katze werfen (Wander IV, 673; aid. ook uit Russ. bron: der
Speck ist verloren den man der Katze zum Aujheben gibt). Eng. to put the cat
among the pigeons. — Een oud Drents volksvermaak waarbij letterlijk een kat op
een zij spek gebonden werd, heette treiterbossen.
770. Zijn kat sturen,
niet komen, niet verschijnen waar men verwacht wordt. Immers als men zijn kat de
boodschap geeft ergens heen te gaan, is het zeer twijfelachtig of zij inderdaad ter
bedoelder plaatse zal verschijnen. De zegsw. is oud (Middellatijn) en ook in het
Duits bekend. — Een heel ander woord kat heeft men in een kat krijgen, een afstraffing, een standje, een afjacht, dat ook voorkomt in iemand afkatten, afsnauwen, met een snauw wegjagen. Dit is afgeleid van Barg. bekattering, bekeuring,
dat verbasterd is uit Hebr. meqatreig, een ben. voor de Satan.
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771. Een kater hebben,
ongesteld zijn, zich niet lekker gevoelen tengevolge van een roes, een drinkpartij.
Niet voor de 19de e. opgetekend. Men neemt aan dat de uitdr. ontleend is aan het
Duits, waar men zegt besoffen wie ein Kater; einen Kater haben. Een gelijkbetekenende uitdr. is katterig zijn, Hd. den Katzenjammer haben (vgl. zo ziek,
misselijk als een kat; Eng. to be as sick as a cat). Kater houdt men hierin voor een
oostmiddelduitse vorm van katarrh. Vgl. Fr. avoir les masons (Zuidndl. met de
schaliedekkers zitten); Eng. to be catsick; to get the head; to have the hotcoppers;
to have barley fever.
772. 'Em van katoen geven,
buitengewoon zijn best doen, 'm van hakkidou geven (toneelterm); iemand duchtig
afranselen; dial. iemand katoenen, hem afranselen; hem de les lezen; in toneeltaal:
zinnen met overdreven stemuitzetting en kracht zeggen. De uitdr. is algemeen
bekend, in Z.-Nederl. in de vorm katoen geven. In dez. zin zegt men ook, voornamelijk in Zuid-Nederland, lame(n)t, scheut, snee, spaan, draad, lonte, snaar,
klouw, fut (van) de kodde, van de latte, van (n)ijken, van de neute, krepee, snoer,
poer, peper, zwee, gas of beurze geven. Blijkens de uitdrukkingen (van) de lamet of
lament geven, d.i. (van) de lampepit geven, kunnen wij onder katoen, lampekatoen,
katoengaren verstaan (vgl. Fri. iemand pit geven), dat in grote rollen wordt opgewonden en een lange lijn vormt, zodat we de uitdr. moeten gelijkstellen met bucht,
(van) draad, snoer, snaar, klauw (kluwen) geven en onze uitdr. bocht geven en
bot geven. (Van) katoen geven betekent derhalve ruimschoots (eig. waarbij de
schoot gevierd is), in volle mate, niet gering, flink geven; en in toepassing op enige
arbeid: flink werken, zich krachtig inspannen; of bij een strafoefening: duchtig
afranselen (vgl. van dik hout zaagt men planken). Misschien mag ook vergeleken
worden iemand trens, laken geven, iemand afrossen, en hij geeft 'em van jetje (eig.
sajet? of van Barg. jat. hand? of bestaat er verband met Eng. slang to give a person
Jessie of jessy?).
773. Bij nacht zijn alle katten (of katjes) grauw,
in het duister ziet men geen onderscheid tussen mooi en lelijk; bepaaldelijk toegepast op meisjes, mede blijkens de toevoeging en alle mondjes even nauw. Een oude
en alg. verbreide wijsheid. Fr. la nuit tous chats sont gris; Hd. bei Nacht sind alle
Katzen (of Kuhe) grau; Eng. in the dark (of when candles are away) all cats are
grey; all cats are alike grey in the night.
774. In katzwijm liggen,
flauwgevallen of als in een bezwijming liggen. Een gemeenzame uitdrukking, sinds
de 17de eeuw bekend, waarin een bezwijming wordt vergeleken bij een stuip zoals
katten soms hebben. In zeemanstaal wordt in katzwijm liggen gezegd van een vaartuig dat door gebrek aan wind of door storing aan de machines stilligt. Er zijn geen
equivalenten in de moderne talen.
775. Kaviaar voor het volk,
gezegd van iets (een kunstwerk inz.) dat een te hoge geestelijke ontwikkeling eist
om het te kunnen waarderen, dan dat de menigte er de waarde van zou kunnen
vatten. Ontleend aan Eng. caviare to the general, dat voorkomt in Shakespeare's
Hamlet 2, 2. Kaviaar is, als bekend, een zeer dure lekkernij.
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776. Te keer gaan,
in de vroegere zegsw. iemand of iets te keer gaan, d.i. zich tegen iemand of iets keren
(Mn!. hem keren te enen), zich ertegen verzetten, kan ontleend zijn aan het schermen
of vuistvechten, waarbij men onder keer verstond het keren, afwenden van een
slag. Met het oog op het Oostfri. to ker gán, zijn gang gaan, eig. zich in een bepaalde
richting bewegen, ook op een bepaalde wijze handelen, te werk gaan, moet de
zegsw. tegen iemand te keer gaan worden verklaard als: zich tegen iemand keren
(fr. faire une sortie contre quelqu'un, engueuler qqn.; Hd. einen anfahren; Eng.
to fly out at a person), waaruit zich later die van uitvaren, razen, tieren, tegen
iemand aangaan, ontwikkelde (Fr. déblatérer contre quelqu'un, faire le diable a
quatre; Hd. toben, wuten; Eng. to take on), die ook zonder voorzetselobject gebezigd wordt, b.v.: hoor die kinderen eens te keer gaan!
777. Geeft de keizer wat des keizers en Gode wat Gods is,
bijbelse spreuk, ontleend aan Matth. 22:21; nu gebruikt in deze zin dat wij niet
gewelddadig moeten ingrijpen in de politieke staat van zaken en tevens ons altoos
door eerbied voor hetgeen heilig is en goed, door rechtschapenheid, waarheidsliefde, mensenmin moeten onderscheiden en alzo de betamelijke hulde aan God
moeten brengen. Evenzo Fr. it faut rendre a César ce qui est a César, et a Dieu ce
qui est a Dieu; Hd. gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist and Gotte, was Gottes ist;
Eng. render unto Caesar the things which are Caesar's.
Waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Zie n° 697.
778. Spelen om 's keizers baard,
spelen zonder inzet, om niets. Wsch. naar Hd. um des Kaisers Bart streiten, „sich
erfolglos um abgetane, verschollene Dinge abmühen", of „uber etwas, das entweder
unwichtig, kleinlich, unnötig oder vergeblich, unerforschbar ist, streiten, sich
zanken". Bij ons heeft de zegswijze dus een enigszins andere betekenis. De oorsprong is onbekend'). Vgl. Fr. disputer de la chape a l'évêque, „d'une chose a
laquelle on n'a aucune raison de s'intéresser"; Eng. to play for love (om niets).
De hemel doorzwelgen en de mug uitzijgen. Zie bij Muggenzifter.
779. Kennis is macht.
Deze spreuk is ontleend aan de Meditationes sacrae van Francis Bacon (1561
1626), waar in het elfde artikel „De Haeresibus" de volgende woorden staan: nam
et ipsa scientia potestas est, d.i. want ook de wetenschap zelve is macht. In 1598
werden deze Meditationes in het Engels uitgegeven en werden deze woorden vertaald door knowledge is power. Vgl. Spreuken 24:5: „Een wijs man is sterk, en
een man van wetenschap maakt de kracht vast". Hd. Wissen ist Macht; Fr. savoir
c'est pouvoir.
-

780. Iets op de keper beschouwen,
het van nabij, nauwkeurig, bekijken. In de weverij verstaat men onder de keper de
kettingschering met de inslag, wat de Fransen tissure, bij fijner werk filure en bij
grover croisure noemen. Wanneer men nu de fijnheid of de grofheid van een weefsel, b.v. van laken, wil onderzoeken, drukt men het wollige, harige, waarmee de
grond van het weefsel bedekt is, tegen de draad in een weinig terug, en van hetgeen
nu bloot ligt zegt men: dat is een fijne resp. grove keper. Beziet men derhalve een
weefsel tot op de keper, dan wordt dit zeer nauwkeurig gedaan. De uitdr. is in deze
vorm pas sinds de 18de e. bekend, maar Sartorius heeft reeds: „Een dinck opden
1) Vgl. Geibels gedicht: Von des Kaisers Bart, en Noord en Zuid 28, 114.
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wttersten draet ondertasten". Vgl. het naadje van de kous willen weten, het fijne
van de zaak. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
781. Een kerel als Kas,
een flinke kerel, veelal ironisch gezegd tegen een kleine jongen; gewest. ook voor
een bloodaard, hier en daar met het toevoegsel en Ka(r)s(t) was een kerel als een
onderdeur of maar de beentjes van was. Kas is ontstaan uit Karsten (d.i. Karstiaan,
Christiaan), dat met wegvalling van de s tussen r en t het Zaanse Karten opleverde,
en met weglating van de uitgang en wegvalling van de r in het Fries en Noordhollands Kas luidt.
781a. Iemand de kast opjagen,
een gemeenzame en jonge uitdrukking, oorspr. in soldatentaal, voor: iem. boos
maken, hem tot een heftig protest drijven. Het beeld is dat van een getergde kat die op
een kast vlucht en daar gaat zitten blazen. De uitdr. kan beschouwd worden als een
variant op het oudere iemand op zn achterste zolder jagen, eig. tot in zijn laatste
schuilgelegenheid achtervolgen, en vand.: hem tot het uiterste tergen, hem tot de uiterste tegenweer dwingen.
782. Hij heeft veel op zijn kerfstok,
hij heeft veel misdreven. Onder een kerfstok verstond men vroeger een stok of lat,
waarin kerven of insnijdingen werden aangebracht; bepaaldelijk een stok die het
„rekenboec", het afrekeningsboek, „het boekje" vervangt bij personen die niet
schtijven kunnen. De betaling werd door een kerf of insnijding aangeduid, terwijl
schuldeiser en schuldenaar elk een stok hadden, die tegelijk gekerfd werden en
waarvan dus de insnijdingen nauwkeurig met elkander moesten overeenkomen,
zodat vervalsing onmogelijk was (vgl. n° 678). Veel op zijn kerfstok hebben wil dus
eig. zeggen: veel schulden hebben, diep in de schuld zitten, doch wordt tegenwoordig alleen van zedelijke schulden gezegd; gewest. kent men zijn kerfstok is van
ijzer (zodat men er niet in kerven kan), hij kan geen kwaad doen, hem wordt alles
vergeven. Vgl. het 17de-eeuwse afkerven, afrekenen, en het gaat uit de kerf, het is
te bar (vgl. n° 1445). Een herinnering aan de kerfstok bewaart de thans nog bekende
uitdr. iets op de lat halen, op afrekening kopen, borgen; een lange lat hebben, veel
schuld hebben. Hd. er hat viel aufdem Kerbholz; Eng. he has a great score; he has
a great deal to answer; Fr. avoir quelque chose a son passi, f, avoir bien des choses
sur son compte.

783. De kerk in het midden laten,
nl. eig. in het midden van het dorp, d.w.z. de zaak overleggen zoals het behoort,
haar niet overdrijven, het niet al te dol maken; ook: een geschil zo bijleggen, dat
beide partijen tevreden zijn; weten te geven en te nemen; zorgen dat de kerk in
't midden blijft, goed voor zijn zaken zorgen, zijn belangen goed behartigen. In
de 17de e.: „maken dat de kerk in 't dorp staan blijft". In dezelfde zin: het huisje bij
het schuurtje laten. Vgl. Fr. it faut placer le clocher au milieu du village (de la
paroisse), „mettre a portée ce qui sert a tous"; Hd. die Kirche im Dorfe bleiben
lassen, „es beim Alten bleiben lassen, an eingefuhrten Gebräuchen nichts ändern,
nichts Auffallendes tun"; Eng. to hold of keep the balance even.

784. Ben je in de kerk geboren? of Hij is in de kerk geboren,
scherts. gezegd tot iemand die bij het binnenkomen de deur achter zich open laat;
immers als men een kerk voor de dienst betreedt, sluit men ook de deur niet achter
zich. Sinds de 19de e. bekend.
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Van een koude kermis thuiskomen. Zie n° 873.
785. Kermisgaan of een kermisgang is een bilslag waard,
voor een pretje moet men wat overhebben, als men een groot plezier kan krijgen,
moet men een klein ongenoegen op de koop toe nemen. 16de-eeutw: „Sulcke genuecht is wel een eersslach weert" (GDS 81); bij Bredero: „ien avent spuelen gaan
is wel ien gat vol slagen waert" (Griane 2604); Zndl. een kermis is een nat gat waard.
786. Ketelaar blijven van iets,
er niets van krijgen, het zijn neus voorbij zien gaan, er koud van blijven, teleurgesteld worden. Een gezegde dat aan de marine is ontleend. Men verstaat namelijk
onder een ketelaar iemand die door de dienst verhinderd is aan de bak te komen,
een naëterl). De ketelaar krijgt dus niets, terwijl de anderen eten; als allen klaar zijn,
mag hij zijn portie, die in de ketel (een ijzeren pot) bewaard wordt, verorberen.
Vandaar de uitdr. ketelaar van iets blijven, met betrekking tot enige zaak ketelaar
zijn, iets niet krijgen. Een synonieme uitdr. is koksgast van iets blijven, dat op
zeilschepen in dezelfde zin gebezigd werd; ook de koksgast ziet alles uit de
kombuis dragen, zonder er dadelijk zelf iets van te krijgen.
787. Elke ketter heeft zijn letter,
iedere ketter heeft wel een schriftuurplaats, een bijbeltekst waarop hij zich beroepen
kan; in meer alg. zin: voor een afwijkende mening kan men altijd wel een grond
aanvoeren. Sinds de 18de eeuw bekend; vgl. voor de zin echter reeds J. David,
Kettersche Spinnecoppe 130 (a° 1595): „de ketters (doen) de Schrift segghen al
datmen wilt of droemt".
788. Hij is van de ketting,
hij is uitgelaten van vreugde, eig. gezegd van een hond die losdgemaakt, van de ketting
bevrijd is; Gron. oet de ket wezen. Vgl. Fr. c'est le diable déchainé; Hd. aus(ser) Rand
and Band sein; Eng. to be out of bound; to run wild. De uitdrukking is synoniem met
uit de band springen (zie ald.). — Een zeer jonge uitdr. is op de ketting springen (voor
iem.), zich met een (zijn) zaak gaan bemoeien; in de bres springen voor iemand.
Hierbij valt te denken aan de ketting waarmee een toegang of een strijdperk is afgezet.
Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Zie bij Aken.
789. Kijken of men het te Keulen hoorde donderen,
zeer verbaasd zijn, stom zijn van verbazing bij een onverwachte tijding. 16de eeuw
(GDS 59): „het gift my wel so nye (ik verbaas er mij evenzeer over) als oft icket te
Romen hoorde donderen", in de zin: het is mij geheel onverschillig. In de 17de
eeuw heeft deze spreekwijze naast deze betekenis ook reeds de tegenwoordige, zoals
blijkt uit Winschooten, blz. 46: „het quam mij zoo vreemd voor, of ik het in Keulen
had hooren donderen, dat is, die saak quam mij zoo vreemd voor, dat ik voor mijn
kop geslaagen stond." Hoort iemand het te Keulen donderen, dan behoeft hij geen
angst te hebben en laat het iemand dus koud (volgens de 16de-eeuwse opvatting) of
(wat ook mogelijk is) men is er vol verbazing over dat men het op zulk een afstand
hoort. Vgl. Fr. rester comme une tomate; être abasourdi; Hd. ganz verdutzt sein;
nicht wissen, wie man bekehrt ist; Eng. to stare like a stuck pig.

1) Vroeger was ook bekend ketelkwartier, vierde gedeelte van het scheepsvolk, dat op de
wacht staat terwijl de anderen eten of slapen.
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790. Keur baart angst,
wanneer men uit vele zaken moet kiezen, loopt men gevaar, risico, een verkeerde
keuze te doen. Deze laatstgenoemde betekenis van het znw. angst in dit spreekwoord
(reeds in het Mnl. bekend: „wie die keuze heeft, by heeft angst") was de gewone in
de middeleeuwen. Vgl. Fr. avoir l'embarras du choix; Hd. Wahl macht Qua!; wer
die Wahl hat, hat auch die Qua!; Eng. the larger the choice the more irksome the
task.
791. Om de keur niet van de balk willen vallen,
geen voorkeur hebben in een zaak; nl. in de zin van: voor het een al even weinig
voelen als voor het ander. Sinds beg. 17de e. bekend. De oorspr. bet. moet zijn: de
beide gevallen staan zo, dat ik mij niets onaangenaams zou willen getroosten voor
een van beide. Balk kan worden opgevat in de bet. zoldering, die in Drente en
Overijsel bekend is, t.w. als benaming voor de op enige afstand van elkaar liggende
balken zonder vloer daarover, zoals in sommige korenschuren aangebracht, waar
men tussendoor kan vallen. Syn.: om de keur niet van de trappen willen vallen.
792. Moeten kiezen of delen,
een keuze moeten doen uit twee (dikwijls onaangename) dingen, een beslissing
moeten nemen. De oorsprong van deze zegswijze ligt in een zeer verbreide regel van
burgerlijk recht. Wanneer er een gemene boedelscheiding geëist werd, dan had deze
in dier voege plaats, dat, waar er twee deelgenoten waren, de een kavelde, de delen
zette, deelde, de ander van de gezette delen koos wat hem het best behaagde. Ieder
deelhebber moest dus een van tweeën, kiezen of delen. Thans wordt alleen aan het
kiezen gedacht (vgl. voor dergelijke betekenisverschuivingen n° 589, 632, 863). In
Zuid-Nedl. in dezelfde zin kiezen of kavelen; andere syn.: hij moet aan de kat of aan
de kaas; Zuidndl. springen of baden; eieren of jongen; Fr. it faut passer par là ou
par la fenêtre; Hd. entweder -- oder; friss, Vogel, oder stirb; Eng. it is one thing or
the other.
793. Kind noch kraai hebben,
geen bloedverwanten hebben, bepaaldelijk: voor niemand te zorgen hebben; in de.
middeleeuwen kint no craet hebben, waarin craet eigenlijk betekent gekraai') en bij
overdracht het dier dat kraait, de haan (vgl. een wilde kraai van een meid; een oude
zeur, een grijn, een klets, een drens). In de Taalk. Bijdr. 2, 43 leest men aangaande
de oorsprong van deze spreekwijze: „Men weet, hoe bij onze voorouders de huisdieren in eere stonden. Boven alle was de haan in achting, het zinnebeeld der waakzaamheid. Het volksgeloof bracht mede, dat hij den moordenaar aankraaide, van
wiens aanslag hij getuige was geweest. Daarom nam men hem mede naar het gerecht,
om óf eigen eed door zijn stilzwijgen te bevestigen, óf dien der tegenpartij door
zijn kraaien te logenstraffen. „Wird", zoo leest men bij Grimm, D. Rechtsalterth.
588, naar eene aanhaling uit Joh. Muller, „wird ein ganz ohne hausgesinde lebender mann nach der nachtglocke mörderlich angefallen and tödet den frevler, so
nimmt er drei halme vom strodach, seinen hund vom seil, ... den han von der hunerstange, mit vor den richter, schwört and ist des todschlags schuldlos". Daar zien wij
onze spreekwijze ontstaan! Hoe slecht is zoo iemand, die zonder huisgezin leeft, er
1) Zie de opmerking bij Franck v. Wijk 342, die bezwaar maakt tegen deze afleiding wegens
de verbogen vorm (met kinden ende met) kraten. Wellicht heeft in het Mnl. bestaan kint no
craei naast kint no craet. Zo niet, dan is craet later verdrongen door kraai, daar dit laatste niet
uit de verbogen vorm van craet kan zijn ontstaan; vgl. echter het Mnl. arbeiten (arbeiden),
evenaarten, maenten (maanden), ontverten, Ndl. dial. litten (meerv. v. lid).
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aan toe, wanneer hij niet eens een haan bezit! Anderen verschijnen voor den rechter,
omstuwd van magen, van eedhelpers die hun ter zijde staan, Maar hij, de verlatene,
heeft niemand om hem bijstand te bieden: geen kind om vóór hem te getuigen, geen
haan om zijn onschuld te staven: hij heeft kint no craet ' Men kan ook met het
WNT (dl. 8, k. 9) eenvoudiger verklaren: geen kind en geen haan hebben, een
ledig erf bezitten, alleen op de wereld zijn, waarbij men bedenke dat huisdieren bij
de oude Germanen zelden of nooit ontbraken. Het allereenvoudigst zou het zijn,
als we kraai op rekening mochten stellen van de alliteratie (vgl. b.v. n° 846). In het
Hd. zegt men: er hat weder Kind noch Kegel (= bastaard); Kind noch Kucken (ook
dial. bij ons kind noch kuiken); Fr. n'avoir ni enfants ni suivants; n'avoir ni cheval
ni áne; ni ane ni mulet; Eng. to have neither chick(en) nor child, neither kith nor kin.
794. Het kind van de rekening zijn,
het gelag moeten betalen; alleen de nadelen van iets ondervinden; het moeten ontgelden. In de 17de eeuw komt voor het kind zijn in de zin van „niet meetellen" en
vand. „de dupe zijn" en iemand voor het kind houden, hem voor de mal houden,
zodat de uitdr. wellicht vergeleken mag worden met de gek van de feest zijn, dat
we in de 17de eeuw aantreffen'). Later kan van de rekening eraan toegevoegd zijn
door de gedachte aan „het gelag moeten betalen". Vgl. Fr. être le dindon (de la
farce); Hd. das Bad austragen müssen; etwas ausbaden müssen; Eng. to pay the
piper. — Een kind des doods, iemand die ten dode is opgeschreven. Bijbelse uitdr.,
ontleend aan 1 Sam. 20:31, waar Saul met betr. tot David zegt: „Zend henen en
haal hem tot mij, want hij is een kind des doods".
795. Het kind met het badwater (of waswater) weggooien,
het goede tegelijk met het slechte wegwerpen of verwerpen; te ver gaan, overdrijven
in zijn ijver om het verkeerde in een zaak aan te tonen of weg te nemen, de gehele
zaak afkeuren of bederven omdat een onderdeel niet in orde is. Een oudere variant
is: „Men zal 't kind niet mettet bed uytschudden" (Spiegel). De huidige vorm komt
pas sinds de 20ste eeuw voor en is mogelijk uit het Hd. overgenomen. Vgl. 18de
eeuw: men moet de vloer niet met de vuiligheid uitvagen. Hd. das Kind mit dem
Bade ausschutten; Fr. jeter l'or avec les crasses(?); Eng. to reject the good with the
bad.
796. Kinderen zijn een zegen des Heren,
gewoonlijk met de toevoeging maar zij houden de noppen van de kleren. Deze zegswijze herinnert, aan Psalm 127:3: „Ziet, de kinderent) zijn een erfdeel des Heren"
(met de kanttekening: „dat is: een zegen van den Here gegeven"). Hd. Kinder sind
Gottes Segen; vgl. ook viel Kinder, viel Segen; Eng. he that sends mouths sends
meat; Fr. les enfants sont une bénédiction du Seigneur.
Wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze. Zie n° 762.
797. Van kindsbeen af of aan,
sedert de eerste jeugd, van de vroegste kindsheid af. De uitdr. zal eigenlijk willen
zeggen: van het ogenblik af, dat men is begonnen te lopen; voorheen ook van kindse
benen (Bredero, St. Ridder 199) en in Z.-Nederl. nog van kindsgebeente (af). Vgl.
1) Vgl. Fr. les sots font les banquets et les sages s'en gaudissent; les fous font les festins et les
sages les mangent.
2) In de Leidse en de Nieuwe Vertaling zonen: deze kunnen hun ouders tegen vijanden beschermen.
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Grimm, Wtb. 5, 756: „die redensart meint wol das laufen lernen, als zeitpunkt des
erwachenden bewustseins". Vgl. Lat. ab infantiis; Fr. depuis le béguin; dès le
berceau; Hd, von Kindes Beinen an (reeds Ohd.); Eng. from a child; from the cradle.
798. Er is een kink in de kabel (gekomen),
er is enige bemoeilijking, een zwarigheid, hindernis of belemmering, die de uitvoering van enig plan belemmert. „Daar is een kink in de kaabel, dat is eigendlijk
het kaabeltouw heeft een draai en wil niet wel schieten; maar oneigendlijk beteekend
het, daar is wat onklaar" (Winschooten). Syn. er is een knoop in het touw. Fr. ily a
une anicroche; Hd. das Ding hat einen Haken, einen Knoten; es hat einen Hund;
Eng. there is a hitch; there is a kink in it. — Hiernaast in de kink raken of lopen,
spaaklopen.
799. Kip, ik heb je!
daar heb ik je te pakken! In kip moet men de stam zien van het werkw. kippen, dat
vroeger grijpen, vangen betekende (vgl. vero. en dial. uitkippen, uitkiezen), en niet
de diernaam kip. Het bewijs hiervoor levert een liedje in het eerste deel van
't Amsteldams Minne -Beeckje, bl. 38 (2de dr., 1637), waar enige meisjes ieder op
hun beurt een spelletje aanraden en een van haar zegt: „Ick weet niet aers (anders)
te raen Als spelen kip ick hebb', ick sal de kipster wesen". De uitdr. is dus blijkbaar
aan een soort krijgertjesspel, kippen geheten, ontleend (vgl. het dial. kipje doen,
krijgertje spelen). Fr. je vous y prends! vous voilà attrapé!; Hd. da habe ich dick
ertappt!; Eng. there you are entrapped (of caught)!
800. De kip met de gouden eieren slachten,
door te grote begeerlijkheid de bron zelf der inkomsten aantasten en deze doen
opdrogen, zodat men alles verliest. Zinspeling op een oude fabel, o.a. door Vondel
behandeld in zijn Warande der Dieren, n° 108. Fr. it en fait comme de la poule aux
Geufs d'or.

801. Klaar is Kees!
dat is klaar, met de bijbet. dat het zonder veel omslag geschied is of kan geschieden.
Volgens sommigen een verbasterde uitdr. voor klaar is de kees = de kaas, zoals de
zegswijze nog luidt in het Nederduits: do wêr de Kas klár naast klár is d'Kês. Het is
evenwel waarschijnlijker dat we er de persoonsnaam Kees in moeten zien; vgl. n° 65
en gezegden als hupsa Kees! vooruit; wiprem Keesje, bij het ledigen van een glas.
Fr. c'est báclé; ca y est!; Hd. fertig!; Eng. done!
802. Een houten Klaas,
een links, onhandig, verlegen persoon, iemand die niet vlot in de omgang is; vaak
bepaaldelijk een verlegen minnaar, of een voor liefde onverschillige jongeman.
Evenzo een droge en een stijve Klaas. De bnww. in deze uitdr. zijn later toegevoegde
versterkingen; Klaas op zichzelf komt reeds vroeg met deze bet. voor; in het Hd.
Klaus en in het Fr. Colas in soortgelijke toepassing. Hoe deze associatie ontstaan
is, is moeilijk meer uit te maken; niet onwsch. is dat deze zeer algemene, niet- aristocratische naam verbonden werd met de gedachte aan boers- of plompheid, waaruit
bovenvermelde toepassing licht kon voortkomen. Mogelijk schuilt er ook enige
klanksymboliek in. Dit is wsch. het geval in de synonieme uitdr. een stijve jurrie,
ouder een stijve jurt, uit Jurt, Jurrit, de Fri. vorm van Evert; deze u-klank is in vele
woorden geassocieerd met een ongunstige, afkeurende of smalende zin.
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803. De klad erin brengen, de klad is erin,
in eig. zin: de markt bederven; ruimer: in diskrediet brengen, resp. zijn, doen verlopen. Klad is hierin een verbaal subst., nl. van kladden in de zin van knoeien in de
handel, beneden de prijs verkopen, dat reeds in het begin van de 17de eeuw gebruikt
werd (WNT VII, 2, 3306; de verklaring die van ergens de klad in brengen op kol.
3289 gegeven wordt, is onhoudbaar). Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
804. Iemand bij de kladden grijpen,
hem bij zijn kleren pakken, bij de lurven grijpen, bij de kraag pakken. Onder de
kladden moet men verstaan lappen, vodden, welke bet. het Twentse kladde nog
heeft, en het wordt hier gebruikt als minacht. ben. voor kleren (vgl. 16de eeuw „ick
sal hem aen syn cladden hanghen ghelyck ien clesse"), zodat de uitdrukking te
vergelijken is met iemand bij de vodden, de lurven (?) krijgen, achter de vodden
zitten, bij de kraag (Hd. beim Kragen; Fr. au collet; Eng. by the collar) vatten.
Vgl. Eng. to collar a person; Hd. einem beim Wickel, beim Schlafittchen kriegen.
805. Klagers hebben geen nood,
zij die luid klagen over gebrek, hebben meestal nog wel iets; hun klagen dient alleen
om te verbergen dat zij het nog niet zo slecht hebben. Vaak wordt er tegenovergesteld: poffers of stoefers (grootsprekers) hebben geen brood, of (Zndl.) geef de
stoefers brood, zij die zich groot voordoen, lijden inderdaad veel gebrek. Hd. der
Klager hat wohl, wenn der Prahler nur etwas hátte; Eng. those who cry loudest are
not always hurt most; Fr. les pleurnicheurs ne manquent de rien et les vantards
n'ont point de pain.
De eerste klap is een daalder waard. Zie n° 297.
806. Klaplopen,
op iemands zak lopen, pannelikken (vgl. Hd. Tellerlecker; Eng. lick-dish), bij
iemand komen op het ogenblik waarop hij aan tafel gaat, in de hoop ten eten gevraagd te worden; in het alg.: ten koste van anderen leven. Onder klaplopen
(misschien secundair bij klaploper gevormd), waarnaast voorheen met de klap lopen
en op de klap lopen, heeft men oorspr. te verstaan: lopen met de klap (Mnl.
clapspaen), d.i. de lazarusklep, de klep waarmee vroeger de melaatsen liepen en
waarmee zij aalmoezen in ontvangst namen; de uitdr. is dus synoniem met bedelen.
Later is zij misschien geassocieerd met klap = slag; vgl. op de pof (n° 1247) en het
Zuidndl. op de klets lopen. Fr. piquer l'assiette; écornifler; courir la lippée; écumer
les marmites; un pique-assiette, un écornifleur, klaploper; Hd. schmarotzen;
nassauern; Eng. to sponge; to (play the) toady; a catch-bit.
807. Hij is van Kleef, of van de familie Van Kleef,
(vaak met de toevoeging meer van de heb dan van de geef) hij is gierig, met een
zinspeling op het wkw. kleven; eig. wil men dus zeggen: het geld kleeft hem aan zijn
vingers, hij laat niet gauw los, hij is deun (Mnl. done, stijf, vast). Vgl. Hd. er ist aus
Anhalt, en verder op soortgelijke woordspelingen gebaseerde zegswijzen als hij
gaat naar Kuilenburg voor: hij is dood, waarvoor ook gezegd wordt hij is naar
Rotterdam; hij komt van Grotebroek, hij is een snoever; het is daar in Scherperije
(of Hongarije), het is daar armoe troef; het zijn heren van Nergenshuizen in
Geen/and, d.w.z. schraalhanzen. De bestekamer werd vroeger het kasteel van
Poortegaal genoemd, en hij, die gekweld werd door de kei, niet goed bij't hoofd was,
woonde op Keyenburg, in Keiendaal of op de Keyenbergse dries; een vagebond was
heer van Bijsterveld; van een man die al zijn geld had zoekgebracht om een rijke,
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lelijke vrouw te krijgen, werd gezegd, dat hij Schoonhoven had gemist en te
Leelickendam geraakt was. Was men bot van verstand, dan heette men te komen
van Plompardije en niet van Scherpenisse, terwijl een iezegrim uit Grimbergen
kwam. Ging het ergens schraaltjes toe, was het er niet breed, dan was men daar op
Sparendam, en babbelde een vrouw wat al te veel, dan kwam zij van Snapland,
Klappenburg of Roermond, en van een royaal huisgezin zegt men wel 't is daar
Vollenhove. In Vlaanderen kent men eveneens verschillende dergelijke zegswijzen.
Die gierig is komt aldaar uit het land van Vrekhem, van Kleven, van Oudenaarde,
van Scherpenheuvel of van Bever en is liever houder als gever; een zot komt van
Zotteghem of Malleghem en een rijke erfoom wordt te Blijdegem of ook te Blijdenberg begraven; zij die bedelen, komen van Halen; als iets mislukt, is 't van Miskom;
een leugen is te Waregem gebeurd en te Leugegem verteld, enz.
808. Klein maar rein,
klein maar fijn, keurig; Hd. klein, aber rein. Hier heeft klein nog de oude betekenis
bewaard die het in de middeleeuwen ook had, nl. die van fijn, sierlijk (vgl. Eng.
clean en het Ndl. kleinood; Hd. Kleinod; ook in Kleinschmied), zodat beide adjectieven thans ten onrechte als tegenstelling gebruikt worden.
809. Iemand klein krijgen of maken,
hem tot nederigheid of deemoed stemmen; ook: de baas over hem worden. Het
adjectief klein heeft in deze zegswijze de betekenis van gering, klein in eigen ogen,
vandaar nederig, bescheiden; vgl. Mnl. enen cleine doen, iemand vernederen. In het
Hd. betekent etwas nicht klein kriegen können, het niet kunnen begrijpen. Fr.
mettre quelqu'un a la maison; mater qqn.; venir a bout de qqn.; Hd. einen klein,
zahm machen; mit einem fertig werden; Eng. to bring a person down; to manage
a person.
809a. Die het kleine niet eert, is het grote niet weerd,
wie kleine verdiensten of meevallertjes niet op prijs weet te stellen, verdient niet dat
hem grote gaven of inkomsten in de schoot vallen. Gezegd tot of van iemand die
zich teleurgesteld toont over een naar zijn mening te geringe gave. Reeds in Seer
schoone spreeckwoorden (Antw. 1549) in de vorm „Die tcleyn niet en voet, en sal
nymmermeer tgroot hebben", vert. van qui ne nourrist le petit, naura ia le grant
(n° 749). Hd. wer das Kleine verschmäht, ist des Grossen nicht wert. De gedachte
reeds in de oudheid.
810. De kleren maken de man,
verzorgde kleren doen iemand op zijn best uitkomen, en omgekeerd: naar zijn
kleren wordt men beoordeeld en geacht door wie men als persoon niet gekend
wordt. Een oude en algemene wijsheid, reeds bij de Romeinen bekend: vestis virum
reddit (Quintilianus, Inst. 8, 5); GDS 117; soms met de toevoeging die ze heeft die
trek ze an (Goedthals 2b). Hd. Kleider machen Leute; Fr. l'habit (la robe) fait
l'homme; les belles plumes font les beaux oiseaux (ook in het Vl.: de pluimen maken
de vogels); Eng. fine feathers make fine birds.
811. Dat raakt mijn (zijn enz.) koude kleren niet,
dat „doet" mij (enz.) niets, brengt generlei ontroering teweeg, dat laat mij koud;
dial. dat komt niet aan mijn japonnaise. Eng. dat raakt niet eens mijn buitenste
kleren (waaraan de lichaamswarmte niet meer te voelen is), laat staan mijn hart.
Vgl. iets langs zijn koude kleren laten (af)glijden, zich een onaangename bejegening
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niet aantrekken, het over zijn kant laten gaan. Vgl. Fr. ca ne me fait ni froid ni
chaud; ca me laisse froid; Hd. das kommt mir nicht an die kalten Kleider; das
lässt mich kalt.
812. Kleur bekennen,
voor zijn mening uitkomen, laten blijken welke partij men aanhangt. Deze pas sinds
de 19de e. gangbare uitdr. is aan het kaartspel ontleend en wil eig. zeggen: een kaart
van dezelfde soort spelen als degeen, die deze het eerst gevraagd heeft; gedwongen
worden zijn kaarten van een bepaalde kleur te laten zien. Hd. Farbe bekennen;
mit der Farbe herausrücken; Eng. to show one's handcards; Fr. montrer son jeu.
813. Iets in kleuren en geuren (of in geuren en kleuren) vertellen,
het uitvoerig, met alle bijzonderheden en omstandigheden vertellen. Gewest. — met
kleuren en fleuren. De bedoeling is niet dat men zich „schilderachtig" uitdrukt
(WNT 7 2 , 3956), maar dat men zo levendig vertelt dat de toehoorders a.h.w. de
kleuren (eig. of fig.) zien en zich geheel in de situatie kunnen verplaatsen, het voor
zich zien gebeuren. Niet voor het midden van de 19de e. aangetroffen.
814. Klimaat schieteen,
in een gemakkelijke houding niets doen en frisse lucht scheppen; bepaaldelijk in de
tropen. De oorspr. staat niet geheel vast, maar het is toch wel wsch. dat het een
schertsende analogie is van sterren schieten; volgens anderen is het een grappige
variatie op wortel schieten en zou dus zoveel betekenen als: zich aan het klimaat
gewennen, acclimatiseren. Sinds midden 19de e. bekend.
815. Over de kling jagen of doen springen,
doden, bep. een vluchtende vijand geen kwartier geven; ook (inz. in de Saksische
streken): iemand dwingen tot faillissement; over de kling (uitgespr. als klink) gaan,
failliet gaan. De kling is het lemmet van een sabel enz., en duidt vervolgens het
gehele wapen aan. Het beeld is blijkbaar eigenlijk: iemand het hoofd over de kling
jagen, dus: onthoofden, doden. Oorspr. over de kling (laten) springen (± 1700);
ook in het Hd. zegt men einen ober die Klinge springen lassen; vgl. Fr. faire passer
quelqu'un au fil de l'épée; Eng. to put a person to the (edge of the) sword.
816. Tegen de klippen aan of op,
uit alle macht en zonder zich om iets te bekommeren, in het wilde weg. Het beeld is
blijkbaar: het risico nemend van op de klippen te verzeilen, dus zonder zich enigszins te matigen, op niets acht slaand. Men heeft het ook opgevat als: in zo'n hoge
mate als de klippen zich verheffen; vgl. torens hoog liegen. Sinds ± 1800 bekend. Syn.
tegen de oude dood aan; Zuidndl. drinken, vloeken tegen de sterren op. Vgl. Fr.
mentir comme un arracheur de dents; Hd. logen dass sich die Balken biegen; Eng.
to lie like ajockey, a trooper; to lie with a latchet.
817. Iemand aanhangen als een klis of als klissen,
steeds bij iemand blijven, hem steeds vergezellen buiten of tegen zijn wens, als ware
men aan hem verbonden, aan hem vastgekleefd, zoals een klis dat doet. Onder klis
of klitten verstaat men namelijk de bloemhoofdjes en vruchtjes van planten van het
geslacht Lappa, die voorzien zijn van een groot aantal haakpunten, zodat zij, op
wollige stof geworpen, daaraan vastkleven. Synoniem was (reeds bij Bredero)
aanhangen (of aanhouden) als een klad of kladde, waarin klad hetzelfde betekent
als klis. Hd. sich Mingen an einem wie eine Klette; Eng. to stick to (of to hang on)
a person like a bur; Fr. ils se tiennent sous par le cul comme les hannetons (comme
les juifs).
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818. Iets aan de grote klok hangen,
het alom bekend, ruchtbaar maken, aan ieder overluid vertellen. De uitdr. is eerst in
de 17de eeuw aangetroffen; in het Mnl. was echter reeds (en in Z.-Nederl. is nog)
bekend aent clockzeel hanghen, algemeen bekend zijn. De grote klok wordt
genoemd omdat er meestal twee klokken in de toren hingen, een zware of grote
klok, die bij brand, bij openbare nood of een vijandelijke aanval werd geluid of
geslagen, en een met minder zware klank, welke voor het bijeenroepen tot openbare
afkondiging werd geklept; men moest daartoe bepaaldelijk gerechtigd zijn (klok en
klepel (mogen) voeren). Fr. sonner la grosse cloche; publier quelque chose par tous
les carrefours; trompeter qqch.; Hd. etwas an die grosse Glocke hangen; Eng. to
blaze forth (of abroad).
819. Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt,
hij heeft iets van de zaak vernomen, maar het rechte, het fijne weet hij er niet van;
eig. hij heeft een klok horen luiden, maar weet niet waar ze hangt, waar het geluid
vandaan komt. In Zuid-Nederland zegt men voor het laatste gedeelte maar hij weet
niet waar het kapelleken staat of waar de string hangt. Vgl. ook van klok noch
klepel meer weten (b.v. Potgieter 8, 6), van niets meer weten, geheel in de war zijn.
Fr. it écoute, mais n'entend pas; Hd. er hat läuten horen, aber nicht zusammenschlagen naast wissen wo die Glocken hangen; Eng. he is at sea about it; he hasn't
got the hang of it.
820. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens,
er gaat niets boven de vertrouwde sfeer van het eigen huis; nergens dan in zijn eigen
huis voelt men zich werkelijk thuis. Het is een van de weinige sprw. waarvan men
precies de oorsprong kent: het is nl. in zwang gekomen door Heijermans' „burgerlijk
treurspel" Ghetto, waarin het voorkomt in het 2de bedrijf, 6de toneel: „Zooals
'n klok thuis tikt, tikt ze nergens".
821. Dat gaat erin als klokspijs,
dat gaat er gemakkelijk in, van voedsel gezegd, dat met smaak en graagte wordt
gegeten. In de 17de e.: voor klokspijs doorgaan e.d. Onder klokspijs verstaat men
in de eig. zin het metaal waarvan klokken gegoten worden; als deze spijs goed toebereid is, is zij zo vloeibaar dat ze gemakkelijk gegoten kan worden en zonder
hapering in de vorm schiet. In het Westvlaams zei men voorheen tegen iemand als
klokspijs uitvallen, ineens, plotseling tegen iemand uitvallen, en uitvallen als klokspijs, van onbedachte woorden gezegd, ze uitflappen. Elders: dat gaat erin als boter,
als vet, als sla. Vgl. Fr. cela passe comme une lettre a la poste; Hd. das geht glatt ein;
Eng. it goes down like chopped hay.
822. Op de kloosters reizen,
op reis zo veel mogelijk zijn intrek nemen bij familie en kennissen. De uitdr., die
vooral in het Oosten van ons land gangbaar is, herinnert aan de gastvrijheid der
kloosters, waarvan in vroeger tijd, toen er nog weinig herbergen met gelegenheid tot
nachtverblijf waren, veel gebruik gemaakt werd. Gezinspeeld wordt natuurlijk op
het feit dat die gastvrijheid om niet verleend werd.
823. De klop is erop,
zij is acht en twintig (of dertig) jaar, met de bijgedachte: zij zal wel niet meer trouwen, waarvoor eveneens dialectisch gezegd wordt de dut is erop of zij is gedut. In de
alg. taal niet meer in gebruik. Vroeger (tot 1846) bestond een zilveren munt ter
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waarde van f 1,40, een achtentwintiger of goudgulden, zilveren florijn of zilveren
gulden genoemd, en ter onderscheiding van de munten van 30 stuivers (daalders)
was hierop een stempel, een klop of een dut geslagen. In Groningen zegt men ook
wel 't is 'n olie achtentwintig'). Vgl. Fr. monter en graine (ook in het Vl.: opschieten
voor zaad); Hd. sie ist aus dem Schneider; dreimal genullt haben.
824. Hij is flink uit de kluiten gewassen,
hij is niet klein, flink van postuur. Sinds de 18de e. bekend. De uitdr. doelt oorspr.
op bomen en planten, die flink uit de aarde, de kluiten, opgroeiden, en is bij overdracht ook op personen toegepast. Vgl. Fr. être bien découplé; Hd. er hat sich bray
gestreckt; Eng. to be well set-up; he is a tall fellow of his inches.
825. Iemand met een kluitje in het riet sturen,
hem met een praatje, een nietszeggend antwoord afschepen, hetzelfde als het vroeger
gebruikelijke iemand met een zoet praatje afzetten. De verklaring van deze sinds
de 17de e. bekende uitdr. is niet zeker, maar A. P. de Bont heeft in N. Tg. 47 aannemelijk gemaakt dat zij oorspr. geheel letterlijk bedoeld is en dan doelt op de
herders die met hun herdersschopje, gew. kloetschop genoemd, tot vermaak hun
hond probeerden te laten zwemmen in de talrijke plassen of vennen door daarmee
een kluitje aarde in het riet te gooien, waar de hond dan op af ging, en na een tijdje
gezocht te hebben onverrichter zake terugkwam. De overdrachtelijke toepassing
vloeit daar gemakkelijk uit voort. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
826. De kluts kwijt zijn of verloren hebben,
niet meer weten wat men doet of doen moet, hoe men over iets moet denken; de
draad kwijt zijn; eig. van de slag af zijn, van het wkw. klutsen, door elkander kloppen, bijz. eieren of zeepsop. Volgens sommigen is de uitdr., sinds beg. 19de e.
bekend, afkomstig van de handpapiermakerij en bezigde men haar, wanneer men
de slag kwijtraakte om de papiervloeistof gelijkmatig over de vorm uit te spreiden.
Vgl. het Zaanse de hussel (hutsel) kwijt zin. Fr. perdre la carte; être déconcerté;
Hd. ausser Fassung sein; den Kopf verlieren; aus dem Takte kommen; Eng. to be
put out.
827. Daar zit 'em de kneep,

daar zit de moeilijkheid; dat is de kern van de zaak, daar gaat het eigenlijk om.
Deze sinds de 17de e. bekende uitdr. sluit direct aan bij de betekenis die kneep heeft
in de uitdr. van de kneep weten, de kneep vatten, t.w. die van kunstgreep, listige
streek, truc (Hd. der Pjiff,• der Knifj2 ); Fr. le hic; Eng. the trick, the kink). Vgl.
Fr. voilà le diable; voilà of cela cloche; voilà ''item; Hd. da sitzt der Haken, der
Knoten; da liegt der Hase im Pfeffer Eng. there's the rub. — Vgl. ook n° 834.
;

828. Een sterke knevel,
een sterke kerel. Knevel wordt in deze uitdrukking wel opgevat als een fig. toepassing van de bet. stok of staaf die dwars voor of door iets gestoken wordt om het
verschuiven, los- of opengaan te beletten (vgl. knevelen). Meestal is dit echter een

1) Ook de schellingen moesten sedert 1693 van een stempel (een pijlbundel) voorzien zijn en
werden dan klopschellingen genoemd.
2) Paul, Wtb. 291: „man denkt an das betrugerische Bezeichnen der Karten durch einen

Kniff '.
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niet bepaald groot en zwaar voorwerp (in Gelderland is het wel in gebruik voor een
„zware boom, sluithout aan een hek of deur"), zodat het niet geheel uitgesloten
moet worden geacht dat knevel hier een fig. toepassing is van het andere woord
knevel, dat snor betekent; vgl. een oude snorrebaard. Men spreekt echter in Gron.
ook van een knevel van een wiet; Zuidndl. een knevel van een appel, een grote appel.
829. Iets onder de knie hebben, krijgen,
het (gaan) beheersen, het meester zijn of worden; vaak gezegd met betr. tot kennis
diemen zich eigen gemaakt heeft. Het beeld is ontleend aan het worstelen of vechten,
waarin de overwinnaar de overwonnene neerwerpt en een knie op zijn borst plaatst;
de oorspr. bet. (17de e.) is dan ook: aan zich onderworpen hebben, in zijn macht
hebben. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
830. 'Em knijpen,
gemeenzame jonge uitdr. (20ste eeuw) voor: in de benauwdheid, in de rats zitten,
bang voor iets zijn. Het is een jonge uitdr. waarin knijpen passieve bet. heeft: (het
gevoel hebben van) in de knel (te) zitten. Voor 'em vgl. 'em smeren, 'em staan
hebben. Fr. avoir lafrousse, la pépète.
831. Er is iets aan de knikker,
er is iets niet in de haak, niet in orde. „Iets" is hier een verbloemde aanduiding; vgl.
de Schoolmeester in De Schipbreuk: „Daar is zeker iets, dat ik niet noemen zal, aan
den knikker", t.w. er is kak of stront aan de knikker. De uitdr. is ontleend aan het
knikkerspel, waarbij een knikker die afdwaalt wel eens met een dergelijke materie
in aanraking kan komen. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
832. In de knoei zitten,
in angst zitten, zeer bezorgd zijn. Knoei is hier de stam van knoeien in de bet. van
drukken, knellen, kneuzen, kreukelen, die alleen gewestelijk bekend zijn; de sinds
de 19de e. bekende uitdr. komt dus overeen met n° 830. Hd. in der Patsche, im
Pfeffer sitzen.
833. Hij is in zijn knollentuin,
hij heeft het echt naar zijn zin, is in zijn schik. Sinds de 17de e. bekend. Oorspr. zeker
van een haas gezegd die zich te goed kan doen aan het lof van knollen, die in zijn
„knollenland" zit. Vgl. Eng. to be of to live in clover, in gelukkig omstandigheden verkeren, in weelde leven; to be as happy as a pig in a turnip-field.
834. Daar zit 'm de knoop,
daar zit de moeilijkheid, de kneep, daar zit het vast; dat moet ontward, losgemaakt
worden. In de middeleeuwen werd het ontbinden van een knoop reeds als zinnebeeld gebruikt voor het oplossen van een moeilijkheid; vgl. Lat. nodus, knoop,
zwarigheid en zie b.v. Daniël 5:16: „Van u heb ik gehoord, dat gij uitleggingen
kunt geven en knopen ontbinden". — In dez. zin in Z.-Nederl. daar is het paard
gebonden. Fr. c'est là le hic, le noeud de l'affaire, le cheveu; savoir oû git le lièvre;
Hd. da liegt der Knoten naast da liegt der Hund begraben; da liegt der Hase im
Pfeffer; Eng. there lies the knot; that's where the drag is. — Vgl. ook n° 827.
835. De knoop doorhakken,
een moeilijkheid door een krachtig besluit tenietdoen, zich uit een dilemma bevrijden door één bepaalde mogelijkheid te kiezen en alle andere buiten beschouwing
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te laten. De uitdr. zinspeelt op het klassieke verhaal van de knoop, door Gordius, een
boer die koning van Frygië werd, zeer kunstig gelegd aan de disselboom van zijn
wagen. Hij die deze knoop kon losmaken, zou de wereldheerschappij verkrijgen.
Alexander van Macedonië hakte hem met zijn zwaard door (Curtius, Hist. Alex.
Magni III, 1, 15). Fr. trancher le noeud gordien; trancher la difficulté; sauter le
fossé; Hd. den (gordischen) Knoten lósen; den Knoten durchhauen; Eng. to cut the
knot.
836. Er een knoop opleggen,
met een vloek hetgeen men gezegd heeft als het ware vastmaken, bevestigen; met een
knoop erop, met een vloek. In de 18de eeuw er een band op leggen of er stijve hoepels om leggen (in Brabant nog er enen band om leggen); in Aardenhout er een kegg'
(wig) op zetten. In Zuid-Nederland: er enen door leggen of er enen kraker bij zetten;
een knoop er rondleggen. Vgl. in Willem Leevend 8, 167: knopen van zijn rok laten
vallen, waarmee te vergelijken is het Fri. der falt him wol ris in knoop fen 'e jas,
Holl. hij laat een knoop van zijn broek springen. Vgl. Hd. einen Trumpf drauf
setzen, „etwas mit einem derben Zusatz bekraftigen".
837. Iets achter de knopen hebben,
iets verorberd, iets (inz. alcohol) gedronken, of gegeten hebben. Achter de knopen is
een scherts. omschrijving voor: in de maag. In West-Vl. kent men achter zijn krage,
bachten zijn krage steken, in de zin van opeten, doorslikken, waarmee te vergelijken
is het Ndl. er een achter zijn halsdoek knopen, in de zin van: een borrel nemen; ook:
achter zijn col gieten; Fri. ien achter 't fesje of de knopen gieten. Vgl. Fr. s'arroser
le jabot; Hd. ein Glas hinter die Binde giessen; Eng. to wet one's whistle (of
throttle).
837a. Een knuppel in het hoenderhok gooien,
onrust verwekken in een vreedzame, gezapige kring door kritiek; opschudding verwekken. In deze vorm niet oud en vermoedelijk een verbastering van het oudere (sinds
+ 1700 gestaafde) een knuppel in het honderd gooien, kritiek oefenen zonder een
bepaalde persoon te noemen. Vgl. 652.
Fr. un coup de baton dans unefourmillière; Eng. to flutter the dovecote(s); to put the
cat among the pigeons; Hd. mit dem Knuppel unter die Hunde of Sperlingen werfen.
838. Men kan niet weten hoe een koe een haas vangt,
men kan niet weten hoe iets heel onwaarschijnlijks toch gebeurt, hoe een dwaze
poging, aan welker slagen men twijfelt, toch gelukt'). Reeds in het Provençaals der
12de eeuw komt voor: „ik ben de man die de wind verzamelt en die met de koe een
haas vangt"; eveneens zegt men in het Grieks: hij jaagt hazen met een os of jaagt op
hazen met een koe. Een variant is: het is in de grootte niet gelegen, anders zou de
koe de haas wel vangen. Syn.: een blinde kip vindt ook wel eens een graantje. Vgl.
Prov. Comm. 343: „een blint man scoet een quackele". Fr. une vache prend bien

1) Als bewijs dat het inderdaad wel eens gebeurt, diene het volgende bericht, voorkomende in
Het Nieuws van den Dag, 6 Oct. 1898, 2de blad, blz. 6: „Men kan nooit weten hoe eene koe
nog eens een haas vangt. In een perceel weiland te Tjerkwerd, bij Workum, is het gebeurd.
Daar heeft, naar de Ned. Jager meldt, eene koe van den landbouwer S. Ketelaar, een haas gevangen. Het dier werd door het rund in het leger verrast, kreeg een fermen tik met een der
hoeven en werd vervolgens op de horens genomen. Toen bemerkte de knecht des landbouwers de vreemde jacht en haastte zich het haasje prijs te verklaren."
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un lièvre (verouderd); a poule aveugle ne faut pas le grain; Hd. es findet auch ein
Blinder ein Hufeisen; eine blinde Henne findet auch wohl ein Korn; Eng. a cow
may catch a hare; a blind man may chance to hit the mark.
839. Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan,
voor een algemeen (slecht) gerucht omtrent iemand bestaat altijd wel enige grond.
Een oud sprw.; in Prov. Comm.: „men en heet gheen koe blare si en heeft een wit
hooft"; „men en heet gheen koe colle si en heeft wat wits voer haren bolle" (499500); GDS 7: „men hiet ghien koe blare, off si hebbe al wat bonts". Vgl. Hd. man
hiesst keine Kuh Blässlein, sie habe denn ein Sternlein; Eng. there is no smoke
without fire.
840. Oude koeien uit de sloot halen,
oude, reeds lang vergeten zaken, twisten, grieven weer oprakelen; Zuidndl. ouwe
peerden (of koeien) uit de gracht halen. Bij Servilius: „laet geen oude koyen wter
grachten trecken". Blijkens de formulering in een 17de-eeuws pamflet „dat zijn
oude verdroncken koeien uit de sloot gehaelt" heeft men hier te denken aan het
opvissen van de lijken van verdronken dieren. Vgl. Hd. den alten Dreck wieder
aufriuhren; alte Bilder auffrischen; Eng. to rake up old stories; to flog a dead horse;
Fr. déterrer de vieilles histoires.
841. Koek en ei zijn (met iemand of iets),
in de beste verstandhouding leven, op zeer goede voet staan of omgaan met —, dik
bevriend zijn; het is tussen die twee ook geen koek en ei, zij staan niet op goede voet
met elkaar; van zaken: geheel in orde zijn, naar wens gaan. De uitdr. berust wsch.
hierop dat eieren bij het koeken bakken een onmisbaar bestanddeel van het beslag
zijn, zodat deze twee begrippen onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden. Vgl.
Zuidndl. 't is zoetemelk tussen die twee. Vgl. Fr. être ensemble a pot et a rot; être
bras dessus, bras dessous; Hd. ein Kuchen and ein Mus sein; Hand and Handschuh
sein; ein dickes Ei mit einander haben; Eng. to be hand and (of in) glove, cup and
cap, like finger and thumb.
842. Dat haal je (mocht je, dank je) de koekoek!
dat zal waarachtig wel waar zijn, dat zal wel uitkomen! De koekoek is hier een
bedekte aanduiding van de duivel en de zin is eig.: de duivel moge je erom halen dat
dit zo is! het is erg genoeg dat het zo is! In de 17de e. ook: je mocht de koekoek!
Vgl. Hd. hol's der Kuckuck!
843. Zich koes(t) of koestem houden,
zich stil houden. Niet voor de 19de e. opgetekend. Dit bijwoord koes(t) is hetzelfde
woord als het tussenwerpsel koes(t) dat men tot honden richt en dat ontleend
is aan Fr. couche, couche-toi. In dial. Duits zegt men eveneens kutsch! en kauz'
dich, tegen kinderen die slapen moeten; in Zuid-Nederland houd u koes, koesde,
koest u, koeste! Vgl. ook zich sus houden. Fr. se tenir cof; Hd. sich kuschen.
844. Over koetjes en kalfjes praten,
over onverschillige, onbeduidende zaken praten. De uitdr., sinds de 18de e. opgetekend (het eerst in de vorm van koetje en kalfje praten), zal eerst gezegd zijn van
boeren die over hun vee praten, over alledaagse dingen, en later in ruimere toepassing in gebruik zijn gekomen. Vgl. het Gron. over land en zand praten, d.i.
bebouwd en onbebouwd land. In Amsterdam: kletsen, praten van ouwe Jan en
jonge Jan. In Zuid-Nederland: van land en zand kouten; van kraaien en duiven
spreken. Vgl. Fr. parler de la pluie et du beau temps.
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845. Op de koffie komen,
te laat komen of ergens bekaaid afkomen; bedrogen uitkomen. Sinds de 19de e.
bekend. Zeer wsch. is deze zegsw. te verklaren uit een ironische opvatting van de
gedachte aan „onthaald worden "; vgl. er van lusten en Hd. ja Kuchen! in de zin van:
morgen brengen! Evenzo het Duitse auf den Tee kommen (vgl. n° 921).
846. De kogel is door de kerk,
het is er eindelijk van gekomen, na lang aarzelen is er een besluit genomen, zodat er
niets meer aan te veranderen valt; de teerling is geworpen. Een bevredigende verklaring van deze, tenminste sinds de 18de eeuw bekende zegswijze is nog niet
gegeven; wellicht mag men in door de kerk een zich vanzelf aanbiedend allitererend toevoegsel zien, zoals in: de morgenstond heeft goud in de mond; mist, ijs
in de kist en dergelijke. Vgl. Fr. le coup est parti; le dé (of sort) en est jeté; Nd. der
Warfel ist gefallen; Eng. the die is cast.
847. Het zijn niet allen koks die lange messen dragen,
uit de aanwezigheid van een enkel kenmerk mag men nog niet besluiten dat de
drager werkelijk thuishoort in de categorie waarvan dit kenmerk een attribuut is;
het uiterlijk bewijst weinig; het pronken met zekere uiterlijke sieraden van zekere
rang of waardigheid bewijst nog niet dat men werkelijk gerechtigd is die te bekleden.
Een oud en alg. sprw. met vele varianten, waarvan sommige reeds in het Grieks en
Latijn voorkomen (o.a. non omnes qui habent citharam sunt citharoedi); in het
Ndl. reeds bij Everaert, ook in GDS. Varianten: „ten sijn niet al Doctoren, die
roode bonetten draeghen" (GDS 117); „ten sijn niet al iaghers die horen blasen"
(Prov. Comm. 649; evenzo in het Hd. en Eng.); „ten sijn niet alle papen die cruyne
draghen" (Prov. Comm. 625). Enigszins anders, met gedachte aan geveinsdheid:
„zi en slapen niet alle die snuuen"; „zy en sijn niet alle sieck die stenen"; „zy en sijn
niet alle heylich die gheerne ter kerken gaen" (Prov. Comm. 790-792).
848. De kolder in de kop hebben,
dol zijn, uitzinnig en onhandelbaar zijn. De kolder is eigenlijk een hersenaandoening
bij paarden, runderen en schapen, waardoor zij gewoonlijk geheel versuft zijn (stille
kolder) of dol (dolle of razende kolder). — Fig. wordt kolder gebezigd voor dwaasheid die iemand uitkraamt, thans niet zelden voor opzettelijke absurditeiten; als
afl. hierbij kolderiek.
849. Op hete of gloeiende kolen zitten of staan,
in ongeduldige afwachting verkeren, met spanning op iets wachten en daardoor
ongedurig zijn; gewoonlijk wanneer men opgehouden wordt, terwijl men dringend
ergens anders heen moet of andere bezigheden heeft. Reeds ± 1500 bekend:
„Tduncken mij al heete colen daer ic op stae", Ref. v. J. v. Stijevoort 2, 80. Fr. être
sur des charbons ardents; être sur la braise; Hd. wie auf gluhenden Kohlen sitzen
(stehen); Eng. to be on pins and needles; to be on brambles; to sit upon thorns. Te
vergelijken is een uitdr. als de grond brandt onder zijn voeten (Hd. ihmt brennt der
Boden unter den Fussen; Fr. les pieds lui brulent), om aan te duiden dat iemand
ergens niet wil blijven, er vandaan wil, of zich er althans niet thuis of op zijn gemak
voelt.
850. Vurige kolen op iemands hoofd hopen of stapelen,
door een edelmoedig betoon van barmhartigheid, door kwaad met goed te vergelden, de tegenpartij pijnlijk aandoen, waardoor men de gevoeligste wraak
neemt. Deze spreekwijze is ontleend aan de bijbel, Spreuken 25:22: „Want ghy
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zult vyerige kolen op sijn hooft hoopen: ende de Heere sal 't u vergelden; met de
kanttekening: „ghy sult hem daer toe dryven, dat hy de vyantschap, die hy tegens
u heeft, haest van hem werpe: gelijck yemant die gloeyende kolen op 't hooft gelecht souden werden, de selve terstont soude afschudden. Ofte, ghy sult syn herte
vermorwen, ende gedweech maken, dat hy van sijn ongelyck overtuycht sal zijn,
gelijck de smeden het yser met gloeyende kolen vermorwen". Vgl. ook Rom. 12:20:
„Indien dan uwen vyandt hongert soo spijsight hem: indien hem dorst soo geeft
hem te drincken. Want dat doende sult ghij colen vyers op syn hooft hoopen".
Fr. amasser des charbons ardents sur la tête de qqn.; Hd. einem feurige (gluhende)
Kohlen aufs Haupt sammeln; Eng. to heap coals of fire on a person's head.
851. Dat is een kolfje naar zijn hand,
dat bevalt hem best, dat is iets naar zijn zin, dat doet hij graag; ontleend aan het
vroeger algemeen voorkomende kolfspel. Sinds de 16de e. opgetekend (Sart. II, 9,
95). Onder kolfje is te verstaan de kolfstok waarmee de bal wordt voortgeslagen;
men voelt bij het kiezen daarvan naar de zwaarte, evenals dit met een keu geschiedt
bij het biljarten. Vgl. Hd. das passt ihm grad in die Hand, in den Kram; Fr. c'est
bien son beurre; Eng. that's nuts of meat and drink to him.
851a. Op zien komen spelen,
eig. een term uit het kaartspel: bij het uitspelen van kaarten zich baseren op hetgeen
men verwacht bij de tegenpartij aanwezig te zijn; zie b.v. Van Lennep, Whistsp. 49:
„Wanneer elk der spelers door een invite zijn sterk eenigermate heeft doen kennen,
is het geen zaak, te spoedig met een nieuwe kleur uit te komen; want de waarschijnlijkheid bestaat, dat men in die van een der tegenspelers komen zou „die op
zien komen speelde". Vand. overdr. voor: een afwachtende houding aannemen;
opportunistisch te werk gaan. Sinds eind 18de e. in gebruik, b.v. in: „Hij zou
wensen, „dat soortgelijke verzameling eens alhier plaats had, om aldus onze verlichte Nederlanders in ééns van zulk een hoop gevaarlijke en op zien komen
spelende dwepers te kunnen verlossen", Kantelaer in de Nat. Vergadering in 1796
(Geyl, Gesch. v. d. Ned. Stam, 1646, ed. 1962).
852. De komkommertijd,
de slappe tijd, waarin weinig zaken gedaan worden en er weinig politiek nieuws is.
Eig. de maand augustus, als de komkommers rijp zijn. Het woord is bij ons niet
oud; vermoedelijk is het ontleend aan Eng. cucumber-time, sedert ± 1700 opgetekend als een benaming voor „taylors Holiday" (New. Eng. Dict.). Een (plaatselijke?) variant is de tijd tussen pruimen en krenten. Vgl. Hd. die Sauregurkenzeit;
Eng.. the big gooseberry time; Fr. la morte saison.
Die het eerst komt, het eerst maalt. Zie bij Malen.
853. De koning is dood, leve de koning!
vertaling van de Franse spreuk le roi est mort, vive le roil waarvan de zin is de
volstrekte continuïteit van het koningschap aan te duiden: de troon staat nooit
leeg, zodra een vorst gestorven is, neemt zijn wettige opvolger diens plaats in.
Voorts in oneig. zin gebezigd met betr. tot andere functies en waardigheden.
Ook in het Eng. en Hd. overgenomen.
854. Iets met een zwarte kool aftekenen,
het lelijk, zwart afschilderen; van iets een afschrikwekkende voorstelling geven.
Zwart is de kleur van al wat lelijk en slecht is; vgl. Lat. dies ater, ongeluksdag, en
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atro carbone (zwarte kool) notare aliquid, waarvan onze uitdr. een navolging is.
Hierbij behoort ook de uitdr. met een zwarte kool aangetekend staan, d.i. slecht,
te kwader naam en faam bekend staan, in het zwarte boek (Eng. the black book),
in het „verdomboekje" staan (n° 1586); vgl. Eng. to mark black; Hd. schwarz
angeschrieben sein.
855. De kool en de geit sparen,
twee partijen die tegenovergestelde belangen hebben allebei tevredenstellen. Deze
jonge uitdr. (± 1900) komt overeen met en is misschien een vertaling van het Fr.
ménager (of sauver) la chèvre et le chou. „Cette expression est fondée sur un
probleme que l'on donnait a résoudre aux enfants: un homme va traverser un
fleuve; it doit, en trois fois, passer d'un bord a l'autre un loup, une chèvre et un chou.
Si le loup et la chèvre, si la chèvre et le chou se trouvent ensemble et seuls pendant
1'un des voyages du batelier, le loup mangera la chèvre ou la chèvre mangera le
chou: eest ce qu'il s'agit d'éviter. Solution: L'homme doit passer: 1. la chèvre; 2. le
chou, mais it ne le débarquera pas, et le gardera dans son bateau; 3. le loup, qu'il
débarquera avec le chou"). Vgl. Eng. to ride with the hounds and run with the
hare; to be on both sides of the hedge.
856. Iemand een kool stoven of bakken,
hem lelijk beetnemen, hem een onaangename verrassing bezorgen. Sinds de 17de e.
bekend en een soortgelijke eufemistische uitdrukking als: iemand een muilpeer
geven. Vroeger zei men ook iemand een vijg koken (Fr. servir a quelqu'un un plat
de figues d'Espagne); in de middeleeuwen enen (iemand) bier, ene sausse bruwen;
enen een water warmen; in de 17de eeuw iemand een worst braden; iemand een
koek bakken, een papje koken of boteren; thans wordt in Vlaanderen nog gebruikt
iemand enen koek (of een taartje) bakken naast iemand een koolken stoven. Fr.
poser une marmite a quelqu'un; Hd. einem ein (schlimmes) Bad ansichten, eine
Suppe einbrocken; Eng. to play a prank upon one; to play one a bad trick.
857. Het is (allemaal) kool,
het is allemaal dwaasheid, mal gepraat, ook wel apekool, een versterking van kool
door bijvoeging van aap, waaraan mede het denkbeeld van dwaas, gek, vals, bedrieglijk is verbonden (v.a. is dit woord echter een verbastering van apekalle als
benaming voor minderwaardige vis, op zijn beurt een verbastering van een Deens
woord, dat de naam is van de haringhaai; zie n° 79). Vooral bekend is kool verkopen, onzin vertellen; Fr. conter des sornettes; dire des balivernes; Eng. to tell
stories (of fibs). Hoe kool deze betekenis gekregen heeft, is niet met zekerheid te
zeggen. Het is mogelijk dat we moeten uitgaan van kool in de zin van iets van weinig
waarde, waaruit zich de bet. onzin, gekheid kan hebben ontwikkeld, een mening
die gesteund wordt door de in de Rijnprovincie gebruikelijke zegsw. 't is kappes
(kabuiskool), het is onzin, en het Eng. it is all gammon and spinach (eig. gerookte
ham en spinazie) in dezelfde zin. Waarschijnlijker is evenwel dat we moeten denken
aan het Hebreeuwse kol, stem, geluid, dat in de dieventaal ook list, bedrog betekent.
Vandaar in het Hd. Kohl reissen, liegen; kohlen, liegen; ankohlen, beliegen; seinen
Kohl mit einem haben, de spot met iemand drijven; Kohl machen, „unnötige Worte
machen". Anderen denken aan ontlening uit het Latijn en herinneren aan Phaedrus
V, 6: carbonem, pro thesaurio invenimus 2
).

1) Martel, Petit recueil des Proverbes francais, p. 59.
2) Zie Tijdschrift 46, 39.
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858. Iemand een koopje leveren,
hem een zeer onaangenaam geval berokkenen, hem lelijk beetnemen. Koopje staat
hier voor goede koop, in ironische zin gebezigd, dus juist het tegendeel aanduidend.
Evenzo een koopje aan iets hebben. Eng. to sell a person a pup.
859. Wat koop ik ervoor?
wat heb ik daaraan? wat kan ik daarmee beginnen? Omschrijving van de gedachte:
welk voordeel levert mij dat op? De uitdr. was tenminste al in de 16de eeuw bekend.
Vgl. een derg. ironische toepassing van kopen in koop er appelen of koek voor, in de
zin van: geluk ermee, gezegd van iets dat men iemand niet benijdt. Ook reeds oud;
zie GDS 71: „Coopter appelen omme. Ironice", gegeven als synoniem van „Wel goe
van handen daer mit".
Een kop hebben, tonen. Zie bij Hoofd.
Op de kop. Zie bij Spijker.
860. Zijn koren groen eten,
zijn bezittingen op lichtzinnige wijze verkwisten. Eig.: de opbrengst van zijn koren,
dat nog groen op het veld staat, nog niet rijp is, verkopen en het geld verteren. Een
oude, in N.-Nederl. verouderde uitdrukking (zie WNT V, 820; VII, 5603). Fr. manger
son blé en vert. Vgl. Eng. to eat the calf in the cow's belly.
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861. Dat is koren op zijn molen,
dat dient hem, komt hem van pas (in zijn redenering, ter sterking van zijn betoog
of overtuiging), evenals het voor de molenaar prettig is als hij koren te malen krijgt.
Sinds de 18de e. bekend; in GDS echter reeds „Het is niet anders dan coorn op den
solder". Voorheen en nog in het Vl. ook: dat is water op zijn molen, waarbij men
natuurlijk aan een watermolen te denken heeft. Evenzo Hd. das ist Wasser aufmeine
Muhle; Fr. c'est de l'eau a mon moulin; Eng. that is nuts to me.
862. Een korf krijgen,
een alleen gewestelijk (vooral in Gron.) bekende uitdr. voor afgewezen worden bij
een huwelijksaanzoek of op een examen. Hd. durchfallen of plumpsen; Eng. to fall
through; to be plucked (of floored); Fr. se faire coller; être collé; remporter une
veste. Men meent dat deze uitdrukking eigenlijk betekent: een korf met zwakke
bodem krijgen. Zo'n korf liet een meisje 's nachts uit het venster zakken om een
lastige vrijer, die ze niet mocht lijden, daarin op te trekken. Als ze dat deed, viel hij
er weldra doorheen en kreeg zo de bons. In de 17de en 18de eeuw zond het meisje
een vrijer, die haar niet beviel, een bodemloze korf, en in de Eiffel moest nog voor
kort iemand die zijn meisje ontrouw wordt door zo'n bodemloze korf kruipen. In
Zuid-Nederl. dialect zegt men door de mand vallen voor mislukken, afgewezen
worden bij een examen (zie n° 1020). Vgl. Hd. einen Korb (ohne Boden) bekommen; dial. Fr. donner a quelqu'un une serviette.
Iets met een korreltje zout nemen. Zie bij Zout.
863. Kort en bondig,
vroeger ook kort maar bondig, d.i. kort maar veelzeggend, doch de betekenis van
bondig is thans zo overschaduwd door die van kort, dat wij nu in deze uitdrukking
een tautologie zien, hoewel meestal toch nog met het bijdenkbeeld van: flink,
krachtig gezegd. Vgl. in dezelfde zin kort en goed. Hd. kurz and bondig; Eng.
short and pithy.
182

864. Iemand kort houden,
hem in zijn vrijheid van bewegingen belemmeren, hem krap houden, in 't bijz. met
betr. tot geldmiddelen. Een uitdrukking, ontleend aan het inhouden der teugels van
een paard of het aan een korte lijn lopen van een jachthond, die kort aangebonden
is. Tenminste sinds de 16de e. bekend: „soe eyghen ende so cort sullen si v houden
dat ghy niet een woort voor haar en sult derren spreken", Celestina M ij v°. Fr. tenir
quelqu'un de court; tenir bas qqn.; Hd. einen kurz halten of jemand die Zugel kurz
halten; Eng. to keep a person short of to keep a tight hand over a person. De
Fransen zeggen in dezelfde zin ook tenir la bride haute a quelqu'un; serrer la bride
a qqn. In Zuid-Nederland kent men iemand kort bij band houden; ook zich kort
houden, d.i. uit behoedzaamheid zich onthouden van uit te gaan, of van met de
handen ergens aan te raken, of van iets te zeggen of te antwoorden.
865. Iemand of iets te kort doen,
op iemands rechten inbreuk maken, ze verkorten; eig. iemand te kort, te weinig
geven (bijv. bij een verdeling), in welke zin het wkw. doen in de middeleeuwen vrij
gewoon en dialectisch (ook in het Hd.) nog bekend is. Fr. faire tort a quelqu'un;
ne pas lui donner son du; Hd. einem Unrecht tun; einen an etwas schádigen; Eng.
to wrong a person. — Zich (zelf) te kort doen, zich benadelen, en, als eufemisme, zich
doden, zelfmoord plegen (reeds 17de e.).
866. Te kort komen,
niet ver genoeg komen, vooral in het vervullen van zijn plicht, deze verwaarlozen;
ook: niet voldoende hebben van iets. De uitdr. is ontleend aan het werpen of schieten; vgl. het volgende nr. en het Hd. zu kurz fallen, kommen; Eng. to fall short. In de
zin van er slecht bij varen, ergens bij verliezen (Hd. zu kurz kommen; Eng. to come
short of something; Fr. ne pas trouver son compte a quelque chose; ne pas avoir sa
part; yperdre) kende men het in het Mnl. nog niet; wel te cort gaen.
867. Te kort schieten,
syn. van te kort komen, eig. niet ver genoeg schieten, het doel niet treffen (reeds
15de e.); vgl. het Vlaamse te kort bollen, eig. de bal niet ver genoeg doen rollen in

het balspel, fig. voor iemand in iets moeten onderdoen. Fr. tirer trop bas (lett.);
ne pas suffere, Hd. zu kurz schiessen (lett.); — mit etwas (fig.); nicht ausreichen,
fehlen; Eng. (eig.) to fall short (of the mark); to come short of a thing; to be short
of, to fail.
Aan het kortste eind trekken. Zie bij Eind.
868. Kortaangebonden zijn,
niet veel geduld in de omgang hebben, kregelig zijn, gauw boos worden. Het beeld is
ontleend aan honden die aan een korte lijn gehouden worden; men denkt dus aan:
weinig speelruimte hebben of laten (vgl. Fr. a méchant chien court lien). Hd. kurz
angebunden sein; Fr. avoir la tête près du bonnet; Eng. to be short-tempered.
869. De kost gaat voor de baat uit,
om voordeel te behalen, moet men zich eerst de onvermijdelijk eraan verbonden
onkosten getroosten. Vertaling of navolging van Lat. necesse est facere sumptum
qui quaerit lucrum, dat voorkomt in Plautus' komedie Asinaria (vs. 217). Deze
zegsw. komt o.a. als opschrift voor op het Bureau voor Handelsinlichtingen te
Amsterdam.
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870. Onze lieve Heer heeft rare kostgangers,
een schertsende uitdr. voor: er zijn wonderlijke mensen op de wereld. Sinds begin
19de eeuw in soortgelijke formulering bekend; vgl. echter reeds in GDS 76: „Men
vindt mennich seltzam moeder kint op eerden". Hd. Unser Herrgott hat allerhand
of mancherlei Kostganger; Herrgott, wie gross ist dein Tiergarten!
871. Erom koud zijn of raken,
erbij te gronde gaan, het leven erbij inschieten. Tenminste sinds de 17de e. bekend
(Huygens). Eig. de levenswarmte erbij verliezen; erom duidt oorspr. de in het verband genoemde of eruit blijkende oorzaak van het koudworden aan; vgl. je liegt
erom (de schrijfwijze omkoud is dus onjuist). Reeds Mhd.: „manec heidensch herze,
diu noch warm sint, diu werden drumbe kalt" (Dt. Wtb. 5, 77).
872. Koude drukte,
onnodige, onbetekende, flauwe (Lat. frigidus) drukte, poeha. Vgl. het 17de-eeuwse
een koude tijd, d.i. een slechte tijd; koude grimassen, malle, flauwe, onnodige
fratsen, waarmee te vergelijken is het Fr. une plaisanterie froide, „qui n'est pas
plaisante", dus flauw. In het Hd. kent men kalte Possen, grove grappen; kalt Ding,
„unni tzes Zeug"; kalte and unniitze Fragen; kalt Ding reden, eine faule, kalte,
lahme Entschuldigung (d.i. een kale uitvlucht); daarnaast vindt men kahle Possen
en ein kiihler Spass, „ein Schaler, kahler, eig. gehaltloser, denn aller Gehalt er
-wärmtigend";F.
in kald plezierke, geen vermaak.
In sommige streken spreekt men van familie van de koude kant, aangetrouwde
familie, eig. familie die ons koud laat; een koude oom of een koude zwager, een
aangetrouwde oom of zwager; een koude vader, een stiefvader. Vgl. Fr. un oncle
a la mode de Bretagne.
Dat raakt mijn koude kleren niet. Zie bij Kleren.
873. Van een koude kermis, reis of markt thuiskomen,
ergens slecht wegkomen, in zijn voornemen niet slagen, met de kous op de kop
thuiskomen, op de koffie komen. Vgl. voor koud in de zin van onbetekenend,
slecht n° 872. Sinds de 18de e. bekend; in de 16de e. echter reeds „ter quader
keermesse gheweest hebben". Ook zegt men van een verloren reis komen. Er zijn
geen equivalenten in de moderne talen.
Koud en heet uit een mond blazen. Zie bij Heet.
874. Met de kous op het hoofd of op de kop thuiskomen,
platzak of van een vergeefse reis thuiskomen, niet geslaagd zijn in zijn voornemen,
afgewezen worden bij een huwelijks- of ander aanzoek, bepaaldelijk met de gedachte
aan het droevige figuur dat men daarbij slaat. De kous als hoofddeksel moet hierbij
zeer wsch. opgevat worden als een soort van narrenmuts: op een schilderij van
Dusart wordt een muzikant die voor een vrolijk gezelschap speelt, afgebeeld met
een kous op het hoofd. In de l7de eeuw zei men ook met de broek op het hoofd
thuiskomen, dat in Groningen nog luidt: mit boksem om (op de) kop in hoes
komen. (Alle oude bewijsplaatsen van deze uitdr. hebben op het hoofd; er valt alleen
al daarom niet te denken aan een verklaring die berust op de gedachte aan een
ondersteboven gehouden kous (als blijk dat er niets in zit), die trouwens ook
overigens onwsch. is). Vgl. Fr. en revenir avec sa courte honte; attraper une Buse,
remporter une veste; être busé (Zndl. gebuisd zijn).
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875. Met kousen en schoenen in de hemel komen (en derg.),
zonder enige inspanning, op een gemakkelijke wijze in de hemel (resp. tot zijn doel)
komen. Men meent dat in deze zegswijze een herinnering opgesloten ligt aan de
vroegere voorstellingen van de reis naar de hemel. Grimm, Myth. 697, deelt namelijk
mede, dat vroeger bij verschillende Europese volken een dode „ausser dem fahrgeld
and dem schiff auch ein besondrer todtenschuh, onr. helsko, zum antritt der
langen wanderung mitgegeben and an die füsse gebunden wurde. Im Hennebergischen nennt man noch jetzt die den verstorbnen erwiesne letzte ehre den todtenschuh, ohne dass der gebrauch selbst fortdauerte, ja das leichenmal wird so
geheissen". En in West-Vlaanderen kent men nu nog zijne schoe'n tatsen (van
puntige spijkers voorzien), zich reisvaardig maken voor de eeuwigheid door de
laatste heilige sacramenten te ontvangen. Oorspronkelijk zal men dus gezegd
hebben met schoenen in de hemel gaan, waaraan dan later de kousen zijn toegevoegd. In fig. zin meestal met de ontkenning: niet op zijn gemak, maar na veel
moeite en inspanning een heerlijk doel bereiken. Eenvoudiger is de verklaring dat
wie met kousen en schoenen loopt, goed toegerust is voor de weg (misschien bepaaldelijk in tegenstelling tot degenen die tot boetedoening een pelgrimstocht op blote
voeten moeten ondernemen). Syn. was op (vilten) sloffen in de hemel komen.
Vgl. Hd. er geht nicht mit Schuhen and Strumpfen zum Himmel hinein; er will mit
Stiefel and Spornen in den Himmel; mit den Beinen lauft man nicht in den Himmel. Zie ook het liedje van Het verwaand kwezeltje (v. Duyse, O. Ned. Lied. n° 329):
Daar was een kwezeltje, die 't al wil verstaan,
Die meynde zachtjes in den hemel te gaan
Op hare zokjes
Schoetjes, houten blokjes;
Maar onzen Heere, die 't alles wel voorziet,
En wilde deze kwezel in den hemel niet.
876. Dat is niet kouscher,
dat is niet zuiver, niet in den haak. Dit kouscher of koosjer is het joodse kásjeer,
kosjeer, kosjer, Hebr. kosteir, dat betekent: volgens de godsdienstige voorschriften
geschikt, geoorloofd voor consumptie, ritueel rein. Hd. das ist nicht koscher,
kauscher; Eng. kosher; Fr. kacher. Het tegendeel heet treife.
877. Eén bonte kraai maakt nog geen winter,
men kan geen algemene gevolgtrekking maken uit een enkel voorkomend geval,
evenmin als men uit het verschijnen van een enkele bonte kraai (Corvus cornix, die
hier alleen 's winters verschijnt) kan besluiten dat de winter in aantocht is of zeer
koud zal zijn. Tenminste sinds de 16de eeuw bekend: „een bonte craeye en maect
gheenen couden winter, een swaluwe en maeckt den somer niet", Celestina K rij r°.
Syn. is één zwaluw maakt geen zomer, dat reeds bij Aristophanes voorkomt (De
Vogels, vs. 1681). Fr. une hirondelle ne fait pas le printemps; Hd. eine Schwalbe
macht keinen Sommer; eine Krähe macht keinen Winter; Eng. one swallow does
not make a summer (of the spring).
878. De kraaienmars blazen,
een scherts. uitdr. voor sterven. Wil ze misschien zeggen: de weg opgaan naar de
kraaien? (vgl. Vondels Roskam, vs. 148 en Geusevesper, 7). Ook de Grieken zeiden
als verwensing Éc ópcw oc loop naar de raven, de raven mogen uw lijk verteren!
Vgl. Fr. jouer de l'épée a deux talons; s'en aller au pays des taupes; Hd. Fersengeld
geben; abrutschen; Eng. to kick up one's heels; to kick the bucket.
185

879. (Dat is) kraakporselein,
eig. fijn Chinees porselein; fig. voor iemand die een zeer zwak lichaamsgestel heeft.
In de 18de eeuw ook kraakwerk genoemd, licht breekbare waar; eig. porselein dat
zeer licht kraakt en breekt. Voor de mening dat kraak (Sp. Portug. carraca, Fr.
caraque) hierin de naam is van de 16de-eeuwse vaartuigen waarmee dat porselein
werd aangevoerd, bestaat geen voldoende bewijs, al blijft het mogelijk dat het begrip
ermee geassocieerd is. Vgl. Fr. craquelé, porselein dat in het glazuur kleine barstjes
vertoont, en het samenstel van die barstjes zelf.
880. Kraakzindelijk (-net, -schoon),
uiterst zindelijk en net. In een groot gedeelte van Zuid-Nederland wordt gezegd:
kraken van properteit, reinigheid, d.i. zeer zindelijk zijn. Krakende net betekent
aldaar zeer net; het kraakt in dat huis van zuiverheid; al de dochters zijn krakende
van reinigheid. Vergelijkt men hiermee het Zuidnederlandse krakelen, lichtjes en
gedurig kraken (van een zijden kleed; zie ook Vondel, Maeghden, vs. 1184), dan
lijkt het niet onwaarschijnlijk dat men bij deze uitdr. te denken heeft aan een krakend kleed, d.i. een fijn, net of pas gesteven kleed. Anderen denken aan het kraken
van schoenen of klompen over een pas geschrobde en met zand bestrooide vloer.
Vgl. Fr. propre comme un oignon.
881. In de kraam liggen, komen,
bevallen zijn; moeder geworden zijn. In de 17de eeuw meermalen in 't kraam liggen.
Het znw. kraam had vroeger de bet. van uitgespannen doek, tentdoek, daarna die
van de door een gordijn of zeil afgesloten ruimte en wel bepaaldelijk het met gordijnen afgeschoten veldbed of bed, waarop een vrouw haar kroost ter wereld brengt,
het kraambed of kinderbed, en deze laatste bet. heeft het nog in de hier genoemde
uitdr. bewaard. Fr. faire ses couches; être en couche; accoucher; Hd. in den Wochen
sein, im Wochenbett liegen; ins Wochenbett kommen; Nederd. in den Kram kommen; Eng. to be confined; to be lying in; to be in the straw; to be brought to bed
(of ason).
882. In iemands kraam te pas komen,
hem dienen, voor hem goed uitkomen, door hem goed gebruikt kunnen worden bij
zijn optreden of in zijn betoog; vrijwel altijd in ongunstige zin gebruikt, met betr.
tot willekeurige handelwijzen of interpretaties. Kraam heeft hier de gewone bet. van
stalletje van een koopman, zodat de reeds in de 17de e. bekende uitdr. wil zeggen:
iets in zijn winkel of in zijn mars kunnen gebruiken; geschikt vinden om te verkopen.
Vgl. Fr. cela ne fait pas son affaire; cela lui botte (chausse, gante); Hd. dial. das
passt nicht in seinen Kram; Eng. that does not suit his books; that does not serve
his turn.
883. Een kraan (van een vent),
een knappe, geleerde, kranige kerel. Het znw. kraan acht men ontleend aan het Fr.
crane, dat vroeger tapageur, druktemaker, betekende, en ook „celui qui montre
quelque chose de très décidé." Ook als bijv. naamwoord wordt het gebruikt in
ongeveer dezelfde zin als ons kranig (vgl. Fr. a la crane = crá nement, blufferig;
faire son crane, bluffen; cráner = faire son crane of faire le crane; mettre son chapeau en crane, zijn hoed op drie haartjes zetten). In onze opvatting zegt men
in het Fr. un puits de science; un sublimeur; Hd. ein Ausbund von Gelehrsamkeit;
ein Mordskerl; Hecht (op school, een kei); Eng. a dab at (een kraan in).
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884. Zonder kracht of heerlijkheid; er is geen kracht of heerlijkheid aan,
gezegd van wat flauw, zonder pit of smaak is. Zinspeling op het Onze Vader zoals
het bij de katholieken gebeden wordt, met weglating van de woorden „Want Uw is
het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid", die voor een latere toevoeging
gehouden worden.
885. Voor een krats,
voor een kleinigheid, voor heel weinig geld. Naast krassen kende men ook voorheen
kratsen (Mnl. cretsen) en in de 17de eeuw komt voor geen krits voor: geen zier;
het lijkt dus wsch. dat krats in onze uitdr. bet. schrap, als iets gerings (vgl. gewest.
't schouw (scheelde) maar een krats). Anderzijds bevreemdt het dan dat niet ,voorkomt geen krats, en daarom lijkt de door J. H. v. Lessen in Album Baur geopperde
gissing niet onaannemelijk, dat krats een verbastering is van It. crazio, de naam
van een vroegere kleine Toscaanse munt (1 1/4 soldo).
886. Krenterig zijn,
schriel, niet royaal zijn; ook kleingeestig zijn; een Jan krent (Zaans) zijn. In de Zaanstreek is bekend een krent voor een Janhen, een gortenteller; in Groningen krinterg,
karig, vrekkig; krintjekakker, een overdreven zuinig man. Eig. is een (Jan) krent
een klein, onbeduidend man; vandaar kleinzielig, benepen, bekrompen, gierig, een
betekenis die zich op begrijpelijke wijze ontwikkelt uit krent als iets kleins. Op
associatie hiermee berust ook krentenweger, naast kruidenier, als schimpnaam van
een kleingeestig mens, iem. zonder ruime blik. Vgl. Fr. être pingre; Hd. knickerig,
knauserig, filzig sein; Eng. to be niggardly; stingy.
887. Een kribbebijter,
een twistziek persoon; een nijdas. Sinds ± 1700 bekend. Eig. een paard dat tengevolge van een slechte spijsvertering stuiptrekkingen heeft en daarbij in ruif en
kribbe bijt. In Zuid-Nederland kan kribbebijter betekenen een mager, gierig mens
(Hd. Krippenbeisser, een nijdig, twistziek, maar ook een oud en onbruikbaar mens;
Eng. (verouderd) a crib-biter; ook a wind-sucker), en kent men een werkw. kribbijten, kribbebijten, armoe lijden, op een houtje moeten bijten; ook plagen.
888. Bij iemand in het krijt staan,
hem geld schuldig zijn, ofwel een morele schuld jegens hem hebben. Eig. wil de
uitdr. zeggen dat iemands schulden met krijt nog opgeschreven staan op de lei of
de wand, bijv. bij een herbergier of een winkelier; vgl. de 17de-eeuwse benaming
de witten, de krijtstrepen op de lei, de schuld. Hd. bei einem in der Kreide stehen;
Fr. avoir une ardoise chez le boulanger; Eng. to be in a person's books.
889. Met dubbel krijt schrijven,
een veel te hoge rekening opmaken; vooral van een herbergier gezegd, die twee voor
een schrijft. Sinds beg. 17de e. opgetekend. Ook in Zuid-Nederland bekend, waar
men eveneens zegt met herbergierskrijt (Fri. mei kastlynskryt) of met vet krijt
schrijven. Vgl. Fr. marquer avec unefourchette; marquer double; Hd. mit doppelter
Kreide anschreiben; Eng. to reckon double; to salt a person's account.
890. In het krijt treden voor iemand,
voor hem in het strijdperk treden, zijn zaak verdedigen. Het znw. krijt (verwant met
het Hd. Kreis; Ndl. kreits; Fri. krite) bewaart in deze (overigens vrij jonge) uitdr.
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nog de betekenis van kampplaats, strijdperk, die het in de middeleeuwen had. De
oorspr. bet. was die van kring, cirkel, waaruit zich later die van afgeperkte ruimte,
strijdperk heeft ontwikkeld. In de 17de e. in 't perck treden. Vgl. n° 210.
891. Geen krimp geven,
het niet opgeven, niet in zijn schulp kruipen; eig. niet krimpen, terugtrekken, waarvan krimp geven als een omschrijving te beschouwen is: vgl. pas geven = passen.
Sinds de l7de e. bekend. Dat we in krimp een znw. hebben te zien, blijkt uit van
geen krimp weten, zich niet weten te bekrimpen, van geldverkwisters gezegd; daar is
geen krimp, hij heeft geen krimp, geen gebrek.
892. Bij kris en (bij) kras zweren,
eig. zweren bij Christus; bij alle heiligen; het tweede gedeelte is er voor de alliteratie
achtergevoegd. Vroeger ook bij kruis en (bij) kras. Fr. jurer par tous les diables of
tous les saints du paradis; Hd. bei allen Heiligen, hoch and teuer schwören; Eng.
to swear by all that is holy, good, sacred. — In de uitdr. kris kras, door elkaar, in
alle richtingen, moet men in kris een alliterende ablautende afl. van de stam van
krassen zien.
893. Dat zijn maar krokodilletranen,
geveinsde tranen, „tranen van gemaeckte droppen" (Huygens, Korenbl. 1, 28); een
gehuichelde smart. Vroeger gold de krokodil voor een vals, huichelachtig dier, dat
wanneer hij eerst een slachtoffer had gevangen, dit ging bewenen als hij het had
opgegeten (Maerlant, Nat. Bl. 4, 140 vg.), een mening die oorspronkelijk gold van
de harpijen en later op de krokodillen is overgebracht. Fr. evenzo larmes de
crocodile Hd. Krokodilstr nen; Eng. crocodile tears.
;

894. De kroon spannen,
boven anderen het hoogst uitmunten, de eerste zijn in aanzien en eer, alle anderen
achter zich laten. Het Mnl. crone spannen betekent eig.: zich de kroon binden,
vastmaken, waarbij men onder crone moet verstaan de krans, de lauwerkrans (als
het zinnebeeld van eer of roem), die iemand, bijv. door een overwinning, heeft verworven en op zijn hoofd zet. Vandaar dat crone spannen de betekenis kon aannemen van boven anderen zich onderscheiden, anderen overtreffen. Er zijn geen
equivalenten in de moderne talen.
895. De kroon op het werk zetten,
een in zichzelf reeds goed of goed begonnen werk op verdienstelijke of schitterende
wijze voltooien, er een waardig sluitstuk aan toevoegen. Ook in iron. toepassing.
Fr. couronner quelque chose; Hd. seinem Werke die Krone aufsetzen; Eng. to
crown, roemrijk voltooien. Vgl. het einde kroont het werk, Lat. finis coronat opus;
Fr. la fin couronne l'oeuvre; Eng. the end crowns all. Men zegt ook wel dit zet er de
kroon aan op, dit meet de maat vol, dit ontbrak er nog aan, „dit doet de deur dicht"
(Fr. c'est of voilà le bouquet!, le clou I), dat herinnert aan het Hd. das setzt der Sache
die Krone auf; Fr. mettre le comble (of le sceau) a quelque chose. De kroon op iets
zetten wil dan eig. zeggen: een gebouw voltooien door er de kroon, het bovenste
gedeelte, op te plaatsen (Fr. le couronnement d'un édifice). De uitdr. is niet oud.
Vgl. Eng. to place (of put) the cope-stone to one's handiwork.
896. Iemand de kroon van het hoofd nemen,
hem zijn erekrans ontnemen, hem schandvlekken, onteren. Een bijbelse uitdr.; zie
o.a. Job 19:9: „Mijn ere heeft Hij van mij afgetrokken, en de kroon mijns hoofds
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heeft Hij weggenomen" en Klaagl. 5:16: „De kroon onzes hoofds is afgevallen".
Hd. einem an die Krone greifen, die Krone abstossen, rauben.
897. Iemand naar de kroon steken,
eig. trachten hem de kroon = krans (zie n° 894), het teken van overwinning en
meerderheid, te ontnemen; vand.: met succes met hem wedijveren, hem dreigen te
overtreffen. Sinds begin 17de e. bekend. Er zijn geen equivalenten in de moderne
talen.
898. Daar is geen kruid voor gewassen,
daar is niets aan te verhelpen, dat is een hopeloos geval. Eig. gezegd met betr. tot de
dood: „Voer den Doot en is ghyen cruyt ghewassen" (GDS 91). Mlat. contra vim
mortis non est medicamen in hortis. Vgl. ook nullis amor est sanabilis herbis, door
geen kruiden is liefde te genezen (Ovidius, Metam. 1, 523).
899. De kruik gaat zo lang te water, tot zij breekt (of berst),
in eig. zin: men kan zo dikwijls met een broze kruik naar een put of bak gaan om
deze te vullen, totdat ze eindelijk tegen de kant breekt; in overdr. zin: men kan zo
dikwijls iets gevaarlijks of verkeerds doen, totdat het misloopt en men de slechte
gevolgen er van ondervindt. Reeds in het Mnl. bekend en alg. verbreid: Fr. tant va
la cruche à l'eau qu'elle se casse; Hd. der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht;
Eng. the pitcher goes so often to the well that it comes home broken at last.
900. Iemand het heilige kruis (achter)nageven,
hem verwensen; hopen dat hij niet meer terugkeert; vooral gebruikt na een onwelkom bezoek; eig. een kruis slaan achter iemand als voor de duivel, om zich tegen
zijn terugkeer te beveiligen. Hd. einem ein Kreuz nachschlagen; vgl. Eng. (a) good
riddance! — In Z.-Nederl. in overeenk. toepassing saluut en de kost (en de wind van
achteren).
901. Kruis of munt,
uitdr. die men bezigt bij het loten om iets door het opwerpen van een munt te laten
beslissen (Eng. toss), waarbij de uitslag bepaald wordt door de zijde waarop de munt
valt. Kruis is die zijde van het muntstuk, waarop een kruis gestempeld is, of de keerzijde. Bijna alle munten hadden in de middeleeuwen aan de ene zijde een kruis, en
wanneer dit er niet op stond, dan werd kruis genoemd die zijde, waarop de beeltenis
stond van de vorst; de andere zijde heette pila, vanwaar de Fr. uitdr. croix ou pile; pile
ou face; Eng. cross or pile; heads or tails. Synonieme uitdrukkingen zijn kop of letters
(of let); koppers of letters (vgl. Hd. Kopf oder Schrift); kop of leeuw; menneken of
letterken; hol of bol (bij het opgooien met een pet); munt of vlak (Twente), enz.
902. Acht (enz.) kruisjes achter of op de rug hebben,
tachtig jaar (enz.) oud zijn. Deze uitdr. berust op een zinspeling van de bet. „kruisvormige figuur" met het kruisvormige teken (X) dat bij de Romeinse cijfers het
getal 10 aanduidt; zij wil dus zeggen: zoveel tientallen jaren oud zijn. Misschien is
ook gedacht aan de gewoonte om de ouderdom van een koe door kruisjes op haar
horens aan te geven; zie Sart. III, 1, 23: „hy heeft die ses kruycen al op sijn hoornen". Op de rug doelt mede op de last der jaren die men te torsen heeft; vgl. Eng.
he has thirty years on his back; overigens zijn er geen equivalenten in de moderne
talen.
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903. Een kruiwagen hebben,
voortgeholpen worden door invloedrijke personen, door vrienden gesteund worden,
vooral bij het dingen naar een betrekking; eig. voortgekruid worden; vgl. Oostvl.
op iemands kordewagen mogen zitten, zijn vriend zijn, en de Eng. benaming coach
voor een docent die studenten voorthelpt, voor een examen klaarmaakt, repetitor
(Hd. Einpauker). Fr. avoir un piston, être pistonné; it a eu quelqu'un pour pousser
a la roue; tout se fait par compère et par commère, alles gaat naar gunst; Hd. den
Papst zum Vetter haben; Eng. to have some one at one's back.
904. Die een kuil (of put) graaft voor een ander valt er zelf in,
hij die een ander in het ongeluk wil storten, wordt dikwijls zelf daardoor getroffen.
De zegswijze is ontleend aan de bijbel, waar zij voorkomt in Spreuken 26:27: „Die
enen kuil graaft, zal er in vallen". Zie ook Psalm 57:7: „Zij hebben een net bereid
voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt; zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven: zij zijn er middenin gevallen ", en Psalm 7:16: „Hij heeft een kuil
gedolven, en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve (die) hij gemaakt
heeft". Vgl. Fr. qui tend un piège s'y prend le premier; Dieu vaut jeu; Hd. wer
andern eine Grube grdbt, fdllt selbst hinein; Eng. harm watch harm catch!
905. Kunst baart gunst,
wie een bijzondere kunst machtig is, wie over enigerlei kunstvaardigheid beschikt,
wekt daardoor licht genegenheid en een gunstige gezindheid bij anderen; wie wat
kan, vindt overal een goed onthaal. Reeds bij Cats. Fr. qui art a, partout part a;
Hd. Kunst macht Gunst; Eng. skill wants no good will.
906. Zo vraagt men de boeren de kunst af,
spottend gezegd (als afjacht) tot iemand die zich al te nieuwsgierig toont om te weten
te komen hoe men iets doet of gedaan heeft gekregen. De bedoeling is: een boer
zou misschien zo onnozel zijn om je dat te vertellen, maar ik niet; het accent, dat
nu op kunst valt, behoort dus eigenlijk op boeren te liggen. Zie b.v. Cats 2, 151 b
(ed. 1726): „Neen, vrient, soo plagh men een boer sijn kunst af te vragen" (in deze
vorm nog in Z.-Nederl.).
907. Met kunst- en vliegwerk,
met allerlei kunstmiddelen. Deze uitdrukking is ontleend aan het toneel, waar men
in de 17de eeuw onder kunstwerken verstond toestellen om natuurverschijnselen na
te bootsen en onder vliegwerken zulke, waarmee personen en zaken door de lucht
werden bewogen; zulk een stuk werd genoemd een spel met vliegwerken en
machinen; ook sprak men van vliegende werken of machines, die moesten dienen
„om persoonen, gedrogten, wagens en ander dingen over het Tooneel, en opwaards
en nederwaards te doen beweegen 1 ). Bij overdracht werd deze uitdr. gebruikt ter
aanduiding van allerlei kunstmiddelen die men bezigt om iets tot stand te brengen
of zijn doel te bereiken.
"

908. Op het kussen zitten of raken,
een regeringsbetrekking vervullen of krijgen; in de staats- of stadsregering zijn, aan
het bewind zijn of komen. Sinds beg. 17de e. bekend. De regeringspersonen in de
bèstuurscolleges van de Republiek en de steden zaten op kussens, voorzien van het
1) Wijbrands, Het Amsterd. Tooneel bl. 109, 111.
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wapen der stad, provincie, enz. Zuidndl. op de kussens zitten. Vgl. Fr. être assis sur
les fleurs de lis, een hoog rechterlijk ambt bekleden; Eng. to reach (be elevated) to
the woolsack, Lord Kanselier van het Hogerhuis worden; dial. cushion-man,
voorzitter.
909. Te kust en te keur,
in alle gewenste soorten, eig. naar wil (wens) en naar keuze, naar zijn welgevallen.
Kust is een afleiding van de wortel van kiezen, en kust en keur zijn dus zinverwante
woorden, die thans als identiek worden opgevat (vgl. n° 863); beide komen ze reeds
in de middeleeuwen voor. Fr. n'avoir qu'à choisir; avoir l'embarras du choix;
Hd. in Hulle and Fulle; Eng. to have picking choice of, to indulge one's fancy.
909a. Een noodzakelijk kwaad,
iets dat eigenlijk verwerpelijk, onaanvaardbaar is, maar dat men op de koop toe
neemt omdat men er niet buiten kan. Het is een klassieke uitdrukking, aangetroffen bij enige Griekse komediedichters (o.a. Menander, die het huwelijk een noodzakelijk kwaad, avayic aiov ►c of óv noemt), en van hen overgenomen door de
Romeinen als malum necessarium, en vandaar in de moderne talen; in het Nederlands
in de 17de eeuw als nodig kwaad (Hooft; Jan Vos).
910. Kwartier geven,
gewoonlijk met ontkenning in de zin van: geen lijfsbehoud schenken, zonder genade
allen doden; niemand sparen. Sinds beg. 17de e. bekend, wsch. naar Fr. donner
quartier, waarin quartier bet. „lieu oû quelqu'un se retire, et particulièrement lieu
de sureté", zodat onze zegswijze kan opgevat worden als: iemand een veilige plaats
geven; hem beveiligen tegen doodslag, zijn leven redden, hem behouden; vgl. evenwel Paul, Wtb. 401: „Den Sinn „Pardon" hat es erhalten, weil dem Gefangenen ein
Quartier eingeraumt werden muss". Fr. pas de quartier! Hd. (keinen) Quartier,
Pardon geben; Eng. to give (of show) no quarter.

191

911. Iemand de volle laag geven,
hem met verwijten overstelpen, hem de volle kracht van zijn toorn doen gevoelen;
syn. iemand de gladde laag geven. Sinds de 17de e. bekend. Onder een laag verstaat
men de gezamenlijke stukken geschut die op een zelfde dek van een oorlogsschip
opgesteld zijn, zodat de uitdr. eig. wil zeggen: iemand met alle kanonnen tegelijk
beschieten (een gladde laag is een batterij die van voren tot achteren doorloopt).
Vgl. Fr. lacher une bordée (d'injures) a quelqu'un; dire son fait a qqn.; Hd. in eig.
zin eine volle Lage geben; heftig über einen losziehen; Eng. to blow up a person;
to be down upon a p.; to bear the brunt, de volle laag krijgen.
In het laatste der dagen (enz.) Zie n° 303.
912. De laatsten zullen de eersten zijn,
bijbelse spreuk, ontleend aan Matth. 19:30; Marc. 10:31, of Luc. 13:30: „En ziet,
er zijn laatsten die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen
zijn". Men gebruikt deze woorden Of in schertsende zin om aan te duiden dat zij die
in een vertrek of bij een samenkomst het meest dringen, vaak nog achteraan komen
of aan het lagereinde geplaatst worden, Of om aan te duiden dat de minstgeachten of
eerst achtergestelden later hoog opklimmen, omdat zij door vroeger niet opgemerkte deugden uitblinken. Fr. qui sopt les derniers seront les premiers; Hd. die
Letzten werden die Ersten sein; Eng. the last shall be first.

913. Lachen als een boer die kiespijn heeft,
een scherts. omschrijving voor: niet lachen, maar integendeel een pijnlijk gezicht
zetten; thans wordt het meestal opgevat als: gedwongen lachen. 16de eeuw: „hy
lacht als of hy tandt-pijn hadde", naast „hy lacchet als een Peert dat bijten wil" en
„als een huyrpeert" (GDS 118, 130). Vgl. Zndl. zingen gelijk 'nen boer die tandpijn
heeft, voor: schreien. Hd. er lacht wie ein Töpfer der umgeschmissen hat; Eng. he
laughs on the wrong side of his mouth; Fr. rirejaune (Vl. groen lachen).
914. Wie het laatst lacht, lacht het best,
pas als de hele zaak is afgelopen, kan men zien wie zij tot voordeel is, wie er het
beste afkomt. Bij Tuinman 1, 307: Die na lachen, lachen zo wel als die voor lachen,
met de verklaring: „Het voor lachen is dikwijls ontydig en ongegrond, om dat'er
wel een hinkende bode achteraan komt, waar door het lachen schreyen word. Maar
die na lachen, verheugen zich over de goede uitkomst der zaak tot hun geluk, en
belachen die belachers. Dit lachen is best". Vgl. ook het 16de-eeuwse „So vele heeft
hy die 's avonts lacht, als smorgens" (Goedthals 141). Fr. rira bien qui rira le dernier;
Hd. wer zuletzt lacht, lacht am besten; Eng. he who laughs last, laughs best; better
the last smile, than the first laughter.
915. Iemand lagen leggen,
hem op heimelijke wijze in 't verderf trachten te storten; door kwade praktijken
zoeken te benadelen. De uitdrukking wil eig. zeggen: iemand strikken spannen,
welke bet. blijkt uit het Mnl. lage, dat betekent „een plaats waar een valstrik voor
iemand gelegd is", en vervolgens die valstrik zelf. Vgl. Lat. laqueos spargere; Fr.
tendre un piège, des embuches, un guet-apens a quelqu'un; Hd. jemand Fallstricke legen (erin laten lopen); eine Falle stellen; jemand eine Schlinge legen; ins
Garn gehen, erin lopen; Eng. to lay a snare (of a train) for a person.
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916. Aan lagerwal geraken, geraakt zijn, zitten,
achteruitgaan (-gegaan zijn) in zijn zaken, in een ongunstige maatschappelijke
positie gekomen zijn. In deze overdr. bet. sinds de 17de e. bekend. Onder de lagerwal verstaat men eig. het land, de kust waar de wind naar toe waait; als men met
een zeilschip dicht onder zo'n kust geraakt is, komt men er moeilijk weer vandaan
en loopt zelfs gevaar op die kust te stranden. Het tegendeel heet opperwal. Vgl. Fr.
être a' la cote; Hd. lett. auf Lagerwall geraten; fig. heruntergekommen sein; auf den
Hund kommen; Eng. to be in reduced circumstances; to come (be) down; to go to
pot; to be low.
917. Het is maar lak,
het is maar gekheid, bedrog, fopperij, larie. Daarnaast reeds vroeg lakken, foppen,
bedriegen, en verlakken in dezelfde zin (vgl. Hd. lackieren, bedriegen?). In lak
hebben aan iemand of iets, om iemand of iets niets geven (Fr. s'en battre l'aeil; Hd.
sich den Teufel um etwas scheren; Eng. not to care a button about) zal men eer en
overdrachtelijke betekenis van lak, valse beschuldiging (iemand een lak aanwrijven)
moeten aannemen: ik heb er lak aan betekent dus zoveel als: ik trek mij er even
weinig van aan als van een mij aangewreven smet. Niet zo wsch. is samenhang met
het Mnl. bijv. naamw. lak, flauw, loszinnig, een betekenis die ook in het Mnd. en
thans nog dialectisch in het Hd. voorkomt; die van zouteloos, flauw heeft het nog
o.a. te Deventer en in Twente, waar men zegt: 't èten is te zolt of te lak. Dat de
uitdr., doordat de oorspr. bet. niet meer wordt gevoeld, geassocieerd wordt met
lak = verlaksel, bewijst het Gron. da's moar lak mit ouweltjes, voor welk toevoegsel enen vergelijke iemand zijn feilen en boenders aantonen, waarin feil = fout,
is geassocieerd met feil = dweil, en het Haagse daar was een hele foelie (Fr. Poule)
en notemuskaat.
918. De lakens uitdelen,
degene zijn die alles regelt, de voornaamste, de baas zijn; gezag uitoefenen, het
commando voeren. Het is niet volstrekt zeker welk beeld aan deze uitdr. ten grondslag ligt, al lijkt het wsch. dat men moet denken aan een huisvrouw, b.v. de moeder
van een gesticht die over de linnenkast gaat en de lakens voor de verschillende
bedden uitdeelt; niet onmogelijk is evenwel dat oorspr. gezinspeeld wordt op een
of andere regeling in de lakenweverij. Vgl. de oude en gewest. nog bekende uitdr.
de kruiken bestellen, eig. voor de maaltijd zorgen; het Mnl. spenden, dat uitdelen,
maar ook: de zaken regelen, veel te zeggen hebben, betekent. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
919. Naar de lamp rieken,
gezegd van redevoeringen die vooraf bestudeerd zijn, waarop men lang heeft zitten
werken, eig. tot laat in de avond, als de lamp brandt; vervolgens in 't algemeen van
enig letterkundig werk waaraan te duidelijk te zien is hoeveel tijd en inspanning er
aan is besteed. De uitdr. is ontleend aan het Grieks en afkomstig van de redenaar
Pytheas (± 340 v. Chr.), die van de redevoeringen van de hem vijandig gezinde
Demosthenes beweerde dat zij naar de lampepitten roken. Minder gewoon is dat
riekt naar de olie; Servilius (1545) heeft naar arbeid rieken. Fr. sentir l'huile of la
lampe; Hd. nach der Lampe riethen; Eng. to smell of the lamp.
920. De lamp hangt of staat scheef, of voorover,
er is geldgebrek, krapte; men zit op zwart zaad. Wanneer er nog maar weinig olie in
de (bak)lamp is, wordt deze scheef gehangen of gezet om zodoende de pit, het
lemmet, er nog in te kunnen laten hangen. Vgl. ook het is huilen en de lamp vasthouden, het ziet er treurig uit.
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921. Tegen de lamp lopen of vliegen,
ook wel tegen de lampjes slaan, d.w.z. ertegenaan lopen, gesnapt worden; straf of
boete oplopen voor een begane overtreding. Voor de verklaring van deze zegswijze,
die niet ouder is dan de 19de eeuw, kan men denken aan uitdrukkingen als zich
branden, zijn vingers of handen branden, doch daar het lopen tegen een lamp volstrekt geen pijnlijke gevolgen behoeft te hebben, kan men de zegswijze misschien
eerder ontleend achten aan de dieventaal, waarin men onder een lamp een agent
van politie verstaat. Oorspronkelijk is zij dan gebezigd van een boosdoener die in
het volvoeren van zijn opzet op zulk een agent stuit. Onder militairen is ook gebruikelijk aan de lamp of aan de pan likken, zich schuldig maken aan een overtreding waarvoor men gestraft zal worden, waarbij natuurlijk aan een brandende
lamp (of een gloeiende pan) in de gewone betekenis moet worden gedacht. In de verb.
met vliegen denkt men zeker ook aan insekten die op een brandende lamp af komen.
Vgl. Fr. se bruller a la chandelle; tomber dans le pot au noir; Hd. libel anlaufen; auf
den Tee kommen.
922. Het land van belofte,
een heerlijk, gelukzalig oord. Een bijbelse uitdrukking. Eigenlijk moest men, volgens
Hebr. 11:9, zeggen het land der belofte (vgl. Mnl. dat lant der lofnisse), waaronder
men verstond Kanaän, het land dat God aan Abraham beloofde (Gen. 17:8), het
beloofde land, dat overvloeide van melk en honing (Exod. 3:8); vandaar bij overdracht voor heerlijk land, luilekkerland, in welke zin de uitdr. sinds de 16de eeuw
voorkomt. Fr. la terre promise of de promission; Hd. das gelobte Land, das Land
der Verheissung; Eng. the Land of Promise.
923. Het land hebben,
eig. zo gestemd zijn als een zeeman op het land, als een matroos „die koortsen haalt
op 't land, en lucht schept op de vloeden" (Vondel, Lof der Zeevaart, vs. 6). Ook
zegt men stierlijk het land hebben of het land hebben als een stier, d.w.z. als een
stier die aan een touw in de weide is vastgebonden. Hierbij behoort ook de uitdr.
iemand het land op jagen, hem in een ontevreden, gemelijke stemming brengen.
Het land aan iets hebben, het zeer onaangenaam vinden, er een hekel aan hebben;
eig. de landziekte (aan iets) hebben, waarmee te vergelijken zijn de mier, de pest,
de puist, een gruwel (Job 19:19; Ps. 106:40), het zuur hebben aan iets. Er zijn geen
equivalenten in de moderne talen.
924. Er is geen land met hem te bezeilen,
er is niets met hem te beginnen, te bereiken. Reeds beg. 17de e. in deze bet. bekend.
Bezeilen wil eig. zeggen: zeilende bereiken; een zeilschip is geheel afhankelijk van
de wind en men kan dus niet altijd met zekerheid zeggen waar men te land zal
komen, maar als men helemaal geen land kan bereiken, is het droevig gesteld.
Hd. mit ihm ist kein Auskommen.
Dezelfde gedachte wordt uitgedrukt in een geheel -andere beeldspraak in er valt met
hem niet te heggen of te weren, welke beide ww. betekenen een heg of andere afscheiding maken; dus: er valt met hem geen regeling te treffen omtrent de afbakeing van
elks gebied. Daarnaast (secundair) er valt met hem niet te eggen of te ploegen.
's Lands wijs, 's lands eer. Zie n° 1735.
925. Een Poolse landdag,
een bijeenkomst waar het zeer verward en rumoerig toegaat. Polen was sinds 1572
een kiesrijk: de koning werd door de vergadering der stenden gekozen, en daarbij
placht het zeer rumoerig toe te gaan. Ten tijde van de Republiek d. Ver. Nederlanden werden de vergaderingen der gewestelijke staten van Friesland, Drente,
Overij sel en Gelderland landdagen genoemd; thans kent men het woord nog wel in
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de bet. landelijke bijeenkomst. Vgl. Eng. Dover court: all speakers and no listeners;
Hd. einepolnische Wirtschaft; Fr. une maison de Bohême.
926. Het is zo lang als het breed is,
het maakt niets uit, geeft geen resultaat (hoe men het ook doet of opvat); in Z.Nederl. dat komt zo lang enz. Vaak ook gebezigd met betr. tot kosten die men
maken moet. Ontleend aan de opmeting, de berekening van de grootte van een
stuk land, doek enz. Sinds de 17de e. bekend (b.v. Huygens VI, 153). Vgl. n° 948.
Nd. dat is so lank ast brêt is; Eng. as broad as it is long; Fr. geen equivalent (vgl.
c'est bonnet blanc et blanc bonnet).
De verbinding al lang en breed wordt gebezigd als sterke bevestiging van het tijds
al lang, waarbij breed een eig. onlogische, maar sprekende versterking inhoudt;-begrip
tevens wordt daarbij echter de gedachte aan rust uitgedrukt; in hij was al lang en
breed thuis terwijl er nog naar hem gezocht werd is de voorstelling dat hij er al geruime tijd was en er op zijn gemak of rustig zat. Een verdere verschuiving vond plaats
in al hoog en breed, dat in dezelfde zin gebruikt wordt, en waarbij mogelijk de geografische bet. van deze termen een rol speelt.
927. Er van langs krijgen,
een duchtig pak slaag krijgen; een flink standje krijgen; dial.: bepraat, belasterd
worden; van zaken: lijden door het gebruik. Iemand er van langs geven, hem een
pak slaag toedienen, hem flink op zijn nummer zetten; eig. iemand langs, d.i. over,
zijn lichaam slagen toedienen. Niet voor de 19de e. aangetroffen.
Aan het langste eind trekken. Zie bij Eind.
928. Een lans breken voor iemand of iets,
voor iemand of iets in het strijdperk treden, hem of het verdedigen; een uitdr. die
ontleend is aan het ridderwezen, toen men met lansen in tournooien streed (voor de
eer van iemand). Fr. rompre une lance pour quelqu'un; Hd. fur etwas eine Lanze
einlegen; Eng. to break a lance for a person. Ouder is met iemand een lans breken
(sinds de 16de e. bekend), een strijd met iemand aangaan; met iemand strijden; iets
tegen een ander verdedigen; Fr. rompre une lance avec quelqu'un; Hd. mitjemand
eine Lanze brechen; Eng. to break a lance with a person.

929. Een nieuwe lap op een oud kleed,
gebezigd om aan te duiden: nieuwe gebruiken, nieuwe bepalingen en instellingen,
die van een geheel andere geest getuigen, dan die van het oude stelsel waaraan zij
toegevoegd worden, b.v. een wijziging in vrijgevige zin van een of ander artikel in
een wet van behoudende strekking; het nutteloze, ja schadelijke van zulk een wijziging wordt daarbij tevens bedoeld. De spreekwijze is ontleend aan de gelijkenis van
Jezus, die voorkomt in Matth. 9: 16-17; Luc. 5:36-37. Vgl. Hd. Niemand flickt
einen Lappen von neuem Tuch an ein altes Kleid.
930. Voor 't lapje gaan,
naar wens, voorspoedig gaan; eig. hetzelfde als voor de wind gaan, waarvoor men
in de 17de eeuw ook zei voor 't laken gaan, waarbij men met laken, evenals met lap
in deze uitdr., een zeil bedoelde. Ook werd het van de zeilen van een molen gezegd.
Hieraan zal onze uitdr. ontleend zijn en dus eig. willen zeggen: het gaat met de wind
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vlak vóór in het zeil (van de molen); daarna ook van schepen en zaken gebezigd; bij
overdr.: van een leien dakje gaan. Vgl. Fr. avoir le vent en poupe; avoir vent et marée;
Hd. vor dem Windefahren; Oberwasser haben; Eng. to be getting on swimmingly.

931. Iemand voor 't lapje houden,
hem voor de gek houden, hem iets op de mouw spelden. Het in deze zegswijze
voorkomende znw. lapje is het verkleinwoord van lap, dat voorheen betekende:
dom, traag mens. Vgl. het Hd. ein junger Lappe (vanwaar nog läppisch, närrisch),
waarnaast ook ein junger Laffe. Men neemt aan dat dit lappe, laffe eigenlijk
betekent: een kind dat lept, en vandaar sukkel, onnozele hals. Synoniem is maf, dat
in de 17de eeuw betekende: moe, traag, en als znw. een gek, in welke zin het in de
18de-19de e. gebezigd werd in de uitdr. iemand voor het mafje houden.

932. Weer op de lappen zijn,
een gewestelijk bekende uitdr. voor: weer hersteld zijn, weer op de been zijn. Onder
lappen verstaat men eig. de schoenzolen of lapzolen, zoals men in Zuid-Nederland
zegt (vgl. Hd. sich auf die Schuhlappen machen, ervandoor gaan); de uitdr. is dus
syn. met: weer op de been, op de proppen zijn. Dezelfde betekenis heeft lappen in
de uitdr. met iets op de lappen komen, ermee voor den dag komen, het ter tafel
brengen.

933. Iets lappen,
eig. een lap zetten in iets, iets herstellen, maken, in orde brengen, opknappen;
daarna: iets behendig verrichten, iets flikken (Hd. flicken), verhakstukken, klaarspelen, bakken, leveren; vgl. wij zullen dat zaakje wel opknappen. In deze fig. bet.
komt lappen reeds bij Anna Bijns voor; de thans gebruikelijke formulering het 'em
lappen is veel jonger. Fr.ficeler qqch; Hd. etw. deichseln (vgl. bedisselen). Eng. to fix;
to do the trick.
-

934. Hij is in de lappenmand,
hij is een weinig ongesteld, inz. hij sukkelt voortdurend met zijn gezondheid; eig.:
hij ligt in de mand om gelapt, hersteld, opgeknapt te worden (in Z.-Nederl. noemt
men een mand met verstelgoed een lapmand), ofwel: hij ligt in de mand met oude
lappen, hij is niet veel waard; vgl. (als komische navolging?) hij is in de voddenmand,
en voorts in de kazemat, in de pottenbank zitten of raken (reeds 16de e.); gewest. in
Z.-Nederl. hij is in de kriepstraat, bij kriepen = klagen, kreunen.
935. Hoe later op de dag, hoe schoner volk,
schertsende begroeting van gasten die nog laat in de avond komen; Zuidndl. hoe
later op de avond —. Schoon heeft hier wsch. de betekenis van: goed gesitueerd,
voornaam; de bedoeling is blijkbaar dat het netjes staat op een uitnodiging niet te
vroeg te komen (minder wsch.: dat de deftige mensen niet zo vroeg op de been zijn
als de gewone man). Hd. je später der Abend, je schoner die Gaste; (ook) feine
Leute kommen spat.
936. Op de lat,
op krediet, op de pof: zij halen alles op de lat. Lat is hier een synoniem van kerfstok;
een lange lat hebben, veel schuld hebben. Vgl. n° 678 en 782.
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937. Iets onder de leden hebben,
de kiem van een ziekte met zich omdragen, een ziekte bij zich hebben zonder dat ze
nog is uitgebroken; ook fig. De leden staat hier voor de gezamenlijke lichaamsdelen, het lichaam; onder duidt aan dat het euvel zich nog niet geopenbaard heeft
(vgl. daartegenover iets op de leden hebben, voorheen voor: schuld hebben). De
uitdr. komt reeds in het Mnl. voor. Vgl. Hd. es hat ihm schon lange in den Gliedern
gelegen.
938. Ledigheid is des duivels oorkussen,
lediggang leidt tot allerlei kwaad, is de oorzaak van veel slechtheid. Oorspr. zei men
in onze taal: een leegh mensch is een duyvels oorkussen (hoofdkussen), dat wil
zeggen: een luiaard is een plaats waarin de duivel zich gemakkelijk neervlijt; daar
legt hij zich als in een bed ter ruste en broedt dan allerlei kwaad. Vgl. Mnl. saertsheit
(wekelijkheid) of dertenheid (verwijfdheid) van herten, dat is des duvels coets (bed).
Fr. l'oisiveté est la mère de tous les vices (of engendre le vice); Hd. Müssiggang ist
des Teufels Ruhebank (of aller Laster Anfang); Eng. idleness is the root of all evil
of an idle head is the devil's workshop.
939. Leer om leer,
gelijk met gelijk vergelden; met gelijke munt betalen; dikwijls met de toevoeging
sla je mij, ik sla je weer. Eig. leder om leder, zoals men in de 17de eeuw zei: vgl. het
dial. lap om leer (eig. een schoenlap om een zool), Zuidndl. slag om slinger, en de
zegswijze oog om oog, tand om tand. Fr. a beau jeu beau retour; quitte a quitte;
rendre fève pour pois; Hd. Wurst wider Wurst; Eng. measure for measure; tit for tat.
940. Van leer trekken,
beginnen te vechten. Onder leer, eig. leder, moet worden verstaan de leren schede
waarin de sabel of degen, of het mes gestoken is; Kiliaan heeft nog voluit „het
sweerdt van leder trecken"; in de 17de e. komt de korte formulering reeds voor.
Fr. tirer l'épée du fourreau, de strijd aanvangen; ook dégainer; mettre flamberge
au vent;Hd. vom Leder ziehen; Eng. to draw one's sword; to go it.
941. Leergeld betalen of betaald hebben,
zoveel als: door schade wijs worden, geworden zijn, met iets een zodanige onaangename ervaring hebben opgedaan, dat men zich er niet meer aan zal wagen. Onder
leergeld, Mnl. leerkintsgelt, Mhd. lêrgelt, verstaat men in eig. zin schoolgeld; vandaar bij overdracht iets dat men moet geven, opofferen om iets te leren; de schade
die men ondervindt bij het verrichten van iets dat men nog niet goed kent, of van
iets dat nadelig is en waarvan men de eigenlijke aard nog niet heeft ondervonden
(vgl. dat is een goede les voor hem geweest). Reeds in de 16de eeuw: „Hy moet
leergelt gheven" (GDS 31). Vgl. het Fr. payer la folle enchère de quelque chose,
payer son apprentissage, son béjaune; Hd. Lehrgeld geben; Eng. to pay for one's
schooling; to pay dear for one's whistle.
942. Op dezelfde leest geschoeid zijn,
soortgelijk zijn, op dezelfde wijze ingericht zijn, van hetzelfde model zijn, overeenkomen (in aard en karakter); een uitdr. ontleend aan het bedrijf van de schoenmaker, die voor een paar schoenen van gelijke grootte en vorm dezelfde leest,
d.i. vorm, gebruikt. Sinds de 16de e. bekend in de vorm op een of op zekere leest
schoeien, aldus ingericht, gevormd zijn. Vgl. Fr. ils chaussent a même point, zij
komen goed met elkaar overeen; frapper (tout) au même coin; traiter tout le
monde a la même aune; Hd. über einen Leisten schlagen; Eng. to make one shoe
fit every foot.
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943. Het leeuwen(aan)deel van iets krijgen of nemen,
het grootste deel, vrijwel alles voor zich in beslag nemen (zonder de rechtmatige aanspraken van anderen te erkennen). Zinspeling op een oude fabel (Aesopus n° 258
en 260; Esopet n° 6; La Fontaine 1, 6), waarin verteld wordt dat verschillende
dieren met de leeuw op jacht gaan en afspreken dat elk een gelijk aandeel in de buit
zal krijgen. Als dan in het net van de geit een hert gevangen wordt, behoudt de
leeuw alles voor zich „quia nominor leo", omdat ik de leeuw ben. Evenzo Fr. la part
du lion; Hd. der Lbwenteil; Eng. the lion's share.
944. (Weer) met een schone lei beginnen,
(weer) beginnen nadat alle schuld vereffend is. Bedoeld is eig. de lei waarop iemands
schulden bij een winkelier worden opgetekend; als hij betaald heeft, wordt alles
uitgewist en heeft hij een schone lei, d.w.z. geen schulden meer. Veelal fig. met betr.
tot een positie waarin iemand verkeert, nadat zekere voorgevallen onenigheden
bijgelegd zijn of gemaakte fouten vergeven. De uitdr. is jong en er zijn geen equivalenten van in de moderne talen.
945. Dan is Leiden in last,
een variant op dan is Holland in last (zie ald.), met zinspeling op het beleg van
Leiden.

946. Het lek boven water hebben,
de toestand meester zijn, de grootste moeilijkheden te boven zijn. Ontleend aan
een schip dat een lek in de wand heeft, en waaruit men het water zo ver weggepompt
heeft dat de open plek boven de waterlijn is komen te liggen, zodat er geen water
meer naar binnen kan stromen en het schip drijvende blijft. Een jonge uitdr.,
waarvoor geen equivalenten bestaan in de moderne talen.
947. Lekker is maar een vinger lang,
men proeft iets lekkers slechts zolang het op de tong ligt, die ongeveer een vinger
lang is; daarna: alle genot is kortstondig. Sinds de 18de e. opgetekend. Vgl. voor
deze bepaling van maat het Mnl. vingermaal; duummael, de lengte van een vinger,
van een duim. Fr. morceau avalé n'a plus de gout.
948. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen,
gezegd van reeds gedane of nog te verwachten uitgaven, waarvoor geld op de ene of
andere wijze gevonden moet worden, bij vergelijking met een stuk stof waarvan men
iets moet afsnijden. Sinds de 17de e. bekend. Vgl. n° 926. Eng. it must be found in
the broad or the long.
949. Lens zijn,
ledig zijn, scherts. van een beurs gezegd; ook van een persoon wiens (speel)geld op
is; het beeld berust op dat van een pomp die lens is, d.w.z. geen water meer geeft;
vgl. het Antwerpse zijn pomp is af, hij heeft geen geld meer; pomp af, bekaf. In het
Westvl. kent men eveneens lents, lens, lengs, lins, krachteloos, mat (vgl. onze uitdr.
iemand lens slaan), ontzenuwd, naast lenzen, geld uithalen om te betalen, dat
herinnert aan het door Kiliaan vermelde lensen, solvere, betalen. De verdere etymologie is onzeker.
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950. Iemand de les lezen,
iemand een flinke berisping toedienen; hem een vermaning of een voorschrift geven.
Onder les moet eig. verstaan worden de voorlezing van de regels in een klooster of
een andere geestelijke vereniging; vgl. Mnl. enen die prime lesen; gewest. nog
enen de getiden veurlezen. In dezelfde zin iemand de levieten lezen, doelend op het
boek Leviticus uit het O.T., dat de rechten, wetten en inzettingen behelst die God
door Mozes aan Israël heeft gegeven, maar blijkbaar met de gedachte aan Leviet,
eig. iem. van de stam van Levi, vervolgens priester. Fr. faire la lecon a quelqu'un;
chanter a qqn.; chanter a qqn. sa gamme; Hd. einem den Text, die Leviten, eine
Lektion, das Kapitel lesen (vgl. iemand kapittelen, n° 757); Eng. to carpet, to
lecture a person; to read one his (of a) lesson.
951. Zich leuk houden,
zich onverschillig houden; doen alsof men zich iets niet aantrekt of met iets niet
bekend is. Sinds de 17de e. bekend. Leuk betekent eig. lauw, dus niet koud en ook
niet warm, onverschillig (vgl. Eng. luke, lukewarm, en Bredero, Groote Bron d. M.
63: mijn leuckerlaauwe siel). In een deel van Zuid- en Noord-Holland heeft het nog
de betekenis van lauwwarm; leuk water is dus lauw water.
952. Iets voor de leus doen,
voor de schijn, welstandshalve. Onder leus, Mnl. lose, verstaat men eig. wachtwoord, wapenkreet, strijdleus, daar deze slechts een uiterlijk kenteken is en met
bedrieglijke opzet gebezigd kan worden, is het gebruik in de onderhavige zegswijze
daaruit wel te verklaren. Vgl. Fr. pour la frime; pour la galerie (Belg. Fr.); Eng.
for show.
953. (Wat) leven in de brouwerij brengen,
maken dat er wat drukte, beweging, levendigheid, vrolijkheid ontstaat, b.v. in een
gezelschap, zelden in toepassing op vooruitgang in handelszaken. Volgens de legende afkomstig van de schilder Jan Steen, die in zijn verlopen brouwerij drukte aanbracht door er eendvogels te doen rondvliegen; waarschijnlijker is dat het spr. toen
al bestond en de anekdote alleen tot illustratie ervan dient. Vgl. Hd. Leben in die
Bude bringen; Eng. (Amer.) to make things hum.
954. In het leven zijn,
van ontucht leven, als hoer zitten of lopen, tippelen. Reeds in het Mnl. bekend: in
den leven sitten, ook int openbaar leven sitten, waarvan het eerste blijkbaar een
verkorting is; vrouwen van lichten levene. Vg. Fr. une femme de vie; faire la vie.
955. Een leven als een oordeel,
een verschrikkelijk leven, een hels lawaai; ook genoemd een leven van de andere
wereld, een leven van de drommel. Tenminste sinds de 18de e. bekend. Waarschijnlijk moet men eronder verstaan een leven zoals het op de jongste dag, op de dag des
oordeels, zal zijn. Vgl. Fr. un train de diable; un bruit d enfer; Hd. ein Hollen- (of
Heiden)lárm; Eng. a devil (of a hell) of a row. Vgl. no 1723.
Leven als God in Frankrijk. Zie bij God.
956. (Men moet) leven en laten leven,
men moet een ander ook zijn kans, zijn recht of zijn plezier gunnen, men moet niet
te streng zijn of te nauw dingen; veelal ook voor: men moet een oogje toe weten te
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doen, men moet bij een ander iets door de vingers zien opdat hij dit bij gelegenheid
ook jegens ons doet. In het Ndl. reeds in het begin van de 17de e. opgetekend
(WNT VIII, 1721) en dus niet ontleend aan Hd. leben and leben lassen, dat pas sinds
de 18de e. in gebruik is. Ook Eng. live and let live (1622); Fr. vivre et laisser vivre;
Sp. para vivir, dejas vivir (Gracian, Oraculo manual 192 [ 1653]).
957. Iemands levensdraad afsnijden,
hem doen sterven. Deze uitdr. vindt haar oorsprong in de klassiek-mythologische
voorstelling van de schikgodinnen Clotho, Lachesis en Atropos, welke laatste de
levensdraad, door de eerste twee gesponnen, zou doorsnijden op het ogenblik dat
voor iemands dood bestemd is. Deze voorstelling is niet in de oudheid aangetroffen,
doch dagtekent pas uit de middeleeuwen. Hiernaast iemands levensdraad is afgesponnen, zijn einde is daar, hij gaat sterven, of wel: hij is gestorven. Fr. couper,
trancher le fil de la vie a quelqu'un; Hd. einem den Lebensfaden abschneiden; sein
Lebensfaden is abgesponnen; Eng. to cut the thread of a person's life.

958. Iets op zijn lever hebben,
iets op zijn geweten hebben, schuldgevoel hebben (in deze zin nog in Z.-Nederl);
bij uitbr.: iets op het hart hebben, te vragen of te zeggen hebben. De lever gold
oudtijds als de zetel van verschillende gevoelens. Vroeger zei men ook., wellicht in
aansluiting bij de hier behandelde zegsw., van de lever gegeten hebben, schuld (aan
iets) hebben. Hd. etwas auf der Leber haben.
959. Licht en dicht,
niet solide, vooral van gebouwen gezegd, luchtig en niet hecht gebouwd. En heeft
hierin tegenstellende kracht: licht, maar toch dicht; licht, maar zo dat alles goed
gesloten, zonder scheuren of gaten is; vgl. kaal en knap. Men vindt in de 17de eeuw
in dezelfde zin licht en ondicht, maar dat is wsch. niet de oorspr. vorm (hoewel naast
bnw. met on- die zonder dit voorvoegsel soms dezelfde bet. hebben: vgl. guur en
onguur). Fr. une maison faite a la six-quatre-deux, of faite de boue et de crachat.
960. Zijn licht niet onder de korenmaat zetten,
zijn kennis en wetenschap niet verborgen houden, maar aan de wereld mededelen,
of, zoals men ook zegt, het licht op de kandelaar zetten of zijn licht laten schijnen
voor de mensen. Beide zegswijzen zijn ontleend aan de bijbel; zie Matth. 5:15-16:
„Noch steekt men ene kaars aan, en zet die onder ene korenmaat, maar op enen
kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis (zijn). Laat uw licht alzo schijnen
voor de mensen, dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in de
hemelen is, verheerlijken". Vgl. ook Marc. 4:21; Luc. 8: 16: 11:33. Fr. ne pas mettre
la lampe (of la lumière) sous le boisseau; Hd. sein Licht nicht unter den Schef.iel stellen; Eng. not to hide one's light under a bushel.
961. In lichte(r)laaie staan,
geheel in brand staan. Laaie, Mnl. laeye, is hier vlam, in welke zin dit woord in ZuidNederland nog zeer gewoon is. Als bijv. naamw. gebezigd in verbinding met licht
komt laai voor in de uitdr. in lichter) laaie vlam of brand, dat in de 17de eeuw
reeds voorkomt en niet in het gebruik mag worden afgekeurd. Vgl. Hd. lichterloh
brennen; Eng. to be in a blaze, in a light low.
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962. Een lichtmis,
iemand die een losbandig, ontuchtig leven leidt. Lichtmis, ook Maria-Lichtmis
genaamd, is het kerkelijk feest der reiniging van Maria (Purificatio Mariae), dat
op 2 februari gevierd wordt met een mis, waarbij vooraf een menigte kaarsen op het
altaar worden gewijd, waarvan vele gedurende die mis branden; ook bij de processie
droegen priesters, regeringspersonen, het volk en alle kleine kinderen een brandende
kaars; vandaar de naam lichtmis (Lat. festum luminum). Verschillende feesten werden eertijds die dag gevierd, die tot allerlei uitspattingen aanleiding gaven; ook
verlieten op die dag de dienstboden haar betrekking om te trouwen of van dienst
te veranderen. Ten gevolge hiervan heeft het werkw. lichtmissen, eig. Lichtmis
vieren, de betekenis aangenomen van uitspatten, zich aan losbandige vreugde
overgeven, en daarvan kan een nieuw woord lichtmis gevormd zijn met de bet.
losbol, onder invloed van licht (levis) en van samenstellingen hiermee van het type
lichtvink, lichthart en dergelijke. Geheel zeker is deze verklaring echter niet; zie
een andere in Ts 72 (1954), 118 vg. Fr. un débauché; Hd. Bruder Liederlich; Eng.
a libertine; a rip.

963. Het liedje van verlangen zingen,
pogingen aanwenden, moeite doen om iets dat men niet graag wil, uit te stellen;
vooral gezegd met betrekking tot kinderen die niet naar bed willen. Het ww. verlangen had vroeger, evenals nu nog in Zuid-Nederland, ook de betekenis van
verlengen, uitstellen. Vgl. Fr. trainasser.

964. De oudste liedjes zijn de beste,
oude, beproefde instellingen of gebruiken moet men niet veranderen; wat een lange
traditie heeft, is daarom al goed. 16de eeuw: „die olde doentgens syn noch die beste"
(GDS 88). Thans vooral in Z.-Nederl.; zie b.v. Streuvels, Dorpsleven 1, 247.
965. Liefde is blind,
in het voorwerp van ware liefde merkt men geen gebreken (lichamelijke of andere)
op of ziet ze over het hoofd. Ook in de attributieve verbinding blinde liefde. De
gedachte, in versch. vorm geformuleerd is, uiteraard, overoud, daar ze op een algemeen menselijke eigenschap berust. Bij de Romeinen o.a. in de uitdr. amans
amens „een verliefde is buiten zinnen", en nemo in amore videt „in de liefde ziet
men niets meer". Mnl. minne is blint (Maerlant, Wap. Mart. II, 314). Hd. Liebe
macht blind; Eng. love is blind (Chaucer); Fr. l'amour est aveugle.
966. Hij liegt dat hij zwart ziet (of wordt),
hij is een aartsleugenaar, eig. een die zijn leugens met kracht en geweld volhoudt,
zodat hij rood en blauw in het gezicht wordt (vgl. Eng. black, blauw; Hd. sich
ärgern, dass man schwarz wird). In Z.-Nederl. zegt men tot kinderen: uw neus is
zwart, je liegt. Vgl. Fr. mentir comme un arracheur de dents, un laquais; mentir a
faire trembler la maison; Hd. lagen, dass einem der Kopf raucht, dass sich die
Balken biegen, dass ihm der Dampf zum Maul herausgeht; Eng. to lie till one gets
black in the face; to lie like truth; like a jockey, a trooper, a conjurer. In dezelfde
zin liegen alsof het gedrukt staat, d.i. liegen zonder te haperen, alsof men het
oplas; vgl. 17de eeuw: of hij 't uit een briefje las; Hd. lagen wie gedruckt, wie telegraphiert; Eng. to lie like print.
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967. De lier aan de wilgen hangen,
de poëzie laten varen, zich niet meer met dichten ophouden. De uitdr. is ontleend aan
de bijbel, nl. aan Psalm 137, 2, waar wordt medegedeeld dat de Israëlieten de harp
aan de wilgen (Salix babylonica) hingen tijdens hun ballingschap in Babylonië, daar
zij de heilige liederen niet konden zingen die de vijanden van hen begeerden. De vermelding van de harp was voor vrij gebruik te beperkt, want deze past bij de hymne, de
lier daarentegen past bij de poëzie in 't algemeen. Fr. reposer sa lyre; Hd. die Leier
niederlegen; Eng. to hang one's harp on the willow(tree).

968. Branden als een lier,
uitstekend, flink brandend; voorheen wel bekend uit het liedje: „Jan brandt de lamp
nog? Moeder, als een lier". Ook zegt men het gaat als een lier, het gaat zonder haperen, het gaat vanzelf, welke uitdr. oorspronkelijker is dan de eerstgenoemde: lier
is hier oorspronkelijk de naam van een muziekinstrument met snaren die in trilling
werden gebracht door middel van een rad, dat de bespeler, de liereman, met een
kruk ronddraaide, terwijl hij tevens door middel van toetsen de snaren aansloeg.
Uit de zegsw. het gaat als een lier is als een lier geabstraheerd met de bet. zeer
goed en gemakkelijk, uitstekend, wat dan ook met andere ww. gecombineerd kon
worden.

969. Lieve kinderen hebben veel namen,
een bemind kind wordt met allerlei vleinaampjes vertroeteld. Een thans niet meer
algemeen, maar zeer oud sprw. (reeds in Prov. Comm. en GDS), gewestelijk ook
nog wel bekend („Laive kinder hebm n bult noamn", Ter Laan). Tuinman 1, 89 zegt
ervan: „Dit is genomen van de malle moertjes ontrent haare malle kindertjes. Men
moet op 't hooren dikwijls lachen. 't Is niet slechts myn kindje, myn engeltje, myn
lammetje enz.; maar ook myn hondje, myn schelmtje, myn guitje; en wat al niet?
Menigmaal is het laatste waarheid ". Hd. lieben Kindern gibt man viel Namen.
970. Daar helpt geen lievemoederen aan,
daar helpt niets aan, geen gevlei noch gesmeek; eig. geen „lieve moeder" zeggen.
Reeds in Prov. Comm. (n° 301). Vgl. voor de vorming Hd. duzen, „du" tegen
iemand zeggen; Fr. tutoyer, iemand met „tu” en „toi" aanspreken; Mnl. enen
boeven, iemand boef noemen; het 17de-eeuwse parlesanten (van Sp. par los santos);
sakrementen, „sakkrement" zeggen; het 18de-eeuwse krukken, voor „kruk" uitschelden; verder maren, d.i. „maar" zeggen; mevrouwen, mevrouw noemen (Eng.
to madam); soebatten, vleiend vragen, eig. telkens soebat, vriend, zeggen; foeteren
van 't Fr. foutre, enz. enz. — Daarnaast: daar helpt geen (lieve) vader of moeder
aan; in Z.-Nederl. ook: — geen lievenheren.
971. Lieverkoekjes worden niet gebakken,
gezegd tot een kind dat niet tevreden is met hetgeen men geeft of niet wil doen wat
men vraagt, maar zegt liever iets anders te willen hebben of doen; ook: de bakker
die lieverkoekjes bakt, is dood, of de lieve koekebakker is dood. Dit lieverkoek of
liefkoek herinnert aan het 16de-eeuwse lijfkoeck, liefkoeck, Mn!. lijfcouck en lijf
dat in Vlaamse stukken wordt aangetroffen. Ook kwam leefkoek-coubaker,
voor. Thans kent men in Vlaanderen nog lijfkoek, d.i. peperkoek, in Brab. lieverkoek, en voor kort in Breda leefkoek. Ook in het Hd. is Lebkuchen, een soort
honingkoek, bekend.
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972. In de lij liggen of raken,
achteruitgaan of -gegaan zijn in zijn zaken, achterop zijn, in de neer (eig. draaikolk,
tegenstroom) zijn. Onder de lij verstaat men de zijde van het schip, waarheen de
wind waait, die dus door het overhangende en uitgespannen zeil neergedrukt wordt
(en eventueel op het zwaard rust). Wanneer het ene schip de loef of de bovenwind
heeft, dan is het andere schip, dat onder de wind ligt, in lij, krijgt dus bijna geen
wind en gaat niet zo snel vooruit. In de 17de eeuw is de uitdr. in de lij in verb, met
verschillende ww. zeer gebruikelijk geweest (zie vele voorb. in het WNT, VIII, 2193
vg.). Vgl. Eng. to be at low-tide.
973. De lijdenskelk of de lijdensbeker ledigen of drinken,
het leed dat ons is opgelegd, dragen, moeten verduren; een beeld, ontleend aan de
bijbel, waar het lijden van Jezus als een bittere drinkbeker wordt voorgesteld (Matth.
20:22-23). De drinkbeker is in de Heilige Schrift en bij de oosterse dichters een
zeer gewoon zinnebeeld van iemands lot en de bedeling der Voorzienigheid. Jehova
is volgens het O.T. de grote huisvader, die een beker in de hand houdt waaruit hij
zowel andere volken als Israël laat drinken en het heldere vocht den brave, het troebele den goddeloze te drinken geeft. Vanhier beker van heil en verlossing, drinkbeker van Gods toorn of grimmigheid, bedwelmende gerechtsbeker enz. Jezus zelf
gebruikt de beker als een zinnebeeld der lotsbestemming, inzonderheid van Zijn
zwaar lijden. Vgl. Mnl. dat sure drincken. Fr. avaler, boire le calice; Hd. den
Leidenskelch leeren; Eng. to drain the cup of sorrow; to quaff the bitter cup.
-

974. Niet veel om het lijf hebben,
weinig te betekenen hebben, niet veel waard zijn. Sinds begin 17de e. bekend. De
beeldspraak is ontleend aan een arm mens, die niet veel kleren aan heeft; bij overdracht wordt dit toegepast op hetgeen arm, armzalig, pover, kaal of naakt is; dial.
niet veel om de hakken hebben. Vgl. Laurillard, Stekelkruid XLIX: „Als een vrouw
heel veel om 't lijf heeft, Heeft ze niet heel veel om 't lijf". Vgl. Hd. es hat wenig
(nichts) auf sich; Eng. there is not much in it; it is of little moment.
975. Iets (wel) uit zijn lijf laten,
het bepaald niet doen, er niet aan denken, zich er volstrekt niet geneigd toe tonen.
De voorstelling is blijkbaar: de gedachte eraan, het denkbeeld niet in zijn lijf, zijn
lichaam toelaten, het eruit weren. Sinds ± 1800 bekend.
976. Uit de lijken geslagen zijn,
onthutst, geheel verslagen zijn, uit de naven zijn. De uitdr., die sinds beg. 17de e.
gangbaar is, is ontleend aan het zeewezen. Onder de lijken (Nd. Liek; Hd. Leik)
verstaat men de touwen die als omlijsting, als rand om de zeilen vastgenaaid worden
en dienen om het uitscheuren te voorkomen. In letterlijke zin is dus uit de lijken
geslagen, uit de rand gescheurd, zoals bij storm vaak gebeurt met een zeil, en de fig.
toepassing laat zich daaruit wel begrijpen. Vgl. Fr. être jeté hors des gonds; Hd.
aus dem Häuschen sein; Eng. to be off the hooks of the hinges.
977. Eén lijn of dezelfde lijn trekken,
in gelijke zin als de ander ageren, samenwerken tot een zelfde doel. Sinds eind 16de
e. bekend. Vermoedelijk berust de beeldspraak op het samen voorttrekken van een
schuit of een wagen door mensen, vgl. Mnl. één seel trecken, nog in Z.-Nederl.
bekend, naast aan één koord trekken en één zeel spannen. Evenzo Fr. tirer sur la
même corde; Hd. an dem selben Seile ziehen; an einem Strange, an einer Leine
ziehen; Eng. to pull at the same rope; to (row and) pull together.
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978. Langzaam of zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet,
gezegd tot iemand die al te haastig te werk gaat en daardoor de zaak zou kunnen
bederven. Sinds de 17de e. bekend. Oorspronkelijk gezegd door de schipper van een
jaagschuit tot de jager, om te voorkomen dat de lijn waarmee schuit en paard verbonden zijn, door te hard trekken breekt. Vgl. Fr. qui va doucement va loin; qui
veut aller loin ménage sa monture; Hd. Sacht mit Bedacht hat's weit gebracht; Eilesehr brach den Hals; Eng. fair and slow (of softly) goes far in a day.
979. Lijntrekken of de lijn trekken,
een jonge uitdr. (eind 19de e.) voor: luieren, luilakken; een gesprek, een onderhoud
ongemotiveerd rekken en daardoor vervelend maken; iets voorwenden om vrij van
dienst te zijn. Doet men zeer lang over een gemakkelijke arbeid, dan noemt men dat
een goede, lange of een reuzelijn. In het Fries zegt men by lukt (trekt) oan 'e loailine
of it luije lyntsje, eig. hij trekt niet flink aan de lijn, maar laat haar slap hangen
(gezegd van iemand die een schip of een kar aan een lijn of een touw voorttrekt ?).
Vgl. het Zuidndl. zijn zeel niet overtrekken (in stukken trekken), zeer lui zijn.
Anderen houden lintrekken of de lijn trekken voor ontleend aan het soldatenleven.
Als bij een oefening in de z.g. compagnieschool niet voldoende manschappen aanwezig zijn om de exercitie uit te voeren, laat men door de beide manschappen naast
de guides van een sectie een lijn vasthouden, welke de lengte heeft van een sectie
soldaten. Deze lijn moet door beide manschappen steeds strak gehouden worden.
Zij hebben niets anders te doen dan die lijn te trekken en hun guides te volgen.
Luie en domme adspiranten zijn steeds tuk op dit werk en vandaar dat zulke mensen ook bij andere oefeningen met de naam lijntrekkers betiteld worden. — Vgl.
Fr. lambiner, lanterner; faire le paresseux; cagnarder; Hd. trödeln;faulenzen; Eng.
to slug; to lounge; to lollop.
980. Iemand met een zoet of zacht lijntje ergens toe brengen,
d.w.z. niet met geweld, doch op vriendelijke, kalme wijze iemand tot iets brengen
of verleiden; eig. gezegd van een trekdier, een paard, dat met een zachte teugel (lijn)
geleid wordt. Vroeger met een zoet toompje, nog Westvl. met een zoet toomken.

981. Iemand aan het lijntje hebben of krijgen,
hem in zijn macht hebben of krijgen; ook: op zijn hand hebben; tot zijn partij overhalen. Hoogstwaarschijnlijk moet lijntje hier worden opgevat in de zin van lang
touw, waaraan bijv. een paard loopt. Vgl. daarnaast (thans minder gewoon) iemand
aan zijn snoer hebben of krijgen, waarbij men aan een vissnoer kan denken, maar
misschien toch eer aan de snoeren van trekpoppen. Vgl. Fr. tenir quelqu'un en laisse;
Hd. jemanden am Faden, an der Schnur, am Schnurchen, am Bändchen, an der
Leine haben; Eng. to have a person on a string (iemand misleiden, bedotten).
982. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet,
d.i. als gij aalmoezen geeft of weldoet, geschiede het zo stil en onopgemerkt mogelijk; thans echter veelal ironisch gebruikt met betr. tot tegenstrijdige handelingen,
door een zelfde persoon verricht. De spreekwijze is ontleend aan Mattheus 6:3:
„Maar als gij aalmoes doet, zo laat uwe linker(hand) niet weten, wat uwe rechter
doet". Fr. la main gauche ne sache point ce que fait la droite; Hd. lass deine linke
Hand nicht wissen, was die rechte tut; Eng. the left hand shall not know, what the
right one does.
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983. Iemand links laten liggen,
zich niet (meer) met hem bemoeien, geen notitie van hem nemen, hem negeren.
De oorsprong is onzeker; oude bewijsplaatsen zijn niet bekend. Uit het begrip
links heeft reeds zeer vroeg zich dat van verkeerd ontwikkeld; ook bij de Romeinen
betekende sinister, evenals laevus, tegelijk links en ongelukkig, verkeerd, zodat
de uitdr. zou kunnen betekenen: iemand aan die zijde laten liggen vanwaar het ongemak komt, dus: er liefst niet naar omzien. Fr. planter là quelqu'un; tourner le
dos a qqn.; Hd. einen links liegen lassen; Eng. to give a person the cold shoulder;
to give one the cut (of the go-by).

984. Niet links zijn,
niet dom zijn; slim, gevat, ook niet links of slinks vallen. Links in deze zin is een
navolging van het Lat. laevus of scaevus, die eveneens zowel links als dom, onhandig
(Fr. gauche; Hd. linkisch) betekenen. Vgl. Fr. ne pas être stupide; Hd. nicht auf den
Kopfgefallen sein; Eng. to be no fool.

985. Iemand de loef afsteken,
hem in een bepaald opzicht te boven gaan, overtreffen, het van hem winnen. De
uitdr. is ontleend aan het zeewezen. Onder de loef (Hd. luv; Eng. luff) verstaat men
eig. die zijde van het schip, waarop de wind staat. Komt men nu met zijn schip aan
die zijde van een ander vaartuig, dan onderschept men de wind en beneemt zodoende aan dat vaartuig het voordeel van de wind. Dit noemt men thans de loef
(af)winnen of afknijpen (Nd. einem Schiffe die Luv abgewinnen of abstehen). De
fig. toepassing in de zin van: het van hem winnen vloeit hier vanzelf uit voort.
Vgl. Fr. dámer le pion a quelqu'un; l'emporter sur qqn.; Hd. einem den Rang ablaufen; einem den Wind aus den Segeln nehmen; Eng. to cut a person out; to get to
the windward of a person (zeldzaam). Vgl. n° 972.
986. Iemand een loer draaien,
hem beetnemen, een poets bakken, een kool stoven. In geheel Noord- en ook hier
en daar in Zuid-Nederland bekend. De oorspr. van deze zegsw., waarvan geen oude
bewijsplaatsen zijn overgeleverd, staat niet vast, maar niet onaannemelijk is dat
zij aan de valkerij ontleend is. De op vliegend wild, inz. patrijzen, afgerichte valken
beschrijven kringen hoog in de lucht (zij heten aanwachters); wordt een patrijs door
de valkenier, met behulp van zijn hond, opgejaagd, dan gaat de valk in duikvlucht
op hem af en slaat hem. Moet de valk weer bij de jager terugkomen, dan lokt deze
hem door met een loer te zwaaien, d.i. een uit twee op elkaar gestikte stukken leer
vervaardigd, met zaagsel opgevuld voorwerp, enigszins in de gedaante van een vogel.
Het dient dus als schijnprooi, waarmee de valk voor de mal gehouden wordt, en er
wordt inderdaad mee gedraaid. De overdr. toepassing vloeit daar vanzelf uit voort.
Minder wsch. lijkt de verbinding met uitdr. als iemand ollen (eig. prullen, vodden)
draaien; iemand een foef (eig. lap, vod) bakken; iemand knotjes (eig. bosje, kluwentje) draaien, voordraaien, waarnaast een wkw. knotten, verzinsels vertellen, guitige
streken uithalen; iemand knopen draaien, hem bedotten, en het 17de-eeuwse lorren
draaien, bedriegen, smokkelen, en lorrendraaierij, bedrog, smokkelarij, naast lorling-, lordlingdraaierij, waarin lorling eig. betekent een stukje touw waarmee een
rietdekker het riet of het stro vastmaakt, een afleiding (oorspr. lordling) van lord,
Ostfri. lurd („alte Lappen oder Fetzen, bz. aus alten aufgedrehten Schifftauen gefertige lose Garne od. lockere Drähte, womit Schiffsseile etc. ... umwickelt werden").
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987. Eigen lof stinkt,
lof die men zichzelf toezwaait, is antipathiek, wekt weerzin. Het gebruik van stinken
in de zin van: afkeer of tegenzin inboezemen, verfoeilijk zijn, was voorheen zeer
algemeen en in 't bijz. sprak men van stinkende zonden, en bij of voor iemand stinken, b.v.: „haer boose werden voor Gods aenscijn stincken" (Everaert 13). Het spr.
is oud (reeds Mn!.) en algemeen. Hd. eigen Lob stinkt; Fr. qui se loue, s'emboue;
Eng. self-praise is no recommendation; Lat. (Mlat.?) laus in proprio ore sordescit;
propria laus petet of sordet.
988. Lont ruiken,
onraad bespeuren; vermoedens krijgen. Reeds bij Hooft. Eig. de reuk gewaarworden
van een smeulende lont, die een ergens aangebrachte lading (van een mijn, voor een
aanslag) tot ontploffing moet brengen. Fr. sentir, découvrir la mèche; Hd. Lunte
riechen; Eng. to smell a rat; to smell garlic (knoflook).
989. Het is lood om oud ijzer,
het is zowat hetzelfde, zij ontlopen elkaar niet veel; vrijwel uitsluitend in ongunstige
zin gebezigd: het een is al even slecht, al even weinig waard als het ander. De zin is
eig.: de ruil van die twee levert geen voordeel op, maar het is de vraag of men hierbij
aan een vergelijking van de waarde van die twee stoffen heeft te denken: lood is meer
waard dan oud ijzer. Misschien moet men eer denken aan een tegen elkaar afwegen
van het gewicht: als vracht en ballast, of als een last die men te torsen heeft, geven
lood en oud ijzer elkaar weinig toe. De uitdr. wordt het eerst vermeld door Sartorius
II, 10, 79 (zie ook III, 5, 97), die als synoniem geeft, „sulcke groet, sulck antwoordt".
In de moderne talen zijn er geen equivalenten, wel soortgelijke uitdrukkingen.
990. Uit het (in Z.-Nederl. zijn) lood geslagen,
onthutst, verbouwereerd. In het lood betekent recht, in den haak, waarbij met lood
bedoeld wordt het paslood of schietlood (Fr. fil a plomb), dat de metselaar of de
timmerman gebruikt om te zien of iets recht (vgl. loodrecht; Hd. lotrecht; Fr. a
plomb) staat en niet helt. Vandaar in het Mn!. te lode staen, met het paslood onderzocht worden. Van iets dat niet loodrecht staat, zegt men dat het uit het lood hangt;
ook van iemand die scheefhangend op een stoel zit. Vgl. Fr. sortir d'aplomb, perdre
son aplomb, van zijn stuk raken.
991. Het loodje moeten leggen,
het gelag moeten betalen, ervoor moeten boeten, de dupe zijn; ook: het onderspit
delven, eraan te gronde gaan. Onder loodje is oorspronkelijk te verstaan een loden
plaatje of een penning die men moet overleggen om iets te kunnen ontvangen (tegen
betaling). Hoe de zegsw., die sedert het begin van de 17de eeuw bekend is, precies
is ontstaan, is echter niet bekend.
992. De laatste loodjes wegen het zwaarst,
het laatste gedeelte van een langdurige, zware arbeid valt dikwijls het moeilijkst,
het zwaarst. In deze vorm niet oud; bij Sartorius echter vindt men (III, 6, 10): „alle
lootkens wegen", zodat het aannemelijk is dat de spreekwijze is ontleend aan het
afwegen van koopwaar, waarbij de het laatst opgelegde loodjes (kleine gewichtjes)
de doorslag geven. Gewoon was vroeger er een loodje op leggen, er een schepje op
leggen, het wat aandikken, en ook een loodje in het zakje werpen of leggen, ook een
duit in het zakje doen. Vgl. Fr. it n'y a rien de plus djfflcile a écorcher que la queue;
Hd. das dickste Ende kommt nach; der lange Weg macht den müden Mann; Eng. the
last mile is the longest (one).
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993. Loon naar werken (ontvangen),
voor hetgeen men verricht heeft ontvangt men een beloning die evenredig is (of
behoort te zijn) aan het gepresteerde. Meestal in negatieve zin gebezigd: voor euveldaden past de daarop gestelde straf. Niet voor de 17de e. opgetekend en, hoewel
geen eigenlijk bijbels woord, stellig ontstaan door gedachte aan de gelijkenis in
Matth. 20. Hd. wie die Arbeit, so der Lohn; Fr. tel travail, tel salaire.
Loop naar de pomp. Zie bij Pomp.
994. Een loopje met iemand nemen,
hem beetnemen, bedotten, syn. van bij de neus hebben, te pakken nemen, dial. met
iemand gaan kuieren, hem bedriegen; 17de eeuw bij 't linkerbeen krijgen. Eig. dus:
met iemand weglopen, of zoals men in Groningen zegt, iemand op de kar nemen
of krijgen, en in Friesland immen foar de kroade (kruiwagen) ride, waarmee te vergelijken is het dial. met iemand gaan kruien, het Zuidnederlandse met iemand
schurgen (= kruien), iemand op de kruikar nemen en met iemand varen of drijven
in de zin van met hem gekscheren. Vgl. ook n° 252. Fr. faire aller quelqu'un; la
faire a qqn.; Hd. einen am Narrenseilführen; Eng. to hoax a person.
995. In de lorum zijn,
in opgewonden toestand verkeren; in de war, verbijsterd, ook: dronken zijn. Misschien luidt de uitdrukking oorspronkelijk in dolorum (dolorem) zijn, welke vorm
in het Westvl. voorkomt naast dolore, doliorum, doleorum, dolorium, daljoren,
voor bedwelming, duizeling, en die onder invloed van dol een vervorming zijn kan
van het Lat. delirium, Fr. délire. In het Fries zegt men: by is hwat yn'e doljorum;
in Groningen: in de loerom, ook in de lorum wezen, aan de draai zijn; in Oud
in de loerem nemen, in 't ootje nemen. De juiste verhouding van vele dezer-Beirland
vormen tot elkaar dient nog nader te worden onderzocht. Vgl. Hd. molum, zugedeckt
sein; Eng. to be at sea; to be all abroad.
996. Het lot valt altijd op Jonas,
gezegd met betr. tot iemand die altijd tegenspoed heeft, die het altijd ongelukkig
treft. Ontleend aan het bijbelboek Jona, waarin verteld wordt dat Jona, door den

Heer opgeroepen om te prediken tegen Ninive, vluchtte in een schip dat naar Tarsis
zou gaan; er kwam een zware storm, en de schepelingen, die tevergeefs hun goden
hadden aangeroepen, wierpen het lot, om te weten wie schuld droeg aan dit onheil,
en het lot viel op Jona, die toen op zijn eigen aandringen overboord werd geworpen.
Vandaar een Jonas, iem. die het altijd ongelukkig treft (Jonas is de vorm uit het
N.T. (Matth. 12:40); het O.T. heeft Jona).
997. Hij is van lotje getikt,
hij is niet wel bij zijn hoofd; hij heeft een slag van de molen beet; hij is onnozel; bij
verkorting alleen hij is getikt. Ook leest men hiervoor hij is van lorretje gepikt, van
nolletje geprikt; hij staat als lotje getikt. In Groningen: met lotje bezeten, betikt,
bedonderd, betoefd zijn; ook vraagt men daar: bist belotjet of hijlendal belotjet,
ben je bezeten? Bij Harrebomée (2, 37) hij is van lorretje gepikt, met de verklaring:
de dwaas doet als de papegaai: hij praat wel, maar spreekt niet (vgl. hij is van het
hondje gebeten). Een afdoende verklaring aangaande de oorsprong is vooralsnog
niet te geven. Vgl. Fr. être toqué, cinglé; avoir le cerveau fêlé; Hd. einen Sparren
(zu viel) Naben; mit der Latte laufen; ubergeschnappt sein; Eng. to be touched in the
head, crackbrained; to be cracked in the filbert.
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997a. Staan, erbij staan of staan te kijken als verdomde Louis of Lowietje,
er beteuterd bij staan, met de mond vol tanden staan, of men geen tien kan tellen. Gewoonlijk verklaard als een toespeling op Lodewijk, de koning van Holland (1806-' 10),
de broer van Napoleon, die geheel van deze afhankelijk was en herhaaldelijk door
hem op het matje werd geroepen. Misschien is dit echter een latere interpretatie; `verdomde' past niet in deze context en duidt eer op een begrip als `het zwarte schaap'. Er
zijn vooralsnog te weinig bewijsplaatsen en gegevens om dit te kunnen uitmaken.
998. Loven en bieden
een sedert de middeleeuwen voorkomende uitdr. waarvan de ware bet. niet meer
wordt gevoeld. Onder loven verstond men: een zekere som voor iets vragen, zodat
loven het werk is van de verkoper die een prijs vraagt voor zijn waar, en bieden
dat van de koper die zegt hoeveel hij ervoor geven wil. In het Mnl. kende men ook:
veilen ende bieden. ,Fr. marchander; Hd. fordern and bieten; markten undfeilschen;
Eng. to haggle; to bargain.

999. Iemand niet kunnen luchten (of zien),
hem niet kunnen uitstaan; eig. niet kunnen ruiken (noch zien), welke betekenis het
wkw. luchten in de middeleeuwen reeds had; in de 17de en 18de eeuw ook kunnen
luchten of lijden. Vgl. Zuidndl. iemand niet kunnen (ge)rieken. Fr. je ne puis le
souffrir, sentir, le voir (même) en peinture; Hd. einen nicht (er)riechen, nicht ausstehen kónnen; Eng. I cannot bear (the sight of) him.
1000. Om een luchtje gaan of raken,
een niet meer alg. bekende uitdr. voor doodgaan, om zeep gaan, verdwijnen; eig.
uitgaan om een luchtje te scheppen (en niet weeromkomen); vgl. Fr. se donner de
l'air, ervandoor gaan. Te Zandvoort zegt men om een lechie geen voor: een dutje
gaan doen; in Groningen en elders orri 'n lochie gaen, om zeep gaan, tenietgaan, in
vlammen opgaan; Zaans: om een lochie zijn, verbranden. Vgl. Eng. to go to pot.

1001. Luchtkastelen bouwen,
of ook kastelen in de lucht bouwen, vervuld zijn van ijdele droombeelden, hersenschimmen; zwanger gaan van grootse, maar lichtzinnig gevormde, ondoordachte
onderwerpen, die later „in rook opgaan"; zich (of ook anderen) zonder genoegzame
grond een schone toekomst voorspiegelen, zich vleien met overdreven en ongegronde verwachtingen en fraaie plannen. Deze zegsw. sluit wsch. aan bij een klassieke traditie; reeds in het Lat. komt in nagenoeg dezelfde zin voor in aere aedificare,
in de lucht bouwen. Evenzo Fr. bátir en l'air of faire, bátir des chateaux en Espagne;
Hd. Luftschlósser bauen; Eng. to build castles in the air.
1002. Op zijn luimen liggen,
een niet meer alg. bekende uitdr. voor: op de loer liggen; dial op de luimen of zin
luimpje liggen. Het is niet met zekerheid te zeggen of wij in deze uitdr. met de onbepaalde wijs van een ww. (Mnl. lumen, belagen; later in de zin van: scherp kijken naar,
loeren op) of met het meerv. van een znw. te doen hebben (vgl. een soortgelijk geval
bij naar iemands papen dansen); vgl. ook de syn. uitdr. op zin luipen liggen. Fr. être
a l'affut; être, se tenir aux aguets; Hd. auf der Lauer liegen; lauern auf; Eng. to lay in
wait for a person; to be upon the catch.
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1003. Dat luistert nauw,
dat vereist grote nauwkeurigheid in de behandeling of bewerking, dat moet heel
precies gebeuren. Luisteren wordt gebezigd in de zin van reageren op: het schip
luistert heel goed naar het roer, een kleine beweging van het roer is voldoende om de
koers van het schip te veranderen. In deze zin moet het ook worden opgevat in de
hier bedoelde uitdr.: nauw luisteren wil zeggen: dadelijk reageren op afwijkingen
in de behandeling, zodat men die behandeling zeer zorgvuldig moet inrichten om
het gewenste resultaat te bereiken. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1004. Wie luistert aan de wand, hoort zijn eigen schand,
wie tracht door afluisteren iets te vernemen dat niet voor hem bestemd is, moet
vaak horen dat hij het zelf is die over de tong gaat. Een typisch moralistisch sprw.,
in het Ndl. niet voor de 19de e. opgetekend, in het Fr. en Engels vroeger. Hd. wer
horcht an der Wand, vernimmt seine Schand; Fr. qui écoute aux portes, entend plus
qu'il ne désire; escouter m'a mis a honte; Eng. listeners never hear good of ' themselves (1647).
1005. Een luistervink,
iemand die iets afluistert; sedert de middeleeuwen voorkomende benaming, met de
bepaalde betekenis van: hij of zij die gesprekken afluistert (en veelal daarvan misbruik maakt; zie ook het voorgaande sprw.). Vgl. luisteren als vinken, als een vink.
Andere samenstellingen met vink zijn: goudvink (iemand die rijk is), rietvink
(iemand met een piepende stem), distelvink (iemand die gemaakt vrolijk is) vlasvink (iemand die op het vlasveld werkt), roervink (oproermaker), lokvink (iets dat
aanlokt); sletvink, lichtvink. Vgl. Hd. Dreckfinck, eig. bergvink, fig. een vuil mens,
Mistfink, Schmierfink, Schmutzfink, enz. Het znw. vink wordt hier in oneigenlijke
opvatting gebruikt om persoonsnamen te vormen van ongunstige betekenis, evenals
vogel: een rare vogel (Fr. un drole d'oiseau), een kale vogel, een spotvogel, tent
, galgevogel, nachtvogel, schimpvogel, enz. — Fr. un écouteur (aux portes);-vogel
être aux écoutes; Hd. ein Lauscher, ein Horcher (an der Wand); Eng. an eavesdropper.
1006. Luk raak,
op goed geluk, in het wilde weg. Letterlijk: het is een geluk als het raak is, het is

maar toeval als het treft. Reeds in GDS, met een toevoegsel dat thans niet meer in
gebruik is: luckeraeck, boter in dassche; bij Spiegel „'t Avontuur is ront. Lok raak"
(1 Nov.). Hd. auf gut Gluck; aufs Geratewohl; Fr. a tout hasard; au petit bonheur;
Eng. hit or miss; at haphazard.
1007. Iemand in de luren leggen,
hem foppen, bedriegen; in Zuid-Nederland: iemand in de luiers leggen. Eig. iemand
als kind behandelen, en vandaar beetnemen, bedriegen. Dezelfde ontwikkeling
van betekenis nemen wij waar bij de uitdr. iemand in de kleren steken; iemand te
kakken zetten; iemand in de doeken doen; iemand doeken; iemand in het pak
duwen (of steken); iemand in de wieg leggen; iemand in de broek steken, enz.
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1008. Die het eerst komt, het eerst maalt,
die het eerst komt, wordt het eerst geholpen, zoals in vroeger tijd hij die het eerst met
zijn koren aan de banmolen kwam (d.w.z. de molen bij welke men verplicht was zijn
graan te laten malen), ook het eerst bediend werd. In de middeleeuwen luidde de
uitdr. voren comt, voren maelt en die eerst ter molen comt, sal eerst malen (Prov.
Comm. 240). Fr. premier venu premier moulu; Hd. wer zuerst kommt mahlt zuerst;
Eng. first come first served.
Een blauwe Maandag; Maandag houden. Zie n° 196.
1009. Met de Prins over de Maas geweest zijn,
heel wat meegemaakt hebben. Zinspeling op de expeditie van Prins Willem I in
1568, waarbij hij op een avontuurlijke manier de Maas overtrok. Voorheen ook
gebezigd in erotische beeldspraak, als variant op over (de) Rijn gevaren zijn, gezegd
van een meisje dat geslachtsgemeenschap heeft gehad. Sinds ± 1600 bekend.
1010. Met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden,
de behandeling die gij iemand laat ervaren, zult gij op uw beurt van hem ondervinden. Ontleend aan Matth. 7:2, en tenminste sinds het begin van de 16de eeuw
als spr. bekend (Everaert 97; GDS 21), evenals in het Fr., Eng. en Duits.
1011. Iemand op 't mad (mat) komen,
een nog slechts gewestelijk bekende uitdr. voor: iem. overvallen, op een kritiek of
ongelegen ogenblik komen. In Friesland iemand over 't mat komen. Het znw. mad,
bijvorm van made, een afleiding van de stam van maaien, betekende vroeger een
zekere landmaat en is thans nog in Oost-Friesland en Noord-Holland bekend als:
de strook gronds die telkens door een zwaai van de zen, het mes van de zeis, wordt
schoongemaaid, het afgemaaide gedeelte tussen twee zwaden. Nemen we aan dat
mad in deze uitdr. die bet. heeft, dan kan ze oorspronkelijk betekenen: iemand

onder 't maaien inhalen, in welke zin inderdaed het Zaanse iemand op 'et mad(t)
kommen gebruikt wordt; maar ook in de overdrachtelijke zin van iemand op de
daad betrappen.
1012. Mager als brood,
gewoonlijk broodmager, zeer mager, d.i. niet dik, niet vet, schraal van lichaam,
evenals ongeboterd brood, met woordspeling tussen de twee bet. van mager; vgl.
kiplekker naest zo lekker ats kip, met woordsp. tussen de twee bet. van lekker, en
broodgoed naast zo goed als brood (Fr. bon comme le pain); Zuidndl. hij is houtmager naast zo mager als een (brand)hout. Vgl. être sec comme un pendu (d'été);
maigre comme un coucou, un chat de gouttière, un bas; comme un cent de clous,
un balai; Hd. so mager wie ein ausgenommener Hering, ein Stockfisch, ein Dachschindel; Eng. as thin as a lath (vgl. Ndl. mager als een lat), a hurdle, a lark, as lean
as a rake. — In Z.-Nederl. o.a. nog: zo mager dat hij in een fles haver kan pikken.
1013. Er maar iets van maken,
zijn taak niet behoorlijk volbrengen, zijn werk zonder zorg verrichten, afraffelen,
er met de muts naar gooien. Deze uitdr. sluit aan bij de zegsw. niet weten wat men
van iets maken moet, het niet weten te verklaren, het niet begrijpen, niet weten wat
het uitmaakt. Als men de delen of aspecten van een zaak niet behoorlijk tot een
geheel weet te verenigen, ontstaat er een wanprodukt en deze gedachte leidde tot de
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hier behandelde uitdr. — Niet duidelijk is hoe de tegenwoordige volksuitdr. maak het
nou! te verklaren is, die wordt gebruikt voor: loop heen! je zegt maar wat. Misschien sluit zij aan bij iemand iets wijs maken of anders bij het te bont of te bar
maken.
1014. Maling aan iemand of iets hebben,
zich om iemand of iets niet bekommeren, om iemand of iets niet geven, iets niet
willen doen. Deze jonge uitdr. kan enerzijds vergeleken worden met zulke als: de
pest, een puist, het mier hebben aan iets of iemand, en anderzijds, daar maling
betekent draai, slag, klap (vgl. een losse maling, een draai om de oren) als afl. van
malen, draaien, met het vroegere ergens den draai van geven of hebben, het niet
willen doen, het verdraaien. Fr. se moquer de, se , ficher de quelqu'un; s'en battre

l oeil, la paupière; Hd. sich nicht um einen (be)kummern; ich blase (huste, pfeife,
male) dir was! das ist mir Wurst! Eng. I do not care a button for him; be biowed!
blow him!

1015. Iemand in de maling nemen,
hem in het ootje nemen, voor de gek houden, een loopje met hen nemen (n° 994).
Hoogstwaarschijnlijk moet men eig. onder maling verstaan het ronddraaien bij het
bochten of door middel van een touw dat om iemand geslingerd is en aan welks
beide uiteinden heen en weer getrokken wordt, zodat hij die erin zit, ronddraait en
zijn bezinning verliest. Steun vindt deze verklaring in de Westvl. uitdr. iemand in de
slingerkoorde houden, hem tot speelbal maken, met hem gekken, en het 17deeeuwse iemand slingeren, hem voor de gek houden; in de maling komen, door het
volk op de straat omsingeld en van de ene naar de andere kant getrokken, gestoten
worden. Vgl. Fr. faire tourner of aller quelqu'un; Hd. einen hanseln; Eng. to string
one; to put one on a string. — In dezelfde zin iemand in de veiling nemen, sinds
± 1900 bekend. Als veiling hier hetzelfde woord is als dat voor openbare verkoping,
is misschien te vergelijken iemand erdoor halen.
1016. De Mammon dienen,

of aan de Mammon offeren, d.i. de rijkdom dienen, alleen voor het geld leven.
Mammon is een Aramees woord dat rijkdom of gewin betekent; als personificatie
komt het voor in Matth. 6:24, waar Jezus tot Zijn discipelen zegt: „Gij kunt niet
Gode dienen en den Mammon", waarin het later ten onrechte is opgevat als de naam
van een Syrische en Phoenicische afgod. Fr. servir le Mammon; Hd. dem Mammon
dienen; Eng. to serve Mammon.
1017. Een man een man, een woord een woord,
een eerlijk man houdt zijn woord; eig.: zo waarlijk als een man in de beste zin van
het woord een man is van eer, zo is ook zijn woord te vertrouwen. Ook in het Hd.
ein Mann, ein Wort; ein Wort, ein Mann (zie Graf and Dietherr, Deutsche Rechts
blz. 227 en 230: „nach deutschem Rechte verbinden alle Verträge ohne-sprichw.,
Rucksicht auf eine besondere Form, wenn nur die gegenseitige Uebereinstimmung
des Willens ausser Zweifel steht"). Vgl. Hd. Manneswort, Mnl. manwaerheit, eer,
mansgeloofwaardigheid, en mantrouwe, woord van eer, waarbij men in de middeleeuwen gewoon was iets te beloven. Fr. un honnête homme na que sa parole; chose
promise chose due; Eng. an honest man is as good as his word (of his bond); word
of honour, done!
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1018. Met man en macht,
met alle beschikbare krachten, met aller hulp. Verbastering van met man en maagd,
waarin maagd op zijn beurt verbasterd is uit maag, blijkens het Mnl. man ende
maech, d.i. leenmannen en bloedverwanten. In Zuid-Nederland: iet tegen man en
maagd vertellen, tegen iedereen vertellen.
1019. Anderhalve man en een paardekop,
een gering aantal mensen, t.w. als publiek, als opkomst op een vergadering enz.
Ontleend aan een anekdote die voorkomt in het volksboek van Uilenspiegel (maar
ook elders), volgens welke deze, toen hij als kind eens alleen thuis was, dit gezegd
zou hebben als antwoord op de vraag van een bezoeker of er iemand thuis was: de
bezoeker keek nl., zittend op zijn paard, over de onderdeur naar binnen.
1020. Door de mand vallen,
hetzelfde als door de ben, de mat, het net vallen, iets moeten bekennen dat men eerst
heeft geloochend. Vgl. in de middeleeuwen van der carren vallen, met zijn mond vol
tanden staan, geen bevredigend antwoord kunnen geven; 16de eeuw van den planc
vallen, voor de verleiding bezwijken (eig. in 't water vallen). Op de oudste plaatsen
waar de uitdr. voorkomt, betekent zij in algemene zin: niet slagen, daarna:
beschaamd staan, met schande van iets afkomen; ook zijn bewering niet kunnen
staande houden. De uitdr. kan ontleend zijn aan een geval dat men staat of zit in een
mand met zwakke bodem, waardoor men eindelijk heenzakt, waarbij men dus zijn
steunpunt verliest en zich niet staande houden kan. Inderdaad schijnt men vroeger
wel een ongewenste vrijer in een mand met zwakke bodem opgehesen te hebben,
waardoor hij heen moest zakken; vandaar dat door de mand vallen ook de betekenis
had van een blauwtje lopen (vgl. een korf krijgen, n° 862); van iemand die zakt bij
een examen zegt men in Z.-Nederl. ook hij valt erdoor gelijk door een mande zonder
boom.
1021. Mank gaan,
gebrekkig, kreupel gaan, hinken, dus niet goed gaan; in overdrachtelijke zin gebrekkig zijn, evenals het Lat. claudicare, Fr. clocher, in de uitdr. die vergelijking, dat
bewijs gaat mank, is niet juist. Vandaar bij uitbreiding aan iets mank gaan, gebrekkig zijn in het genoemde opzicht, aan dat euvel lijden; aan hetzelfde euvel mank
gaan, met hetzelfde zedelijk gebrek behept zijn. Ouder in verb, met hinken: „nu
merck ic van wat voet dat ghy hinct" (Celestina, vert. 1550). Evenzo Hd. hinken;
Eng. to halt; comparisons never go on all fours.
1022. Mans genoeg zijn,
eig. in genoegzame mate een man zijn, mannelijke kracht bezitten, en dus in staat
zijn, t.w. om datgene te doen wat in de bepaling is uitgedrukt. Het Hd. kent niet
alleen Manns genug, maar ook Esels genug, Narrs genug, enz. Vandaar ook sedert
de 17de eeuw veel, heel wat mans zijn, sterk, krachtig zijn, „zijn man staan" (Hd.
viel Mannes sein); en thans iets mans zijn, iets aankunnen, tot iets in staat zijn.
Vgl. Fr. être homme a; être de taille a; Eng. to be man enough; to be the man to.
1023. Iemand de mantel uitvegen,

hem een standje maken, een strenge berisping toedienen, scherp doorhalen, hem een
katje of een bekattering geven. Een ironische uitdrukking waaraan dezelfde gedachte ten grondslag ligt als aan iemand de oren (Zndl. de bol) wassen, iemand
afkammen, uitveteren, af kwispelen, afrossen, iemand een schrobbering geven.
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Oude bewijsplaatsen zijn niet bekend. Vgl. Fr. trousser la jaquette a quelqu'un;
recevoir une fameuse brossée; Hd. einem den Pelz ausklopfen, den Kopf waschen;
Eng. to dust a person's jacket of coat.
1024. Iets met de mantel der liefde bedekken,
een fout, overtreding of tekortkoming vergoelijken; een zwakheid of verkeerdheid
van zijn naaste niet verbreiden, maar verbergen. Deze uitdr., die niet voor de 18de e.
is opgetekend, kan ontleend zijn aan Gen. 9:23, waar verhaald wordt hoe Sem en
Jafeth, toen hun vader Noach, door de wijn bevangen, zich onwelvoeglijk ontbloot
had, een kleed namen en uit heilige schroom achteruitgaande, daarmee huns vaders
naaktheid bedekten. Nog duidelijker wordt het door de oudere vertaling, daar deze
in plaats van kleed werkelijk mantel heeft. Zeeman en Laurillard houden het ervoor
dat dit gezegde ziet op deze bijbeltekst, doch wijzen tevens op Paulus' woord de
liefde bedekt alle dingen, waarvan het een aanschouwelijke uitbreiding zou kunnen
zijn (1 Cor. 13:7; vgl. ook Spreuken 10:12; 1 Petrus 4:8). Door anderen wordt
wederom gewezen op de middeleeuwse gewoonte om bij wettiging van een onecht
kind dit onder de linker slip van de mantel der moeder bij het opvolgend huwelijk
mee te nemen; zulk een kind heette mantelkind. Vgl. Fr. couvrir quelque chose du
manteau de la charité; Hd. etwas mit dem Mantel der Liebe zudecken; Eng. to cover
something with the cloak of charity.
1025. De mantel (zijns meesters) is op hem gevallen,
gebezigd om aan te duiden dat iemand opvolger en geestverwant van zijn meester is.
De zegswijze is ontleend aan het bijbelse verhaal van Elia die zijn profetenmantel
wierp op de schouders van Eliza, ten teken dat hij hem tot zijn dienaar en medewerker verkoos (1 Kon. 19:19; 2 Kon. 2:9-14). Eng. his master's mantle is fallen
upon him.
1026. Van alle markten thuis zijn,
veelzijdige praktische kennis hebben, met velerlei zaken bekend zijn. „Landloopers
en kramers, die alle markten bywoonen, leeren allerlei boosheden en bedriegeryen,
die daar op in zwang gaan. Dit past men dus toe op een doortrapt, geslepen en bedreven mensch" zegt Tuinman (1, 185). In de 16de eeuw bij Sartorius III, 1, 89
lezen we: Hij is van alle marckten weder gekomen, dat ter vertaling dient van duodecim artium est. Zo ook R. Visscher, Brabb. 23; Gew. Weuw. 3, 57; „Weet ik een
gat, gy weet een spyker: gy zijt van alle Merckten weer gekomen "; Van Effen, Spect.
7, 209: „Halfgeleerden, die zich verbeelden, dat ze van alle markten weer gekomen
zijn "; zie ook 10, 175. Van alle markten thuis zijn staat dan zeker voor: „van alle
markten thuisgekomen zijn", of moet voor een samensmelting gehouden worden van
op alle markten thuis zijn en van alle markten weergekomen zijn. Fr. avoir bien
couru les foires; savoir toutes les foires de Champagne; être de tous les métiers;
être au poll et a la plume; Eng. to be for all waters; to be up to all dodges: Hd. in
allen Siitteln gerecht sein; mit allen Hunden gehetzt sein: die Kniffe and Fiffe weg
— Een geheel andere betekenis heeft de uitdr. van alle markten thuiskomen,-haben.
nl. die van: nergens voor deugen, nooit slagen, dat oorspronkelijk gezegd is van
koopwaar die op alle markten gebracht is en nergens verkocht wordt.
1027. Bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen,
eerst bij de afloop of achteraf kan men iets goed beoordelen. De oorspr. betekenis
van deze sinds het begin van de 17de e. opgetekende uitdr. schijnt te zijn dat men
bij het einde, het aflopen van de (jaar)markt, als het op het verrekenen aankomt
(op slot van rekening), de ware aard van de kooplui, bijv. hun royaliteit, eerlijkheid,
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of schraapzucht eerst leert kennen. In de middeleeuwen immers bleven de kooplui
tot aan het einde der jaarmarkt; dan werd verrekend en had men natuurlijk de
meeste geschillen en chicanes. Vandaar bij overdracht: dikwijls leert men iemand
pas goed kennen, wanneer men van hem moet scheiden, wanneer het erop aankomt;
zijn goede of meestal slechte eigenschappen komen dan aan de dag, zijn ware inborst blijkt dan eerst. Vgl. Fr. on ne peut juger de la farine que quand le pain est
cuitl); Hd. wenn man vom Markt geht, lernt man die Marktleute kennen; Eng. one
cannot judge of the flour before the bread is made.
1028. Op marode gaan, zijn,
op pad gaan, zijn, t.w. om vermaak te zoeken of voor onrespectabele bezigheden.
Deze uitdr. is gevolgd naar het Fr. aller a la maraude, dat gezegd werd van soldaten
die op het platteland gingen plunderen; in deze bet. was de uitdr. voorheen ook bij
ons gangbaar, in Z.-Nederl. verstaat men er nog thans onder: uit stelen gaan. In de
dieventaal betekent in de merode in de armoe, de dalles.
1029. Veel in zijn mars hebben,
vroeger in de zin van: veel (geld)middelen tot zijn beschikking hebben; thans voor
veel weten. Vgl. heel wat in zijn mandje hebben (Harreb. 2, 64b), in de benne hebben
(Twente); in zijn kabas, in zijn doos hebben; in zijn ransel hebben. Onder een mars
verstaat men eigenlijk een korf waarin een koopman, een marskramer zijn waar
draagt. In Groningen en elders zegt men ook geen cent in de mars te hebben voor:
niets op zak hebben, en: niet veel (of niets) te zeggen hebben, en uitpakken voor:
laten zien wat men weet (Fr. vider son sac). Vgl. Fr. avoir quelque chose dans le
ventre; Hd. Grütze (im Kopf) haben; etwas im Sack haben; Zwirn im Kopfe haben;
Eng. to have something in one's wallet.
Er zijn martelaars en profeten. Zie n° 81.
1030. Een bedrijvige Martha,
een bedrijvige vrouw, een zorgvuldige, drukke huisvrouw; ontleend aan Luc.
10:8-42 („Martha was zeer bezig met veel dienens"). Hd. eine geschuftige Martha;
Eng. to be a (busy) Martha.
1031. Voor de mast zitten,
de spijs die men op zijn bord heeft, niet op kunnen, verzadigd zijn terwijl men nog
voedsel voor zich heeft; niet verder kunnen, dial. voor de dam en voor Pampus
zitten. Deze zegswijze houdt men voor een verminking van het bijv. naamwoord
vermast (volt. deelw. van vermassen, machteloos maken), door iets overweldigd,
overladen, machteloos.
1032. Zijn matten oprollen,
weggaan, zijn biezen pakken. Niet voor de 19de e. opgetekend. We zullen hier niet
moeten denken aan vloermatten, maar eerder aan de matten die rondreizende kunstenmakers op de grond leggen om er hun kunsten op te vertonen, voor welke
mening kan pleiten het gelijkbetekenende Westvl. zijn schilderij oprollen en elders
gaan zingen, vertrekken.
1) De in sommige woordenboeken gegeven vert. au bout de l'aune faut le drap is onjuist, daar
dit nooit anders heeft betekend dan: alles heeft een eind (zowel met betrekking tot de tijd als
tot de ruimte).
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1.033. Door de mazen van het net kruipen,
nog net, op listige wijze, weten te ontkomen aan de bepalingen der wet; een beeld
ontleend aan de jacht of de visvangst, en eig. gezegd van een dier dat door de mazen
van het hem gespannen net, en dus aan het gevaar, ontkomt. Vgl. Fr. glisser entre
les mains; l'échapper belle; Hd. durchwischen; durch die Lappen gehen; Eng. to
crawl through a knothole; to have a narrow escape.
1034. Van meet af aan,
van het begin af, bij het begin beginnend (al of niet bij herhaling). Meet is een term
uit het kinderspel, die betekent: honk of uitgangspunt, een streep van welke af men
werpt bij het knikkeren enz.; men houdt het woord veelal voor ontleend (via de
school) aan Lat. meta, eindpaal, grenszuil van een renbaan; het is echter niet uitgesloten dat het een oorspr. Ndl. woord is, etymologisch verwant met meten en
maat. Vgl. Eng. from the outset.
1035. Melk op wijn is (kwaad) venijn,
het is zeer schadelijk na wijn melk te drinken. Een oude, op praktische ervaring
berustende gezondheidsregel; vermeld bij Goedthals (a° 1568) en bij De Brune in
de vorm „Wijn op melck is goed voor elck; Maer melck op wijn, dat is fenijn".
Fr. vin sur lait, c'est souhait; lait sur vin, c'est venin.
1036. Zijn melk optrekken,
eig. van een koe gezegd die geen melk meer geeft, bijv. enige tijd vóór het kalven, of
als zij door een onbedrevene gemolken wordt; fig. voor: zijn woord terugnemen,
zich niet houden aan wat men eerst verzekerd, beloofd of beweerd heeft; dial. ook
zijn room optrekken; ook in Zuid-Nederland is deze uitdr. bekend. Fri. de molke
opluke.
1037. Veel in de melk te brokk(el)en hebben,
veel te zeggen, veel in te brengen hebben; eig. veel hebben om in de melk te doen,
om een lekkere, dikke pap klaar te maken; in goeden doen zijn, en vandaar bij overdracht: veel te zeggen hebben, het tegengestelde van het 16de-eeuwse smal pappen.
Sinds begin 17de e. opgetekend. In het Hd. zegt men er hat viel in die Milch (of in die
Suppe) zu brocken, hij is welgesteld (Fr. avoir de quoi faire bouillir la marmite).
Vgl. verder erbij introkken, vroeger in iets brokken, erbij inschieten; Hd. einbrocken,
bij iets, bijv. een hachelijke onderneming, geld op 't spel zetten en „laten zitten",
inschieten.
Overvloeien van melk en honing. Zie bij Land van belofte.
1038. Meniste(n)bruiloft.
Hieronder verstond en verstaat men (gewestelijk) het ledigen van beerputten, dat
bij nacht geschiedt, met woordspel tussen bruid, aanstaande vrouw, en het nu verouderde bruid, drek, welke gelijkheid in vorm aanleiding gaf tot allerlei uitdrukkingen als de vuile bruid (drek); de bruid uitdragen, trouwen, leiden, de beerput
ledigen; bruidleider, beersteker, nachtwerker. Daar nu de menisten vroeger, in de
17de eeuw, als stemmige mensen bekendstonden en hun bruiloften zonder veel
rumoer vierden'), evenals de nachtwerkers des nachts stil hun werk verrichten, zo
1) In de l8de eeuw waren de menisten niet meer zo eenvoudig. Van Effen, Spect. 1, 200 zegt
o.a. Hunne Bruiloften verslinden Kapitalen, daar deftige Familiën van zouden kunnen bestaan.
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werd schertsenderwijze deze werkzaamheid, deze stille bruiloft (woordspeling met
stil(le), geheim gemak?) een menistenbruiloft genoemd. Geheel bevredigend is deze
verklaring echter niet (zie WN7). Vgl. Fr. passer la jambe a Jules; vendanger; Eng.
wedding, „emptying a necessary house (in and about London)".
1039. Een menistenleugen of-streek,
gebezigd (thans weinig of niet meer) voor: een waarheid zeggen en een waarheid
verzwijgen, vooral ten halve de waarheid zeggen en de schijn aannemen dat ze
geheel en ten volle is meegedeeld, het antwoord op een vraag ontduiken en toch de
vrager in de waan brengen dat er niets aan het antwoord ontbreekt. Het schijnt
dat het ontstaan dezer benaming voornamelijk moet worden toegeschreven aan het
schrander beleid en de behendigheid waarmee in de 16de eeuw vele anabaptisten
de vragen der inquisiteurs wisten te ontwijken, om zelve de vervolging te ontgaan
en hun geloofsgenoten niet te verraden en aan een wisse dood over te leveren').
Ook de welvaart en de rijkdom van vele doopsgezinde kooplieden zal er toe hebben
bijgedragen dat afgunst en nijd aan bedrog en sluwheid toeschreven, wat alleen aan
eigen krachtsinspanning en vlijt en spaarzaamheid was te danken. — Anderen zijn
van mening dat de menistenleugen niet allereerst samenhangt met het streven der
menisten van steeds de waarheid te spreken, en dat dan averechts toegepast, maar
veeleer met de karakterfout van schijnvroomheid, uiterlijk vertoon, die zich vroeg
of laat altijd wreekt. Die haar gebruikten waren de rechte broeders niet, maar namen
slechts het uiterlijk er van aan, gelijk het meniste zusje in ongunstige zin het ware
zusje niet was, maar een terecht gegispte nabootsing. Voor deze opvatting pleit het
16de-eeuwse het is een beghynenloeghen, waarin begijne op dezelfde wijze gebruikt
wordt als meniste. In verschillende gezegden en woorden komt ook begijne voor in
minder gunstige zin, daar de begijntjes zich niet altijd goed gedroegen en bij het
volk vaak slecht stonden aangeschreven. Uit de 16de-eeuwse begijneleugen kan
blijken dat de menistenleugen al ouder is dan de menisten: wellicht is dat woord
met de verdere erfenis van de begijntjes (vgl. o.a. begijnenkoek naast menistenkoek) op hen overgegaane).
1040. De oude mens afleggen.
Deze woorden zijn ontleend aan Ephes. 4:22-24, die in de Statenvert. luiden:
„Dat ghy soudet afleggen aengaende de vorige wandelinge den ouden mensche,
ende den nieuwen
die verdorven wort door de begeerlickheden der verleydinge:
mensche aendc en, die na Godt geschapen is in rechtveerdicheyt ende heylicheyt".
De apostel wil met deze woorden zeggen, dat er bij de christenen een zedelijke
verandering moet plaats hebben. Zij worden evenwel onder ons ook wel als scherts
gebezigd om aan te duiden dat men de gewone wekelijkse verwisseling van linnen
ondergaat; daarom wordt ook het woord uitschudden voor afleggen in de plaats
gesteld. Men zegt ook de oude Adam afleggen (zie n° 43).
...

1041. Het ene mes houdt het andere in de schede,
de omstandigheid dat ook de andere partij gewapend is, belet dat het tot vechten
komt; men komt er niet zo licht toe iemand gewelddadig aan te tasten als men weet
dat hij een aanval kan beantwoorden en lap om leer geven. Reeds in Prov. Comm.:
„teen stael" of „teen swert dwingt dicke dander" (n° 652 en 655); zie ook GDS
(blz. 125); Goedthals (blz. 26); Celestina P viij r°: „Gelijck men seet: Dat een mes
houdt dat ander in die scheede".
1) De oorsprong is dus niet te zoeken in het bekende verhaal van Menno Simons op de wagen
(zie Woordenschat 723). Niet hij, maar een Doopsgezind leraar, Hans Busschaert, heeft eens
het bekende antwoord gegeven, dat later op naam van Menno Simons is gesteld.
2) C. N. Wijbrands, Het Meniste Zusje, blz. 81.
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1042. Met het mes in de buik blijven zitten,
in een pijnlijke toestand gelaten worden, in zorg en angst blijven. Misschien moet
men de oorsprong zoeken in het bijbelse verhaal dat Ehud zijn zwaard, dat twee
scherpten had, de Moabitische koning Eglon in de buik stak en het niet terugtrok
(Richteren 3:16 22). Men kan ook in het algemeen denken aan een moord waarbij
men het slachtoffer met het - mes in de buik laat liggen. De voorstelling komt voor
bij Hieronymus Bosch op een schilderij van de Verzoeking van de H. Antonius.
Vgl. het Zuidndl. hij zit met de haak in de keel in ongeveer dezelfde zin.
-

1043. Zijn mes snijdt aan twee kanten,
hij verdient aan beide kanten geld; door één bedrijf verdient hij op twee manieren
tegelijk geld; ook: man en vrouw verdienen afzonderlijk geld; somtijds ook in de zin
van twee vliegen in één klap slaan. De uitdrukking zinspeelt op een ploegijzer (vgl.
in de 17de eeuw: zijn ploeg snijdt aan beide kanten) of op een (penne)mes (vgl. Fr.
un couteau de tripiére, een dubbelhartig mens; trancher des deux cotés, een vleier
zijn; Hd. ein zweischneidiger Mensch). Vgl. Fr. manger a plus d'un rátelier; Hd.
er hat eine Zwickmühle; er hat seinen doppelten Schnitt. In het Engels betekent
it cuts both ways: men slaat er twee vliegen in één klap mee.
1044. Iets voor het mes hebben,
het in het vooruitzicht hebben; eig. iets (bijv. een stuk vlees) te snijden hebben, een
maaltijd in het vooruitzicht hebben; Zuidndl. iets voor den tand hebben. Ook wordt
opgegeven er is wat voor het mes, voor: er is iets te eten, en fig.: er is veel werk af
te doen, dus in dezelfde zin als nog veel voor de boeg, voor de borst hebben.
1045. Zo oud als Methusalem,
zeer oud, daar volgens het verhaal in de bijbel Methusalem (Methusalah) de ouderdom bereikte van 969 jaren; vgl. Genesis 5:27: „Zo waren alle de dagen van Methusalah negen honderd en negen en zestig jaar" (in de Leidse vertaling: zevenhonderd
twintig jaren). Fr. vieux comme Methusalem, comme Hérode; Hd. alt wie Methusalem; Eng. as old as Methusalah.

1046. Iemand de metten lezen,
hem de les lezen, kapittelen (zie no 757). Eig. iemand de tekst van de metten voorlezen, dat zijn de gebeden die, soms te middernacht, maar in de regel te drie uur
's nachts, moesten worden gelezen of gezongen, en waartoe de kloosterlingen door
klokgelui werden opgewekt; Mnl. mettene, Lat. hora matutina. De uitdr. is in deze
vorm sinds de 17de e. bekend; in het Mnl. komt echter reeds voor die gardijns metten lesen, voor: een bedsermoen houden.
1047. Korte metten maken,
niet veel omslag maken (met iets of iemand), kortelijk afdoen, inz. uit de wereld
helpen. „Dit drukt uit, iets haastig en loopswijze afdoen, gelijk de Moniken, die
hunne metten (lectiones matutinae) uitrabbelen, om ras gedaan te hebben" zegt
Tuinman 1, 26; vgl. Fr. fesser la messe. Synoniem is korte wetten maken, dat misschien geen verbastering van het eerste is, maar een oorspr. uitdr. Vgl. Fr. couper
court a quelque chose; sabrer qqch.; ne pas y aller par quatre chemins; Hd. nicht
viel Federlesens machen; kurzen Prozess machen; kurze funfzehn machen; kurze
Geschafte machen; Eng. to make short work of a thing; to cut matters short.
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1048. De gulden middenmaat,
het juiste midden tussen de uitersten. Vertaling van Lat. aurea mediocritas, dat voorkomt bij Horatius (farm. 2, 10, 5); mediocritatem tenere was reeds in het Lat. een
staande uitdrukking. Eng. the golden mean; Fr. le juste milieu. — Een aanbeveling
tot het betrachten van gematigdheid is eveneens het gezegde middelmaat versiert
de straat. Vgl. voorts de middenweg bewandelen.
1049. De of het mier aan iemand of iets hebben,
iemand of iets zeer onaangenaam vinden, het land hebben aan iemand of iets, er
de pest, een puist aan hebben. Vermoedelijk is dit mier de gewestelijke, vooral in
het oosten voorkomende benaming voor een runderziekte, het bloedwateren. Meer
in het alg. moet onder mier in eig. zin worden verstaan vurigheid of scherpte in het
bloed, jeuking, kriebeling. Vgl. in nagenoeg dezelfde zin het zuur hebben aan iets,
eig. opbrekend maagzuur.
1050. Laten wij elkaar geen Mietje noemen,
laten wij elkaar niets wijsmaken, laten we de zaken noemen zoals ze zijn. Voorheen
ook: elkaar geen Grietje noemen. De bedoeling is: niet doen alsof men een meisje
voor heeft, hetzij met de gedachte aan de zachte bejegening die een meisje kan verwachten, aan verbloeming van de ruwe werkelijkheid, hetzij in de zin van: een man
voor een meisje aanzien, doen alsof men de verkeerde voor heeft. De benaming
mietje voor mannelijke homoseksuelen is een eufemistische verkorting van sodemieter, maar mogelijk wel beinvloed door de meisjesnaam Mietje.
1051. De mijl op zeven gaan; dat is de mijl op zeven,
een omweg maken; dat is een lange omweg. Eig. de mijl niet op vier maar op zeven
vierde delen nemen, dus de weg die men te gaan heeft met drie vierendelen op elke
mijl door omlopen verlengen. Zo zegt men ook dial. de weg op vijf vierels nemen;
in Groningen 't uur op vief vörl lopen; Hd. dial. auf eine Meile sieben viertelgehen.
De mening dat men deze uitdr. in verband moet brengen met de slingerweg die tussen de Brabantse dorpen Meyel en Sevenum liep, is onjuist, aangezien de uitdr. reeds
bij Hooft, Ned. Hist. 48 (1642) voorkomt, en die weg, indien hij bestond, toch niet
zo'n vermaardheid kon hebben dat hij spreekwoordelijk werd. In Zuid-Nederland
een weg op zeven gaan of den weg op zeven doen, waar dus van een mijl geen sprake
is en evenmin gedacht kan worden aan het dorpje Meyel. Fr. prendre le chemin des
écoliers; Hd. ums Dorf in die Kirche gepen; Eng. to go the round about way; to cast
(of fetch) a compass.
1052. Zijn moed koelen aan iemand,
zijn drift, zijn woede tot bedaren brengen door wraak; zich wreken op iemand.
Het znw. moed betekent hier gemoedsgesteldheid, bepaaldelijk die waarin het ge
moed verkeert bij toorn en ziedende, kokende gramschap (Mnl. evele moet, evelmoet), zodat de uitdr. wil zeggen: zijn verhit gemoed door daden verkoeling geven.
Vgl. Fr. souler, assouvir sa vengeance, sa colère sur quelqu'un; exercer sa rage contre
qqn.: Hd. sein Mütchen an jemand kuhlen; Eng. to vent one's anger (of spleen) on
a person.

-

In arren moede. Zie n° 100.
1053. Iets met de moedermelk inzuigen,
het zich reeds zeer vroeg eigen maken. Men meende namelijk dat het kind het karakter kreeg van haar, wier borst het zoog De uitdr. wordt vooral gebezigd in toepas;
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sing op denkbeelden waarmee iemand reeds in zijn prille jeugd door de opvoeding
in het huisgezin vertrouwd wordt. Zij is misschien gevolgd naar het Lat., althans
de Romeinen zeiden reeds cum lacte nutricis sugere, met de melk der voedster inzuigen; bij Augustinus (Conf. 3, 4): „Nomen Salvatoris in ipso adhuc lacte matris
cor meum praebiberat", de Naam van de Zaligmaker had mijn hart met de moedermelk toen zelf ingezogen. Vgl. iemand iets met de paplepel ingeven. Fr. sucer avec
le lait; Hd. mit der Muttermilch einsaugen; Eng. to imbibe with one's mother's milk.
1054. Moederziel alleen,
geheel alleen, van allen verlaten. In de middeleeuwen zei men (al)moederene, waarin ene een voorzetsel is met de betekenis van verlaten van, gescheiden van, zodat
moederene eig. betekent: (zelfs) gescheiden van de moeder, geheel verlaten. Door
de gewone versterking van al werd dit moeder alene, Hd. mutter-allein, terwijl het
eerste lid later versterkt werd door ziel of mens, zodat men nu kreeg moederziel of
moedermens alleen (vgl. thans geen christenmens, geen christenziel; vrouwmens).
Naar analogie van moederene werd ook reeds in het Mnl. gezegd moedernaect, d.i.
geheel naakt; Hd. mutternackt; Eng. mother-naked. Vgl. Hd. mutterseelen-allein').
1055. Naar zijn moêr zijn,
naar de maan —, weg, verloren, kapot zijn. Het staat gelijk met naar de duivel zijn:
in uitdrukkingen met de duivel wordt vaak als versterking toegevoegd en zijn moêr,
of en zijn grootje; als verzwakking volgt dan weer dat men alleen zijn moêr of zijn
grootje noemt; aldus ook naar zijn grootje zijn in dezelfde zin als het bovengenoemde. Het zijn jonge uitdrukkingen (20ste e.?).
Dat is koren op zijn molen Zie bij Koren.
1056. De molen is of loopt door de vang,
de zaken zijn in de war; ook: het scheelt hem in het hoofd, hij maalt (vgl. het volg.
nr). Sinds de 17de e. bekend. De vang is de inrichting die dient om de molen te doen
stilstaan; wordt deze niet intijds vastgezet, dan is er naderhand geen houden aan
de molen; hij maalt zich in brand of zijn wieken en zijn raderwerk worden kort en
klein geslagen. Zuidndl. de meulen is deur de vang (of prang) gelopen, zijn zaken
lopen verkeerd. Er zijn (uiteraard) geen equivalenten in de moderne talen.
1057. Een klap of slag van de molen weg of beet hebben,
eig. zo'n slag van een molenwiek gekregen hebben dat men ervan suizebolt, draait,
en vandaar (onder invloed van hij loopt met molentjes?) bij overdracht: niet wel bij
het hoofd zijn, niet bij zijn verstand zijn; van lotje getikt zijn; in de 17de eeuw een
meulenslach hebben. Vgl. avoir un coup de hache (of de marteau); battre la campagne; Hd. einen Klaps haben; Eng. to be crack-brained; to have a tile off.
1058. Hij loopt met molentjes,
vroeger ook hij loopt met den molen (of het molentje), d.w.z. hij is niet goed bij zijn
verstand, hij heeft een klap van de molen beet. De bedoeling zal wel zijn dat iemands
gedachten als de wieken van een molen hem in het hoofd ronddraaien, zich niet bij
één punt kunnen bepalen, dus dat het hem omloopt. Vgl. de dial. uitdr. de wervel
in het hoofd hebben, half krankzinnig zijn. Reeds vroeg heeft men hieraan gedacht,

1) Paul, D. Wtb. 362 verklaart mutterseelen allein als „alleininbezug auf alle Menschen" (vgl.
in de 17de-18de eeuw: keine Mutterseele, geen mens).
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blijkens Dboeck der Amoreusheyt (anno 1580), bl. 99, waar tot een „dwaes" gezegd
wordt: „Ick sie wel dat touwent (bij u) te deghe den meulen draeyt". Kiliaan stelt
molen gelijk met mallaerd, „homo phantasticus, qui variis phantasmatibus et deliriis agitatur, tanquam mola ventis". Vgl. ook Cesare Ripa's Iconologia, vertaald
door D. P. Pers, anno 1644, waar de „sotheyt" of „malligheyt" wordt afgebeeld
door „een vrouwe die slordigh gekleet is, lacchende om een Meulentjen, dat iemand
in de hand heeft, daer mede de kinderkens ommeloopen, en dat door den Wind gedraeyt wort"; en waar iets verder de „Sotheyt, Geckheyt, Dwaesheyt" wordt voorgesteld door „een bedaegt Man met lange swarte kleederen, lachende, en op een
Rietstock te Paerde rijdende, houdende in zijn rechterhand een Meulentjen, een
vermaeck daer de kinderkens mede speelen, 't welck hij met groote naerstigheyt in
den Wind doet ommeloopen". De voormalige sociëteit Momus te Maastricht droeg
een draaiende molen in haar wapen, en de molenaars stonden oudtijds bekend als
lieden die wel van een grapje hielden. Men zegt ook wel 't zijn maar molentjes, het
is maar gekheid, het zijn grillen. Eng. to have windmills in one's head.
1059. Met de mond vol tanden staan,
niets weten te zeggen, inz. tot zijn verdediging; geen woorden vinden. Van gesproken
woorden zegt men wel dat men ze in de mond neemt; wie niets weet te zeggen, heeft
echter alleen maar tanden in zijn mond. Reeds bij Hooft ( Warenar vs. 1010). Hd.
dastehen wie aufs Maul geschlagen.
1060. Iemand naar de mond praten,
hem in het gevlij komen, zeggen wat hij gaarne hoort. Reeds bij Bredero. Blijkbaar
een uitbreiding van iemand naar de mond zien, de woorden a.h.w. van zijn lippen
aflezen om onmiddellijk te reageren op zijn wensen of uitgesproken meningen; naar
de mond praten betekent dus: dadelijk op het gesprokene ingaan, het erkennen en
voortzetten. Volgens een andere opvatting bet. naar de mond: naar de smaak van
de bedoelde persoon, naar het hem mondt. — Met nog meer nadruk op het vleien
zegt men iemand honing om de mond smeren (reeds in Celestina S i v ) Hd. einem
nach dem Mund of Maul sprechen, reden; Fr. abonder dans le sens de quelqu'un;
Eng. to toady a person.
0

1061. Mondig zijn,
zijn eigen zaken kunnen behartigen. „Mondigen werden genoemt die haer zelfs ende
haerder eigene zaken machtig zijn, ende oversulcx op eigene naem dingtael mogen
voeren" (Hugo de Groot, Inl. tot de Hollandsche Rechts-geleertheyd I, 4, § 1).
Later bij uitbreiding voor: meerderjarig zijn. Dit bijv. nw. mondig is niet afgeleid
van mond, het lichaamsdeel, maar van een thans verdwenen Mn!. znw. mond,
macht, voogdij, voogd, Ohd. munt, bescherming (vgl. Hd. Vormund; Mundel;
Mlat. mundium), dat in verband gebracht wordt met een Ohd ww. munton, helpen.
Hd. mundig, grossjdrig sein; Eng. to be of age, full-aged; Fr. être majeur, en
majorité.
1062. Gelijke monniken, gelijke kappen,
mensen van dezelfde soort, uit dezelfde kategorie, hebben dezelfde eigenschappen
(meestal in ongunst: zin opgevat), of dezelfde rechten. Met kap is hier niet slechts
het hoofdbedeksel bedoeld, maar het gehele kleed, de pij met de kap, die bij monniken van dezelfde orde voor allen gelijk is. Reeds in GDS en bij Sartorius; vgl.
voorts Prov. Comm. 320: „Een conuent een spise". Hd. gleiche Brüder, gleiche
Kappen.
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1063. Monnikenwerk verrichten,
een langdurige arbeid ondernemen die tenslotte niets oplevert, nodeloze moeite
doen, „dewijl de Monniken in oude tijden, tot zekeren arbeid, hoe weinig die ook
beteekende, verpligt waren, om niet ledig te zijn, al ware het ook, dat zij den volgenden dag vernietigden, hetgeen zij den vorigen gemaakt hadden" (Weiland). Het
eerst bij Kiliaan: „muncks werck doen. Adag. Penelopes telam texere: inanem
operam sumere". Vgl. Fr. faire de la bouillie pour les chats; battre l'eau; (niet ongunstig in un travail de bénédictin, „qui a demandé de longues et patientes recherches"); Hd. leeres Stroh dreschen; Flöhe hüten; den Bock melken; unnütze, vergebliche Arbeit; Eng. to lose one's labour; to plough the sands.
Mooi weer spelen. Zie bij Weer.
1064. Steek de moord,
een ruwe verwensing. Deze zegsw. is een verbastering van de moord steke u, waarin
steken oorspr. betekent: treffen, slaan. Mn!. van de moort gesteken. De constructie
met de persoon als subject komt al bij Everaert voor (begin 16de eeuw).
1065. Hij weet van de moord,
de zaak (of het geheim) is hem bekend; hij weet ervan; hetzelfde als hij weet van de
brand. Sinds de 17de e. bekend. Met Van Lennep te denken aan de Parijse bloedbruiloft is in het geheel niet nodig; moord heeft hier zijn gewone algemene bet.,
het woord is alleen scherts. hyperbolisch gebruikt om een (veelal futiele) aangelegenheid in het alg. aan te duiden; evenzo brand in hij weet van de brand en gearmd
naar de brand. Vgl. Eng. the murder is out, de waarheid is aan de dag gekomen.
1066. Iemand mores leren,
hem op een harde manier terechtwijzen, tot zijn plicht brengen; hem vertellen hoe
hij zich behoort te gedragen. Mores is het meerv. van het Lat. znw. mos, gewoonte,
zede, gebruik; voorheen zei men ook iemand andere mores leren. ook in het Hd.
einem Mores lehren, soms verbasterd tot Moritz. Niet in de andere moderne talen.
(Fr. in deze zin je vais lui apprendre a vivre; vgl. savoir-vivre.)
1067. Morgen brengen!
gemeenz. uitdrukking, gebezigd in de zin van: daar komt niets van in, dat kun je
begrijpen, dat had je maar gedacht. Met allerlei varianten bekend, die alle hierop
neerkomen dat men te kennen geeft dat het bedoelde nu zeker niet gebeurt, maar
(men kan nooit weten) morgen of te eniger tijd misschien wel mogelijk is. Vgl. Sp.
maana, eig. „morgen", maar gebezigd in de zin van: met Sint-Juttemis. Bij Bredero,
Moortje 2001: „margen weerkomen"; in de 16de e. reeds morgen noene.
Nd. märgen brenge; Hd. ja, ubermorgen; ja Kuchen! Fr. bonjour! ah bien; oui!
Eng. catch me!
1068. De morgenstond heeft goud in de mond,
vroeg opstaan is profijtelijk. De voorstelling dat de morgenstond, gepersonifieerd
als Aurora, goud in haar mond draagt, vindt men in allerlei volkssagen. In de
Zweedse versie valt een gouden ring uit haar mond als zij lacht; in de Noorweegse
vallen goudstukken uit haar mond als zij spreekt, en uit haar haren wanneer zij zich
kamt. In de Deense vallen edelgesteenten uit haar mond en goud en zilver uit het
haar, en ook in de Roemeense valt goud en zilver uit heur haar wanneer zij zich
kamt. In het Hongaars zegt men die vroeg opstaat vindt een goudstuk. Het waarschijnlijkst is echter dat we in mond niets anders moeten zien dan een zich vanzelf
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voordoend rijmwoord, zoals in avondrood, water in de sloot; mist, ijs in de kist;
Zuidndl. zo zat als 'ne patat; Drents zo dom als een koffietrom en dergelijke (vgl.
n° 846). Fr. a bon gain qui se lève matin; l'aurore est l'amie des Muses; Hd. Morgenstunde hat Gold im Munde; Eng. early to bed and early to rise makes a man healthy,
wealthy, and wise; the early bird catches the worm.
1069. Het is de moriaan gewassen of geschuurd,
het is vergeefse moeite gedaan, hetzelfde alsof men een moriaan (moor, alg. aanduiding van het zwarte ras) zou willen blank wassen of schuren. Sinds beg. 17de e.
bekend. Fr. a laver la tête d'un Maure on y perd sa lessive; blanchir un nègre; Hd.
einen Mohren weiss waschen wollen; das heisst einen Mohren bleichen; Eng. to wash
a blackamoor (of an Ethiopian) white.
1070. In Morpheus' armen liggen,
rustig slapen. Morpheus, de zoon van Hypnos (Lat. Somnus), de god van de slaap,
bezat volgens Ovidius, Metam. 11, 655 vlgg., de macht om droombeelden op te
wekken. Fr. être dans les bras de Morphée; Hd. in Morpheus' Armen liegen; Eng.
to lie in Morpheus' arms. Vgl. het van Morpheus afgeleide znw. morfine, een uit
opium bereid bedwelmend middel.
1071. Een mooie mos,
een wonderlijk toegetakeld persoon; (ook) een meisje waarbij weinig uiterlijk schoon
te vinden is. Mos is een zeer verbreide wisselvorm van mus, de vogel; vogel en vink
zijn algemeen in gebruik ter aanduiding van een persoon met zekere gevoelsnuance
(een slimme, rare vogel en derg.; vgl. voor vink n° 1005), zodat men mag aannemen
dat mos hier in verbinding met mooi genoemd wordt ter wille van de alliteratie.
Toch is het niet uitgesloten dat ook het Bargoense mosse, meid (meestal ongunstig)
invloed heeft gehad. Dit mosse stamt uit het Duits, waar musche een benaming is
voor een jonge koe en dialectisch voor een liederlijk vrouwspersoon.
1072. Mosterd na de maaltijd,
gezegd van iets (noodzakelijks) waarvan men geen dienst meer kan hebben omdat
het te laat komt. Het spr. schijnt ontleend te zijn aan het Frans (servir de la moutarde après diner), het komt het eerst voor bij Goedthals, blz. 112 (a° 1568). Het
oudere Ndl. synoniem is vijgen na Pasen (GDS 110), met de Fri. variant aeijen nei
peaske. In het Hd. is het niet bekend; in het Eng. zegt men after meat of dinner
mustard, vermoedelijk evenzeer naar het Fr. (zie Smith-Heseltine).
Weten waar Abram de mosterd haalt. Zie bij Abram.
1073. Iets uit zijn mouw schudden.
iets moeilijks gemakkelijk en zonder moeite verrichten; bij Tuinman 1, 21: „Dit
zegt men van iets gereedelyk en met weinig moeite te voorschijn brengen: 't geen
op predikatiën, of iets diergelijks werd toegepast." Vgl. het Westvl. uit de mouwe
preeken, pleiten, prediken of pleiten zonder voorbereiding, voor de vuist. De spreek
herinnert aan de tijd toen men zeer wijde mouwen droeg, waarin allerlei zaken-wijze
geborgen konden worden (vgl. n° 25: de aap komt uit de mouw). In het Hd. kent
men evenzo etwas aus dem Aermel schütteln; eine Predigt aus dem Sacke schutteln;
Fr. faire une chose par- dessous la jambe; cela ne se trouve point dans le pas d'un
cheval, dat kun je zo maar niet uit je mouw schudden. Hiernaast iemand uit de
mouw schudden, hem verre de baas zijn, vooral in kennis; vgl. iem. in zijn zak kunnen steken; Fr. avoir quelqu'un dans sa manche.
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1074. Het of ze in of achter de mouw hebben,
vals zijn, streken hebben, schijnheilig, onbetrouwbaar zijn, waarvoor men ook zegt
het of ze achter zijn elleboog hebben. Men heeft gemeend dat de oorspr. bet. was:
een wapen in zijn mouw verborgen hebben, dit niet laten zien, en vandaar: niet te
vertrouwen zijn. Dat men vroeger verboden wapenen in de mouw droeg, bewijst
het Keurb. van Haerlem, 27: „Waert dat yement enige wapene anders droege dan
gescreven staet, heymelyc in bosemen, in mouwen, in cousen" enz. Ook het Westvlaamse een mes in de mouw hebben, trouweloos en wreedaardig zijn, wijst op deze
oorsprong. Vgl. iets wegmoffelen of vermoffelen, in de moffel (mouw) verbergen,
en voorts de aap komt uit de mouw (n° 25). Waarschijnlijker is echter dat „het" of
„ze" hier een onbepaalde aanduiding is van het lelijke of onaangename dat men niet
nader definieert; vgl. het op zijn heupen hebben e.d.
1075. Aan iets (g)een mouw(en) weten te passen,
iets (niet) weten te helpen, klaar te spelen; (geen) raad voor of met iets weten, (g)een
middel weten om iets in orde te brengen, iets (niet) weten te plooien; eig. gezegd
van een kleermaker of een naaister, die (geen) kans ziet een mouw aan een of ander
lijf te passen; de zegsw., sinds de 16de eeuw opgetekend, dateert dus uit de tijd dat
men losse mouwen droeg (vgl. n° 1077). Syn. aan iets geen oren weten te naaien of
geen touw weten vast te knopen; er geen kop aan weten te klinken; Zuidndl. dial.
spin me dat aaneen! word daar eens wijs uit! Vgl. Fr. ne savoir quelle pièce y coudre;
Hd. es nicht spitz kriegen kinnen; nicht ein noch aus wissen; zu der Hacken einen
(resp. keinen) Stielfinden.
1076. Iemand iets op de mouw spelden,
ook iemand een briefje op de mouw spelden, eig. iets aan iemands mouw vastspelden, iets aan hem vasthechten, hem op bedrieglijke wijze iets aandoen (vgl. iemand
iets aansmeren), vandaar: iemand iets wijsmaken, doen geloven, hem bedriegen.
Vgl. de synoniemen iemand iets aan zijn oren naaien; Vl. iemand iets oplappen, het
vroegere iemand iets in de zak stoppen; Westvl. iemand zijne mouw vullen. Hd.
einem etwas auf den Aermel binden; ook einem etwas (einen Boren) aujbinden, aufheften of auf die Nase binden; Eng. to hoodwink a person; to pull somebody's leg; Fr.

la bailler belle a qqn; en imposer a qqn.

1077. Een gemaakte mouw,
een verouderde uitdr. ter aanduiding van een bedrieglijk verzinsel of een doorgestoken kaart. De oorspr. betekenis zal zijn: een losse mouw waarvan men een
bedrieglijk gebruik maakt. Zeker zal de zegswijze aan iets een mouw passen, voor
iets raad weten, middel om iets te schikken, ertoe hebben bijgedragen dat een
gemaakte mouw in deze betekenis van een kunstmiddel, bedacht middeltje, verzinsel kon worden gebezigd (l7de eeuw).
1078. Mozes en de profeten hebben,
geld hebben; ook alleen Mozes of moos hebben; in Hd. studententaal Mosen haben,
Moses and die Propheten. In deze uitdr. is Mozes een verbastering van het jiddische
moos, dat eigenlijk een meervoud is van 't Aramese woord m6'ó (me'ó). Dit beduidt oorspronkelijk steen of pit en is vandaar de naam geworden van een kleine
munt die de waarde had van een twintigste sikkel. Het meervoud is het gewone
woord voor geld geworden en uit het Jiddisch en de dieventaal bekend genoeg. Later
heeft men, toen de oorsprong niet meer gevoeld werd, de uitdr. verlengd met en de
profeten, hoogstwaarschijnlijk door de bijgedachte aan Luc. 16:29, waar Abraham
tot de rijke in de hel op diens vraag om Lazarus naar zijn broeders te zenden, op223

dat deze niet in de plaats der pijniging komen, antwoordt, dat dit niet nodig is, want
zij hebben Mozes en de Profeten. Immers wie deze heeft, die heeft niets anders meer
nodig, en zo is ook het geld het voornaamste in het leven. Kluge, Unser Deutsch
98 verklaart de oorspr. als volgt: „So bietet sich auch ein biblisches Original, wenn
der Mund dreister Burschen „Moses and die Propheten" dem Gelde gleichsetzt;
diejenige, welche Moses and die Propheten haben, sind die Juden, and daraus hat
sich leicht die Uebertragung ergeben." Hd. Moos, Moneten, Kies haken; Eng. to
have tin; to have the mopusses; rr. avoir de quoi; avoir de l'os, de l'oignon.
1079. Zo vol als mud,
zeer vol, propvol, eivol (Eng. eggfull), tjokvol (Eng. chockfull). Wat we eigenlijk onder
dit mud of mut moeten verstaan, is niet duidelijk. Voorheen zei men zo dicht of dik als
mud; misschien mag men er een stofnaam in zien, mogelijk hetz. als Nd. mudde, slijk,
dus zo dicht ineen als vette modder? Vgl. geld hebben als slijk, veel geld hebben.
Thans hoort men wel zeggen zo vol als een mud, waarbij zeker aan een mud aardappelen en derg. wordt gedacht, maar dit is stellig een verbastering. Fr. plein comme
un ceuf; Hd. gepropft voll; Eng. crammed, crowded of packed (to the doors).
1080. Van een mug een olifant maken,
iets gerings tot iets geweldigs opblazen, een kleinigheid tot in het belachelijke overdrijven. Sinds het begin van de 17de e. bekend in de vorm „een oliphant maecken
van een vlieghe", mogelijk naar Gr. ÉXè,OccvTa e pvíks irotciv (Zenobius 3, 68;
Otto n° 174). Synoniemen zijn van een veest een donderslag maken en (nog in Z.Nederl.) van een vinger een arm — of van een vingerlid een el maken.
Hd. aus einer Mucke (of Fliege) einen Elefanten machen; aus einem Furz einen Donnerschlag machen; Eng. to make a mountain out of a molehill; Fr. faire d'une mouche

un éléphant.
1081. Een muggenzifter,
een haarklover, een vitter. De naam is ontleend aan de Statenbijbel, en wel aan
Matth. 23:24: „Ghy, blinde leydslieden, die ghy de mugge uytsijget, ende den kemel
doorswelget"; met de kantt. „ofte een mugge kleynset, ende eenen kemel doordrinckt. Dit is een algemeen spreeck-woort tegen degene die in 't kleyn nauwe
sien, ende het groote niet en achten". Men bedenke dat de Joden gewoon waren de
wijn vóór het drinken door een doek te zijgen om hem van heffe en insekten te reinigen. Hd. Muckenseiher; Eng. a gnatstrainer; a caviller. (Fr. gohe-mouches,
vliegendoorzwelger, heeft een heel andere bet., nl.: iemand die alles slikt, alles
gelooft).

1082. Iemand een muilpeer geven,
hem een slag in het gezicht geven. Reeds in de Middeleeuwen bekend. Andere dergelijke ironische benamingen zijn of waren: stooksuiker, kneppelkoek, kneukelsop,
knoockelpoeder, stockvisch (met boter), vu_t'stamandele, kloppershonen, hackevisje,
su vrekoock, vu vstplaester, vu_rstesweet, bokking, kropsalade, schimp -azijn, rottingolie, tangenbrood, mulenbier, kruidige worst, klompekroning, ongebrande as, enz.
Vergelijk voorts oorvijg (n° 1170), het vroegere oorband (eig. een smalle doek die
om het hoofd gebonden wordt en zich verbreedt bij de oren; men gebruikt deze bij
oorziekten); in Zuid -Nederland iemand ene goede paté geven (ook komt voor
pataat, patat); iemand een patat (aardappel) zetten; iemand een wafel op zijn kaak
geven, 'nen wafel met vijf putten geven; iemand enige peren om zijn oren geven;
iemand een piewante draaien of geven; pillen met de vuist slaan of pillen geven; hij
.
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kreeg een vlaaitje, een appelplamei, een smoutpeer, toppeer enz.; lange (of korte)
haver, stokmanshaver; iemand handgeld, voetgeld geven; verder nog iemand een
beschuitje geven, fri. in ljirrebak jaen, een beschuit met rookvlees geven; van de
taart geven; en de uitdr. hoe smaakt , je die peer, die pruim?; een streek of een veeg
uit de pan geven enz. enz. Vgl. Fr. décharger a quelqu'un un bon moule de gant;
donner une chataigne, enz.; Hd. einem eine Maulschelle, eine Backpfeife geben; Eng.
to give a person a ribroast(ing); to ribroast; to give a p, oil of hazel, of holly, snuff,
to get beans, een standje krijgen.
1083. Dat muisje zal een staartje hebben,
die zaak zal (onaangename) gevolgen na zich slepen, evenals een kleine muis een
vrij lange staart blijkt te hebben, die men, als het diertje ineengedoken zit, er niet
achter zou vermoeden. Sinds de 17de e. bekend. Fr. cette affaire aura une queue;
Eng. thereby hangs a tail. — Vgl. gewest. 't is muis als moer, een staart hebben ze
allemaal, de een is al niets beter dan de ander.
1084. Het muist wat van katten komt,
de jongen vertonen de aard van de ouden, aangeboren eigenschappen laten zich niet
verloochenen (meestal in malam partem); gezegd van wie een aardje naar zijn vaartje
(n° 33) heeft. Reeds in Prov. Comm.: „Catten kinder die muysen ghaerne".
Hd. es will alles mausen, was von Katzen kommt; Eng. cat after kind; Fr. fils au chat
doitprendre la souris.
1085. Muizenesten in het hoofd hebben,
over allerlei dingen, kleinigheden of moeilijkheden mijmeren, piekeren. in het Frans
zegt men avoir des papillons noirs en tête; avoir une araignée dans le plafond; avoir
des trichines au plafond; avoir des rats en tête; Hd. Meuse, Mäusenester im Kopfe
haben; Eng. to have cobwebs, a bee, maggots in ones brain (of bonnet). Deze parallellen maken het, mede in verband met de ouderdom van de uitdr. (minstens midden
16de eeuw), niet wsch. dat muizenesten een verbastering is van muizenis, waarvan
ook lang niet zoveel bewijsplaatsen bekend zijn. Een Duitse onderzoeker zegt: „Die
genannten tiere sind erscheinungsformen von elben and damonen; ihrer gestalt
bedienen sich kobolde and hexen deren ublem einfluss ein gut teil der krankheiten,
namentlich gemutsstdrungen, zugeschrieben wird" (Zeitschr. f. D. Altertum 53,
133). — Muizenissen in het hoofd hebben, over zwarigheden lopen tobben, meestal
over allerlei kleinigheden. Sinds Kiliaan bekend, en mogelijk door hem gevormd als
afleiding van het Mnl. ww. musen (Ofr. muser; Eng. to muse), peinzen, nadenken.
-

1086. Munt uit iets slaan,
hetzelfde als geld uit iets slaan, er geld aan weten te verdienen; in fig. zin: zijn voordeel met iets doen; het voór een zeker doel praktisch toepassen. Fr. battre monnaie
avec qqch; Hd. Kapital aus etwas schlagen; Eng. to make capital out of a thing; to
turn to account. De uitdr. schijnt van jonge datum te zijn (2de helft 19de eeuw); wel
was sinds de 17de eeuw bekend munt slaan voor: geld verschaffen of opleveren.
1087. Iets voor goede of gangbare munt opnemen of aannemen,
in eigenlijke zin: het geld dat men ontvangt voor echt, niet vals of niet meer gangbaar houden, en vandaar bij overdracht: geloven wat iemand zegt: iets in ernst opvatten; 17de eeuw iets voor contant nemen. Fr. prendre quelque chose pour bon
argent; prendre une chose pour argent comptant; Hd. etwas fur bare Munze
nehmen.
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1088. Iemand met gelijke of'dezelfde munt betalen,
in eigenlijke zin: iemand betalen met geld of munt van dezelfde soort als waarmee
hij betaald heeft; bij overdracht in toepassing op onvriendelijke of vijandelijke
handelingen: iemand bejegenen zoals hij ons heeft bejegend, hem zijn handelingen
op dezelfde wijze betaald zetten, vergelden. Sinds begin 17de e. bekend. Vgl. evenzo
Hd. , jemand mit gleicher Mu'nze (be)zahlen; Fr. payer quelqu'un de la même monnaie; rendre a quelqu'un la monnaie de sa pièce; Eng. to pay a person (hack) in the
same (of in his own) coin; to ring changes; to give tit for tat.
.

1089. De muren hebben oren,
er is (hier) steeds gevaar om afgeluisterd te worden als men over iets dat geheim is
of verboden zaken betreft wil spreken; aanmaning om voorzichtig te zijn in zijn
uitlatingen. Het beeld was reeds bij de Romeinen bekend: „ideoque etiam parietes
arcanorum soli conscii timebantur" (Amm. Marcelinus 14, 1, 7; Otto n° 1348) en
het sprw. is algemeen verbreid: Hd. die Wande haben Ohren; Fr. les murailles ont
des oreilles; Eng. walls have ears; fields have eves, and woods have ears. In het Ndl.
reeds in Celestina (1550) C iij r°: „Laet ons swijghen want ... soe men seyt, die
weeghen (= wanden) hebben ooren".
1090a. Een hoge muts of pet op hebben van —,
een hoge dunk hebben van —, hoogschatten, veel waardering hebben voor —, veelal
met ontkenning geen hoge muts of pet op hebben (van het genoemde), er niet veel in
zien. Een zeer jonge uitdr., waarin blijkbaar verschillende gedachten door elkaar
spelen: het begrip `een hoge dunk, een hoog idee' kan geleid hebben tot de schertsende
voorstelling dat dit hoog boven in het hoofd, of wel boven het hoofd, dus in de muts of
onder de pet zit. Daarnaast kan een hoge muts of (uniform)pet geleid hebben tot de
gedachte aan: aanzienlijk, gewichtig, belangrijk, dus tot de voorstelling dat het om iets
belangrijks gaat, iets dat de moeite waard is.

1091. Met zijn muts naar iets gooien o f smijten,
het zonder enige zorg behandelen, er maar wat van maken, knoeiwerk leveren of
zijn taak niet behoorlijk vervullen. Eig. in 't wilde weg iets trachten te raken, er een
slag naar slaan. In de zin van „een gooi naar iets doen, lukraak gissen" hoort men
ook wel met zijn pet ergens naar gooien, wat doet vermoeden dat de uitdr. aan een
of ander jongensspel is ontleend (thans wordt deze laatste uitdr. meest gebruikt
voor: zijn taak niet serieus opvatten, niet ijverig zijn). — Vgl. gewest. er is geen
smijten met de muts naar, het is onbegonnen werk, het is onbereikbaar, zoals iets
dat te ver weg ligt om het te kunnen raken door er met zijn muts of pet naar te
gooien. — In Z.-Nederl. zegt men in heel andere zin er zijn klak niet naar gooien of
werpen, t.w. voor: er niet in spuwen, het best lusten. Er zijn geen equivalenten in
de moderne talen.
1092. Het riekt naar de mutsaard,
het zweemt naar ketterij. Deze uitdrukking is afkomstig uit de tijd toen een uitlating
in strijd met de leer der Katholieke Kerk genoegzaam was om iemand ten vure te
verdoemen (mutsaard = brandstapel van takkenbossen); zij komt reeds bij Marnix
voor. Door wanbegrip is men later soms gaan zeggen het riekt naar de mostaard
(mosterd). Evenzo Fr. sentir le . fagot; Hd. nach dem Scheiterhaufen riechen; Eng.
to smell of'the faggot.
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1093. Daar zit (niet veel) muziek in,
daar is (niet veel) plezier aan te beleven, het gaat (niet) vlot, of: er is (niet) veel van
te verwachten. Vermoedelijk van oorspr. een slang-uitdrukking waarin met muziek
geld bedoeld wordt: bij aannemers betekent of betekende er zit veel muziek in: er
kan veel aan verdiend worden; muziek zinspeelt dan blijkbaar op de aangename
klank van het gemunte metaal, het rinkelen der schijven; vgl. Vl. des pennings reden
klinken best.
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1094. Iemand te na komen (gaan, spreken)
hem beledigen, krenken; vooral in de uitdr. iemands eer, kroon, goede naam te na
komen (voorheen gaan), daaraan afbreuk doen, ze raken, kwetsen; Mnl. enen te na
(of te naer) gaen, te zeer in de nabijheid komen van iemand, hem met een vijandelijk
doel naderen, en enen naergaen, iemand kwellen, waarvan het Mnl. adj. nagingel,
kwetsend, beledigend; synoniem was enen sere naken, op iemand aandringen, hem te
lijf gaan. Hd. einem zu nahe kommen, treten.
1095. Zich uit de naad lopen,
overmatig hard lopen en daardoor uitgeput raken, zich kapot lopen, in welke zin uit
de naad wel voorkomt. Mogelijk echter wordt met naad de verbindingsplaats tussen
de benen, de bilnaad bedoeld; vgl. in dezelfde zin zich de benen uit (Vl. van onder)
zijn gat — en zich uit de mikken lopen. Bij uitbr. ook met andere ww., zoals werken.
Er zijn geen oude bewijsplaatsen bekend. Eng. to run oneself off one's legs.
1096. Het is een naald in een hooiberg,
het is onbegonnen werk daarnaar te gaan zoeken, het is even moeilijk terug te vinden
als een naald (ook wel als een speld) in een berg hooi. In de 16de eeuw in toepassing
op een zeer scherpziend persoon: „Hi solde wel een naalde in een voer hoeys vynden" (GDS 94). Eng. to look for a needle in a bottle of hay; Hd. eine Nadel in einem
Haufen Heu (Rund Stroh) suchen; Fr. c est chercher une aiguille dans une botte de
foin.
Heet van de naald. Zie bij Heet.
1097. Van de naald tot de draad,
van het begin tot het einde, van stukje tot beetje. In Zuid-Nederland is eveneens
bekend iets van naaldeken tot draaiken vertellen, verhalen; van een naadje tot een
draadje uitleggen. Reeds in het Latijn ab acia et acu, van de naald en de draad af,
en vandaar in het Frans de fil en aiguille, in de zin van „avec suite, avec ordre, avec
régularité"; „locution prise du travail de la couturière, qui, apres avoir mis un fil
coud avec l'aiguille, et apres avoir cousu avec l'aiguille, reprend du fil, et ainsi de
suite" (Littré).
Bij nacht zijn alle katjes grauw. Zie bij Kat.
1098. Als een nachtkaars uitgaan,
geleidelijk wegsterven, minder worden en ophouden. Thans alleen van zaken (inz.
vertoningen) gezegd, vroeger ook van personen. Het beeld is ontleend aan een kaars
die men 's nachts laat opbranden. Bekend is een vers dat als een nachtkaars uitgaat,
de titel van een humoristisch gedicht van Laurillard. Hd. ausgehen wie das Hornberger Schiessen; Eng. to go out like the snuff of a candle, to fizzle out like a damp
squib; Fr. finir of se terminer en queue de poisson (ook in de zin van: met een sisser
aflopen).
1099. Dat of hij is een nagel aan mijn doodkist,
die zaak (persoon) veroorzaakt mij zoveel smart, dat mijn dood erdoor wordt verhaast; draagt ertoe bij dat ik eerder zal sterven. Het aftimmeren van de doodkist
is het symbool van de nadering van de dood. Reeds bij Sartorius vermeld (III, 3,
12). Hd. das ist ein Nagel zu meinem Sarge; Eng. that is a nail in my coffin.
— Gewest. in Z.-Nederl. in deze zin: een barreken aan mijn lichter, een draagstok
aan mijn doodbaar.
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1100. De natuur gaat boven of is sterker dan de leer,
de aangeboren neigingen zijn sterker dan alle onderricht en vermaningen. Reeds in
het Mnl. en in GDS: Die natuere gaet voer die leere, naast Die aert gaet voer alle
gewoonheyt (blz. 18), en bij Goedthals „Natuere treeckt al meer dan seven peerden"
(blz. 22). Vgl. Lat. naturam expellas furca, tamen usque recurret (Horatius, Epist.
I, 10, 24); Fr. chassez le naturel, it revient au galop; Hd. Natur geht vor Lehr; Eng.
nature has an ascendancy over logic; what is bred in the bone comes out in the flesh;
Schots nature passes nurture.
1101. Dat is hem een tweede natuur,
dat is geheel met zijn persoonlijkheid vergroeid, is hem onverbrekelijk eigen, het
staat m.a.w. geheel gelijk met wat zijn natuur is, zijn ingeschapen geaardheid. Zie
verder n° 498. Hd. das ist (bei) ihm zur zweiten Natur geworden; Eng. it has become
second nature with of to him.
1102. Kan uit Nazareth iets goeds komen?
gebruikt men als men te kennen wil geven dat er van enig persoon, uit een afgelegen
oord of een onbeschaafde omgeving afkomstig, niet veel heil te verwachten is. Ontleend aan Joh. 1:47 „En Nathanaël zeide tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn?"
Vgl. Hd. was kann von Nazareth Gutes kommen?
1103. Inde neer,
in de narigheid, aan lager wal. Sinds de 17de e. bekend. Neer betekent tegenstroom
en wordt ook gebruikt voor draaikolk. Voorheen sprak men ook van uit de neer
raken.
1104. Iemand in de nek zien,
hem afzetten, iets te duur laten betalen; eig. iets achter iemands rug doen, hem bij
een handelwijze niet in het gezicht zien. De uitdr. is ook in Zuid-Nederland bekend,
waar, evenals bij ons in dialect, gezegd wordt iemand in de nek schoppen (schuppen,
schippers of stampen), met iemand spotten, hem bedriegen; zich in de nek laten
schoppen, „zich laten honen door die men goed gedaan heeft ". Vgl. Hd. einen ubers
Ohr hauen; Eng. to do a person in the eye. — Iemand met de nek aanzien, hem de
rug toekoeren, niets met hem te maken willen hebben. Reeds bij Roemer Visscher.
1105. Over de nek gaan,
een in de laatste jaren meer gangbaar geworden populaire uitdr. voor braken, vomeren, ook in (delen van) Friesland bekend (daar ontstaan ?). Voor de verklaring zal men
moeten uitgaan van de bet. hals die nek kan hebben; het persoonlijk gebruik ik ga over
de nek kan door subjectsverwisseling ontstaan zijn uit het gaat mij over de nek, wat
dan verstaan moet worden als: het loopt mij de hals uit. Of moet men denken aan het
diep vooroverbuigen dat met deze handeling gepaard pleegt te gaan? Een voorb. van
het gebruik: „Zo'n ramp vreet aan de mensen. De eerste tien minuten ga je over je
nek." (Zutph. Dagbl. 17-6-'78).
1105a. Uit zijn nek kletsen (lullen, zwetsen e.d.),
een zeer jonge uitdr. voor: onzin praten, leuteren; ook wel — uit zijn nekharen. Vermoedelijk is de toevoeging uit zin nek alleen een versterking zoals liegen door zijn
hals, keel of krop; mogelijk is er invloed van het Afrikaanse deur sy nek praat, onzin
vertellen. De variant — uit zijn nekharen wijst erop dat tevens het begrip „ver gehaald
zijn" een rol kan spelen. — Eng. to talk through one's hat.
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De eveneens jonge uitdr. zijn nek uitsteken, zich blootstellen, risico nemen, is een
anglicisme, nl. een vert. van to stick out one's neck.
1106. De nestor van
de oudste van een bepaalde klasse van mannen van betekenis. Nestor was de naam
van de oudste en wijste Griek in het leger voor Troje (zie o.a. Ilias 1, 250 vlgg.) en
geldt vandaar als type van een schrander, eerbiedwaardig grijsaard. Zo ook in het
Fr., Hd. en Eng.
......

1107. Achter het net vissen,
eig. vissen op een plaats die reeds door anderen met het trekgaren, een sleepnet, is
afgevist; dus komen als er niets meer te vangen is; fig. iets trachten te verkrijgen dat
een ander al heeft weggenomen; te laat komen, zijn kans verkeken hebben. Vgl.
ldinau 38: „Achter 't net te visschen is kleyn bescheedt: Want daer en is doch niet te
halen ". Vgl. Fr. se faire poissonnier la veille de Páques; Eng. to be too late in the
field; Hd. am Pfropfen reichen; Nd. achter 't Nett_ f sken.
1108. Iets bij zijn neus langs of langs zijn neus weg zeggen,
iets zeggen zonder rechts of links te kijken, zonder iemand aan te zien; eenvoudig,
schijnbaar zonder enige bedoeling, achteloos, terloops. Vgl. Winschooten, blz. 356:
„Afkeeren, afwenden, dit is een woord van een vreedsaam man, die niet smijten,
nog vegten wil: maar alleenlijk afkeeren wil het geweld, dat hem werd aangedaan:
soo kan men zeggen eenvoudig bij sijn neus neer: „ik heb niet gevogten, maar ik heb
afgekeerd ". In Marnix' Byenc., bl. 57 v°, lezen we: „Sy loopen slechts lancks haren
neuse als dulle beesten, ende sien stock noch staeck aen", waar de oorspr. bet. nog
duidelijker uitkomt. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1108a. Hij deed of zijn neus bloedde,
gezegd van iemand die zich afzijdig houdt, doet of hij niets merkt, waar toch van
hem verwacht kon worden dat hij wel zou reageren, zich wel in de zaak zou
mengen. Een neusbloeding is een lastig euvel, dat iemand zeer beperkt in zijn
bewegingsvrijheid; het beeld is dus dat men (quasi) door een neusbloeding geheel
in beslag genomen wordt, geen gelegenheid heeft aan iets anders aandacht te
wijden. De uitdrukking is zeer jong en er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1109. Iemand iets onder zijn neus wrijven,
hem op onzachte wijze zijn schuld voorhouden, hem verwijtingen doen, iets onaangenaams zeggen; Mnl. enen iet onder doghen werpen. Eig. iemand iets onwel
onder de neus wrijven (vgl. iemand iets op zijn brood geven. — te slikken-rieknds
geven, — te ruiken geven, en de uitdr. een bittere pil). De uitdrukking kan ontleend
zijn aan de gewoonte om honden of katten, die nog niet zindelijk zijn, met hun neus
in hun uitwerpselen te drukken. Synoniem was de uitdr. iemand iets door de tanden
wrijven en iemand iets in zijn baard wrijven (Hd. einem etwas in den Bart reiben).
Ook in het Hd. is bekend einem etwas unter die Nase reiben („ vorhalten, dass er es
spurt"), waarvoor men in het Frans zegt planter, /eter of plaquer quelque chose au
nez de quelqu'un; in het Eng. to cast something in a person's teeth. In Vlaanderen
iemand iets door den baard strijken; iemand iets op den neus geven; iemand iets
door den neus flinken; iemand een snuifje geven (vgl. Tuinman 1, blz. 199: iemand
een riekertje geven) of iemand ene snuive of sneuven geven, in Antw. iemand laten
snuiven.

1110. Iemand (iets) door de neus boren,
hem bedriegen, afzetten; oorspr. gezegd van een dier dat een ring door zijn neus
krijgt; vandaar in 't algemeen: iemand pijnlijk aandoen, hem snijden, beetnemen,
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afzetten; ook iemand iets (geld, loon), waar hij recht op heeft, onthouden; hem iets
ontfutselen. Sinds begin l7de e. bekend. Zie voor een dergelijke overgang van betekenis n° 681 en vgl. Fr. passer a quelqu'un la plume par le bec, „le leurrer d'une

vaine espérance"; Hd. einem eine Feder durch die Nase ziehen; einem etwas abknópfen (ontfutselen); Eng. to bore through the nose, afzetten, in de nek zien (verouderd).

1111. Iets in de neus krijgen of hebben,
d.w.z. iets in de gaten, in 't snotje krijgen, in de snuf hebben, de reuk hebben van iets,
er de lucht van krijgen; eig. van een jachthond gezegd die het wild ruikt. Sinds de
17de e. bekend. In de l8de eeuw ook iets neuzen. Fr. avoir vent de quelque chose,
éventer, flairer qqch.; Hd. etwas in die Nase bekommen; etwas wittern; Eng. to get
wind of something.

1112. Voor iemand of iets zijn neus optrekken, ophalen,
iemand of iets geringschatten, met minachting aanzien; eig. als voor een onaangename reuk de neus samentrekken. Sinds de 18de e. bekend. In Zuid -Nederland
kent men zijn neus opsteken of opkrullen; zijn neus intrekken, krollen, iets onaangenaams tegenkomen; iemands neus doen krollen, hem beschaamd maken; zijn neus
op iets uitsteken, een vies gezicht om iets trekken, en in dezelfde zin het werkwoord
schorsneuzen, schortneuzen. Hd. die Nase rumpfen (i/her etwas); Fr. hocher du nez;
faire la petite bouche; Eng. to turn up (of to curl) one's nose at a person.

1113. Een lange neus krijgen of halen,
beschaamd, met schande van iets afkomen, weggaan, afdruipen, waarbij men de
beschaamdheid of ergernis uit iemands neus acht te kunnen worden afgelezen (vgl.
Borchardt, Die sprichw. Redensarten, n° 847: „Während sich beim Lachen, uberhaupt in der Freude das Gesicht verbreitert, verlangert es sich meist bei unangenehmen Empfindungen, vor allem scheint die Nase dann langer zu werden ").
In N.-Nederl. sinds de l6de e. bekend en thans weinig meer in gebruik (wel: een
lange neus trekken; Fr. faire un pied de nez a qqn.); in Zuid -Nederland nog bekend
in de vorm met een lange neus weerkomen, er afkomen met een dru(i)pneuze;
dru(i)pneuzen; met een neuze staan en iemand een neus geven, zetten, hem zijn
ongelijk doen inzien. In het Hd. kent men ook mit langer Nase („unverrichteter

Sache") abziehen; in het Frans avoir le nez long, allongé; avoir un pied de nez, een

lang gezicht trekken, boos zijn.

1114. Tussen neus en lippen,
in het voorbijgaan, terloops, en passant. Oorspr. gezegd van iets dat ons op het
laatste ogenblik, terwijl wij de zaak juist zouden gaan genieten, ontnomen wordt:
tussen neus en lippen kan een goede kans ontglippen (vgl. tussen handen tand wordt
veel te schand; tussen lepel en mond valt het sop op de grond); men kan dus denken
aan spijs of drank die men, alvorens ze te verorberen, nog even onder de neus houdt
om de geur ervan te genieten; of men denkt alleen aan de kleine afstand tussen de
neus en de lippen, die toch nog groot genoeg is om mogelijk te maken dat iets ons
nog ontsnapt. Lat. inter manum et mentum, tussen hand en kin, of inter os et offam,
tussen mond en beet.

1115. Het is een wassen neus,
dat wil zeggen: het is iets dat men kan vervormen, waarvan men kan maken wat men
wil; vooral gezegd van bepalingen, verordeningen die men kan uitleggen zoals men
wil; vandaar verstaat men onder een wassen neus ook iets dat een blote formaliteit
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blijft of alleen voor de vorm wordt gedaan, iets zonder betekenis. De oorspronkelijke betekenis is derhalve geweest: een valse neus, die men kan vervormen zoals
men wil, waaraan men elke willekeurige vorm kan geven, zoals een toneelspeler
dat vroeger deed. De Russen zeggen met een gelijksoortig beeld: de wet is een dissel,
die men kan draaien waarheen men wil. De uitdr. komt reeds bij Marnix voor. Vgl.
ook het Eng. a nose of wax, voor iemand die men kan draaien zoals men wil, een
ledepop. — Verouderd is de spreekwijze iemand een neus aandraaien of iemand een
wassen neus maken, hem iets wijsmaken, hem bedriegen (Hd. einem eine (wc chserne) Nase andrehen), die te vergelijken is met het vroegere iemand oren aannaaien,
dat in dezelfde zin gebruikt werd, en het Zuidndl. onze Heer een vlassen baard
aandoen. Fr. faire la queue a quelqu'un, iemand bedriegen.

1116. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht,
wie van zijn nabestaanden of het bedrijf waarvan men bestaat kwaad spreekt, deelt
zelf in de schande. Reeds in GDS: „Wie sijn noese affsnijdet die schendt sijn aan
c'est se couper le nez pour . faire dépit a son visage; Hd. wer seine-sicht".IneFr
Nase abschneidet, der schändet sein Angesicht; Eng. don't cut your nose off to spite
your face.

1117. Het neusje van de zalm,
het fijnste, het uitnemendste, het beste. Het neusje van een zalm noemt men dat
gedeelte, hetwelk vlak onder de bek ligt, puntig van vorm is (vgl. de neus van een
schoen) en tegelijk met de nekmoot wordt afgesneden. Dit gedeelte houdt men algemeen voor het lekkerste stuk; vandaar dat dit genomen wordt voor iets dat zeer
uitmuntend is, iets fijns. Vroeger sprak men ook van het neusje van de ham (of van de
hesp), het benedenste, meest gespierde deel dicht bij de voet. Vgl. Fr. la plume de
l'oiseau; le dessus du Panier; l'extra de l'extra; Eng. the pick of the basket.

1118. Er is niets nieuws onder de zon,
gezegd als van iets, dat bij de eerste kennismaking geheel van de eigen tijd lijkt te
zijn, blijkt dat het ook al vroeger bekend was, dus om uit te drukken dat dezelfde
verschijnselen op velerlei gebied onder andere vormen telkens terugkeren. Ontleend
aan Prediker 1:9, in de Statenvert. luidende: „'Tgene datter geweest is, 't selve
salder zijn: ende 't gene datter gedaen is, 't selve salder gedaen worden; so datter
niet nieuws en is onder de Sonne" (vgl. ook 3: 15). Vgl. Hd. alles schon dagewesen,
ontleend aan Karl Gutzkows Uriel Acosta (1847). Fr. it ne se passe rien de nouveau
sous le so/ei; Hd. es geschieht nichts Neues unter der Sonne; Eng. there is nothing
new (of no new thing) under the sun.

1119. Een Nimrod,
een groot jager, aldus genoemd naar de koning van Babylonië en Assyrië, waarvan in Gen. 10:9 vermeld wordt dat hij een geweldig jager was „voor het aangezicht
van Jahwe" (d.i. hij was zo buitengewoon dat Jahwe hem opmerkte). Vgl. Fr. un
Nemrod; Hd. ein Nimrod; Eng. a Nimrod.
1120. Op het nippertje,
op het laatste ogenblik, zonder enige speelruimte van tijd, nog net op tijd. Vgl. in
sommige streken van Zuid -Nederland: het stak nip (nauw); het komt er nip op aan;
gij hebt het daar zo nip of op het nipken (op 't uiterste puntje) gezet, het zou kunnen
vallen; nip, nipte, nips, nippens, knippens, op het nippeke staan, zo nauw op het
nip of de uiterste punt staan, dat het gemakkelijk kan vallen. Op het nipken (nippen,
nippertje) komen, op het uiterste ogenblik komen, waarvoor elders gebruikt wordt
op het knipken of op het knippen, de knip komen; in Twente op 'n knippert. De
eigenlijke betekenis is: op het punt van knippen, nippen, d.i. als de nood 't hoogst
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is. Vgl. als 't nipt en weer nipt, als de nood aan de man komt. Vgl. Eng. in the very
nick (of time); by the skin of one's teeth.
1121. Als de nood aan de man komt,
als er direct gevaar aanwezig is, als men inderdaad in nood komt; bij uitbr.: als het
werkelijk ernst, menens wordt. Oorspr. als de nood aan de man gaat, waarin gaan
aan zoveel betekent als aantasten, aangrijpen, evenals voorheen aangaan (zie WNT,
Suppl.). De man staat voor de mens. Hd. wenn Not an 'n Mann geht; wenn Not am
Mann ist; Eng. at a pinch; at a push. — Als de nood het hoogst is, is hulp nabij,
een oud sprw., reeds in Prov. Comm.: „Als die anxt meest es, so es goods hulpe
alder naest".
1122. Van de nood een deugd maken,
uit een onaangename toestand of zulke omstandigheden, waarin men tegen zijn wil
geraakt is, nog zo veel mogelijk voordeel zien te halen; zich naar de tijd en de omstandigheden zo goed mogelijk schikken. Vertaling van het Lat..facere de necessitate
virtutem, dat zinspeelt op de fabel van de vos en de druiven. Reeds in de 16de e.
gangbaar. Fr. . faire de nécessité vertu; a la guerre comme a la guerre; quand on
n'a pas ce que l'on aime, it faut aimer ce que l'on a; Hd. aus der Not eine Tugend
machen; Eng. to make a virtue ofnecessity.
1123. In de nood leert men dijn vrienden kennen,
als men in nood of gevaar verkeert, kan men zien wie werkelijk een vriend is en dus
bereid om te helpen, en wie zich alleen maar als vriend voordoet en ons in de steek
laat als wij hem nodig hebben. Reeds bij de oude Grieken en Romeinen bekend
(Cicero, De Amicitia 17, 64: amicus certus in re incerta cernitur) en bij ons al in het
Mnl. opgetekend (Rom. v. H. en M. v. Limb. 8, 175); in Celestina: „Den goeden
vrient en wort niet dan inder noot bekent" (J iiij r°). Hd. in der Not erkennt man
den Freund; Eng. a friend in need is a , friend indeed; Fr. c'est dans le besoin qu'on
connait les (vrais) amis. Vgl. nog vrienden in de nood, honderd in een lood.

1124. Met de noorderzon vertrekken,
in de nacht stil heengaan, ongemerkt, inz. met veel schulden beladen, ervandoor
gaan. In die landen waar de zon gedurende een tijd van het jaar niet ondergaat, staat
de zon te middernacht in het noorden; vandaar dat men in de 17de eeuw onder
noorderzon middernacht verstond, evenals onder zuiderzon de middag. In WestVlaanderen verhuizen met de lanteern aan den dijsel (dissel). Vgl. Fr. déménager

a la cloche de bois; faire un trou a la lune; emporter le chat; mettre la clef sous la
porte; Hd. ein Loch in den Mond bohren; bei Nacht and Nebel ausriicken; Eng.
to shoot the moon; to go between the moon and the milkman; to take French leave.

1125. Een harde noot om te kraken,
als beeld genomen van een moeilijk (en onaangenaam) werk. Hooft zegt, sprekende
van een moeilijk te begrijpen schrijver: „Deze noot, hardt van dop en bitter van
bolster, is zeker moeilijk en weêrsmaeklijk te kraeken gevallen" (Br. 3, 330). Ook in
het Hd. das ist eine harte Nuss zu knacken geben; Eng. that is a hard nut to crack;
Fr. c'est du pain bien dur; donner dufil a retordre a qqn. In Zuid -Nederland harde
noten moeten kraken, onheil voorspellen, niet veel goeds van iemand of iets zeggen.
Kwade noten over iemand (horen) kraken, ongunstig over iemand (horen) spreken,
onaangename dingen zeggen, resp. te horen krijgen.
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1126. Hij heeft veel noten op zijn zang,
eig.: zijn zang, zijn partij heeft veel noten, hij heeft heel wat te zingen; vand. bij
overdr.: hij heeft veel drukte, veel pretentie, veel praats. Reeds bij Cats. Er zijn geen
equivalenten in de moderne talen; vgl. Hd. ér hat viel Wind in der Nase.
1127. Hij is in zijn nopjes,
hij is in zijn schik, eig. in die kleren waar noppen, pluisjes op zitten (vgl. nopjesgoed,
nopjeslaken en Heemsk., Arcadia 21: „de onderrok was van witte nopjes "); dus in
zijn mooie kleren, in feestgewaad, en vandaar bij overdracht: hij is verheugd. Voorheen en nog thans in Z.- Afrika, in zijn knopjes zijn (zie WNTop Knop (11)). Synoniem was in de 18de eeuw hij is wel in zijn lobbe (halskraag), waarvoor men nog te
Kadzand zegt hij is wel in zijn lobbetjes; vgl. verder: in zijn goud gaan; Zaans hijj
is in zijn goed garen (of garing), in zijn gluur; in Twente: in pots wezen; in het Fri.:
hij is wakker yn 'e bladeren en by is alhiel splinterny. Vgl. een soortgelijke beeldspr.
in het 17de-eeuwse met iets verkuischt zijn, eig. met iets „versierd" en vandaar met
iets in zijn schik zijn, en gecoiffeerd zijn met iets (Fr. être coiffé de quelque chose).
Eng. to be as pleased as Punch; Fr. être gai comme Pierrot; être dans la ,joie de son
coeur; Hd. guter Dinge sein; kreuzfidel sein; in seinem Esse sein.
1128. Nul op het request krijgen,
een weigerend antwoord ontvangen op een verzoekschrift, het tegengestelde van
bon op 't request krijgen. Oorspronkelijk nihil op 't request (reeds bij Sartorius);
sinds de 17de e. nullo of nul. Nul is derhalve de vertaling van het Lat. nihil (niets)
een een bnw. Vgl. Fr. mettre néant a la requête de quelqu'un.

1129. Van nul en gener waarde.
Deze uitdr. luidde in het Middelnederlands nul ende van geenre weerden, waarnaast
in de 16de eeuw nul ende van onweerden, waarin nul de betekenis heeft van nietig,
krachteloos. In de 17de eeuw komen de vroegere en de tegenwoordige vorm naast
elkaar voor. Fr. c'est nul et d'aucune valeur; regarder quelque chose comme nul et
non avenu; Hd. das ist null and nichtig; Eng. that is null and void.
1130. Van het jaar nul,
achter persoonsnamen (minder vaak achter zaaknamen) geplaatst om aan te duiden
dat de of het genoemde in zijn kategorie van geen betekenis, waardeloos is, een
prul. Eig. thuisbehorend in een tijd vóór elke tijdrekening, niet te dateren of te
definiëren. Sinds eerste helft 19de e. bekend. Hd. von anno dazumal of anno Tobak;
vgl.'Eng. in the year one of dot.
Iemand op zijn nummer zetten. Zie n° 1664.
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1130 a. O jel,
uiitdrukking van schrik of verontrusting in een niet-ernstige situatie; ook wel als versterkend tussenwerpsel in verb, als oje nee, o je ja! Het is een eufemistische verkorting
van de naam Jezus, als aanroeping, ook in verb. als Here je, en in verlengingen daarvan: herejeetje, heremejeetje, en tje, tjemi, tjeetje. Voorts in jeetje kreetje, dat staat
voor Jezus Christus, en in jemini, jemine, dat mogelijk is ontstaan uit Jesu Domfine.
Het gebruik van deze vormen is al vrij oud: jemini(e) al sinds de 16de e., (o) je tenminste al sinds + 1700.
1136. In de olie zijn,
dronken zijn. Het beeld is: glimmen, een glimmend gezicht hebben door veel drinken.
De uitdr. is niet oud. Vgl. ook vet zijn in dezelfde zin. Hd. er hat zu viel Oel auf die
Lampe gegossen; Eng. he is oiled, pissed; Fr. être beurré (comme une tartine); être
poché, poqueté; avoir la dalle en pente.

1137. Olie in ojfop het vuur gieten,
een opgelaaide twist nog erger maken door iets te doen of te zeggen dat een der
— of beide partijen opnieuw prikkelt. Ontleend aan Lat. oleum igni addere of oleum
addere camino (Horat., Sat. 2, 3, 321) en vanouds alg. in gebruik, ook in het Hd.
en Fr.; Eng. to add, fuel to the fire.
.

1137a. Olie op de golven gieten,
in een situatie met hoog oplopende emoties of hartstochten (ruzie, conflict) kalmerend
optreden, de gemoederen tot bedaren brengen. In eig. zin is het een ook thans (o.a. op
reddingboten) nog wel gebezigd middel om zeer hoog gaande golven of branding
enigszins te doen bedaren, de zee vlak te maken door wat olie in zee te laten lopen; de
olie verspreidt zich als een elastisch vlies over het water en kalmeert zodoende de
woeste zee voor enige tijd. Eng. to pour oil on the waters of on troubled waters:

1138. In de dagen van olim,
soms met het toevoegsel toen de kippetjes keurslijven droegen, d.w.z. vroeger, eertijds, voor lange tijd, in grootjes tijd. Olim is een Latijns bijwoord, dat betekent
vroeger, voorheen; in de volksmond schijnt het als een persoonsnaam te zijn opgevat; ook in het Hd. zu Olims Zeiten. Fr. au temps (de) jadis; au temps de bon
roi Dagobert; au temps ou (la reine) Berthe filait; Eng. in the days of yore; in the
olden time; in days of old.

1139. 'Em om hebben,
dronken, beschonken zijn. 'Em om hebben houdt men voor een verkorting van de
staart om hebben, d.i. de staart om het lijf geslagen hebben (als een koe). Vgl.
Boekenoogen 987: Hij heeft een steert om, hij is boos; een koe toont nl. aldus haar
kwaadheid. „Boos zijn" is ook een wijze van de perken of zich te buiten gaan, en
„boos zijn" en „dronken zijn" zijn als zodanig naverwante begrippen (aldus verklaard door R. van der Meulen in Ti jschri ft 45). De uitdr. komt overeen met 'em
staan hebben, welke zegswijze duidelijk wordt door het Fri. as de kat fan hus is,
stekt de mus de stirt omheech, overdr. als de vrouw uit is, spelen de meiden de baas.
Zijn staart omhoogsteken betekent in Zuid-Oost-Vl. „een fiere houding aannemen"
en ergens heengaan met een staanden staart kwam in de 17de eeuw voor in de zin
van: ergens fier en trots, met een opgestoken zeil heengaan. 'Em staan hebben (als
een muis) is dus eigenlijk de staart staan (omhooggestoken) hebben als een muis,
met de betekenis: de gewone (bescheiden) perken te buiten gaan, of ook: zich op de
een of andere wijze te buiten gaan, hetgeen in ruime zin ook kan inhouden: dronken
zijn.
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1140. Onbekend maakt onbemind,
voor zaken of personen waarmee men in 't geheel niet bekend is, kunnen geen gevoelens van sympathie of liefde bestaan; men kan iets of iem. pas leren waarderen
door nadere kennismaking. Een oude wijsheid, reeds bij de Romeinen geformuleerd
(ignoti nulla cupido, Ovid., Ars am. 3, 397) en bij ons in het Mnl. in zwang in de
vorm onkinne maect onminne of onkinscap maeckt onminscap; in Z.-Nederl. in de
vorm de onbekende maakt de onbeminde. Hd. unbekannt, unbeliebt, naast unbekannt, ungenannt; Eng. unknown, unloved of unkissed; Fr. on n'aime que ce qu'on

connait.

1141. Een onbekookt plan,
een onvoldoende overdacht plan. Onbekookt wordt eig. van spijzen gezegd: niet
door koken tot voldoende gaarheid gebracht; vand. overdr. van gevoelens, meningen, plannen, enz. die niet rijpelijk doordacht zijn; vgl. het Lat. coquere, koken,
fig. overleggen, overdenken, en ons bnw. gaar, op personen toegepast in een gare
kerel, d.i. een slimmerd, een die van zessen klaar is, en halfgaar (Eng. half-baked),
onnozel, simpel; dial. halfgebakken. Vgl. Fr. mal digéré, slecht overdacht.
-

1142. Een onbeschreven blad,
gezegd van een gemoed waarin zich nog geen blijvende indrukken gevestigd hebben,
dat nog ongevormd en onervaren is, maar vatbaar om op te nemen wat er op
ageert. Deze uitdr. gaat terug op Aristoteles. De anima 3, 4: „cí-QnrEp Év7papµaTE1w
cO jn èv v7rapXet Évrc%EXeic 7E7Àajijèvov zoals op een schrijftafel waarop in
werkelijkheid niets geschreven is. Vgl. Fr. table rase.

1143. Een onbestorven weduwe,
een vrouw die niet door de dood van haar echtgenoot tot de staat van weduwe gebracht is, maar door zijn langdurige afwezigheid, uitlandigheid, of door scheiding
enz. als 't ware als weduwe is achtergelaten; inzonderheid een vrouw wier man van
haar verwijderd is zonder hoop op hereniging, zodat zij, ofschoon haar man niet
gestorven is, aan een weduwe gelijk is. Evenzo een onbestorven weduwnaar. Tenminste sinds de 17de e. bekend. Vgl. Fr. veuve blanche; Hd. Strohwitwe(r); Eng.

a grass-widow(er).

1144. Zich niet onbetuigd laten,
in letterlijke zin: niet nalaten getuigenis van zich te geven, zich openbaren in zijn
handelingen, in welke zin deze woorden voorkomen in Hand. 14:17; bij overdracht
en uitbreiding worden zij inzonderheid toegepast (sinds de 19de e.) op eten en
drinken, feestvieren enz., in de zin van: van zijn tegenwoordigheid de zichtbare
blijken geven door dapper mee te doen, flink toe te tasten. Vgl. Eng. to do full justice

to the dinner.

1145. Onbewimpeld de waarheid (enz.) zeggen,
zonder er doekjes om te winden, onverbloemd, onverholen; eig. zonder er een wimpel, d.i. een sluier, om te winden, in welke zin dit woord in de middeleeuwen vrij
gewoon was. Sinds beg. 18de e. bekend. Vgl. het Ofr. guimple, Nfr. guimpe, borstsluier der nonnen. Fr. dire quelque chose sans mitaines; par/er bon francais; dire
le fin mot; Hd. unumwunden mit der Sprache herausrucken; Deutsch mit , jemand
reden; Eng. to tell a person one's mind (of candid opinion); to speak out (freely).

1146. Het onderspit delven,
overwonnen worden, het slechtst van een zaak afkomen, er het ongunstigst aan toe
zijn, aan het kortste eind trekken. Bij het graven of delven van een sloot of een
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gracht staat de ene arbeider boven, de andere met grote laarzen in de modder of
in het water en delft het onderspit, d.i. de onderste laag. De arbeider die dat onderspit delft, heeft het zwaarste werk, is er het slechtst aan toe, waaruit de fig. toepassing licht volgt. Reeds in het Mnl. bekend.. Er zijn geen equivalenten in de
moderne talen.
1147. Iemand ongezouten iets of de waarheid zeggen,
het uiterst openhartig zeggen, zonder zich aan de eisen der wellevendheid te storen.
Het beeld is blijkbaar dat het gezegde ongeprepareerd, onvoldoende toebereid wordt
gedebiteerd, zodat het minder aangename niet door een aardige wending wordt
verzacht (vgl. het Fr. la vérité demande un peu de set); een minder gewoon synoniem
is ongewassen, dat Kiliaan reeds vermeldt: „on-ghe- wasschep wt-seggen. Parum
pudicè eloqui, rudi sermone effari. & illotis pedibus et verbis reprehendere aliquem:
illoto sermone vti". Fr. par/er vertement a quelqu'un; la donner sèche; sabouler
quelqu'un; Hd. einem ungeschminkt of derb die Wahrheit sagen; Eng. to give a
person apiece of one's mind.
1148. Onkruid vergaat niet,
fig. gebezigd om aan te duiden dat nietsnutters en boosdoeners, hoezeer ongewenst
of onverwacht, toch in leven blijven. Reeds in het Mnl. bekend: quaet cruyt verderft
node (Prov. Comm.); in de 16de e.: „oncruyt en vergaet niet lichtelick" (GDS 125).
Hd. Unkraut vergeht nicht; Fr. mauvaise herbe croft toujours; Eng. ill weeds grow
apace.
1149. Onrechtvaardig verkregen goed gedijt niet,
van goederen die men door onrecht of misdaad verkregen heeft, geniet men op den
duur geen voordeel. Reeds in GDS: „onrechtveerdich guet en rijcket niet" (bl. 37).
1150. Oog om oog en tand om tand,
formule van het jus talionis, het recht der wedervergelding bij de Israëlieten; zie
Exod. 21:23-24, in de Statenvert.: „Maer indiender een dootlick verderf sal sijn:
so sult ghy geven ziele voor ziele. Ooge voor Ooge: tant voor tant, hant voor hant,
voet voor voet". Fr. geil pour oeil, et dent pour dent; Hd. Auge um Auge, Zahn um
Zahn; Eng. eye for eye and tooth for tooth.
1151. De splinter in een anders oog wel zien, maar niet de balk in zijn eigen,
wel de kleine ondeugden bij een ander waarnemen, maar eigen grote gebreken niet
kennen of niet willen zien. Ontleend aan Matth. 7:3: „Wat ziet gij de splinter die
in het oog uws broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet ?" Fr. voir
le fétu (of une paille) dans l'aeil de son prochain, et ne pas voir la poutre dans le
sien; Hd. den Splitter im fremden, den Balen im eigenen Auge nicht sehen; Eng. to
behold the mote in the eye of one's neighbour, but not the beam in one's own.
1152. Het oog van de meester maakt het paard vet,
alleen door persoonlijk toezicht te houden kan men verkrijgen dat zijn zaken behoorlijk behartigd worden, dat men ze niet verwaarloost. Reeds bij de Romeinen
bekend: oculi et vestigia domini res agro saluberrimae, de ogen en de voetstappen
van de heer zijn voor de akker het heilzaamst. In Prov. Comm.: „herren oghen
maken schone peerde" (n° 387). Fr. l'aeil du maitre engraisse le cheval; it n'est pour
voir que l'oeil du maitre; l'oeil du f ermier vaut f umier; Hd. das Auge des Herrn
macht das Viehfett of dingt den Acker wohl; Eng. the master's eye makes the horse
fat (of the cattle thrive).
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1153. Door het oog van een naald kruipen, gekropen zijn,
ternauwernood, nauwelijks aan een gevaar ontsnappen of ontsnapt zijn. De uitdrukking zinspeelt op Matth. 19:24, waar Jezus zegt dat het gemakkelijker is voor
een kemel door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om in de hemel
te komen. Let men op het Fr. on le ferait passer le trou dune aiguille, van iemand
die zeer verlegen is, en op het Hd. einen mit etwas durch ein Nadelóhr jagen in toepassing op iemand die men bang maakt, dan is het niet onwaarschijnlijk dat men
met deze zegswijze oorspr. bedoelt dat iemand in zijn angst iets kan doen waartoe
hij in gewone omstandigheden niet in staat zou zijn (vgl. ook Fr. vouloir passer par
le trou d'une aiguille, iets onmogelijks willen doen). Deze mening wordt bevestigd
door het Mnl., waar we in Mariken van Nieumeghen, vs. 236 lezen: Hi (die de kunst
der „nigremansie" verstaat) soude door die ooghe van eender naelde den viant
(duivel) wel doen cruypen teghen sinen danck (zin). Iemand kan dus, „door het oog
van een naald gekropen zijn" uit vrees voor de dood die hem wilde „grijpen ": vandaar het fig. gebruik.

1154. Een kwaad of geen goed oog op iemand of iets hebben,
hem of het niet vertrouwen, geen goede verwachtingen hebben van iets. Deze uitdr.
berust op het bij verschillende volken van de oude en nieuwere tijd bestaande bijgeloof dat nijd en wangunst aan sommige mensen het vermogen verlenen om door
hun blik aan anderen nadeel te berokkenen. Deze macht van het „boze oog ", waaraan vooral bij de zuidelijke volken, Grieken, Romeinen, Italianen, werd en wordt
geloofd, is o.a. bekend uit het Griekse ó.piaXjiàç 7rov7lQOS of cpi 0n90S; Ngr. xaxó
µàrt; Lat. oculi invidi; It. mal' occhio of iettatura (vgl. Lat. jactare oculos); Eng.
an evil eye; Fr. le mauvais geil; Hd. der bóse Bliek'). Het tegenovergestelde een goed
oog(je) op iemand hebben betekent: iemand met een welwillend oog aanzien, vandaar:
geneigd zijn hem voor een bepaald doel uit te kiezen of althans gunstige verwachtingen van hèm te hebben. Ook een oogje op iemand of iets hebben of werpen, genegenheid of begeerte opvatten voor de bedoelde persoon of zaak; Hd. ein A uge auf einen
haben.

1155. Het laken door het oog van de schaar halen of *trekken,
gezegd van kleermakers om aan te duiden dat zij zich een gedeelte van de hun toevertrouwde stof toeëgenen; en vandaar in het algemeen voor: in zijn bedrijf oneerlijk zijn. In Zuid -Nederland: al wat door het oog van de naaide kan is voor de
kleermaker; Gron. ken 'n hifle bult door 't oog van 'n scheer, kleermakers stelen
als raven; 't oog van de scheer is te groot, de kleermaker eigent zich te veel van de
stof toe. Vgl. ook de scheldnaam lappendief:

1156. Iemands oogappel zijn,
het dierbaarste zijn dat hij bezit; ontleend aan een bijbelse beeldspraak: vgl. Zach.
2:8, in de Statenvert.: „Die u- lieden aenraeckt, die raeckt sijnen (des Heren)
ooghappel aen"; vandaar uitdrukkingen als iemand bewaren, bewaken, heminnen
als zijn oogappel; zie Deut. 32: 10: „Hy voerde hem rontomme, hy onderwees hem,
hy bewaerde hem, als sijnen oogen-appel." Als gevolg van zulke vergelijkingen
wordt de door iemand geliefde persoon zelf zijn oogappel genoemd. Vgl. n° 87.

1) Op een dergelijk geloof berust de dial. uitdr. de kwade hand leggen op iemand, door een
bovennatuurlijk (duivels) vermogen ziekte of ongemak aan iemand berokkenen; Lat. manus
malefica, venefica; vgl. het Fri. de kwade han, de boze hand, betovering.
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1157. Iemands ooilam,
overdr. aanduiding van een kostbaar, dierbaar bezit, enig in zijn soort voor de
bezitter. Dit gebruik is, evenals het voorgaande, ontleend aan de bijbel, nl. aan
2 Sam 12:3, waar, in de Statenvert., sprake is van een ooilam, d.i. eig. een wijfjeslam: „De arme hadde gantsch niet, dan een eenich kleyn oylam.... het at van sijne
bete, ende dronck van sijnen beker, ende sliep in sijnen schoot, ende het was hem als
eene dochter."
1158. Iemands oor hebben,
gehoor bij hem vinden, zijn vertrouwen hebben en daardoor gemakkelijk welwillende aandacht bij hem vinden, bij hem in de gunst staan. Reeds bij Hooft. Fr. avoir
l'oreille de quelqu'un; Hd. jemands Ohr haben, gewinnen; Eng. to have, win, gain
a person's ear.
1159. Iets in zijn oor knopen,
iets dat men verneemt goed onthouden, om het zich te zijner tijd ten nutte te maken;
het derhalve niet het ene oor in en het andere uit laten gaan, maar het vasthouden,
onthouden. Voorheen ook wel iets achter zijn oor knopen; vgl. Hd. sich etwas
hinters Ohr of hinter die Ohren schreiben of stecken. De zegsw. is niet oud (19de e.).
1160. Iemand een oorvijg of oorveeg geven,
hem een klap, een veeg om zijn oren geven, waarvoor in Vlaanderen soms ook
gezegd wordt iemand een mispel om zijn oren geven. Het oudst is de vorm met
oorvijg (vgl. Hd. Ohrfeige, Backfeige, Bremse; Fr. un catapláme de Venise), die
sedert de 16de eeuw voorkomt. Oorveeg, in Zuid-Nederland oorvèèg, oorvang, oorvage, oorva, schijnt eerst uit de vorige eeuw te dagtekenen. Daar in Duitse dialecten
Ohrfeige voorkomt als naam van een gebak dat eniger mate de vorm heeft van een
oor (te Kiel), elders als naam van een pannekoek, is een betekenisontwikkeling
mogelijk als bij muilpeer (zie ald.). Vgl. nog Hd. einem Dachteln, Pflaumen, Kirschen, Bratbirnen geben.
1161. Een gezicht als een oorwurm,
een gemelijk, ontevreden gezicht, als de deur van het rasphuis (Fr. avoir l'air comme
une porte de prison). Naar analogie van eruitzien als een oorwurm, een voor de
meeste mensen griezelig dier, is zeker de uitdr. een gezicht zetten, hebben, kijken
als een oorworm ontstaan, die sinds de 19de e. gangbaar is; vgl. het Zuidndl. een
gezicht trekken gelijk botermelk, een bleek en treurig gezicht. Vgl. Fr. avoir l'air
d'un chat fáché; Hd. aussehen wie ein Topfvoll Máuse, wie drei Tage Regenwetter;
sauertöpfisch dreinschauen; Eng. to look like the tail-end of a bad road.
1162. Oost west, thuis best,
waarheen of hoe ver men ook reist, bij terugkeer vindt men het toch in het eigen
land of de eigen streek het best. Het sprw. duidt aan dat niemand zich geheel vrij
kan maken van de sfeer waarin en de gewoonten waarmee hij opgegroeid is. Een oud
spreekw., reeds bij Goedthals in deze vorm vermeld, en in Lot van wiisheyd (Antw.
1606) met de explicatie: „Het is een spreeck-woordt Oost, West: t'huys best: Want
waer-men reyst, men vindt sijn ghemack niet".
Hd. Ost, Slid, West, daheim das best; Eigen Nest ist stets das best; Eng. east or west,
home is best; Fr. a chaque oiseau son nid est beau.
Oostindisch doof. Zie bij Doof.
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1163. Iemand in het ootje nemen,
hem tot mikpunt van zijn spotternij nemen, hem in de maling nemen; eig. een kring
om iemand maken en hem dan bespotten. Vgl. Olipodrigo 1, bl. 117 (1654):
Laatst raakten eens Kupidootje
In 't ootje
Van vijf zes Juffertjes loos.
Zy quelden 't kleine Gootje (guitje)
Zo euvel, tot dat by wierd boos.
Deze uitdr. komt dus overeen met iemand ertussen nemen (vgl. ik ga er van tussen);
het Groningse ain in de kring nemen; het Vlaamse iemand in de o nemen, hem be
driegen; het Antwerpse iemand in 't o'ken trekken (of houden). Vgl. Fr. mettre quel
Hd. einen aujziehen; Eng. to get one in a line.
-qu'ndeas;
-

1164. Op en top,
geheel en al, als bijw. van graad bij het wkw. gelijken en bij het bnw. gelijk: iemand
of iets op en top gelijk - zijn. Deze uitdrukking is ontstaan uit het vroegere op ende
op, op end' op, dat we b.v. lezen in Hoofts Ged. 2, 39: „Mijn man... schiep Een
wolk my op end' op gelijk". In Vlaanderen wordt de oorspr. vorm op ende op nog
naast op en top gebruikt, en in Groningen kent men opendop. Fr. tout à fait; parfait;
Hd. ganzlich; ganz and gar; bis in die Fingerspitzen; jeder Zoll ein Kaufmann; er
ist ein ausgemachter Gentleman; Eng. he is every inch a gentleman (of a gentleman
every inch of him); to a hair.
1165. Dat zal hem (zuur) opbreken,
daar zal hij onaangename gevolgen van ondervinden; daar zal hij voor moeten
boeten; eig. gezegd van spijsbrij die uit de maag in de keel opstijgt en dan een
zure onaangename smaak heeft, die het zuur veroorzaakt; hem dus slecht bekomen'). Bij Sartorius: „Twil v bitterlic opbreken"; met zuur reeds bij Bredero.
Hd. das wird ihm Sauer aufstossen; Fr. il s'en mordra les doigts; il lui en cuira;
Eng. he shall pay dearly for that.
1166. Zich opdirken,
zich overdadig en smakeloos opschikken, opsmukken; eig. (voorheen) op zeeschepen de buitennok van de bazaans- of brikzeilsboom door middel van de dirk
oplichten, in de hoogte halen; op binnenvaartuigen en bij de vissersvloot: de giek
ophijsen door middel van de lopende dirk, d.i. het touw dat van de kop van de mast
loopt naar het uiteinde van de giek en waarmee de giek op- en neergehaald wordt.
Vandaar, evenals bij optakelen (Hd. auftakeln) en optuigen, fig. (sinds lste h.
19de e.) voor aankleden, opschikken. Vgl. Fr. s'équiper; s'ajuster; s attifer; se
mettre sur son trente-et-un; Hd. sich aufstutzen; (heraus)putzen; ausstaffieren;
Eng. to dress out; to trim; to prink.
1167. Hij kan wel opdoeken,
weggaan, uitrukken, opkramen (eig. gezegd van een koopman die zijn kraam opbreekt). Eig. betekent (de zeilen) opdoeken: ze in brede vouwen neerleggen en
daarna in de onderste dier plooien stijf oprollen en met kabelgarens bijeenbinden;
vandaar fig. voor: iets opheffen, afschaffen; en met verzwegen object gezegd van
personen. Sinds de 19de e. bekend.
1) Men zal breken dan moeten opvatten in de zin van uitbreken, plotseling naar buiten te
voorschijn komen (Lat. erumpere; Hd. erbrechen).
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1168. Voor iets opdraaien,
tot voor kort nog gebezigd in de zin van: niet vorderen, voor iets blijven steken, iets
niet kunnen gedaan krijgen. De eerste betekenis van opdraaien is die van in zijn
voortgang gestuit, tegengehouden worden, bep. als scheepsterm, zoals voor het
anker opdraaien (Hd. vor seinem Anker aufdrehen), door het daartoe uitgeworpen
anker tegengehouden worden in het verder wegdrijven; voor een ondiepte opdraaien,
ervoor blijven steken, door een ondiepte plotseling in zijn weg gestuit worden.
Vervolgens ergens voor opdraaien, ervoor blijven steken, iets niet kunnen gedaan
krijgen; thans alleen in de zin van: voor iets moeten boeten, de nadelige gevolgen
van iets moeten dragen: een ander ergens voor laten opdraaien, iemand anders de
moeilijkheid op de hals schuiven, hem het werk laten doen, waarvoor men in de
Zaanstreek zegt iemand ergens voor laten opstropen of opstroppen, Fri. opstrupe.
Syn. is voor iets optornen, waarin tornen wenden betekent; eig. van ten anker
komende schepen die door ankerketting of -touw in het afdrijven op de stroom
gestuit worden en dus stil komen te liggen.
1169. Opgelaten zijn; zich opgelaten voelen,
e'en jonge, gemeenzame uitdr. voor: in een zeer onaangename situatie verkeren,
„uit" zijn, er miserabel aan toe zijn of zich aldus gevoelen. Het is niet duidelijk hoe
deze uitdr. is ontstaan; mogelijk is dat zij aansluit bij opvliegen, in verbindingen
als: hij kan of hij mag opvliegen; vlieg op! in de zin van hoepel op! waarin opvliegen
eig. betekent in de lucht vliegen als door een buskruitontploffing. Deze toepassing
komt al in het begin van de 18de e. voor. Opgelaten zijn nu kan men a.h.w. als het
passivum van dit opvliegen beschouwen: het duidt de situatie aan van iemand die
men heeft laten „opvliegen ". Enigszins te vergelijken, hoewel op een ander beeld
berustend, is het Eng. to let down a person, hem in de steek laten, verraden, een mal
figuur laten slaan enz.
1170. Opgeld doen,
(in zeker geval) veel waard zijn, in trek, gezocht zijn, opgang maken. Onder opgeld
(Hd. Aufgeld) verstaat men het geld dat men bij het wisselen van een betere muntsoort tegen een geringere ontvangt boven de gewone waarde, het agio; vandaar de
uitdr. opgeld doen, meer waard zijn dan het gewone bedrag, waaruit de overdrachtelij ke toepassing (sinds de 19de e. bekend) licht valt af te leiden. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1171. Met iemand opgescheept zijn of zitten,
hem tot zijn last hebben. Onder opschepen verstond men (goederen) op een schip
laden of brengen, zodat onze uitdr. eig. wil zeggen: iemand in zijn schip hebben,
waarvan men niet veel goeds verwacht of die men liever niet bij zich had om de een
of andere reden. Vooral was in de 17de eeuw zeer gewoon de zegswijze die (met)
den duivel (in)gescheept (of te scheep) heeft (is), moet er mee over(varen). In de
tegenwoordige vorm treft men de uitdr. o.a. aan bij Van Effen, Spect. 5, 187: „Met
een van die verligte jongelingen heb ik onlangs my elendig opgescheept bevonden."
Vgl. Fr. avoir quelqu'un sur les bras, sur son cou, a sa charge; être embarrassé de
qqn.; Hd. einen auf dem Halse haben; Eng. to have a person at one's charge; to be
saddled with a person.
1172. Opscheppen,
bluffen, snoeven; een elliptische uitdrukking die in de 16de eeuw luidde met de grote
(pol)lepel opscheppen. Oorspr. wil de uitdr. derhalve zeggen royaal opdissen (Fr.
mettre les petits plats dans les grands) en vandaar: de grote heer uithangen, snoeven,
pochen. Dezelfde betekenisontwikkeling heeft hier dus plaats gehad als bij opsnijden
(zie het volgende nr.). Daarnaast ergens de boel opscheppen, er alles in rep en roer
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brengen, alles ondersteboven smijten, op lawaaierige wijze pret maken. Syn. de
peentjes of de peultjes opscheppen; Zuidndl. iemand zijn peeën opscheppen, hem
harde waarheden zeggen. Vgl. Fr. faire le train; jeter la maison par la fenêtre; mettre
quelque chose en salade; Hd. das Oberste zu unterst werfen; Lärm, Radau machen;
Eng. to cause a stir; to kick up a row.
1173. Opsnijden,
pochen, grootspreken, snoeven (Fr. craquer); in Groningen: zich in het oog vallend
zwierig kleden, van vrouwen. Ook in het Hd. kent men aufschneiden in de zin van
snoeven, waarvan Borchardt n° 70 zegt: „Fruher sagte man deutlicher: mit dem
grossen Messer aufschneiden, wenn einer „starke Stucke" auftischte, and noch
heute schimmert die richtige Auffassung durch in dem Ausruf: der schneidet aber
auf! Auf einem fliegenden Blatt von 1621: „Lucifer entsendet einen Teufel aus der
Holle auf die Welt, ein grosses Messer alda einzukaufen, damit man weidlich aufschneiden könne." Uit de oorspr. bet. grote stukken (brood, vlees) voorsnijden,
opdissen, vloeide derhalve die van royaal zijn, de heer uithangen, snoeven, pochen
voort; deze verklaring vindt steun in de uitdr. met de brede bijl erin hakken, dat
volgens Van Winschoten, bl. 25 oneig. betekent: ruim te werk gaan, geweldig opsnijden; vgl. het Eng. to cut it (too) fat, opsnijden, en onze uitdr. de kaas snijden
(met hompen). Synoniem was opgeven en vgl. thans ophakken en ophakker, dat
zeker in navolging en als versterking van opsnijden is gevormd.
1174. Opspelen,
uitvaren, razen, op zijn poot spelen (zie n° 1256). In het Zaans opspeulen, ook opspeulen as de rook, erg driftig worden. In Zuid-Nederland is het eveneens bekend in
de zin van „in gramschap over iets uitvaren", en verschilt in het Westvlaams in
bet. van op zijnen poot spelen, dat aldaar betekent: lastig en moeilijk en onwillig
zijn uit grilligheid. Waarschijnlijk is de eerste bet. van opspelen: hard op een muziekinstrument beginnen te spelen, te blazen en vandaar: leven maken, razen, uitvaren').
Fr. tempêter; fulminer; faire le diable a quatre; Hd. losfahren; aufbrausen; aufbegehren; spektakeln; Eng. to declaim against; to fire up.
1175. Iemand of iets opvijzelen,
iemand of iets in de hoogte steken, verheffen, overmatig prijzen, opkammen (eig.
iem. de haren omhoogkammen, hem mooi maken); letterlijk iemand opschroeven,
daar vijzelen afgeleid is van vijzel, windas, dommekracht (vgl. Fr. vis; Eng. vice).
Sinds de 17de e. bekend. Vgl. Fr. relever, exalter quelque chose; faire mousser quelqu'un; Hd. herausstreichen; einen durch ein eichen Brett, durch den griinen Klee
loben; Eng. to puff (up); to crack up.
1176. Aan de orde van de(n) dag zijn,
geregeld, als een dagelijks verschijnsel voorkomen. Ontleend aan Fr. être a l'ordre
du jour, dat als politieke term in het laatste kwart van de 18de eeuw op zijn beurt
uit het Engels overgenomen is (order of the day), en vooral bekend is geworden in
de zin van agenda van te behandelen punten op een vergadering, bepaaldelijk in de
Nationale Conventie. Al spoedig in het Nederlands overgenomen: in Twee Redevoeringen in Holl. Spreekwoorden (Amst., 1795) leest men op blz. 33, in de tweede
rede van 1793: „Dan, keeren wij weder tot de order van den dag". — Hetzelfde is
het geval met tot de orde roepen, Fr. rappeler a l'ordre, eveneens uit Eng. to call
to order. Hd. an der Tagesordnung sein; zur Ordnung rufen.
1) Denk aan De Génestet's Arme Visschers: (de winden) opspelende in de pijp, vert. van: (le

vent) souffdant dans son clairon.
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1177. Het is daar oremus,
het ziet er daar ernstig, treurig uit; het is daar hommeles; ook: dat is oremus, dat is
dood of (van zaken) gebroken. Het lat. oremus, het aanvangswoord van de oproep
des priesters tot de gelovigen om zich met hem te verenigen in het gebed, is een vorm
van het werkwoord orare, bidden, en betekent: laten wij bidden, zodat de uitdr.
eig. wil zeggen: de toestand is daar zo, dat men zich gedrongen voelt om te bidden
om uitredding. In Zuid-Nederland is oremus bekend in de zin van langdurig gepraat,
gezang, vervelend gezanik.
1178. Iemand de oren wassen,
hem op een gevoelige wijze vermanen, hem kastijden, hem zeggen waar het op staat,
hem zijn geheugen eens opfrissen. De reden waarom juist van het wassen der oren
sprake is, moet wellicht gezocht worden in het oude volksgeloof dat kennis en inzicht uitsluitend afhankelijk zijn van de reinheid der zintuigen'). Door het wassen
der oren wordt, meent men, beter begrip verkregen en omgekeerd door verontreiniging die gave weggenomen: vuilheid had de macht de geest te verstompen en
verdoving te veroorzaken. Vgl. Lat. emunctae naris (eig. met gesnoten neus),
schrander. De uitdr. is niet oud (wel vindt men bij A. Bijns „sij (wilt) mijn oren
verwermen"); het Fr. heeft laver la tête a quelqu'un, Zndl. iemand een bolwassing
geven; het Hd. einem die Ohren reiben, schaben, warm machen (Wander 3, 1129'30). — Gewest. in Z.-Nederl. is bekend van zijn oren maken voor: opspelen, tekeergaan.
-

1179. Zijn oren zullen tuiten,
gezegd met betr. tot iemand over wie in zijn afwezigheid druk wordt gesproken, en
dus met het bijdenkbeeld dat dit op de ene of andere geheimzinnige wijze den
betrokkene op het ogenblik zelf ter ore komt. In de 16de eeuw was dit geloof ook bij
ons bekend, blijkens GDS 73: „Ick was gisteren, op een stede, daer waerstu oock.
Daer wart dijnre ghedacht, daer saetestu oock mede ouer tafel, du aetst ende
dronckest mit ons. — Oock int guede? — Voerwaer in allen gueden. Hebben v die
ooren niet getuytet? — Certeyn, ick wust niet hoe dat my die oren soe seer tuyteden".
Men meende ook en zegt nog thans wel dat, wanneer het rechter oor tuit, er goed,
maar wanneer het linker oor dit doet, er kwaad gesproken wordt. Zie Willinks Amst.
Arkadia 1, 385: „Wy hebben onder ons nog eene bygelovigheit, als de ooren tuiten,
wanneer men by het tuiten van het regter oor zegt, dat tot onze lof gesproken wordt,
gelyk in 't tegendeel by het tuiten van het linker oor, dat tot ons nadeel wordt
gesproken " 2 ). Somtijds wordt hier nog aan toegevoegd dat, wanneer men bij het
tuiten van het linker oor op zijn tong bijt, de kwaadspreker dat ook moet doen en
daardoor genoodzaakt wordt te zwijgen. Tuiten, Mnl. tuten, is een wisselvorm van
toeten, een klanknabootsend woord; verwant is beteuterd; vgl. ook loftuiting. Vgl.
Fr. les oreilles me cornent (of me tintent); Hd. das rechte Ohr singt (of klingt)
mir; Eng. my ears tingle with it; en Gr. à1 staff o(pt9a? tós .tv ó ós4iós Lat. oculus
dexter mihi salit, mijn rechter oog jeukt me; supercilium mihi salit, mijn wenkbrauw
jeukt, wat als voorteken beschouwd werd dat men iets aangenaams zou zien waarnaar
men zeer verlangt').

1) Zie D. C. I-Iesseling in Tijdschrift 26, 66 vlgg.
2) In Friesland gelooft men dat, wanneer iemands wangen gloeien, hij besproken wordt. Gloeit
een meisje de rechterwang, dan wordt zij geprezen, gloeit evenwel haar linkerwang, dan wordt
er kwaad van haar gesproken.
3) In Friesland is het jeuken der ogen een voorteken van schreien.
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1180. Van de os op de ezel (springen),
een in N.-Nederl. verouderde, maar in het Zuiden nog bekende uitdr. voor: van de
hak op de tak, zonder overgang van het ene onderwerp op het andere overgaan.
In de 16de eeuw betekende de uitdr. ook achteruitgaan, welke betekenis ze ontleende aan het Lat. ab equis ad asinos transscendere, delabi, een vertaling van het
Griekse à^p' tiTirwv Éir' övovS, dat bij Procopius, een Byzantijns schrijver uit de
6de eeuw na Chr., wordt aangetroffen, en dat te vergelijken is met het Hd. vom
Pferd auf den Esel kommen. De tegenwoordige betekenis werd ontleend aan Oft.
saulter, sail/jr du coq en l'asne, wispelturig zijn. Vgl. Fr. passer de bécarre en bémol;
faire des coq-à-l'áne; Hd. vom Hundertsten ins Tausendste geraten; Eng. to ramble
from one subject to another; to talk nineteen to the dozen.
Zo oud als Methusalem. Zie Methusalem.

1181. Zo oud als de weg van Rome of van Kralingen,
zeer oud, sinds mensenheugenis bestaande. In de 16de en 17de eeuw zei men
gewoonlijk zo oud als de weg. Ook bij Van Effen, Spect. 10, 136 wordt de uitdr.
in deze vorm aangetroffen, evenals bij Tuinman 1, 316 met de verklaring: ,,Gebouwen worden puinhoopen door den tijd, andere dingen vergaan, maar de weg blijft
liggen, schoon zy lang betreden is van wandelaars, die voorby zyn. Dit is dan een
uitdrukking van eene groote oudheid." Later schijnt dus van Rome, van Kralingen
(reeds in de 17de eeuw), naar Jacatra (in Amsterdam), of (in Limburg) naar Aken,
naar Keulen hier aan toegevoegd te zijn, voor welke mening pleit het Zuidnederlandse straatoud, zo oud als de straat of de oude heirweg. Vgl. Fr. vieux comme les
rues, les chemins; comme le pont de Rouen; Hd. so alt wie die Welt; steinalt; Eng.
as old as the hills, as Troy, as Pendle Hill.
1182. Van ouder tot of op ouder,
van geslacht op geslacht. Ouder betekent hier mensenleeftijd, generatie. Reeds in
het Mn!. bekend (oostelijk). Vgl. van aver tot aver (n° 603). Hd. durch Geschlechter
hindurch; Eng. from generation to generation.

1183. De overhand hebben,
de grootste macht bezitten, in de meerderheid zijn, overwinnen, zegevieren. Reeds
Mnl. die overhant hebben. Hand heeft hier de zin van macht, zodat de overhand
wil zeggen: macht over (iemand). Vgl. Fr. avoir le dessus; Hd. die Oberhand haben;
Eng. to prevail over a person.

1184. Overhoop liggen, halen,
in de war, dooreen, door elkaar liggen, halen; ook van personen gezegd: onaangenaamheden hebben; met iemand overhoop liggen, met hem in onenigheid zijn.
Eig. betekent overhoop: de ene hoop op de andere en bewaart over in deze samenstelling nog de oude betekenis van op, die in de middeleeuwen zeer gewoon was:
over sine knien (vallen); over side, over rugghe ligghen; over hande ende voeten
gaen; over sine voete staen; over ende staen, staan op zijn ene uiteinde, rechtop
staan, enz. De uitdr. is ontleend aan het worstelen, waarbij de een op de ander komt
te liggen; vgl. Mnl. nederliggen met enen, het met iemand oneens zijn, met hem in
onmin zijn. Fr. être brouillé, en bisbille, en divorce avec quelqu'un; a couteaux tirés;
Hd. mit einem uberworfen sein; entzweit, zerfallen sein; Eng. to be at variance, to
have a quarrel with a person.

1) Paul, Wtb. 240 b.
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1185. Iemand overhoop lopen, steken, schieten,
hem omverlopen, neersteken, - schieten. In het Middelnederlands betekende de uitdr.
over hoop de ene hoop op de andere, tezamen, bijeen; over hoop riden, op elkaar
inrijden; over hoop steken, in twee partijen tegen elkaar vechten in een steekspel.
Ook werd over hoop gebruikt in de bet. van ter neder, omver, welke zich bij het
begrip vallen geleidelijk uit die van tezamen ontwikkelt. Hd. einen liber den Haufen
(„so, dass er wie ein unformlicher Haufe aussieht; fruher zu Haufen") schiessen,
werfen, laufen; Eng. to overrun; Fr. renverser, culbuter quelqu'un.
1186. Ten overstaan van,
in tegenwoordigheid van; vooral met betr. tot ambtelijke personen in officiële handelingen. Overstaan betekent: tegenwoordig zijn bij een handeling; voorheen werd
het in deze bet. ook vrij gebruikt, maar sinds lang is het alleen in vaste verbinding
met te (vroeger ook bij of met) in zwang. Hd. in Gegenwart, unter Autoriteit (eines
Notars etc.); Eng. in the presence of; be/bre; Fr. par devant (notaire etc.).

1187. Overstag gaan,
een zeemansuitdrukking die eig. wil zeggen: een schip over (d.i. in de richting van)
een andere boeg wenden; door de wind gaan, omgaan; vandaar overdrachtelijk
genomen voor: van mening (partij) veranderen, zijn draai nemen, door de wind
gaan (zie n° 1739). Ouder (17de e.) is oversta(a)g werpen of smijten, van mening
doen veranderen. Onder het stag verstaat men een steuntouw van de mast, masttouw: een dik touw waardoor de masten en stengen naar voren bevestigd worden;
in eig. zin is dus overstag gaan in de richting van het stag gaan, draaien, wenden.
Hd. liber Stag gehen. Minder gewoon in combinatie met andere werkwoorden:
iemand overstag helpen, doen vallen, de voet lichten; iemand overstag praten (Wolff
en Deken).
1188. Overstuur zijn,
in de war zijn, geheel van streek (ook gezegd van de maag), zeer aangedaan, kapot
zijn. Eig. betekent overstuur: in de richting van het stuur, dus achteruit; het eerste
werd het van schepen gezegd in verbinding met verschillende ww. als drijven, varen,
wijken, in de betekenis van achteruitdrijven (Hd. liber Steuer gehen; Eng. to go
astern), enz. en later ook in het algemeen, zoals blijkt uit het Mnl. over stuur (stier)
wiken, tien, achteruitwijken, terugtrekken. — Het moderne overstuurd zijn van een
auto, te sterk reageren op stuurbewegingen, komt overeen met Hd. ubersteuert
en is mogelijk daaraan ontleend.
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1189. Inde P zijn,
in orde, voor elkaar, afgelopen zijn (19de e.). Vermoedelijk moet men uitgaan van
de uitdr. een p zetten of stellen (reeds 16de e.), waarschijnlijk oorspronkelijk met
betrekking tot het paraferen van een akte gebezigd en vandaar in toepassing op iets
dat afgedaan is; het is (behoorlijk) in de P. de zaak is afgelopen en in orde, zal dus
oorspr. gezegd zijn van iets dat door een notaris is behandeld.
Vgl. voorts afkortingen als: in de p zitten, in de benauwdheid, in de penurie, penarie
(Fr. pénurie) zitten; dep (d.i. pest) inhebben, het land hebben.
1190. Paal en perk aan iets stellen,
de voortgang van iets ongewensts, van enig kwaad stuiten, het beteugelen. Paal
betekent hierin grenspaal en perk grens, een betekenis die voortvloeit uit die van
omgrensde ruimte. Oorspr. palen zetten aan iets of iem. (reeds bij Cats), naast perk
zetten of stellen; in de huidige formulering (sinds de 18de e.) zijn beide uitdr. verbonden. Hd,. einer Sache eine Schranke of Schranken setzen, ein Ziel of Mass and
Ziel setzen; Eng. to set bounds to, to check; Fr. mettre un f rein, des bornes, le holà
a quelque chose.
Staan als een paal boven water. Zie n° 1203.
1191. Een gegeven paard moet men niet in de bek zien,
een geschenk moet men niet te nauw beoordelen. De ouderdom van een paard
bepaalt men naar de toestand en het aantal van zijn tanden; in eig. zin bet. de zegswijze dus: een gegeven paard moet men niet te nauwkeurig bekijken om de ouderdom en de waarde ervan te bepalen; vandaar overdrachtelijk in het algemeen toegepast op een geschenk. Het sprw. is alg. en zeer oud, het komt reeds voor in een Fr.
verzameling uit de 13de eeuw (Suringar, Erasmus, p. XXVIII); in de Prov. Comm.
luidt het: „men en sal den ghegeuen peerden niet nauwe inden mont sien" (n° 480).
Hd. einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul; Fr. a cheval donné il ne faut
pas regarder a la bouche (of a la bride); Eng. one must not look a gift horse in the
mouth.
1192. Het beste paard struikelt wel eens,
ook de bekwaamste maakt wel eens een fout, de beste breister laat wel eens een steek
vallen. 16de eeuw: „Het struyckelt: ofte valt wel een Peert, heft vier voeten. Ick
swijghe dan een mensche, die mer twee voeten heft" (GDS 89). Hd. das beste Pferd
stolpert (und hat doch vier Reine); Eng. it's a good horse that never stumbles; Fr. il
n'est si bon cheval qui ne bronche. — Een tegenhanger is het (niet alg. bekende) spr.
het beste paard springt voor zijn meester, d.i. het beoordeelt zelf of de sprong niet
te gewaagd is. Vgl. Hd. das Pferd ist oft geschetter als sein Reiter (Wander 3,
1282, met uitv. toelichting).

1193. Het hinkende paard komt achteraan,
gezegd als waarschuwing tegen voorbarige blijdschap over een welkom bericht, ook
om te kennen te geven dat tegen verwachting iets onaangenaams kan volgen. Vroeger, in de 17de eeuw, zei men de hinkende bode komt achteraan (zie n° 212). d.i.
de bode die langzaam gaat omdat hij een onaangename tijding te brengen heeft, en
niet een blijde, die immers ook bodenloon kreeg. In de plaats van de bode is er eveneens reeds in de 17de eeuw sprake van het hinkende paard, waarop de bode zat. Vgl.
Fr. (il faut) attendre le boiteux, „attendre une nouvelle, une occasion qui ne vient
pas, ou qui tarde a venir"; Eng. the lame post.
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1194. Iemand over het paard tillen,
hem door te grote en aanhoudende lof verwaand maken. Bij Tuinman 1, 253 staat
opgetekend: Ymand over 't paard heen zetten. Dit zegt ymand door eene al te grote
drift en gedienstigheid nadeel toebrengen. Hy doet ymand dienst, die hem te paard
helpt: maar ondienst, die hem door al te hoog op te heffen, en al te sterk door te
dringen, daar over heen beurt, zo dat hy van de andere zyde moet afvallen.... Dit
spreekwoord wordt toegepast op zulke, die ymand al te zeer pryzen en opvyzelen,
zo dat hy de al te groote ophef en verwachting niet voldoen kan, en dus hem meer
doen afvallen." De zegswijze komt in de 17de eeuw o.a. voor by Huygens in de zin
van: iemand nadeel berokkenen, tegenwerken; sprekende over de aanleg van de
Scheveningse weg zegt hij dat het uitstellen en verzuimen van dit werk is veroorzaakt door „dat men nu en dan dese sake komende te roeren ende levendigh te
maken, den Ruyter, soo men seght, over het Peerd heeft gesett, met het opwerpen
van all te hooge voorslaghen". In de 18de eeuw heeft ze de tegenwoordige betekenis.
Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
„

1195. Het paard van Troje of het Trojaanse paard inhalen,
zich argeloos een groot kwaad berokkenen. Bij de belegering van de stad Troje door
de Grieken haalden de Trojanen, op aanraden van Sinon, een groot houten paard,
dat de Grieken bij hun geveinsde aftocht hadden achtergelaten, maar in welks buik
enige gewapende Grieken verborgen waren, de stad binnen, in de mening „dat deze
dan onneembaar zijn zou ". 's Nachts kropen de Grieken er uit, openden de poort
en lieten de anderen binnen, die op deze wijze de stad veroverden en verwoestten.
Dit feit gaf aanleiding tot de uitdrukking, die gebezigd wordt wanneer men argeloos zichzelf een ongeluk berokkent, terwijl men meent in zijn belang te handelen').
1196. Het paard of de paarden achter de wagen spannen,
de zaak geheel verkeerd aanpakken, in een verkeerde orde te werk gaan. Het eerst
door Servilius vermeld. In vele talen wordt deze gedachte op soortgelijke wijze uitgedrukt; vgl. Fr. brider l'áne par la queue; mettre la charrue devant les boeufs; Hd.
die Pferde hinter den Wagen spannen; die Ochsen hinter den Pflug spannen; das
Pferd beim Schwanze aufzaumen; Eng. to put the cart before the horse; to turn
one's tail to the manger.
1197. De beste paarden vindt men op stal,

gezegd om te kennen te geven dat meisjes die altijd op straat lopen of zich in het
publiek vertonen, niet zo goed zijn als zij die thuis blijven en zich met huishoudelijke
zaken bezighouden. Zuidndl. goei koeikens vindt men op de(n) stal, kwiksteertjes
overal; de beste peerden worden op stal verkocht. Vgl. Cats: „Het is een spreekwoord over al, De beste koeyen zijn op stal." Hd. ein gutes Pferd sucht man im
Stall, ein braves Mädchen in seinem Hause (of nicht auf dem Ball).
1198. De paaiden die de haver verdienen krijgen ze niet,
verdienste wordt niet altijd beloond; eig. de boerenpaarden die het haverland beploegen (en daarmee de haver verdienen, door hun arbeid mede doen ontstaan),
doen dit ten bate van de herenpaarden. Met versch. varianten sinds de 17de e.
bekend. Zuidndl. 't hooi is niet altijd veur de werkende peerden. Vgl. Fr. celui qui
travaille, mange la paille; les chevaux courent les bénéfices et les ánes les attrapent;
tel bat les buissons qui n'a pas les oisillons; Hd. das Pferd, das den Hafer verdient,
bekommt ihn nicht; Eng. one beats the bush, and another catches the bird.
1) Volgens Prof. J. v. Leeuwen moet men in het Trojaanse paard een schip zien. Dat schepen
met paarden vergeleken worden is bekend. Vgl. uit Vondels Gijsbr. van Aemstel het zeepeert,
de naam voor het rijsschip.
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Paardevlees gegeten hebben. Zie n° 546.
1199. Paarlen voor de zwijnen werpen,
iets goeds en schoons geven aan hen die er de waarde niet van weten te schatten.
Deze uitdr. is ontleend aan Mattheus 7:6, waar Jezus vermaant om het heilige niet
aan de honden te geven, noch de paarlen voor de zwijnen te werpen, opdat zij niet
te eniger tijd ze met de voeten vertreden, en zich omkerende u verscheuren. De uitdr.
is synoniem met rozen voor de varkens strooien, dat reeds wordt aangetroffen in
GDS 50 en ook in de kanttekeningen op 1 Sam. 25:37. Fr. donner des eerles aux
pores of semer des per/es devant les pourceaux; Hd. die Per/en vor die Säue werfen;
Eng. to cast pearls before swine.
1200. Paf staan (van iets),
erdoor verbijsterd, verrast, ontsteld zijn. Niet voor de 19de e. aangetroffen. Wsch.
een navolging van Hd. paff (baff) sein, „sprachlos, vollstandig fiberrascht sein",
gebruikt in de zin van: als door een knal verdoofd, en vandaar sprakeloos, verbijsterd zijn. Fr. être abasourdi, ébaubi de que/que chose; Eng. to be baffled, dumb-

founded, staggered (at).
1201. Met pak en zak vertrekken,
met al wat men maar bijeen kan pakken, met zijn hele hebben en houden weggaan
om niet meer terug te komen. In de 16de eeuw zijn pak en zak maken; vgl. Plantijn:
„Sijn pack ende sack maken om heymelick te gaen strijken". Fr. partir avec armes

et bagage.
1202. Bij de pakken neerzitten,
zich aan moedeloosheid overgeven, niets doen om uit een benarde positie waarin
men geraakt is, te komen. Voorheen: van vermoeidheid niet verder komen. Ontleend
aan Gen. 49:14, waar Jakob van zijn zoon Issaschar zegt dat hij „is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken" (N. Vert.: „een bonkige ezel, die
tussen de stallingen ligt ").
1203. Pal staan,
onwrikbaar, onbewegelijk staan. Vroeger luidde deze uitdr. te palle staan, d.w.z.
op de pal staan, waarbij onder pal (ook zetter) te verstaan is een pen waarmee een
spil of een rad wordt vastgezet, zodat omzwaaien of draaien onmogelijk is. Al vroeg
schijnt men aan paal gedacht te hebben onder de invloed van uitdrukkingen als pal
staan als een pael (Vondel, Leeuwendalers 1469; 1918); staan gelijk een paal; (zo
vast) als een paal; ook als een paal boven water (voor ieder duidelijk) en dergelijke.
Vgl. ook schrap staan (n° 1380). Fr. tenir ferme, bon; Hd. Stand halten; Eng. to
stand firm, huff. — Iemand pal zetten, hem door redenering de mond snoeren: hem
vastzetten; dial. hem klem zetten; Zuidndl. iemand bot zetten; Fr. mettre quelqu'utn au
pied du mur, a quia; Hd. einen ubertrumpfen; einen mundtot machen; Eng. to silence,
.

to gag, to stalemate, to score off a person; to talk a p. down.
1204. De palm wegdragen of ontvangen,
overwinnaar zijn, de prijs wegdragen. Ten minste sinds de l7de e. bekend. Bij de
Romeinen gold de palm, de palmtak, als teken der overwinning; vandaar het Lat.
palmam dare, accipere, ferre, iemand de prijs toekennen, resp. de prijs ontvangen,
wegdragen; zo ook in het Fr. remporter la palme; décerner la palme a quelqu'un;
Hd. die Pa/me erringen, erhalten, erteilen, zuerkennen, enz.; Eng. to bear (of to win)
the palm; to palm, overwinnen.
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1205. In de pan hakken,
eig. van spijzen gezegd: ze fijnhakken om in de pan gestoofd of gebraden te worden;
vandaar fig. van soldaten, van een leger: neersabelen (Hd. niedermetzeln), tot de
laatste man vernietigen. Sinds de 17de e. bekend. Vgl. Mnl. malcanderen te bancke
houwen, niets goeds aan elkaar laten. Hd. in die Pfanne hacken, in den Kessel
hauen, zu Kochstiucken hauen, zur Bank hauen; Fr. tailler des croupières a quel
pièces; Eng. to cut to pieces.
-qu'n;tailer
1206. Een panische schrik,
een plotselinge hevige schrik, eig. een schrik als voor de Griekse veld-, bos- en herdersgod Pan. Sinds beg. 19de e. gangbaar. Volgens Baumeister, Denkmaler des
klass. Altertums 2, 1149 „ist die Sage vom panischen Schrecken hervorgegangen
aus dem Grauen vor plötzlichen Tonen in der Waldeinsamkeit and aus dem mannigfachen and starken Widerhall in Thalgrunden and zwischen Bergwanden". Anderen
denken aan het verschijnsel dat vele dieren, vooral schapen en geiten, 's nachts
door het geringste onverwachte geluid hevig schrikken en dan als dol wegrennen en
voorthollen. Vgl. paniek; Fr. panique, eig. terreur panique; Hd. ein panischer
Schrecken; Eng. a panic (fear of fright).
1207. Onder de pantoffel zitten,
door zijn vrouw beheerst worden, onder de plak van zijn vrouw zitten, pantof felheld
zijn (Fr. pantouflard; Hd. Pantoffelheld, Pantof felritter). Niet voor de 19de e. opgetekend. De pantoffel draagt de vrouw in huis; vandaar dat bij overdracht dit
schoeisel genomen werd voor de vrouw zelf, evenals in de l7de eeuw de pels (_
onderrok) of de rokken, zoals de toenmalige uitdr. onder de pels (of de rokken)
zitten bewijst, waarmee te vergelijken is het Fr. s'encotillonner, onder de pantoffel
komen; Eng. petticoat-government; Fr. être sous la férule de sa femme; Hd. unter dem
Pantoffel stehen; Eng. to live under the cat's foot; to be henpecked (of w(e-ridden); to
be tied to one's wife's apron-strings. Vgl. n° 1236.
1208. De pap is gestort,
er is niets°meer aan te doen, het is te laat, het is nu eenmaal gebeurd en er valt verder
niet over te praten. In Z.-Nederl. en het Zuiden van N.-Nederl. bekend.. De zin is
duidelijk: als men een bord pap heeft laten vallen of omgegooid, is er niet veel meer
aan te doen, men kan het niet oprapen: „Die 't zijn stort, raaptet niet al" (Spieghel
297; zie ook Tuinman 1, 178).
1209. Geen pap van iets gegeten hebben,
er geen verstand van hebben, het niet verstaan. De bedoeling is: er niet van kind af
aan mee vertrouwd zijn, zoals met de pap die men als kind te eten kreeg. Vgl. dat
is hem met de paplepel ingegeven, dat is hem van zijn prilste jeugd af ingeprent.
Zie ook n° 734.
1209a. Hij heeft de papegaai afgeschoten,
hij heeft zich een meester getoond, hij is de baas gebleven, of: hij heeft het precies
getroffen, in de roos geschoten. Ontleend aan het overoude volksvermaak van het
vogelschieten of gaaischieten: het schieten met hand- of kruisboog, later met een
handbus of snaphaan, naar een houten vogel op een hoge staak of mast. Hij die de
vogel afschiet, wordt (schutter)koning en krijgt daarvoor een ereteken. De uitdr.
in overdr. toepassing wordt reeds vermeld door Sartorius. In Z.-Nederl. zegt men
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hij heeft de oppergaai (af)geschoten (waarbij gedacht moet worden aan een wedstrijd met meerdere vogels op verschillende hoogte), zowel in bonam partem (hij
heeft een prachtige prestatie geleverd), als ironisch voor: hij heeft een geweldige
bok geschoten, een flater begaan.
1210. Papier is geduldig,
men kan schrijven wat men wil, op papier kan men de grootste onzin uiten zonder
tegengesproken te worden. Een overoude, reeds bij de Romeinen gestaafde gedachte
(epistola non erubescit, „papier bloost niet", Cicero, Adfam. V, 12, 1), bij De Brune,
N. Wyn 122 aldus geformuleerd: „'t Papier lijdt al, en nimmer kijft, Wat dat de
mensche daer op schrijft". In de huidige vorm is het sprw. echter niet oud.
Hd. das Papier ist geduldig; Fr. le papier est doux, it endure tout; le papier souffre
tout. In het Eng. geen equivalent.
1211. Zijn pappenheimers kennen,
de aard en het karakter der mensen (aanhangers, volgelingen, ondergeschikten) met
wie men te doen heeft, kennen. De zegswijze is ontleend aan Schillers Wallensteins
Tod (1800) 3, 15: „Daran erkenn' ich meine Pappenheimer ", woorden gesproken
door Wallenstein, toen de soldaten uit het regiment van graaf Pappenheim hem
zeiden dat zij hem niet voor een landverrader hielden en hem trouw zouden blijven,
hoewel de andere regimenten hem afvielen. Fr. je me connais en gens; (c'est là que)

je reconnais mes hommes.
1212. In een lastig of moeilijk parket zitten,
in grote verlegenheid zitten, zich in een toestand bevinden waar men zich niet uit
weet te redden. Onder een parket, het verkleinwoord van park, moet men eig. verstaan een omheining; vandaar dat in een parket zitten betekent: in een omheining,
binnen een omsloten ruimte zitten, waar men niet uitkomen kan; in het nauw zitten,
in een gevaarlijke toestand verkeren. Vgl. het Westvl. in den kansel zitten, in het
nauw zitten, welk kansel ook oorspr. omheining van traliewerk betekent. Reeds
in de middeleeuwen komt enen in een parket brengen voor. Er zijn geen equivalenten
in de mod. talen; vgl. Fr. être dans le pétrin.
1213. Iemand parten spelen,
hem in de war brengen, van zijn apropos brengen of zijn doelstellingen doen missen;
vgl. in Zuid -Nederland iemand eene perte bakken, hem een poets bakken, hem
foppen. In het Middelnederlands bestond een znw. perte in de zin van gril, kuur,
poets, waarnaast met wisseling van a en e ook parte voorkwam. Dit perte is met
metathesis hetzelfde woord als pret (vgl. Ags. praet, list) en niet-identiek met part,
deel, dat voorkomt in de tautologische verbinding part noch deel aan iets hebben,
er in 't geheel niet in gemengd zijn, er geen schuld aan dragen. Vgl. Fr. jouer une
farce, un tour of des tours a quelqu'un; Hd. einem einen Possen spielen; Eng. to put

a trick upon a person, to play one's pranks upon a p.
1214. Te pas komen,
gelegen komen, geschikt blijken om in zekere omstandigheden gebruikt te worden.
Te pas betekent hier op het juiste ogenblik, gelegen, en vandaar: als iets dat dienstig
is; dit pas, in tijdelijke zin gebruikt, is een overdracht van de in het Mnl. gewone
bet. van: bepaalde plaats. Vgl. 1454. Hd. gut zustatten kommen; Fr. venir a propos;
Eng. to come in useful.
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1215. Bij iemand in de pas staan,
bij hem in de gunst staan, in een goed blaadje staan. De uitdr. is jong; haar ontstaan
is niet duidelijk. De verklaring die het WNT (12 1 , 601) oppert, dat zij nl. zou aansluiten bij met iemand in de pas lopen, is niet bevredigend: er wordt niet aan gedacht
aan een gelijkop gaan, maar aan een bevoorrechte positie. Mogelijk heeft er een
contaminatie of associatie plaats gehad van bij iemand goed aangeschreven staan
en bij iemand van pas komen. De uitdr. bij iemand in de pas trachten te komen is
secundair t.o.v. de bovengenoemde en geeft dus geen steun aan de opvatting van het

WNT.
1216. Iemand zijn paspoort geven,
hem uit zijn dienst ontslaan, wegsturen; vooral van de militaire dienst gezegd (een
gepasporteerd militair). Paspoort is in dit verband oorspr. de autorisatie om zich
buiten zijn garnizoensplaats te mogen begeven, een verlofpas, en vervolgens om
voor goed te mogen vertrekken, de dienst te verlaten. Bij overdracht werd de uitdr.
ook gebruikt van een meisje dat haar vrijer bedankte, hem de bons gaf. Het znw.
paspoort is ontleend aan het Fr. passeport en komt bij ons sedert de middeleeuwen
voor. Vgl. Hd. einem den Laufpass geben; Fr. donner a quelqu'un son congé; Eng.

to dismiss a person.
1217. Peil trekken op iemand of iets,
staat maken op, gewoonlijk met de ontkenning: op iemand of iets geen peil kunnen
trekken, op iemand of iets geen staat kunnen maken; ook geen gissing kunnen
maken omtrent zijn reacties enz. De sinds de 18de e. gangbare zegswijze is ontleend
aan het zeewezen, waar men onder peilen verstaat het door middel van een peiltoestel, dat op het kompas in het horizontale vlak beweegbaar is, bepalen van de
plaats waar men zich op zee bevindt. Voor die peiling richt men zich op een vast
punt, een plaats die met zekerheid bekend is (bijv. een vuurtoren). Iets peilen, iets

in de peiling nemen, peil trekken op iets betekent zijn bestek maken, zijn raming,
gissing, berekening daarop maken. Zo kan men een vuurtoren peilen, de hoek bepalen, de kust peilen, waarnemen en bepalen hoever zij van een schip verwijderd is
en in welke richting zij ligt; vandaar overdrachtelijk geen peil kunnen trekken op
iemand, geen berekening op hem kunnen vestigen, niet op hem af kunnen gaan.
Vgl. Fr. faire fond sur quelqu'un; s'appuyer, tabler sur quelque chose.
1218. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet,
men kan geen onreine zaken hanteren zonder zelf vuil te worden; meest fig.: wie in
slecht gezelschap verkeert, neemt licht iets van hun kwade eigenschappen over.
Ontleend aan het aprociefe bijbelboek Jezus Sirach, waar de spreuk in de Statenvert. luidt (13: 1) „Die peck aenroert, wort daermede besmet: ende die met den
hoovaerdigen gemeenschap heeft, wort hem gelijck"; zie ook de kantt. op Jozua
23:7. Vanouds algemeen gangbaar (Prov. Comm. 254: „die byden picke wandelt
wort daer af besmet':; Celestina: „die int peck handelt, altijt cleefter hem wat af
aen die vingheren", L vj r°) en in de meeste Europ. talen bekend (zie Wander, 3,
1200 vg.). Hd. wer Pech angreift besudelt sich; Eng. he that touches pitch shall be
defiled; Fr. qui traite la poix s'embrouille les doigts.
1219. Iemands pekelzonden,
zijn verouderde zonden, vroeger begane misslagen. Volgens Winschooten, bl. 160
zijn pekelzonden die kleine vergrijpen, welke „lang te vooren begaan sijn, en in de
peekel als bewaard werden om gestraft te werden ". Thans verstaat men eronder:
kleine zonden (die men „opzout ", als minder het gemoed bezwarend ?). Vgl. Fr. un
péché véniel; une peccadille (bij ons verbasterd tot pikkedil); Hd. eine kleine lassliche Sunde; Eng. a peccadillo.
251

1220. Een welversneden pen hebben,
een goede stijl schrijven (vgl. hij heeft een scherpe pen); eig. een pen hebben (t.w.
een ganzepen) waaraan een goede punt is gesneden, die goed vermaakt is. In de vorm
net besneden pen sinds ± 1700 bekend. Fr. avoir une plume Bien taillée; Hd. eine
gute Feder fuhren; Eng. to carry a good quill. Ook ons woord stijl, Fr. style,
betekent eig. schrijfstift (Lat. stilus).
1221. Iemand de of een pen op de neus zetten,
hem stevig onder bedwang houden, hem inscherpen zich koest te houden. Pen betekent hier neusknijper, pranger. In de bijvorm peen reeds in de 17de e. bekend,
met pen pas in de 19de e. In Gron. zegt men iemand een pin op de start zetten;
voorheen een bril op de neus zetten (vgl. n° 73). Men zegt ook wel iemand een priem
op de neus zetten, blijkbaar doordat de oorspr. zin niet meer gevoeld wordt. Hd.
einem den Daumen aufs Auge setzen; Fr. rabattre le caquet de quelqu'un; Eng. to

put the screw on a person.
1222. In de penarie zitten,
in angst zitten. Penarie is een verbastering van penurie en dit is ontleend aan Lat.
penuria, nood, gebrek, armoede (Fr. pénurie; Eng. penury), wsch. door de studententaal (niet voor de 19de e.). In andere talen in dit gebruik niet bekend.
1223. Op de penning zijn,
schriel, geldzuchtig of karig zijn. Men kan dit opvatten als: gesteld zijn op penningen, op geld, maar misschien moet men er eer een verkorting in zien van het vroegere
op de penning zestien (gesteld) zijn. Onder de penning zestien is dan te verstaan de
voet waarop een rente afgekocht kan worden, dus zo dat men voor elke penning
rente zestien penningen kapitaal moet betalen, m.a.w. een rentevoet van 6 1/4 %. Bij
Van Maurik vindt men op de penning zien in deze bet., maar er is geen bewijs dat
dit de oorspr. vorm is; bewijsplaatsen met zijn komen eerder voor; vgl. echter Vl.
op een cent zien of kijken; Fr. regarder a unfranc. — Hd. er ist gierig auf den Pfennig, er sieht den Pfennig an; Fr. être tres regardant, dur a la desserre.
Met zijn pet naar iets gooien. Zie Met zijn muts naar iets gooien.
Een hoge pet op hebben van —, zie Een hoge muts enz.
1224. Dat gaat boven mijn (zijn enz.) pet,
daar kan ik (hij enz.) niet bij, dat gaat boven mijn verstand. Pet staat hier schertsend
voor dat wat dit hoofddeksel omvat, de bol, de hersens, dus het begrijpsvermogen;
in de 17de e. in dez. zin: de voering van de hoed. Hd. das geht Tuber seinen Horizont; Eng. that is beyond me; Fr. cela me passe.
1225. Iets in petto houden,
het tot gelegener tijd bewaren, voor zich houden. Fr. avoir in petto, en reserve; Hd.
etwas in petto haben, „im Sinne haben, vorhaben"; Eng. to have in petto (zeldzaam),
up one's sleeve. De uitdrukking is ontleend aan Italiaans havere a petto, letterlijk
in de borst (Lat. pectus), op het hart hebben; vand. fig. voor in gedachten houden,
achter de hand hebben. Sinds de 1 ste h. 19de e. bekend.
1226. In de piepzak zitten,
in angst zitten. Sinds midden 19de e. bekend. Piepzak is in Holland de benaming
voor een drank van (oude) koffie met melk en suiker (soms ook kaneel) gekookt;
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hoe die naam ontstaan is, is niet na te gaan. In deze uitdr. wordt hij gebruikt in navolging van in de rats, in de pekel, in de soep zitten.
1227. De kwade Pier zijn,
de kwade man, degeen die altijd, ook voor anderen die er belang bij hebben, iets
moet verrichten waardoor hij iemand onaangenaam is en de naam krijgt van boos
te zijn. Pier is een samengetrokken vorm van Pieter, en daar dit een van de meest
algemene mansnamen is, staat het eenvoudig voor man; ook in andere verbindingen
komt het in die zin voor (zie WNT 12, 1556 vg.). Het is dus niet nodig kwade Pier
te beschouwen als een benaming voor de duivel, zwarte Piet of, zoals de Zuidnederlanders zeggen, Pietje Pek of Zwart Pietje (Hd. schwarzer Peter); ook zwarte piet
voor zwart - handelaar, in de tweede wereldoorlog in zwang gekomen, wordt daarmee niet geassocieerd. Vgl. Hd. ich muss eben immer der Unhold, der bóse Mann
sein, es immer gefressen haben.
1227a. Iemand de zwarte piet toespelen,
hem tot de kwade Pier maken, hem de lelijke rol toeschuiven, het doen voorkomen dat
hij de schuld heeft. Een uitdr. uit het kaartspel: de Zwarte Piet of zwartepiet is een
kaart met de afbeelding van een zwarte man, die bij het kaartspel zwartepieten wordt
gebezigd; men moet daarbij trachten niet in het bezit te blijven van die kaart. Mogelijk naar Hd. jemand den schwarzen Peter zuschieben; er zijn geen oude bewijsplaatsen in het Ndl. bekend, maar daar het spel wel vanouds in Ndl. gespeeld werd, kan de
uitdr. ook autochthoon zijn.
Zwarte Piet is, behalve de naam van de knecht van St. Nicolaas, ook een ben. voor de
duivel, meest in Z.-Nederland.
Eng. to pass the buck to somebody.
1228. Pietje de voorste,
hetzelfde als haantje de voorste (n° 541). Het is niet nodig voor de verklaring van
deze uitdr. te denken aan de driftige natuur van de apostel Petrus, die nooit Pietje
wordt genoemd; we hebben in Pietje niet anders te zien dan een gewone jongensnaam, evenals in een hele Piet, Piet Snot, Pietje Rechtuit, Pietje Vliegop, Piet Lut,
Zwarte Piet, Pietje Pek (= Heintje Pik), Jan, Piet en Klaas (Jan en alleman), enz.
In Oud -Beierland spreekt men van een Fi jchie (verkleinw. van Fi1a, Sophia) de
voorste. Vgl. Hd. Hans Dampfin allen Gassen.
Nog andere pijlen op zijn boog hebben, Zie bij Boog.

1229. De pijp aan Maarten geven,
een in Z.-Nederl. vrij algemeen bekende en thans ook in N.-Nederl. wel gebezigde
eufemistische zegswijze voor: sterven, er tussenuit gaan, en very, ook: het opgeven,
het bijltje er bij neerleggen. Er is nog geen verklaring voor gevonden; vgl. echter Nd.
de Pip geit em ut, Hd. er hat seine Pfeife zerbrochen in dezelfde zin, alsook de pijp
achteruitleggen, eveneens in Z.-Nederl. daarvoor gebezigd.

1230. Naar iemands pijpen dansen,
alles doen wat een ander begeert; iemands wil in ieder opzicht volgen; eig. zo dansen
als een ander pijpt, voorfluit. Men kan in pijpen evengoed het meerv. van het znw.
zien, als de onbepaalde wijs van het werkwoord; beide opvattingen golden vroeger,
en ook thans is niet uit te maken welke van beide bedoeld wordt, ofschoon men vrij
algemeen er de infinitief in gevoelt. In Zuid- Nederland dansen gelijk er gefloten
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wordt of dansen gelijk iemand schuifelt. Fr. se laisser mener a la baguette; aller aux
flutes, tourner au baton de qqn. Hd. nach , jemandes Pf ei f e tanzen; Eng. to dance to
(of after) a person's pipe (of tunes).
1231. Een of'de pik op iemand hebben,
een bijzondere, persoonlijke vijandschap, afkeer jegens iemand koesteren; hem niet
mogen lijden en dit laten merken door kleine hatelijkheden; in Zuid -Nederland
enen pijk of pik op of tegen iemand hebben. De vorm een pieck op iem. hebben,
die beg. 17de e. voorkomt, wijst erop dat dit woord is ontleend aan Fr. pique, wrok;
door bijgedachte aan pikken is men evenwel al spoedig pik gaan zeggen (reeds bij
Plantijn). De Duitsers zeggen evenals wij einen Pick auf, jemand haken, maar ook
eine Pike, welk Pike ontleend is aan het Fr. pique, spies, waaruit zich de bet. van
wrok ontwikkelde, evenals in het Italiaans, waar picca zowel spies als wrok betekent. Vgl. Fr. avoir une dent contre quelqu'un; Hd. einen Zahn, einen Haken auf
einen Naben; Eng. to have a.spite against, to have a down on a person.

1232. De pil vergulden,
het onaangename fraai of aannemelijk voorstellen; iemand met vriendelijke woorden op zachte wijze iets zeer pijnlijks zeggen; het leed, dat men iemand heeft moeten
aandoen, door iets vriendelijks, een gunstbewijs, verzachten. Sinds midden l6de e.
bekend. Fr. doter la pilule; ook sucrer la moutarde; Hd. die Pille vergolden,
uherzuckern, versu'ssen; Eng. to gild (of to sugar) the pill. — Vgl. dezelfde beeld
bij een gouden handdruk, een afscheid (ontslag) dat verzoet wordt door een-sprak
geschenk in geld.

1233. Een pilaarbijter,
een huichelaar, een schijnheilige, een kerkuil; vgl. het Fr. un mangeur de crucifix.
Reeds mnl. pilarenbijter (nog Zndl.). Het is een spotnaam voor iemand die altijd in
de kerk zit en voortdurend vroom opziet tegen een pilaar (waaraan bijv. een schilderij van de een of andere heilige hangt) en daar zijn gebeden prevelt; vgl. De Brune,
Bank. 1, 473: „men vindt menschen ... die veeltijts met de knyen, ontrent de kerckpylaren en ghestoelten zitten, prevelende de woorden van 't ghebed, met zuchten,
naer". Soortgelijke benamingen zijn Hd. Fensterheisserin, Rahmenfresserin, een
vrouw die altijd zit uit te kijken, en ons kribbebijter (zie n° 887) en baliekluiver,
leegloper; ook: losse werkman; eig. iemand die met zijn neus over de balie, de brugleuning, hangt en daar als 't ware aan schijnt te kluiven (vgl. het wkw. bruggehi jten);
Fr. un batteur de pavé; Hd. ein Eckensteher, Pflastertreter, Mussiggänger; Eng.
a pier-lounger, corner-man, loafer.

1234. Bij de pinken zijn,
bijdehand zijn. Met zekerheid is omtrent de oorsprong van deze tenminste sinds
de 1 ste h. 19de e. gangbare uitdr. niets te zeggen. Ze schijnt voornamelijk in Noord Nederland bekend te zijn; wel komt in Zuidndl. dial. voor: hij is hij de pink, hij zit
er warm bij, hij heeft geld. In Friesland eveneens hja is by de pinken, zij is bij de
hand. In Groningen betekent bie de pinken wezen, zuinig, spaarzaam zijn, op de
kleintjes passen, wat aanleiding kan geven tot het vermoeden dat we de oorsprong
moeten zoeken in het Bargoens, waarin pinken voorkomt in de zin van geldzak.
Uit de bet. goed op het geld passen is dan die van bij -de-hand -zijn voortgevloeid.
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1235. De plaat poetsen,
deserteren, ervandoor gaan, weggaan, `m poetsen, `m smeren (zie n° 1413). Ook in
Zuid-Nederland is de uitdr., naast de plaat schuren, bekend, evenals in sommige
streken van Duitsland, waar gezegd wordt die Platte putzen. De eig. betekenis is:
de borstplaat of de kolfplaat gaan poetsen; dit als voorwendsel opgeven om zich te
kunnen verwijderen, en dan niet terugkeren; vgl. hij is pompstokken snijden, hij is
gedeserteerd (een pompstok dient om de loop van 't geweer schoon te maken), en
voorheen de piek schuren in dezelfde zin. Fr. tirer au cul, au, flanc; tirer ses grègues;
Eng. cut one's stick, sling of take one's hook.
1236. Onder de plak zitten (van iemand),
door hem geheel beheerst, onder de duim gehouden worden, niets bij hem in te
brengen hebben. Sinds de 18de e. bekend; in de vorm onder de plak houden reeds
bij De Brune (Bank, 2, 365). De plak is eig. een werktuig van de vroegere schoolmeesters, een stok met een schijf aan het ene eind, waarmee de meester de leerlingen
op de vlakke hand sloeg, waarmee hij ze dus regeerde. Fr. être sous la coupe de
qqn., sous la, férule; Eng. to be under a person's, ferule; Hd. unter der Fuchtel stehen.
1237. Iemand zijn planeet lezen,
hem zijn toekomstig lot voorspellen; eig. iemand zijn geluk of ongeluk uit zijn
geboortester voorzeggen, zijn horoscoop') trekken (Fr. tirer ''horoscope; Hd. das
Horoskop, die Aspekten stellen; Eng. to cast a horoscope). Een planeet is een dwaalster, maar de astrologen verstaan er ook een geboortester onder, welker stand invloed kan uitoefenen op iemands lot. Vandaar kon de zegswijze ontstaan onder een
gelukkige (of ongelukkige), de rechte planeet geboren zijn (vgl. n° 489). Lezen is
hier op te vatten als het opslaan van bepaalde boeken om daaruit een geheim te
ontdekken. Planeetjes werden genoemd (gekleurde) blaadjes papier waarop de
voorspellingen uit het planeetboek stonden afgedrukt, en die men bij het horoscooptrekken op kermissen enz. bezigde.
1238. Van de bovenste plank,
van de beste soort. Niet voor de 19de e. aangetroffen. Plank is hier op te vatten als
boord in een legkast; wat niet dagelijks, maar alleen bij bijzondere gelegenheden
wordt gebruikt, pleegt men wat buiten het bereik, dus boven in de kast te leggen:
het bovenste beste. Vand. soms ook vande tweede plank voor iets dat wat minder in
zijn soort is. Hd. aus dem Effeff,• Eng. top-hole; a topper. — In Z.-Nederl. is
bekend (iets, een zaak) van de plank helpen voor: het afdoen, er gedaan mee
maken; het beeld is dat men een plank of de planken van een wandkast leegmaakt,
uitruimt.
1239. De plank misslaan of mis hebben,
zich vergissen, het mis hebben, niet het goede inzicht hebben, de bal misslaan. Het
is niet onmogelijk dat deze sinds de 18de e. bekende uitdr. ontstaan is door samensmelting van twee andere; de bal misslaan (n° 124) en de plank mis zijn, welke laatste
uitdr. aan het kegelspel ontleend kan zijn, doch waarin men plank ook kan opvatten
als loopplank. Of moet men denken aan een spel waarbij men geblinddoekt naar
een plankje slaat? Vgl. Fr. se mettre le doigt dans l'aeil; Hd. auf dem Holzwege sein;
vorbeigeschossen haben; Eng. to be beside the mark.
1) De horoscoop is het punt der ecliptica, dat op het tijdstip van iemands geboorte boven de
horizon verrijst. Uit die stand iemands lot te bepalen, te trekken, noemt men horoscooptrekken. Hoe dit horoscooptrekken geschiedt, deelt Nic. Beets mee in Na Vijftig jaar, blz. 165.
.
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1240. Een plasdankje verdienen,
op een minderwaardige manier, ten koste van anderen, iemands gunst (trachten
te) verwerven. In de 16de eeuw komt bij Kiliaan een woord plasdanck, playsdanck
voor, dat hij vertaalt door palpum, gratulatio adulatoria. Naar deze door Kiliaan
gevolgde schrijfwijze wordt dit woord in verband gebracht met het Fr. plaisir, en
dan verklaard als: „dank om te behagen ", liever: een dank die men verkrijgt door
vleierij, door iemand te behagen. Thans wordt plasdank ook gebruikt in de zin van
een koele dankbetuiging, waar op een beloning gerekend werd. In zuidelijke dialecten spreekt men van flets-, flis- of fleerdank, te verbinden met fietsen, fieren, vleien.
1241. Platonische liefde,
liefde die alleen bestaat in genegenheid en verering van het gemoed en de geest, met
uitsluiting van het zinnelijke; voorts ook wel gebruikt met betr. tot eenzijdige, onbeantwoorde liefde, of tot wensen waarvan men weet dat ze onvervulbaar zijn. Het
is een vertaling van amor platonicus (eveneens in de overige moderne talen overgenomen), dat het eerst werd gebruikt door Marcellus Ficinus en zinspeelt op Plato's
Symposion 180 C vg.; er wordt oorspr. mee bedoeld de zgn. Socratische liefde of
knapenliefde, echter hier in idealiserende zin opgevat. Later dacht men niet meer
aan knapen als object, maar de idealiserende voorstelling bleef behouden en werd
ook toegepast op de liefde tot de andere sekse.
1242. Iemand een pluimpje geven,
hem prijzen, hem een complimentje maken. De eigenl. bet. der uitdr. is: iemand
mooi maken, hem opsieren, als met een pluim op de hoed (vgl. de 17de-eeuwse
uitdr. iemand een lelijke hoed (d.i. krans, kroon) opzetten, hem smaad aandoen);
bij overdracht: iemand mooi maken in het oog der mensen, hem loven, prijzen.
Duidelijk blijkt deze ontwikkeling uit Hoofts Brieven 1, 350: „Ik wil hem altijdts
wel verzeekeren, dat by geenen noodt heeft van vereedelt oft ridder geslaagen, oft
opgepotst te worden met pluimaadjen van tijtelen".

Zie verder het Zuidnederlandse

dat is een pluim op zijnen hoed; een pluimken op zijnen hoed steken, zich op iets
beroemen of fier zijn; er steekt geen pluimken op, het is niet schoon, niet treffelijk;
dat is een blommeken op uw mouw, dat strekt u tot eer; het Eng. a feather in one's
cap, een eerbewijs, iets om trots te zijn, en het Fr. c'est une plume a son chapeau
„se dit de quelque chose qui est de distinction ou qui flatte la vanité".
1243. Iemand pluimstrijken,
hem vleien, Mnl. enen striken van den plumen naast enen plucken van den stove
(van het stof); eig. iemand ontdoen van pluimpjes, veertjes, pluisjes, die op zijn kleren zitten; hem allerlei ongevraagde diensten bewijzen, nalopen, vleiend dienen,
vleien; vgl. ook het Hd. einem die Federn lesen; Federleser en nicht viel Federlesens
machen (niet veel complimenten maken). Ook enen pluumstriken, iemand de pluimen of pluizen van de kleren afstrijken, vleien was in de middeleeuwen reeds
bekend, en komt in latere geschriften herhaalde malen voor. In Vlaanderen gebruikt
men in deze zin een andere uitdr., waaraan dezelfde gedachte ten grondslag ligt, nl.
iemand de mouw vagen, strijken of lekken, en noemt men een pluimstrijker een
mouwvager, mouwstrijker (Belg. Fr. frotteur de manche). Vgl, ook het verouderde,
thans nog in Zuid-Nederland en Zeeuws -Vlaanderen bekende, f olievouwen, eig.
iemands_falie (mantel) mooi vouwen, plooien, en vandaar hem aangenaam zijn, hem
vleien. Fr. gratter (l'épaule a quelqu'un); . f lagorner; chatouiller qqn.; pateliner;
Hd. Federklauber, PJlaumenstreicher ( beide verouderd);, f uchsschwcinzen; einem um
den Bart gehen, die Ohren streichen; Eng. to wipe down; to fawn; to flatter; to
wheedle.
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1244. Het is daar niet pluis,
het is daar niet zoals het behoort; niet in den haak of niet te vertrouwen, niet veilig,
soms bepaaldelijk met gedachte aan boze (helse) machten; het is met of bij hem
niet pluis, hij is niet goed bij zijn verstand. Dit pluis is een zgn. verbaal bnw. bij het
ww. pluizen; het komt sedert de 16de eeuw voor met de betekenissen zuiver, schoon
en rein, onschuldig, kuis, ook eerlijk; in het Zuidnederlands nog bekend in de zin
van glad en gemakkelijk, waarnaast een znw. pluis, kale schedel; hij is pluis, hij heeft
in het spel alles verloren wat hij had; vgl. iemand pluizen, iemands geld langzamerhand afwinnen; ook: al de knikkers uit de pot schieten, zonder dat de overige spelers
hun beurt hebben; hem plukken (Fr. éplucher) of pluimen. Er bestaat uiteraard geen
equivalent in de mod. talen; de gedachte wordt uitgedrukt door: Fr. it ne fait pas sur
là; Hd. es ist da nicht geheuer; die Sache ist nicht richtig; Eng. the place is not safe
(of secure), rather suspicious; the affair is not clear.
.

.

1245. Poeha maken,
hetzelfde als het vroegere boeha of boha maken, drukte, rumoer, leven maken; altijd
met bijdenkbeeld van een tegenstelling met de nietigheid der zaak, die daartoe aan
geeft; onnodig geschreeuw, geraas, spektakel. Het woord komt in de vorm-leidng
boha_y reeds in de 16de eeuw voor en wordt verder in de regel met een b geschreven;
eerst in de 18de eeuw komt de vorm met een p voor, die thans de gewone is; het
accent wisselt (poeha" en poé ha). Men houdt het voor een koppeling van de beide
tussenwerpsels boe en ha, nabootsingen der geluiden die vanzelf of opzettelijk worden uitgebracht, b.v. door degene die een ander wil opjagen of verschrikken of in
't algemeen bij een alarm, een getier. Fr. . faire du bruit, du tapage, de l'embarras;
faire comme les bahutiers; Hd. viel Aufhebens, Wesens machen; Eng. to make a

great fuss.
1246. Poerem hebben of' maken,
drukte, beweging maken, bluf slaan. Eigenlijk is Poerem (veelal geschreven Purim)
het vrolijke feest dat de Israëlieten op de 14de en 15de Adar (omstreeks maart)
vieren ter herdenking van de verlossing van de boze Haman, welke in het bijbelboek Ester beschreven wordt. Hebr. Purim heet aldus naar pur, het lot, omdat de
dag van de algemene moord door het lot bepaald was. De uitdr. is niet voor de 19de
e. opgetekend.
1247. Voor de poes zijn,
op het punt zijn van verloren te gaan; eig. gezegd van een muis of een vogel, die een
prooi voor de poes is, dus onherroepelijk verloren is; vgl. het Zuidnederlandse hij is
een vogel voor de kat, hij is verloren; voor de haaien zijn; Eng. to be cast at the
cocks; to go to the dogs. Niet voor de poes zijn, geen kleinigheid zijn; niet eenvoudig
zijn, niet gemakkelijk zijn; van personen: niet van geringe waarde zijn, zijn man
staan. Eig. gezegd van spijzen die niet aan de kat gegeven worden, dus: geen spijs
zijn die men weggooit of aan de kat geeft, niet waardeloos zijn; vgl. het Hd. das ist
fur die Katze, dat is iets van weinig waarde, van weinig betekenis; Fr. eest de la
bouillie pour les chats (in de zin van: nutteloos). Beide uitdr. zijn niet voor de 19de e.
opgetekend.
1248. Iemand een poets spelen of bakken,
hem lelijk beetnemen, een part spelen, een kool stoven, een koopje leveren. Vroeger
ook: iemand een pots spelen en bootsen spelen. Dit znw. boots, Mnl. bootse, uit
Fr. boc(h)e, houdt men wel voor hetzelfde woord als poets, waarin dan de oe moet
ontstaan zijn uit een Noordfranse vorm met ou. De oorspr. bet. daarvan is bult,
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knop, ruwe steen (It. bozzo), houten bal (Sp. bocha) en vandaar iets van weinig
waarde, onzin, gekheid, grap (vgl. mop, steen en grap; Mnl. clute, kluit en grap;
zie n° 986). Het is echter ook mogelijk dat poets een Germaans woord is, identiek
met Hd. putsch, Mnd. put ze, grap. De vorm poets komt in de 17de eeuw reeds voor
naast pots(e). Fr. jouer un tour, .faire de belles manchettes a quelqu'un; Hd. einem
einen Streich, einen Possen spielen; Eng. to put a trick upon a person; to play a per-

son a trick.
1249. Op de pof (kopen),
op krediet kopen, niet dadelijk betalen; in Vlaanderen ook op de pof drinken, op
eens anders kosten drinken, en op de pof gaan, ergens gaarne blijven eten (vgl. klaplopen). Hiervoor zegt men ook op de klets (ook 17de eeuw), waarnaast voorkwam
kletsen, schulden maken, dat nog in Zuid -Nederland bekend is naast op de poef
halen, poefen; op de plak (plek) halen, plakken en op de hak. Al deze woorden pof,
bof, klets, klis (= klets), poef, plak, hak betekenen oorspr. een slag, een houw, zodat we wellicht als eerste bet. mogen aannemen: op goed geluk af (vgl. ergens een
slag naar slaan; een tref), op het (ge)raak, zoals in Zuid-Nederland gezegd wordt,
of op goed valle 't uit, men probeert maar eens te krijgen. In Deventer, dialect zegt
men je lult op de pof, je kletst. Ook in het Duits is bekend auf'Puff'en /emandpuf fen,
iemand schuldig blijven, naast auf Pump en pumpen (borgen); Ndl. poffen, borgen,
op krediet geven of nemen. Vgl. Fr. a pouf (zeldzaam); prendre du pain a la coche
(op de lat, der kerfstok), a credit, a l'aeil; Eng. on tick; on credit.
.

1250. Iemand (aan) de pols voelen,
eig. gezegd van de dokter die een zieke de pols, d.i. het kloppen van de slagader aan
de pols, voelt, om te weten of hij koorts heeft of zwak is; bij overdracht gebezigd om
uit te vragen. Reeds bij Cats en Hooft. In dez. zin zegt men iemand polsen, ook
reeds 17de e., dat echter op een heel andere overdracht berust, nl. eig. betekent: de
hoogte van het water peilen door een polsstok; syn. van iemand tintelen, eig. de
diepte van een wond peilen, dat in de l7de eeuw zeer gewoon was en thans nog in
een gedeelte van Zuid -Nederland gebruikt wordt. Fr. tater le pouls a quelqu'un;
Hd. einem den Puls of auf den Zahn ,fu'hlen; (bei einem) auf den Busch klopten;
Eng. to feel a person's pulse; to sound a person.
1251. Loop naar de pomp,
loop heen, maak dat je weg komt. Het is niet met zekerheid vast te stellen welke bet.
pomp hier oorspr. heeft. Thans denkt men erbij aan het bekende werktuig, de waterpomp, en dit was ook in de 18de eeuw al het geval toen men zei loop aan de pomp,
zinspelend op het scheepscommando aan de pomp(en)! Maar de oudere, sinds het
begin van de 17de eeuw bekende vorm is loop in de pomp, veelal met het toevoegsel
en haal de klap na je (naar je toe). Het is niet uitgesloten dat hierin met pomp een
duiker, een doorlaatbuis voor water onder een weg of dijk bedoeld wordt, in welke
bet. het woord gewestelijk nog in versch. streken bekend is. Er zijn geen equivalenten
in de moderne talen.
1252. (Iemand) het volle pond geven,
ten volle geven waarop hij (of de zaak) recht heeft of aanspraak kan maken, niet
te kort doen aan. Pond heeft hier de bet. van rekenmunt, in welke het vroeger zeer
algemeen was en die nog bekend is in de naam van de Engelse munteenheid; het volle
pond is bij overdracht de gehele som waarop aanspraak gemaakt kan worden. Misschien tevens met bijgedachte aan de bet. „belasting", waarin pond voorheen ook
gebezigd werd. Vgl. Fr. donner son du a qqn.
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1253. In (zijn) pontificaal zijn,
op zijn best gekleed zijn. Sinds de 17de e. bekend. Eig. gezegd van een bisschop die
in zijn pontificaal gewaad gekleed is, d.i. in zijn gewaad van Pontifex, d.i. opperpriester; vandaar fig. in (zijn) pontificaal zijn, in zijn staatsiekleed zijn, zijn beste
plunje aan hebben. Fr. en grand pontificat; en fiocchi; en grande toilette; dans tous
ses atours, Hd. in vol/em Wichs sein; Eng. to be in full pontificals of regalia, in full
fig of feather.
.

1254. Iemand van Pontius naar Pilatus sturen,
hem van het kastje naar de muur, van bakboord naar stuurboord sturen, hem zonder vrucht heen en weer laten lopen. Sinds de 17de e. bekend. Eig. moest men zeggen van (Pontius) Pilatus naar Herodes of omgekeerd (zie Luc. 23:7; 11), en deze
vorm kwam oorspr. ook inderdaad voor (zie Bi/dr. Hist. Gen. 6, 405, a° 1587).
Misschien heeft de verandering plaats gehad uit zucht naar alliteratie. In de Zaanstreek gebruikt men als synoniem van de Bok op Jasper (twee molens) en van gist
op kaneelwater') of lopen om gerst en kaneelwater. Ook in het Fr. zegt men envoyer
quelqu'un de Ponce a Pilate en in het Hd. einen von Pontius zu Pilatus schicken.
Vgl. n° 763.
1255. Poolshoogte nemen,
zich op de hoogte stellen van, onderzoek doen naar een zaak of een toestand. Reeds
sinds ± 1600 in gebruik. In eig. zin gezegd van een zeeman die astronomisch berekent
op welke graad van hoogte hij boven de kim is. Voor zeelieden die zich in het noordelijk halfrond bevinden, is de aangewezen ster, welker hoogte zij voor de breedte bepaling moeten berekenen, de poolster, daar deze zich het dichtst bij de pool en
altijd in de nabijheid van de meridiaan bevindt. Deze berekening geschiedde vroeger
door middel van een graadboog, een vierkante stok met graadverdeling, waarlangs
verschillende dwarshouten met vizieren aan beide kanten konden geschoven worden, en die in gedaante en vooral in behandeling veel op een hand- of kruisboog
geleek. Vandaar dat men het nemen van poolshoogte of het peilen van de zon met
dit instrument noemt de sterren, de zon schieten (Fr. prendre la hauteur; Hd. die
Höhe der Sonne messen; Eng. to take the sun's altitude). Vgl. Fr. prendre l air du
bureau; Hd. sondieren; Eng. to see how the land lies; to find out (of to take) one's
bearings. Hierbij behoort ook geen hoogte van iets kunnen krijgen, er niets van
begrijpen. In op de hoogte zijn van iets heeft hoogte de betekenis van staat, stand,
graad van wetenschap. Deze uitdr. is niet voor de 19de e. opgetekend.
1256. Op zijn poot spelen,
driftig worden, uitvaren, razen; een in Noord- en Zuid -Nederland bekende uitdrukking. Het is niet duidelijk wat men hier onder poot moet verstaan. Vergelijken
we andere synonieme, op dezelfde wijze gevormde uitdrukkingen als het Fri. by
spilet op 'e koker (de keel), by spilet op 'e klompen, het Gron. op zien klomp speulen, op de mondharp speulen, het Zuidndl. op zijnen hiel spelen, het vroegere op de
rooster spelen, slecht geluimd zijn, dan is het niet onwaarschijnlijk dat we onder
poot moeten verstaan hand, en de uitdr. op zijn poot spelen moeten beschouwen
als een komische navolging, die eig. wil zeggen: met zijn handen spelen (vgl. het
Zuidndl. met zijnen kop (of zijn hoofd) spelen, koppig zijn), er met zijn poot op
zitten (Harreb. 2; 194a), erop slaan, en vandaar: uitvaren, opspelen 2 ). Heel bevredi1) Eig. kne(ed)water. Gist en knewater zijn nodig voor het bereiden van brood.
2) In het Frans kent men ook een dergelijk gebruik van het ww., jouer blijkens uitdrukkingen
als jouer de la poche, geld uitgeven; jouer des talons, des quilles, des ripatons, vluchten; jouer
du pouce, geld betalen (vgl. duimkruid); jouer des mains, vechten, enz.
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gend is deze verklaring echter niet. Er zijn van de uitdr. geen oude bewijsplaatsen
bekend. Vgl. Fr-. faire le diable a quatre; Eng. to play old gooseberry.
1257. Poot-aan spelen,
moeten werken; eig. de poten, de handen, aan het werk slaan, of moeten slaan. Vgl.
Asselijn, Jan Kl., 2vs. 612: „Hoor Saartje, om gien achterdogt te geeven, of om niet te
merken, Zo moetje mee lustig poot an speulen, en zien maer datje alle dingen haest an
ien kant maakt.` Vgl. de vroegere uitdr. handen van spelen; hant in de sack spelen;
mesje uit spelen; pack in spelen; bekje by spelen; borst aen zetten en dergelijke. Fr.
abattre bien du bois; donner a plein collier; Hd. sich ins Zeug legen; Eng. to slog

away; to peg away, along, on.

1258. Op zijn pootjes terechtkomen,
goed terecht, in orde komen. Zinspeling op de kat, die bij een val of een sprong
altijd op haar poten terechtkomt. In Zuid -Nederland betekent op zijn poten vallen:
altijd weten wat te antwoorden, altijd zijn antwoord gereed hebben. Hd. auf die
Fosse fallen; Eng. to fall on one's feet; to fall on one's legs like a cat.
.

1259. Met hangende pootjes,
deemoedig, ootmoedig, nederig, bep. in de uitdr. met hangende pootjes (bij iemand)
terugkomen, vooral gezegd van iemand die gedwongen is zijn actie of tegenstand
op te geven, of die moet terugkomen bij iemand nadat hij eerst overmoedig van hem
is weggegaan om zijn eigen wil te volgen. Eig. gezegd van een hond die met hangenden pootjes opzit, om iets te vragen, te bedelen; vgl. de uitdr. iemand leren opzitten
en pootjes geven, hem klein krijgen, hem mores leren. Zie Winschooten, bl. 225,
die vertelt dat opsitten, eig. van honden gezegd „als sy op haar agterste pooten gaan
sitten", ook gebruikt wordt van mensen, „die in alles de wil doen van die geene,
wiens lijf eigens sij sijn". Fr. _faire le pied de veau, le chien touchant; venir a baisemains; Hd. sich kleinlaut fugen; zu Kreuze kriechen; den Schwanz einziehen; Eng.

to come down on one's marrow-bones.

1260. Dan zijn of daar hebben we de poppen aan 't dansen,
dan begint het spektakel, daar is de herrie, ruzie enz. losgebarsten; eig. het poppenspel is begonnen, een uitdr. dus aan het marionettenspel ontleend, dat sedert de
middeleeuwen bij ons bekend is en toen dockenspel genoemd werd. Synonieme
uitdrukkingen zijn daar heb je 't spel, het spektakel gaande, in Zuid -Nederland
daar is bal, 't is kermis (of bal); de kat komt op de koorde, gaat op de koorde dansen,
is op de koorde; het spel komt (is) op den wagen; 't zal hora zijn; in Kl. -Brab. de
orgel draait, er is ruzie; elders het is er op of over, 't spel is aan de gang, er wordt
getwist, gevochten; vaak met betrekking tot onenigheid in een gezin. Fr. voilà le
bal qui commence; Hd. da geht der Tanz los; da ist das Wetter, der Teufel los; Eng.
the fat is in the, fire; the ball opens; there is the devil to pay.

1261. (Al of' niet (goed), of weer) bij zijn positieve zijn,
al of niet bij zinnen zijn, hetzij in de zin van bij zijn verstand —, of bij bewustzijn
zijn. In de spreekt. meestal als een mv. positieven gevoeld. De oorsprong van deze
sinds eind l8de e. bekende uitdr. staat niet vast. Mogelijk is het oorspr. een studentenuitdr., berustende op de grammatische term positivus (sc gradus), stellende trap:
dit is de gewone vorm van het bnw. Daaruit kan zich de bet. van gewone, normale
toestand ontwikkeld hebben. In andere talen is de uitdr. niet bekend.
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1262. Het is één pot nat,
het komt op hetzelfde neer; ook: zij zijn vrijwel net eender, veelal in ongunstige zin,
met één sop overgoten. Vermoedelijk wordt gedoeld op vleesnat van verschillende
kooksels dat bij elkaar gevoegd wordt. Potnat komt, naast poteten, ook voor ter
aanduiding van een persoon, gewoonlijk met afkeurende bnw. verbonden: een misselijk of raar potnat, in de 17de eeuw echter ook je bent eenen soeten pot nats
(v. Paffenrode). Hd. es 1st alles eine Wische; Fr. de même f arine; c'est blanc bonnet
et bonnet blanc; Eng. it's tweedledum and tweedledee.
.

1263. Eten uit de pot van Egypte,
nog in het ouderlijk huis gevoed worden; voor zijn bestaan onbezorgd zijn; overvloed hebben. Zuidndl. leven uit de korf zonder zorg. Meeëten uit de pot van
Egypte, van een kind of een vreemde gezegd die zonder betaling meeëet. Zinspeling
op de tijd toen de Israëlieten bij de vleespotten van Egypte zaten (vgl. n° 1635), zich
konden verzadigen met brood (Exod. 16:3) en te goed doen aan vis, die zij aldaar
om niet aten, aan komkommers, meloenen, uien en knoflook (Num. 11:5). Vgl. Fr.
être a' bouche que veux-tu; Hd. das Tischleindeck dich haken; auf Regimentsunkosten leben.
1264. Hij (ze) kan, ze kunnen, je kunt de pot op,
jonge gemeenz. uitdr. voor: hij (enz.) kan (kunnen) verrekken, ik heb maling aan
hem (enz.). Sluit wsch. aan bij de pot op gaan, iemand op de pot zetten, te kakken
zetten, een belachelijk figuur slaan, resp. iem. een figuur doen slaan, waarvoor
verder te vergelijken is een figuur als een plee, een pleefïguur of potfiguur voor:
mal figuur, figuur als een giéter (vgl. nr. 420). Vgl. wellicht nog Eng. to go to (the)
pot, het onderspit delven.
1265. Op zijn achterste poten gaan staan,
ook op zijn achterpoten staan, eig. van een steigerend paard of van een hond die iem.
aanvliegt, gezegd, maar overdrachtelijk, in gemeenzame stijl, van personen, in de
zin van opvliegen, in drift geraken, zich driftig tegen iets verzetten, met kracht voor
zijn rechten opkomen. Niet voor de 19de e. opgetekend, maar vgl. Mnl. over ende
staen, overeind staan, zich verzetten. Fr. se cabrer; monter (of se dresser) sur ses
ergots, ergoter; Hd. sick auf die Hinterbeine (.fusse)stellen; Eng. to stand (of to get)
on the hindlegs.
1266. Een raar poteten,
een rare, vreemde snuiter; een wonderlijk, onverdragelijk mens. In de middeleeuwen
verstond men onder poteten gekookte spijs, zoals blijkt uit de Bijbel van 1477:
„ende datmen hem alle daghe een broot gave, sonder dat pot-eten ". Overdrachtelijk
werd dit genomen voor een mens, evenals potmos in het Zaans en het vroegere
kompost; vgl. een lekker stuk, een lief brok of een fijn gebakje, een rare snijboon,
spersieboon, pisang, druif, een fijne beschuit (een schijnheilige); een vervelende
bolus, een vuile pastei (17de eeuw); 18de eeuw: een snode schelvis. Vgl. Fr. un drole
de corps; un drole de coco; Hd. eine putzige Nudel; Eng. a strange fish. Vg. ook
n°
1262.
.

1

1267. Ergens een potje kunnen breken,
ergens iets mogen doen dat een ander kwalijk wordt genomen; zozeer bij iemand in
de gunst staan dat men die ook door een guitenstreek niet verliest; het tegenovergestelde derhalve van potjes breken, potjes betalen of potje breek, potje betaal en
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het Fr. payer les pots cassés. Sinds beg. 17de e. bekend; bij De Castelein vindt men
in dez. zin reeds een kruik mogen breken. In West-Vlaanderen zegt men een potje
boter bij iemand mogen breken. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
Vgl. n° 1660.
1268. Geen potje zo scheef of er past een dekseltje op,
gezegd met betrekking tot een lelijk of wonderlijk meisje dat toch nog wel een man
vindt of kan vinden. Reeds bij de Romeinen als spr. bekend (invenitpatella dignum
operculum) en vandaar in de moderne talen overgegaan; 16de eeuw: noyt pot so
slom, of by en vant syne schyve (Goedthals; vgl. A. Bijns, N. Ref: 103). Fr. it n'est

pas si méchant pot qui ne trouve son couverele; couvercle digne du chaudron
(Rabelais. Garg., Prol.); Hd. jedes Tópfchen findet sein Deckelchen; Eng. no pot
so ugly as not to find a cover.
1269. Kleine potjes hebben ook (of grote) oren,
kinderen horen hetgeen de grote mensen zeggen aan, en daarvan blijft soms meer
hangen dan men zou denken; met moet dus op zijn woorden passen als er kinderen
in de buurt zijn. De uitdr. berust op een zinspeling tussen de eig. en fig. bet. van
oor. Zij is oud en alg. bekend (zie Wander 2, 1257; 3, 1379; 4, 1269 vg.). Prov.
Comm.: „cleen keetelkens hebben oeren ". Eng. little of small pitchers have great
of wide ears; Fr. petit chaudron, grandes oreilles.
1270. Praatjes voor de vaak,
onbetekenende, onbeduidende praatjes; fabeltjes; eig. praatjes om de vaak, de slaap
uit de ogen te houden. Reeds bij Bredero. In Zuid -Nederland klap voor of tegen de

vaak, prietpraat, dat is praat (of klap) tegen de vaak, dat is praat om de vaak in
't land te houden (uit de ogen te houden). Fr. des contes a dormir dehout, des contes
de peau-d'áne; Hd. Ammenmdrehen; Firlefanz; Eng. fiddle-/addle; palaver; tittletattle.
1271. Praatjes vullen geen gaatjes,
woorden helpen niet, waar men daden moet zien. Vroeger zei men schone woorden
en vullen ghienen sack (d.i. buik, maag; Fr. le sac); veel woorden en vullen den sack

niet; veel woorden en vullen ghenen budel; de woorden en vullen den sack niet;
ook: praatjes vullen de buik niet. Eerst in de 18de eeuw is aangetroffen „dat zijn
maar praatjes, en dat vult by my geen zakken noch geen uitgeholte gaatjes ". Vermoedelijk heeft ter wille van het rijm de spreekwijze de tegenwoordige vorm aangenomen. Synoniem zijn: kallen is mallen en doen is een ding („Callinghe is mal
Doen is een dinck” GDS 6) 1 ) en het Zuidnederl. woorden zijn geen oorden en-linge.
klappen zijn geen oorden. Vgl. voorts Prov. Comm. 445: „korte woerden hebben
eynde", d.w.z. maken een eind aan de zaak, zijn doeltreffend. Fr. dire fait rire,
faire fait taire; le bien ,faire vaut mieux que le beau dire; Hd. grosse Worte machen

den Sack nicht voll, fullen den Sack (Bauch) nicht, machen den Kohl nicht fétt;
Eng. empty words don't fill the pocket; , fair words butter no parsnips; talk is talk
but money buys land; beauty buys no beef:
.

1272. De prae hebben,
de voorrang hebben, voor (mogen) gaan. Sinds de 19de e. bekend. Hd. das Prae
haben. Prae is het Lat. bw. en voorz. prae, voor; het is te beschouwen als een afkorting van preferentie. Vgl. hetzelfde gebruik bij post, na, t.w. in de zin van: beurt
na iemand voor het lezen van een courant of tijdschrift; zie b.v. Gewin, Polsbroekerwoud 28: „In de Societeit vroeg hij wel eens om de post van de courant". (1841).
1) Bij J. H. Eekhout, Pastoor Poncke 98: kallen en kunnen zijn twee.
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1273. Prat gaan op,
zich laten voorstaan op, trots zijn op. Prat betekent hoogmoedig, trots, en werd
voorheen in die zin vrij gebruikt; het leeft nu alleen nog in de genoemde verbinding,
die sinds de 18de e. gangbaar is.
1274. Praten als Brugman,
zeer welsprekend zijn, inz. met veel overreding spreken. Met Brugman wordt bedoeld de 15de-eeuwse minderbroeder pater Johannes Brugman (1399-1473), die
in zijn tijd een zeer beroemd reizend volksprediker was. Soms verbasterd tot: als
een bruggeman. Reeds aan het eind van de 15de eeuw als zegswijze vermeld: „al
cost ghy praeten als Brugman "; vgl. voorts Van Slichtenhorst, Geld. Gesch. 254B.•
„Al kond ghy kallen als Brugman" (1654).
1275. Men moet de dag niet prijzen voor het avond is,
waarschuwing tegen voorbarig optimisme: al schijnt alles goed te gaan of mee te
lopen, er kan nog van alles gebeuren dat de goede afloop, die zeker scheen, bederft.
Een oude wijsheid, in de meeste talen bekend. Bij Gruterus: „Men lovet geen dach,
by en zy ten avonde".
Hd. man soll den Tag nicht vor dem Abend loben; Eng. praise a fair day at night
(1350!); Fr. loue le beau jour au soir.
,

1276. Voor een prikje,
voor heel weinig geld, voor een kleinigheid (iets kopen). Prikje heeft hier de bet. van
iets kleins, die aansluit bij de verbinding op een prik (zie ald.). Het is niet wsch. dat
de uitdr. ontleend is aan de naam van een Brabants muntstuk uit de 15de eeuw, daar
zij veel jonger is'). Gewest. is prik bekend in de bet. van geraamde prijs, bedrag dat
men voor zichzelf heeft vastgesteld, vanwaar de zegsw. dat gaat boven mijn prik,
boven het geld dat ik ervoor beschikbaar heb; dat is mij te duur. Hierin betekent
prik oorspr.: ingeprikte punt op een kerfstok, wat eertijds werd toegepast bij het
schatten voor de belasting (WNT 12, 4167). Fr. acheter pour un morceau de pain;
Hd. fur ein Butterbrot kaufen; Eng. to buy for a mere trifle, a song.
1277. Op een prik,
in de uitdr. iets op een prik weten, het zeer nauwkeurig weten, „tot een stipje toe":
prik staat hier voor: spoor van een ingestoken fijne punt, dus iets heel kleins. Op
een prik bet. dan eig.: zo dat het geen prik, geen stipje scheelt; vgl. bij Vondel „tot
een prick toe naeu en juyst" (ed. Van Lennep 2, 682; W.B.-uitg. 3, 192). Ook in het
Nd. bekend (Bolte-Seelmann, Nd. Schausp. 121 (1618)). Vgl. Fr. savoir a point; Hd.
etw. auf ein Hdrchen wissen; bis aufs of zum Tz; Eng. to know it to a nicety, to a
crumb.

1278. Hij heeft de prins gesproken,
hij is aangeschoten, dronken, hetzelfde als hij heeft 'em gesproken, de fles aangesproken of hij heeft zijn broer gesproken, Drents hi hef de boas espreuken. In Zuid Nederland gebruikt men hiervoor: hij heeft de keizer, de gouverneur gezien; hij heeft
de reus gezien; hij is deken; in Kl. -Brab. hij is prins; elders hij is gouverneur of
hij heeft de prins gezien. Waarschijnlijk een herinnering aan de gilden, aan welker
hoofd een prins, een koning of een keizer stond, zoals o.a. bij de rederijkers. Vooral
in later tijd ontaardden de gildemaaltijden in dronkemanspartijen, en op zulk een
feest zag en sprak men de prins, de koning of de keizer, of trad men op in de waar1) Kiliaan vermeldt pricksken als naam voor een brood; t.w. eig. een brood zoals men voor
een prik, zulk een muntstuk, kopen kan.
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digheid van prins of deken. In navolging hiervan is dan de uitdr. de gouverneur en
de reus gezien hebben (zinspelend op de feestelijke ommegangen met reuzen in Antwerpen en elders) ontstaan, hetgeen wil zeggen: naar de stad geweest zijn, wat voor
buitenlui dikwijls hetzelfde gevolg kan hebben. Geheel bevredigend is deze verklaring echter niet; oude bewijsplaatsen zijn niet bekend.
Met de Prins over de Maas geweest zijn. Zie bij Maas.
1279. Van de prins geen kwaad weten,
zich geen kwaad bewust zijn, geen kwaad vermoeden, argeloos zijn; syn. van de
drommel geen kwaad weten of van God geen kwaad weten. Vermoedelijk dagtekent
de lees wii7e uit de tijd dat velen de Prins van Oranje hoog vereerden en geen kwaad
van hem wilden horen. Zo kon van de prins geen kwaad zeggen (in deze vorm b.v.
bij Pers, Ontstelde Leeuw 669 b (1647)) de algemene betekenis aannemen van: zich
stil houden, niemand te na spreken, niets misdoen, en van de prins geen kwaad
weten, doen alsof men geen kwaad kent, aan iets onschuldig zijn; argeloos zijn.
Er zijn uiteraard geen equivalenten in de moderne talen.
1280. Een procrustesbed,
in de uitdr. iets op het procrustesbed leggen, plaatsen, gezegd van stellingen, voorgestelde wetten en verordeningen, ook van artikelen, geschriften, die men voor een
bepaald doel willekeurig wijzigt, verkort of verlengt; aldus zinspelende op Procrustes, in de Griekse fabelleer een rover die op de landengte van Corinthe doortrekkende reizigers in zijn huis opnam, ze op een bed neerlei, en indien ze te klein waren
hun voeten verlengde door er met een hamer lange tijd op te slaan. Dat Procrustes
de te kleine reizigers rekte en de te grote inkortte, is een verhaal van later dagtekening. Fr. le lit de Procruste, Hd. das Prokrustesbett; Eng. the Procrustean couch
(of bed).
1281. Iemand of iets op de proef stellen,
iemand of iets aan een proef, een onderzoek onderwerpen, beproeven, om de innerlijke waarde te onderzoeken, vooral gezegd van iemands eigenschappen of gezindheden, als: geduld, vroomheid, deugdzaamheid, enz. Sinds de 17de e. bekend.
Oorspr. gezegd van ertsen of metalen, naar welker allooi, gehalte, een onderzoek
gedaan wordt, en bij uitbreiding toegepast op personen en hun eigenschappen; vgl.
Spreuken 17:3: „de smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; maar de
Here proeft de harten". Fr. mettre a l'épreuve; mettre au (of dans le) creuset, éprouver qqn ou qqch.; Hd. auf die Probe stellen, setzen, legen; erproben; Eng. to put to
the test (of proof). — Van iets dat bij zo'n proef deugdelijk blijkt te zijn, zegt men dat
het de proef (goed) doorstaan heeft, tegen de proef bestand blijkt of proef houdt.
1282. Zijn proefstuk leveren,
een bewijs van bekwaamheid afleggen, waardoor men in zekere stand wordt opgenomen of tot een rang wordt bevorderd. Sinds de 17de e. bekend en ontleend
aan de instelling der gilden, waarbij men niet van leerling tot gezel, maar vooral
niet van gezel tot meester in een handwerksgilde kon worden bevorderd, dan nadat
men zekere bewijzen van bekwaamheid had afgelegd, een werkstuk had vervaardigd
dat aan bepaalde eisen voldeed. Vgl. Fr. coup d'essai; Hd. Probestuck; Eng. trialpiece.
1283. Een profeet die brood eet,
iemand wiens voorspellingen weinig betekenis hebben en geen vertrouwen verdienen, een valse profeet. Ook uitgedrukt door een etende profeet (Huygens 2, 502),
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een broodetend profeet, of een broodprofeet. De uitdr. is ontleend aan de bijbel en
wel aan 1 Kon. 13, 15 vg.: „Toen zeide hij (een „oud-profeet") tot hem („een man
Gods"): Kom met mij naar huis, en eet brood. Doch hij zeide: Ik kan niet met u
wederkeren, noch met u inkomen: ik zal ook geen brood eten, noch met u water
drinken, in deze plaats. Want een woord is tot mij geschied door het woord des
Heren: Gij zult aldaar noch brood eten, noch water drinken". Fr. un faux prophète;
Hd. ein Lugenprophet; Eng. a mock prophet.
.

1284. Geen profeet is in zijn (eigen) land geëerd,
in de omgeving waarin men is opgegroeid, bij de mensen door wie men van jongs af
gekend wordt, komt men nicht licht door zijn bijzondere prestaties tot zulk een
roem als bij vreemden, die de prestaties objectiever beoordelen. Ontleend aan de
bijbel, nl. aan Luc. 4:24 of Matth. 13:57. Op beide plaatsen wordt het door Jezus
gezegd, wanneer hij ondervindt hoe de inwoners van Nazareth niet op zijn prediking
acht geven, en hem door hun ongeloof bedroeven. Reeds vermeld in Prov. Comm.
(n° 635). In meer alg. zin vindt men bij Cats: „Niemant is in weerde in sijn eygen
eerde" (1, 552, ed. 1726). Fr. nul n'est prophète en son pays; Hd. der Prophet gilt
nichts in seinem Vaterlande; Eng. a prophet has no honour in his own country.
1285. Is Saul ook — of Wat doet Saul onder de profeten?
gezegd van of tot iemand die iets presteert dat men boven zijn vermogen geacht had,
of die zich in een gezelschap bevindt dat geestelijk boven zijn stand is. Ontleend
aan 1 Sam. 10:11-12.
1286. Op de proppen komen,
te voorschijn komen; voor den dag komen, ook oneig. met betr. tot iets dat men
te berde brengt, zegt. Sinds de 18de eeuw aangetroffen, b.v. W. Leevend 1, 193:
„Toen wy zouden thee drinken, kwam Oom op de proppen"; in de Brieven van Abr.
Bl. 1, 193: „Daar komt drift op de proppen, en die moet de plaats opgeeven aan styfkoppigheid". In Sara Burgerhart, bl. 118 lezen we: „Als jy brave lui op de proppen
helpt, dan doe je als een hupsch Christen mensch betaamt ". Het znw. prop, dat de
bet. heeft van stut, steun, pin (vgl. Eng. prop, stut, steun), wordt hier scherts.
toegepast op de benen en de uitdr. is dus te vergelijken met het Gron. op de kloeten
(eig. op de stokken') (Mnl. cloete) en met op de kneppels komen; 18de eeuw op de
bouten komen; Zuidnederlands op zijn stokken (stekken) zijn, weer ter been, gezond
zijn en het Eng. on one's pins, op de been, gezond en wel. Vgl. Hd. wieder aufdem
Damme sein; wieder auf den Beinen (Fussen) stehen; Eng. to recover one's legs; to

pick up one's crumbs.
Hij heeft de pruik op. Zie bij Bokkepruik.
1287. Met een pruimemond(je) (iets zeggen),
met een klein gemaakte, samengetrokken mond; een preuts mondje. De eig. betekenis van dit woord wordt duidelijk door een plaats uit Van Effens Spect. 6, 111:
„'t Mondje stond of 't pruim wou zeggen, en zen leven niet weer lagchen zou"; en
12, 83: „Precieuses, en... Dametjes die la petite bouche, of het klein mondje
maken". Tuinman 1, bl. 84: Zy zet haar mond als of zy pruim wilde zeggen. „Dit
zegt men van eene, die met eene gemaakte staatigheid haaren mond in preutsche
plooyen trekt, gelykende naar die het woord pruim zullen uitspreken". Vgl. voorts
de Noordholl. zegsw. geen pruim zeggen voor een mandvol (al zou men een hele
1) Vgl. de naam loop-, kuierstokken voor benen; Hd. Spazierhólzer.
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mand vol krijgen), gezegd van iemand die steeds hooghartig zwijgt. Fr. . faire la
bouche en coeur; se mignarder; faire la sucrée; Hd. ein Karpfenmaulc.chen coachen;
Eng. to make a pursy mouth.
1288. Het psychologische ogenblik,
het juiste, kritieke ogenblik. Het gebruik in deze zin (ook in het Eng., zie b.v.
O. Wilde, The picture of Dorian Gray, hfdst. 2: „He knew the precise psychological
moment when to say nothing") berust op een verwarring: in het Hd. sprak men van
psvchologisches Moment, psychologische factor, wat echter werd vertaald alsof er
stond psychologischer Moment, psychologische factor en ook in het Duits aanleiding
gaf tot het gebruik van psychologischer Augenblick. Ook in het Fr. moment psychologique.
1289. Een publiek geheim,
iets waarvan het bestaan of zo-zijn niet openlijk erkend wordt, maar waarvan ieder
weet dat het zo is; een geheim dat geen geheim is. Wsch. is de uitdr. bekend geworden door het blijspel van Carlo Gozzi (1720-1806) Il pubblico secreto (F769),
gevolgd naar een stuk van Calderon El secreto a voces. Hd. ein offentliches Geheimnis; Eng. an open secret; Fr. le secret de Polichinelle.
1290. (Een) puisje vangen, puisjes vangen,
bij iemand aanbellen en daarna weglopen, beldeurtje spelen. De oorspr. bet. zal
wel zijn voorgeven een poes (in de 17de eeuw is puis = poes zeer gewoon) te vangen
(bij avond), doch eig. straatschenderij plegen. In N.-Limburg kent men hiervoor:
muskejagen, en in Antw. een beeldeken plakken; te Breda een rat jagen; elders een
muisje vangen en door contaminatie muiske bellen (te Roermond), muisjes bellen
(te Dordrecht); bolkies vangen (te Delft). Vgl. ook een uiltje knappen en om zeep
gaan, welke uitdrukkingen een soortgelijke omschrijvende beeldspraak inhouden.
Fr. tirer les sonnettes; Hd. Mauschen_fangen (in de Rijnprovincie); Schellen ziehen;
Eng. giving run-away knocks ( of rings).
1291. Op het punt staan of zijn van,
gereedstaan om het genoemde te gaan doen, er juist toe zullen overgaan. Sinds beg.
17de e. bekend. Het znw. punt heeft hier de betekenis van tijdstip, tijdpunt waarop
iets geschiedt, zodat de uitdr. eig. wil zeggen: zeer dicht staan nabij het tijdstip
om. Vgl. Fr. être sur le point; Hd. auf dem Punkte stehen, sein; Eng. to be at (of
on) the point.
1292. Er een punt aan kunnen zuigen,
niet halen in prestatie bij —, niet in vergelijking komen met het (de) genoemde. De
gedachte is blijkbaar: zo lang ermee bezig zijn, hetzij in gedachte, hetzij in zijn
pogingen om het te evenaren, dat men er a.h.w. een punt aan zuigt; vgl. op iets sabbelen in de zin van ermee bezig zijn, erover piekeren. Sinds de 19de e. bekend. Er
zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1293. In de put zitten,
moedeloos, neerslachtig zijn. Welke bet. put hier oorspr. heeft, is niet duidelijk. Dat
het de put van het ganzenbord zou zijn, is niet heel wsch., daar de uitdr. niet oud is.
Wellicht is in de put zitten gevormd bij in de put raken en iemand in de put helpen,
ten ondergaan, resp. iemands ondergang veroorzaken, waarin put grafkuil betekent.
Vgl. Eng. to be in the depths, in the dumps.
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1294. Over de puthaak getrouwd zijn,
schertsend van een man en een vrouw gezegd die in onwettige gemeenschap met
elkaar leven, die getrouwd zijn zonder „boterbriefje ". Ook in Groningen en Deventer is over. de puthaak trouwen bekend; het wordt daar alleen gebruikt van vreemden, b.v. polderwerkers, landlopers enz. In het Fri. zegt men ook oer de biezemstók
trouwe, waarvoor elders gezegd wordt over de bezem trouwen naast achter de haag
getrouwd zijn, waarmee te vergelijken is achter de steen getrouwd zijn (Harreb. 2,
302 b), Zndl. over de halve deur getrouwd zijn. De uitdr. berust op een werkelijke
ceremonie, waarvan ook in andere landen equivalenten bestaan. W. Dijkstra deelt
in Uit Friesland's Volksleven naar aanleiding van de uitdr. de polderjongens trouwe
oer 'e putheak mee: „Twee hunner, reeds op jaren, houden het werktuig ieder bij
een einde vast, bruidegom en bruid springen er over en 't huwelijk is gesloten".
Het huwelijk wordt dan tegenover de putbaas voltrokken. Vgl. een soortgelijke
ceremonie eertijds bij de negerslaven in Amerika, Waarover in een vrij recente
Amerikaanse roman') te lezen staat; „me and my woman, us just jumped over a
broom, and Mister Sulky, he say, `All right now, Jesus, you is married." Fr. être

marié a la mode de Bretagne, du cóté gauche; un mariage sous la cheminée; s'être
marié a l'autel de la nature, au treizième arrondissement; un mariage de Jean de
Vignes; Hd. sich polnisch verheiraten; Eng. to be married over the broomstick; to
jump the besom; to marry with a curtain-ring (of with a rush).

1295. Als putje bij paaltje komt,
als het eropaan komt, als het ernst wordt, als de nood aan de man komt. Vermoedelijk hebben putje en paaltje hier beide de betekenis van grensscheiding; zowel
door het graven van een greppel als door het slaan van een paal kan men een terrein
afbakenen, en waar twee afbakeningen bij elkaar komen, is er een kritiek punt. In
het Mnl. kende men de uitdr. putten ende palen, de grenzen van een gebied afbakenen, en vand. ook fig.: nagaan wat iemand toekomt. De vorm als puntje bij paaltje
komt is een latere verbastering. Vgl. Eng. when it comes to the point.
1296. Een Pyrrhus-overwinning,
een overwinning die meer nadeel dan voordeel aan de overwinnaar bezorgt, die op
verliezen te staan komt; aldus genoemd naar de overwinning die Pyrrhus, de koning
van Epirus, in 279 v. Chr. op de Romeinen bij Asculum behaalde, doch waarbij hij
zelf zware verliezen leed. Er zijn geen oude bewijsplaatsen van de uitdr. bekend.
Fr. une victoire de Pyrrhus; Hd. ein Pyrrhussieg; Eng. a Pyrrhic victory.

1297. Op zijn quivive zijn,
op zijn hoede zijn; ontleend aan de Franse uitroep van schildwachten, die als zij
onraad menen te bespeuren, roepen qui vive ? eig.: (voor) wie „leve"? voor wie roept
gij „leve"? m.a.w. welke partij hangt gij aan? (een minder aannemelijke etymologie
zoekt de oorspring in It. chi vi va? wie is (gaat) daar?). De uitdr. wil dus zeggen: opletten of men qui vive moet roepen, dus oppassen of men ook iets bemerkt waarvoor
men op zijn hoede moet zijn; ook: voorzichtigheid betrachten tegenover personen
die men niet vertrouwt. Fr. être sur le qui vive of en éveil; Hd. auf dem Quivive sein;
mit eineet aufdem Quivive stehen; Eng. to be on the qui-vive, on the alert.

1) Truman Capote, Other voices, other rooms (1948).
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1298. Een witte raaf,
in eig. zin een zeer zeldzame vogel, vand. fig. voor iets dat zelden voorkomt, iets
zeer zeldzaams. Ontleend aan het Lat. corvus albus, waarvoor ook alba avis, doch
gewoonlijk rara avis gebruikt wordt. De oudste bewijsplaats in het Ndl. is van Anna
Bijns (1528). In Zuid -Nederland spreekt men behalve van witte raven, ook van
witte hazen, witte mollen, blauwe honden, waaraan nog is toe te voegen zwarte
zwanen (Eng. a black swan); witte valken (Harreb. 2, 357, 513); elders een ringelduufken (Twente). Vgl. Fr. un merle blanc; Hd. ein weisser Rabe, Sperling; Eng.

a white crow; a black swan; an Arabian bird.
1299. Iemand een rad voor de ogen draaien,
hem misleiden; eig. zo lang een rad voor iemands ogen draaien, dat het hem begint
te schemeren, dat hij niet meer goed kan zien. Sinds de l7de e. bekend. Vgl. Hd.
einem einen blauen Nebel vormachen; Eng. to hoodwink; to throw dust into a person's eyes; Fr. jeter de la poudre aux yeux (à quelqu'un), lui montrer la lune en plein

midi.
1300. Geradbraakt zijn, zich als geradbraakt voelen,
dodelijk vermoeid zijn en overal pijn gevoelen. Radbraken (Mnl. radebraken, radebreken) was oudtijds een strafoefening waarbij onder een rad, dat aan de ene zijde
beslagen was met een scherp uitlopende ijzeren rand in de vorm van een mes, de
leden van een misdadiger gebroken, gekneusd werden. Ook wel werden de leden
van de veroordeelde met een ijzeren bout op een rad (later op een kruis) gebroken
(vandaar ledebraken) en werd daarna het lichaam door de spaken gevlochten en
met het rad op een staak gezet. Een einde werd wel aan de marteling gemaakt door
de genadeslag; ook werd ze soms voorkomen door voorafgaande worging. Het verbrijzelen der leden door enkele raderen, dus het eigenlijke radbraken, is later in
gebruik gekomen. Het fig. gebruik met betr. tot zaken komt reeds in de l6de e.
voor; in de zin van afbeulen in de 18de e. Vgl. ook n° 436. Fr. être roué, rompu,
brisé (de fatigue); Hd. geradert sein; Eng. to be quite knocked up.
1301. Een raddraaier,
een der aanvoerders, aanstokers, bewerkers van enig kwaad, inz. van een oproer;
eig. degeen die het rad draait, waardoor een machine (oorspr. als molen gedacht ?)
in beweging wordt gebracht. Het woord is niet oud (19de eeuw); in de 17de eeuw
vindt men in soortgelijke bet. werveldraaier (Vondel, Rommelpot 167), dat echter
op een andere beeldspraak berust (hij die de wervel van het hek omdraait, zodat het
hek van de dam raakt?), evenals Hd. Radelsfuhrer (hier betekent, volgens Grimm,
Rädel of Rddlein een kring, troep, rot soldaten; Kluge verklaart dit woord door
„kleiner Kreis zusammenstehender, Reihen, Tanzlied"). Vgl. het Eng. ringleader
(ook in gunstige zin); Fr. meneur, boute-feu.

1302. Met de rapen in de pot gaan,
geheel voor levensonderhoud worden uitgegeven. Gezegd van kleine inkomsten die
onmiddellijk verteerd worden. Het beeld is blijkbaar, dat geringe hoeveelheden van
bijkomende spijzen tegelijk met de massa van het hoofdvoedsel, de rapen of knollen,
in een pot gekookt worden en daarbij in het niet vallen. Het eerst door Tuinman
vernield. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen. — Voor de rapen zijn gaar
zie bij n° 250.
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1303. In de rats zitten,
in de verlegenheid, in de benauwdheid, in angst zitten. Onder rats verstaat de soldaat
groente met aardappelen door elkaar gekookt (b.v. wortelenrats), ratjetoe (Fr. ratatouille), waarmee men in Noord-Holland bedoelt waterige soep, dunne spoeling.
In deze uitdr. moet men het opvatten als brijachtige massa, nl. drek; de voorstelling
is dat iemand het van angst in zijn broek heeft gedaan. Zo zegt of zeide men ook
in de pekel, de piepzak (koffie met melk en suiker door elkaar gekookt'), de bonen,
de pruimen, de draf, de dras, de soep, de broei (vleesnat), de bras, in de pluimen,
in de puien (luiers; 17de eeuw in de luyeren) zitten. Verwant is misschien de nieuwere
uitdrukking 'em knijpen (oorspr. soldatentaal), dat dan opgevat zou moeten worden
als: de aars dichtknijpen; mogelijk is het beeld evenwel eer ontleend aan: in het
nauw zitten. Met zinspeling op het angstzweet zegt men thans ook wel in dez. zin
peentjes zweten, waarbij peentjes het beeld zijn van de grote zweetdruppels. Fr. être
dans le pétrin, a la suée, dans de vilains draps, dans ses petits souliers, dans la pommade, dans les pommes (gewest. Zndl. in de patatten); Hd. in die Tinte, in den Pfef[er geraten; in der Sauce, in der Bruhe, im Wurstkessel, in der Schmiere sitzen, im
Salz liegen, in der Patsche stecken; Manschetten haben; Eng. to be in hot water, in
a stew, in a sad pickle, in a blue funk, in the soup (Amer.). — Onder invloed van dit
rats is stellig ontstaan de uitdr. naar de ratsmodé gaan, te gronde gaan, eig. naar
Asmodee, d.i. de duivel.

.

1304. Al zouden de raven het uitbrengen,
gezegd om aan te duiden dat enig heimelijk bedreven kwaad altijd aan den dag komt.
Dit gezegde herinnert aan het oudgerm. geloof dat raven tijdingen brachten aan hun
heer. Zo brachten de beide raven Hugin en Munin (gedachte en herinnering) Odin
de tijding van al hetgeen zij gezien en gehoord hadden, en volgens een middeleeuws
verhaal waarschuwde een raaf zijn heer tegen naderende en dreigende gevaren, en
vertelde deze hem ook de ontrouw zijner vrouw. 2 ) In Zuid -Nederland al zouden de
kraaien het uitbrengen. Vgl. Eng. murder will out.
1305. Recht en slecht,
ook slecht en recht, d.i. eenvoudig; eig. rechtuit, oprecht en eenvoudig; Fri. rjucht
en sijucht; Gron. slicht en recht; Hd. recht and schlecht. Reeds beg. 16de e. bekend.
Voor deze betekenis van slecht vergelijke men slechte (kalme, effene) zee; een vesting
slechten; slechtweg; iets beslechten (Hd. schlichten); het Fri. it sljocht, Zaans het
slechtje, de kleine steentjes.
1306. Recht door zee gaan,
recht op zijn doel af gaan, in fig. zin: geen omwegen gebruiken, ronduit zeggen of
openlijk doen blijken wat men wil of meent; vgl. op de man af: De gedachte recht
op iets afgaan wordt hier uitgedrukt in het beeld van een schip dat een rechte koers
stuurt, dat niet laveert. Vervolgens zegt men ook dat iemand recht -door-zee is, die
aldus pleegt te handelen, en wordt het ook van de handelwijze zelf gezegd. De uitdr.
is sinds het midden van de 17de eeuw bekend en heeft geen equivalenten in de
moderne talen.

1) Volgens het WNT moet men hier denken aan een doedelzak, een pi jpzak, daar deze bij 't
bespelen samengedrukt wordt en wie daarin zit het dus benauwd moet hebben.
2) In de middeleeuwse roman van De Seven Vroeden (vs. 2705) doet een ekster dit; vgl. ook
het verhaal van de kraanvogels van Ibykus, en zie Volkskunde, 22, 100.
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1306a. Een recht-op-en-neer,
een borrel, een glas jenever. Deze ben. wordt verklaard als ontleend aan het zeewezen:
als vroeger een zeilschip ging vertrekken, werd het anker opgehaald d.m.v. een kaap
handspaken door de bemanning rondgedraaid werd. Men trok dan het-standerim
schip tot boven het anker, als dit stevig genoeg in de bodem zat, en zodra de ankerketting recht op en neer stond, dus strak gespannen, kregen de mannen een oorlam: bij de
volgende torn immers kwam het anker los en begon de reis. Deze verklaring is onzeker: het blijkt niet hoe oud de uitdr. is en het W.N.T. kent ze niet.
1307. Iemands rechterhand zijn,
zijn voornaamste medewerker, hij die alles voor hem bedisselt, zoals ook van de
beide handen van de mens de rechter steeds de voornaamste, de besturende functie
heeft, en een onmisbaar instrument is. 16de eeuw: „Hy is sijn anderde handt (GDS
61). Hd. evenzo seine rechte Hand; Fr. ma main droite, mon , factotum; Eng. my
right-hand man, my right hand.
1308. Van de regen in de drop komen,
door een kwaad te willen ontwijken aan een ander (nog erger) blootgesteld raken,
van de wal in de sloot raken, van de gaf fel in de greep vallen; eig. door te willen
schuilen voor de regen komen op een plaats waar het drupt, b.v. onder een druipende of lekkende goot. Het spreekw. is in deze vorm niet oud; voorheen zei men
de regen schuwen of mijden en in de sloot vallen, en vand.: van de regen in de sloot,
waarnaast ook vanden bade in 't voetwater (Gruterus 3, 123). Hd. aus dem Regen
in of unter die Traufe kommen; Fr. se mettre (se cacher) dans l'eau de peur de la
pluie; tomber de la poêle dans la braise, de . f ièvre en chaud mal; Eng. to , fall out of
the frying pan into the fire; from the smoke into the smother (Shakesp., As you
like it I, 2, vs. 299).
1309. Zoals het reilt en zeilt,
eig. gezegd van een schip: zoals het ten anker ligt en in volle zee zeilt; dus: zoals het
daar is (met al zijn toebehoren); overdrachtelijk ook gezegd van andere zaken, in de
zin van: zoals ze daar zijn. Zuidnederl. gelijk het waait en draait of de zaak zoals
zij rekt en strekt. De oorspronkelijke vorm van deze uitdrukking luidt: zoals het rijdt
en zeilt. Onder rijden verstaat men: ten anker liggend door de golven op en neer
geslingerd worden, vooral in een storm; Hd. vor Anker reiten; Eng. to ride at
anchor. Zie R. Visschers Brabbeling (ed. 1669), bl. 86: „Om duysent gulden zoo het
rijt en zeylt Is 't schip dat Joris gekocht heeft geveylt." In de 17de en ook in de 18de
eeuw was dit de gewone vorm; vgl. o.a. Van Effen, Spect. 2, 78: „Vraagje my, wat
ik in de waereld gedaan heb? wel die heb ik laaten ryden en zeilen, zoals by het zelf
goedvind". De tegenwoordige vorm reilt en zeilt komt echter in het laatste gedeelte
der 17de eeuw ook reeds voor. Voorbeelden van een dergelijke formatie door rijmdwang zijn: praatjes vullen geen gaatjes (vroeger zakken); iemand kennen van haver
tot klaver (naast tot gort); het Zuidnederl. eeuwig en ervig; grote berommers (beroemers) zijn ijdele bommers; die wel doet, wel ontmoet (voor: wel vindt); van hot
noch tot (voor: haar) weten; het Gron. brijven en brullen (= bullen), oude documenten, koopacten; kanten en ranten (randen). — Hiernaast zoals het treilt en zeilt,
welke vorm is ontstaan onder invloed van de reeds l7de-eeuwse uitdr. met zeil en
treil (treklijn; Ofr. traille) en het werkwoord treilen, een schip voorttrekken (Ofr.
trailler; Eng. to trail). Fr. tel quel; tout brandi, tout le train de commerce; acheter
une maison telle qu'elle se poursuit et comporte; Hd. das Geschaft wie es geht and
steht of steht and liegt; was drum and dran 1st; Eng. with all its belongings; the whole
concern; as it stands.
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1310. Den reinen is alles rein,
er zijn geen dingen onrein in zichzelve; zij worden het eerst voor hem die bij het
gebruik onreine gedachten koestert, die ze tot verkeerde doeleinden aanwendt; niet
aan de voorwerpen kleeft de zonde, maar van de gezindheid waarmede men iets
doet, hangt alles af. De uitdr. is ontleend aan het N.T., Brief aan Titus 1: 15: „alle
dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding
rein", welke bijbelplaats wel eens ten onrechte gebezigd wordt om de deelneming
aan hetgeen onheilig, onrein is, te verontschuldigen. Fr. tout est pur a ceux qui sopt
purs; Hd. dem Reinen ist alles rein; Eng. to the pure all things are pure.
1311. Korte rekening maakt lange vriendschap,
wil men mensen te vriend houden, dan moet men ze niet op hun geld laten wachten;
ook onder goede vrienden is het beter geen lange schulden te maken. Een oude
ervaringswijsheid, in de meeste talen als sprw. gangbaar.
Hd. kurze Rechnung, lange Freundschaft; Eng. even reckoning makes long friends.
1312. In een slechte (kwade) reuk staan,
niet gunstig bekend zijn; eigenschappen bezitten die bij anderen een onaangename
gewaarwording teweegbrengen. Reuk staat hier fig. voor de sfeer die iemand omgeeft, die hij meebrengt. Ouder (17de e.) is een goede reuk; vgl. de uitdr. een reuk
van heiligheid, 'de iemand omgevende sfeer van heiligheid, in de uitdr. in een reuk
van heiligheid staan, voor zeer godvruchtig doorgaan, de sporen van heiligheid
vertonen, eertijds een geur van heiligheid; Fr. une odeur de sainteté; Hd. ein Geruch
der Heiligkeit; Eng. an odour of sanctity. Vgl. als tegenhanger Mnl. stinken vore
enen, bij iemand gehaat zijn; Hd. es stinkt vor mir, „ist mir zum Ekel". Daarnaast
dial. bij iemand in de geur staan, in een goed blaadje staan; Fr. (n') être (pas) en
bonne odeur; Hd. in gutem, schlechtem Geruche stehen; Eng. to be in good (bad)
odour.
Een riem onder het hart steken. Zie bij Hart.
1313. Het is goed riemen snijden van andermans leer,
men kan licht van eens anders geld, op andermans kosten royaal zijn. Een oude en
algemeen verbreide wijsheid; in het Lat. de alieno corio ludere (om eens anders huid
spelen) en de alieno liberalis. In het Fr. reeds in de 13de eeuw (Suringar, Erasmus,
blz. XXVIII). Bij ons in het Mnl.: „Dune moets uut ander mans siden Ne gheene
breede riemen sniden" (Bouc v. Seden 537); „uut vreemder huyt snijtmen breede
riemen" (Prov. Comm. 776); in de huidige vorm het eerst in GDS. Syn.: het is goed
spinnen van andermans garen; in andermans veen is goed turf graven. Hd. aus fremden Leder ist gut Riemen schneiden; Fr. du cuir d'autrui large courroie; Eng. men
cut large thongs of other men's leather.
1314. Men moet rijden en omzien,
men moet voorzichtig zijn; eig. men moet als een goed voerman onder het voortrijden ook om zich heen zien; men moet flink bij de hand zijn; vandaar op een
vrouw toegepast: zij kan rijden en omzien, zij kan zich goed redden. Tenminste
sinds ± 1600 bekend.
1315. Rijden rossen,
onbesuisd, hard rijden; eig. rijden en draven, doch thans wordt de uitdr. als een
tautologie opgevat, waarbij de betekenis van rossen (uit rotsen, zich schokkend
voortbewegen; vgl. hossen uit hotsen) de overheersende is (Eng. to ride post). In
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Zuid-Nederland gebruikte men naast het tegenwoordige rijden en rossen ook karren
en rotsen, wild rijden met wagens en paarden; verrijden en verrotsen, verkwisten
door rijden; reizen en rotsen, ritsen, rutsen.
1316. Zo rijk als Boaz,
zeer rijk. Boaz is een persoon uit het Oude Testament, een bloedverwant van Naomi,
die haar schoondochter Ruth tot vrouw nam, en die genoemd wordt (Ruth 2: 1)
„een man geweldig van vermogen" (N. Vert.: „een zeer vermogend man"). — In
Z.-Nederl. zegt men zo rijk als het water (of de zee) diep is.
1317. Dat is (een) rijkeluiswens,
gezegd als uit een huwelijk na het eerste kind een tweede van het andere geslacht
geboren wordt, en er dus een jongetje en een meisje zijn. Voorheen ook herenwens;
in Z.-Nederl. koningswens, in navolging van Fr. souhait de roi, waarvan Littré zegt:
„se dit de ceux qui n'ont que deux enfants, l'un male, l'autre femelle". De oorspr.
bedoeling is wellicht dat dit bezit van twee kinderen iets bijzonder kostbaars is, iets
waarop men zuinig moet zijn; thans denkt men meer aan de volkomen voldoening
die zo'n bezit de ouders schenkt.
1318. Niet rijmen met —, niet met elkaar te rijmen zijn,
niet in overeenstemming met elkaar zijn, resp. — te brengen zijn, niet bij elkaar
passen. Ontleend aan de dichtkunst, waarin alleen gelijkvormige woorden een rijm
kunnen vormen. In deze vorm niet voor de 18de e. aangetroffen, maar ongerijmd
voor: dwaas, met het gezond verstand in strijd, is al sinds het begin van de 17de e.
gestaafd, terwijl toen ook gerijmd in de zin van „redelijk, bestaanbaar" gebezigd
werd (WNT XIII, 339). Van dingen die niet in redelijk verband met elkaar te brengen zijn zegt men gemeenzaam ook: dat rijmt of slaat als kut op Dirk; vand. ook
wel op Dirk slaan, nergens op slaan.
Hd. es reimt sich nicht; ungereimt; das reimt sich wie Arsch and Friedrich (zie talrijke varianten bij Wander III, 1636); Eng. that is without rime or reason; Fr. cela
rime comme hallebarde et miséricorde.
1319. Iemand door een ringetje kunnen halen,
gezegd van iemand die er zeer netjes uitziet, „alsof hij uit een spanen doosje kwam ",
die is, zoals de Fransen zeggen, tiré a quatre épingles. Eig. gebruikt van een doek
of sjaal van zo fijne zijde dat men ze door een ringetje kan trekken (vgl. Eng. to
pass through a ring; Fr. faire passer par une bague) en bij overdracht toegepast op
personen die er zeer keurig in de plooi uitzien. Vgl. Bredero, Griane vs. 2615: „Men
wyf het sukke vervaarlicke Hempjes, jy soutse deur ien ringetje trecken"; Zeven
Duivelen regerende en vervoerende de Hedendaagsche Diestmaagden (t' Amsterdam, 1682), bl. 329: „'k Heb daar zulke schone dassen met kant, en zulke fijne
mouwen en lobben, dat men ze door een ringetje zou kunnen haalen". Synoniem
was er uitzien alsof men uit een koffertje kwam, dat we lezen bij Van Effen, Spect.
8, 100, en waarmee te vergelijken is het Fr. avoir l'air de sortir d'une holte (ook
Zndl. uit een doosje); Hd. aussehen alsob man aus einem Schächtelchen käme, wie
aus dem Ei geschalt, gepellt, wie geschniegelt and gestriegelt (of gebu'gelt); Eng.
to look as if one has just come out of a bandbox.
1320. Op mijn risico,
zo dat eventuele schade op mij verhaald kan worden. Eig. een handelsterm, ter aanduiding van de persoon die bij een onderneming de kwade kansen voor zijn rekening
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neemt (in deze zin reeds 1 ste h. 17de e.); daarna ook in vrijere toepassing. Het znw.
risico is ontleend aan het Italiaans. Fr. a mes risques et périls; Hd. auf'meine Gefahr;
aufeigene Wage and Gefahr; Eng. at my peril; at one's own risk and peril.

1321. Met een rode letter in de almanak aangetekend staan,
hooggeschat, in ere gehouden worden; eig. als een heilige beschouwd worden, ontleend aan de gewoonte om in de almanak de heiligedagen met een rode letter aan
te wijzen. Sinds begin 17de eeuw bekend. Vgl. een grote heiligedag van iemand
houden, hem hooglijk vereren (Sartorius). Hd. etwas im Kalender rot anstreichen,
iets als zeer bijzonder optekenen; Fr. marquer de blanc (vgl. het Lat. albo of candido
calculo notare, met een wit steentje merken); in het Fr. betekent être écrit là en
lettres rouges, ergens slecht aangeschreven staan; marquer quelqu'un a l'encre rouge.
Eng. red-letter-day, feestdag.

1321a. Door roeien en ruiten gaan,
dwars door alles heen gaan, niets ontzien, stok over blok gaan. Roeien staat voor
roeden: bedoeld zijn de (houten) roeden waarin de kleine ruiten van een roedenvenster
gevat zijn. De zin is dus dat men niet alleen de ruiten breekt, maar zo woest te werk
gaat dat ook de roeden stuk gaan. De uitdr. is niet algemeen bekend, en er zijn geen
equivalenten in de moderne talen.

1322. Een razende Roeland,
een woesteling, een dolkop, die wild en woest te werk gaat; vertaling van Ital. Orlando furioso, de titel van het beroemde gedicht van Ariosto (1515), waarin o.a.
wordt verhaald hoe Roeland, de dapperste ridder van Karel de Grote, sedert de
ontdekking van de ontrouw zijner geliefde Angelica, als een woedende, razende
vernieler overal verderf brengt, tot hij zijn verstand terugkrijgt. In andere talen
is dit figuurlijke gebruik van die titelnaam niet bekend.

1323. Bij de roes,
in verbinding met kopen of verkopen, betekent zonder te meten of te wegen, voetstoots, zoals het daar ligt; ook: de gehele rommel, massa. Bijna in geheel Nederland
is de uitdr. bekend; vgl. het Fri. roeze, iets overnemen zonder het te meten of te
wegen; op 'e roes keapje (of forkaepje); ook by de roes, bij de massa, bij de vleet;
in roeske apels, een aardige hoop, een zootje appels; in Noord -Holland betekent
roezen gissen, schatten, raden; het gaat bij de roes; hij heeft het maar zowat geroesd;
Groningen: iets in de roeze kopen of verkopen, alles wat er is; Oostfri.: ruse, ruse,
de gehele rommel; in de ruse kopen of rusen; Deventer: in de ruze verkopen, d.i.
op 't gezicht, zonder te tellen, te meten of te wegen; ruzen, ramen, Zuid -Nederland:
iets op de ruze kopen; roezen, iets kopen of verkopen zonder wegen of meten, bij
de hoop en de wikke kopen of verkopen. Over de onzekere oorsprong zie De Jager,
Frequ. 1, 547 en Franck-v. Wijk 555, die beide verwantschap vermoeden met het
Mn!. wkw. rusen, lawaai maken; Zuidndl. ruizen, werpen, smijten; bij de roes zou
dan kunnen betekenen: zoals het neergesmeten wordt o f ligt. Vgl. ook het znw.
ruzie; roezig weer, onstuimig weer; roezemoezig, onordelijk, en het in de 17de eeuw
herhaaldelijk voorkomende ruizemuizen, roezemoezen, leven maken, drukte maken,
rumoerig zijn. Te vergelijken is nog de hele rataplan, eig. een klanknabootsend
woord, maar hier gebezigd ter aanduiding van „een chaotische massa dingen, die
de spreker in zijn voorstelling nog niet heeft kunnen ordenen of die in zijn waardering de moeite van een nadere ordening niet waard zijn" (WNT). Fr. vendre
quelque chose en bloc; Hd. etwas in Bausch and Bogen verkaufén; Eng. to sell by the
bulk, in the lump.
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1324. Een roes hebben, zich een roes drinken,
dronken zijn, zich dronken drinken (echter iets zwakker opgevat: roes is meer een
lichte bedwelming, wat veelal wordt aangeduid door de verkleinvorm roesje). Reeds
voor 1600 opgetekend. Dit roes behoort bij roezen, leven maken, vroeger ruizen
(vgl. ruzie), evenals soes (= roes) bij suizen, soezen, een snor in de uitdr. een snor
aan hebben (beschonken zijn) bij het werkw. snorren, en een brom bij brommen,
oorspr. rumoer maken. Vgl. in Zuid -Nederland: een ruit op hebben, dronken zijn,
naast ruiten, op een woeste wijze rondlopen. Hd. einen Rausch haben; Eng. a rouse,
drinkgelag; Fr. avoir son plumet; être gris.
1325. Roet in het eten gooien,
de zaak voor iemand bederven, enig plan (waarop iemand zich had verheugd) verijdelen, de uitvoering ervan onmogelijk maken. Er zijn van dit spr. alleen zeer jonge
bewijsplaatsen bekend (20ste eeuw), waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat
met roet niet schoorsteenroet zou bedoeld zijn, maar oneetbaar dierlijk vet, ongel,
talk (waarvan men vetkaarsen maakte), welke betekenis ouder is dan eerstgenoemde
en in Z.-Nederl. nog bekend; de formulering die Boekenogen geeft; „er is roet in
't eten, de zaak is niet in orde", wijst toch misschien in die richting. Er zijn geen
equivalenten in de moderne talen.
1326. Zijn rokje omkeren,
van gevoelen, gezindheid of partij veranderen, zodat men datgene voorstaat, waar
men vroeger tegen was, of andersom; omdraaien. Reeds ± 1600 bekend. Ontleend
aan het dragen van kleren met verschillende kleuren of leuzen, waardoor partijen
zich plachten te onderscheiden. Vgl. de huik naar de wind hangen (n° 682). Fr.
tourner casaque of jaquette (vand. Zndl. kazakkeerder); Hd. umsatteln; die Farbe
wechseln; Eng. to turn (one's) coat; to change sides.
1327. Alle wegen leiden naar Rome,
van welk punt (standpunt) men ook uitgaat, men kan altijd uitkomen in het (in het
verband bedoelde) punt waar alles om draait. Rome is immers in de Romeins christelijke beschaving het middelpunt van de wereld, en van ieder punt van de
omtrek uit kan men dat middelpunt bereiken, resp. wordt men daarheen getrokken.
De gedachte is overoud; bij Alanus de Insulis (Alain de Lille, 12de eeuw) komt zij
reeds voor in de vorm mille viae ducunt homines per saecula Romam (Liber Parabolorum, ed. Migne, kol. 591). Fr. tout chemin mène a Rome; Eng. all roads lead
to Rome; in het Hd. weinig bekend (Wander 3, 1715). — Met vragen komt men te
Rome, door vragen kan men komen waar men wil, is alles te bereiken. Tenminste
sinds de 16de eeuw bekend (Sart. 11, 3, 11; J. v. Hout in Th. 23, 225). Fr. qui langue

a, à Rome va.
Rood op de graat. Zie bij Graat.
1328. Slapen als een roos,
heerlijk, vast slapen, rozen, zoals men in het Antwerps zegt. Vooral van kinderen
gebezigd, die in hun slaap een hoogrode kleur kunnen krijgen, als hadden zij „rozen
op de wangen"; de uitdr. zal derhalve eig. willen zeggen: in de slaap eruitzien als
een roos (zie WNT XIII, 1319, ook voor andere verklaringen). Sinds de 17de e.
bekend. Vgl. Fr. dormir a poings fermés, comme une marmotte, un sabot, un loir;
Hd. schlafen wie eine Ratte, ein Bar; Eng. to sleep like a top, as fast as a church.
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1329. Onder de roos,
in het geheim; vertaling van het Lat. sub rosa. Dat bij de Romeinen de roos het
zinnebeeld der stilzwijgendheid is geworden, moet hieraan worden toegeschreven
dat volgens de mythologie Harpocrates (de Egyptische god Horos), opgevat als de
god der stilzwijgendheid, van Cupido een roos ontving, om hem te bewegen de minnarijen van Venus niet te verklappen. Vandaar dat de roos prijkte aan de zoldering
van feestzalen, of zoals De Brune, Wetst. 1, 254 mededeelt „in plaatzen van
genucht aan den balk geschildert (werd), om de gasten daar deur in te scherpen dat
zij de bedrevene vrolikheden in stilzwijgendheid (moesten) begraven ". Hd. unter der
Rose; Eng. under the rose (w.g.); in het Fr. niet in gebruik, men zegt sous le manteau
(de la cheminée).
1330. Rouwkoop hebben,
spijt hebben over een gesloten koop, en vervolgens ook in het algemeen voor iets
berouwen (Zuidndl.). Onder rouwkoop verstond men in de l6de eeuw een som geld
die men moest betalen om een gesloten koop te vernietigen, ongedaan te maken;
zie Kiliaan: „rouwkoop, pretium sive mulcta rescissae emptionis" en „rouwkoop
gheven, rescindere emptionem certo pretio", de gesloten koop vernietigen door
het betalen van een zekere som'). De eerste bet. zal dus zijn het pactum displicentiae,
het contract waarbij bepaald is hoeveel men moet betalen, ingeval men de koop
wenst te vernietigen; daarna de som zelve, welke handgift of godspenning genoemd
werd, en eindelijk het berouw dat men over een koop heeft. Bij wedstrijden verstaat
men onder rouwgeld de som die mededingers als inleggeld moeten betalen, en die
niet teruggegeven wordt als men zich terugtrekt. Fr. la Tolle enchère; Hd. Reukauf;
Reugeld; Eng. smartmoney; rue-bargain; to rue a bargain.
.

1331. Op rozen gaan of zitten,
gelukkig zijn, een aangename levensweg bewandelen, voorspoed ondervinden. Sinds
de 17de e. opgetekend. Bij feestelijke gelegenheden, o.a. bij het huwelijk, worden
voor de jonggetrouwden bloemen gestrooid, als zinnebeeld van de voorspoed die
men hun op hun levensweg toewenst. Vgl. de gewoonte van sommige vorsten in de
oudheid om op rozenbedden te slapen (Antiochus). Cleopatra liet bij een gastmaal
de vloer een meter hoog met rozen bedekken; Nero liet bij een zwelgpartij rozen op
de hoofden der gasten regenen, en Heliogabalus bestrooide zijn gasten zo, dat

enigen zich niet uit de bloemenmassa konden werken en erin stikten. Ook in de
middeleeuwen bestrooide men bij feestelijke gelegenheid de vloer met allerlei bloemen.. Op rozen zitten wordt gebezigd voor: in een zeer aangename positie verkeren,
in 't bijz. voor: onbedreigd zijn positie kunnen handhaven. Vgl. être (couché) sur
des roses; son chemin est jonché de roses; Hd. auf Rosen gepen tgov. nicht auf
- Rosen gebettet sein; Eng. to live in clover; their path is strewn with roses.
,

1332. Een brede rug hebben,
gezegd met betr. tot iemand wie men alles ten laste legt, een zondebok; ook van
iemand die veel kan verdragen, die zich weinig aantrekt van wat men hem allemaal
verwijt. Reeds in GDS 23: „Ick heb eenen breden rugge, ick cant al wel draeghen".
Voorts zegt men wel van iemand die er warmpjes in zit dat hij een brede rug heeft,
1) Vgl. Hugo de Groot, Inleidinge III, 4 § 27: Zoo lang de koop op d'een of d'ander wijze niet
en is voltrocken, mag den een of den ander daer uitscheiden zonder eenige schade, anders dan
dat den kóoper verliest het handgift zoo daer eenige is gegeven, welck hand-gift by ons oock
genoemt werd een godspenning, om dat het gemeenlick niet veel meer en bedraegt als men wel
ghewoon is aen den armen om godswille te gheven, maer den verkooper rou koop hebbende
moet het handgift, zoo by des ontvangen heeft, tweschat weder geven.
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ook een dikke rug of alleen een rug. Vgl. Fr. avoir bon dos; Hd. einen breiten
Riucken (of Buckel) haben; Eng. to have a broad (of strong) back; to have broad
shoulders.
1333. Ruggespraak houden of voeren,
spreken, overleg plegen met zijn lastgevers over hetgeen men in een gegeven of
nieuwe situatie verder doen moet, inzonderheid alsvorens zijn stem uit te brengen.
Reeds bij Cats, o.a. 2, 334a: „Houdt staeg maer rugge-spraeck met uwe beste sinnen,
Het vleesch en sal den geest niet konnen overwinnen ". Waarschijnlijk betekent
ruggespraak eig. het „terug-spreken ", het spreken met degene die zich achter de rug
bevindt, nl. op de plaats der afvaardiging. Hd. Rucksprache mit einem (u'ber etwas)
nehmen (verklaard als „die Ruckausserung, welche bei einer Verhandlung auf einen
Antrag, eine Forderung erfolgt").
1334. Een ruim geweten hebben,
zich niet gauw bezwaard gevoelen door zijn daden, dingen doen die volgens een
strenge moraal ontoelaatbaar zijn of zelfs strijdig met elk zedelijk besef. Het beeld
is dat men veel in zijn geweten kan bergen zonder dat het drukt of bezwaart (vand.
dat men ook spreekt van een rekbaar geweten); dit beeld wordt al vroeg uitgewerkt
met een sprekende toevoeging: „Hy heft een goede ruyme conscientie: men solder
mit waghens mit Peerden door vaeren" (GDS 94). Het tegendeel wordt genoemd een
nauwgezet geweten, wat eig. ook betekent een geweten dat niet veel ruimte laat.
Hd. ein geraumiges Gewissen haben; Fr. avoir une large conscience; Eng. to have a
large, an elastic conscience.
1335. Rut zijn,
berooid zijn, geen geld meer hebben; alles in het spel verloren hebben; robbie zijn,
blut zijn. Fr. être a l'as; être molle. De oorsprong is zeer onzeker; het is niet onmogelijk dat we in dit rut hetzelfde woord moeten zien als in rut (en roy) dat we in
de 16de eeuw aantreffen in de zin van arm, gemeen volk, schorremorrie; vgl. ook
Van Lummel, Nieuwen Geuzenliedboek 166: „Het volck is weynich, haer macht is
rut" (nietig). De oorspronkelijke bet. schijnt te zijn die van schurft, vandaar schurftig volk, schorremorrie en als adjectief schunnig'), armoedig, kaal, berooid; vgl.
het Z.-Limb. ich bin schoep, d.i. rut, naast het wkw. schoebbe, schobben, schurken;
het Hd. Räude, ons ruit, rui (schurft), Mnl. rude, V1. ruide, het 17de-eeuwse ruy,
gemeen volk, het 16de-eeuwse roy, een ziekte, waarschijnlijk schurfte). — Tuinman
vermeldt in deze bet. ook reeuwsch zijn.

1) Dit schunnig vertoont dezelfde overgang van betekenis als schurftig, daar het oorspr.
scahiosus, schurftig, betekent en daarna berooid.
2) Vgl. voor de vocaal het Zuidnederl. rut, gesnap, praats, drukte, naast ruiten, babbelen,
Mnl. ruten; wellicht ook het 16de-eeuwse berut, dat men in verband wil brengen met een wkw.
beruiten (beroven), evenals berooid met een wkw. berooien (eig. beroven). Daar evenwel een
wkw. beruiten evenmin als berooien, is aangetroffen, zou men kunnen vragen of we in berut
en berooid niet een afleiding moeten zien van rut en rooi, zodat beide bijv. naamww. dan
oorspr. scabiosus (Hd. schabig), schurftig, zouden betekenen.
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1336. Zich de ofte sappel maken,
zich veel moeite geven, zich inspannen; zich moeilijk maken. Een jonge, oorspr.
jiddische uitdrukking (sisch de ssappel machen), gevormd bij ssappelen (uit Mnd.
zabeln, Hd. zappeln), moeizaam werken, ploeteren.
1337. In zijn sas zijn,
in zijn schik zijn, goed gehumeerd (naar aanleiding of tengevolge van zeker voorval, door een bepaalde oorzaak). Over de oorspr. van deze niet voor de 19de e. opgetekende uitdrukking is niets met zekerheid bekend; men heeft verband gezocht
met sas = sluis en met het Bargoense sas = suiker. Hd. in seinem Esse sein; Eng.
be in high feather; Fr. boire du lait.
Wat doet Saul onder de profeten? Zie n° 1285.
1338. Een scène maken,
op heftige, driftige wijze (luidruchtig en met veel gebaren) uiting geven aan zijn ontstemming of aandoening. Een jonge uitdr., naar Fr. faire une scène a quelqu'un, hem
heftige verwijten doen. Hd. einem eine Szene, einen Auftritt machen; Eng. to blow a
person up.
1339. Hij is schaakmat,
hij is vastgezet (in een redetwist); hij weet geen uitweg meer. Reeds bij Tuinman. Het
eerste deel van dit aan het schaakspel ontleende woord is het Perzische sjah, koning;
het tweede het Arab. mat, hij is gestorven, hij is dood, zodat het gehele woord eig.
betekent de koning is dood. In dezelfde zin gebruikt men iemand mat zetten, waarin
mat verkort is uit schaakmat, evenals het Fr. mat uit échec et mat. Fr. faire quelqu'un
échec et mat; être échec et mat; Hd. einen schachmatt machen; schachmatt sein; Eng.
to be checkmate.
1340. Op grote (brede, ruime) schaal,
in het groot, uitvoerig en niet kleingeestig; ook: in menigte. Sinds begin 19de e.
bekend. Het znw. schaal betekent in deze uitdr. eig. ladder (Lat. scala); vandaar
opklimmende of dalende reeks (vgl. toonladder, toonschaal), en lijn die in enige
gelijke delen verdeeld is, welke strepen, meters, roeden, graden, mijlen enz. voorstellen, en die, op een plan of tekening gesteld, dient om de betrekking der afstanden
en hoegrootheden op de kaart aangewezen, met de wezenlijke afstanden en koegrootheden aan te duiden; vandaar dat op grote schaal de betekenis aanneemt van
in grote verhouding, in grote afmetingen, in 't groot. Ook in het Fr. zegt men, faire
quelquechose sur une grande (large, vaste) échelle; Hd. auf grossem Fusse; in grossartiger Weise; im grossen; Eng. on a large scale.
1341. Het verloren schaap,
in schertsende zin gebezigd met betr. tot personen of zaken uit het dagelijks leven,
die na lang gezocht te zijn, eindelijk voor den dag komen. Deze uitdr. is ontleend
aan de gelijkenis van Jezus, die staat opgetekend in Lucas 15:4-7. Fr. la brehis
égarée; Hd. das verlorene, verirrte Schaf; Eng. the lost sheep.
1342. Het zwarte schaap,
degeen die van alles de schuld krijgt, zondebok; (ook) een onwaardig lid van een
familie, iemand die uitgestoten moet worden, verschoppeling. De benaming kan
ontleend zijn aan Genesis 22, waar wordt medegedeeld dat Jakob de zwarte schapen
uit de kudde verwijderde, maar misschien is alleen gedacht aan het sterke afsteken
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van een zwart dier in een witte kudde, waarbij zwart dan onwillekeurig werd geassocieerd met ongunstige eigenschappen. Fr. la bête noire, „une personne qu'on ne
peut souffrir"; Hd. das schwarze Schaf in der Familie; Eng. the black sheep of the

family.
1343. Hij heeft zijn schaapjes op het droge,
hij is een welgesteld man, hij heeft genoeg verdiend om nu rustig en onbezorgd te
kunnen leven. De uitdr. komt reeds voor in GDS (begin l6de eeuw), bl. 120: by heft
svn schapen opt droege gebracht, waaruit blijkt dat we aan een verbastering van
„zijn schepen op 't droge gebracht hebben" niet mogen denken. In het West- Vlaams
kent men eveneens zijn schaapjes in 't droge hebben en wordt in 't droge zijn gebruikt voor binnen zijn, onder dak zijn en in 't droog steken voor verbergen, wegstoppen. Ook zegt men in Zuid -Nederland: wij zijn met onze koei van 't ijs, dat herinnert aan onze uitdr. zijn koetjes op 't droge hebben en doet vermoeden dat op 't
droge niets anders wil zeggen dan in veiligheid, eig. gezegd van schapen die, grazende op gorzen, schorren en kwelders, bij hoge vloed tijdig naar hoger gelegen of door
dijken beschermde gronden in veiligheid zijn gebracht. Wie dat gedaan heeft, kan
de dag van morgen, de toekomst onbezorgd te gemoet gaan (Tijdschrift 39, 153;
een minder wsch. verklaring in Nieuwe Taalgids 11, 290/ 2). Vgl. ook binnen zijn
(n° 188). Fr. avoir du pain sur la planche; avoir du foin dans ses bottes; avoir fait
sa pelote; Hd. sein Schcifchen im Trocknen haben; den Rappen im Stalle haben;
Eng. to have made one's pile; to be in a dry ditch.
.

1344. Door schade en schande wordt men wijs,
bittere ervaring is de beste leermeester; de mensen luisteren gewoonlijk niet naar
wijze woorden, maar wat ze aan den lijve ondervonden hebben, vergeten ze niet zo
licht. Sinds de 16de eeuw bekend: „Men moet wijs worden, het sy mit schade off mit
schande" (GDS 17). Vgl. ook: wie de schade heeft, heeft de schande erbij, wie een
nadeel geleden heeft, wordt eer bespot dan beklaagd, omdat men al gauw denkt
dat het wel eigen schuld zal zijn (ook Hd.: wer den Schaden hat, braucht fur den
Spott nicht zu sorgen). Hd. durch Schaden wird man klug; Eng. it is costly wisdom
that is bought by experience; Fr. dammage rend sage.
.

1345. Iemand of iets in de schaduw stellen,
iemand of iets overtreffen; eig. overschaduwen, het licht onderscheppen, zodat hij
of het in de schaduw komt te staan en het licht er dus niet op valt, hij of het minder
uitkomt. Er zijn in het Ndl. geen oude bewijsplaatsen van bekend. Fr., faire ombre
a quelqu'un; éclipser, offusquer qqn; effacer quelque chose; Hd. einen in (den)
Schatten stellen; einen verdunkeln; Eng. to cast (of put) a person into the shade;
to eclipse a person.

1346. Niet in iemands schaduw kunnen staan,
niet met hem vergeleken kunnen worden; niet in één adem genoemd kunnen worden; niet op één lijn staan met; verreweg de mindere zijn. Het beeld is: niet in
iemands nabijheid kunnen staan, hem niet zo dicht naderen dat men binnen zijn
schaduwomtrek komt. In deze vorm niet oud; in de 17de e. vindt men echter reeds
in iemands schaduw volgen, als navolger verre bij hem achter blijven. Hd. (ongewoon) er kann nicht in seinem Schatten stehen; in het Fr. en Eng. geen equivalenten.
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1347. De schapen van de bokken scheiden,
de goede en de kwade elementen uit elkaar houden; vaak schert. voor. de personen
van verschillende sekse van elkaar afgezonderd houden. Naar Matth. 25:32. Er zijn
geen oude bewijsplaatsen van bekend.
Een blauwe scheen. Zij bij Blauw.
1348. Schele ogen maken,
afgunst bij anderen opwekken, maken dat iemand scheef of met een schuin oog kijkt
naar een ander. Afgunstige blikken worden vaak voorgesteld als van terzijde op de
benijde persoon gericht te zijn (als naar een mededinger, iem. die naast ons staat ?);
men spreekt van de schele nijd. Reeds in de 16de eeuw bekend: „Wilt ghien scheel
scheel oghe)" (GDS 112). Vgl. Hd. etwas (einen) scheel, mit-kintmaec(of
scheelen Augen ansehen; Fr. regarder de travers.
1349. De schellen vallen hem van de ogen,
hij begint de zaak in haar ware gedaante te zien. Deze uitdr. is ontleend aan Hand.
9:18, in de Statenvert.: „Terstont vielen af van sijne oogen gelijck als schellen,
ende by wiert terstont wederom siende," d.i. hij (Saulus) had een gevoel alsof er een
vlies van zijn ogen afviel. Met verwaarlozing van de woorden gelijk als gebruikt men
bovengenoemde zegswijze in de zin van: de verblinding houdt op; iemand ziet thans
duidelijk in wat hij te voren niet begreep. Vandaar ook: iemand de schellen van de
ogen (af)lichte,n, iemand iets doen inzien. In Celestina D viij v°: „dat net der
donckerheyt sal eens af vallen van uwen ooghen". Fr. les écailles lui sont tombées
des yeux; ses yeux se sopt dessillés; Hd. die Schuppen sind ihm (of die Binde ist
ihm) von den Augen gef 'allen; Eng. the scales are fallen f rom his eyes.
1350. Het is een schendekeuken,
gezegd van iemand die veel eet en toch mager blijft. Door zijn magerheid wekt hij de
indruk dat hij niet genoeg te eten krijgt en maakt aldus de keuken waaruit hij gevoed
wordt, dus zijn kostgevers, te schande. Reeds in GDS; „T'is ghien schendecoecken"
(bl. 69). Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1351. Oude of dure schepen blijven aan land,
meisjes die niet jong meer zijn of te veel eisen blijven thuis, ongetrouwd. Zie Winschooten, blz. 233: „Duure scheepen blijven aan land: het welk oneigendlijk beteekend, dat juffertjes. die haar waar al te seer op geld houden, daarom somtijds
ongetrouwd blijven." Vgl. Hd. teute Schif fé bleiben am Rande; Schots a dear ship
stands lang i' the heaven.
1352. De of 'zijn schepen achter zich verbranden,
zich zelf de mogelijkheid om terug te keren ontnemen; zijn laatste redmiddel, zijn
laatste toevlucht vrijwillig opgeven; ook: besloten zijn te zegevieren of te sterven.
Niet voor de 19de e. opgetekend. In de geschiedenis wordt meermalen gewag gemaakt van het verbranden der schepen, waarmee veroveraars waren geland; zo
deden de vrouwen der vluchtelingen uit Troje, toen deze op Sicilië geland waren;
Agathocles van Sicilië (6de eeuw); Willem van Normandië (1066); Ferdinand Cortez
in Mexico (1519). Fr. bruler ses vaisseaux; Hd. alle seine Bracken hinter sich abbrechen; seine Schiffe hinter sich verbrennen; Eng. to burn one's boats (behind one).
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1353. De jongste schepen velt (of wijst) het vonnis,
gebezigd als jongelieden of kinderen iets beter willen weten dan de ouden en hun
stem met gezag doen gelden, dus als zij het hoogste woord hebben. Het spreekw.
is vermoedelijk ontleend aan de gewoonte om de jongste schepen het eerst zijn stem
te doen uitbrengen, zoals nog voor alle rechterlijke collegiën en krijgsraden is voorgeschreven; ook in de schuttersraad stemde de schutter eerst en daarna de officieren
naar hun opklimmende rang. De jongste schepen velt het vonnis dus niet, doch
spreekt het eerst zijn oordeel uit; heeft dit „gevolg ", stemmen de andere rechters
hiermede in, dan wordt het zijne door de rechtbank uitgesproken. Ook in andere
dan schepenen -gerechten heette hij, die het vonnis heeft voor te stellen, de ordelwijzer' ).
1354. Ergens of bij iemand schering en inslag zijn,
er geregeld of doorlopend gebeuren, resp. door hem geregeld gedaan worden, hem
eigen zijn. Onder de schering of de ketting verstaat men de op het weefgetouw gespannen (geschoren) draden, en onder de inslag de draden die door middel van een
spoel dwars in de schering worden ingeslagen of geschoten. Vandaar in fig. zin dat
is bij hem schering en inslag voor: dit vormt het voornaamste deel van hetgeen hij
gewoonlijk zegt, hiervan spreekt hij altijd (Fr. c est sa base continue) of: dit doet
hij altoos; dit is het enige wat men van hem (of er) hoort of ziet. Sinds de 18de e.
bekend. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1355. Achter de schermen blijven,
zich achteraf houden, met de gedachte dat men in een gebeurtenis of een beweging
de drijfkracht vormt of helpt vormen zonder er openlijk aan deel te nemen; wsch.
ontleend aan het toneel, waar de regisseur achter de schermen alles regelt 2 ). Sinds
de 18de e. bekend. Fr. se tenir dans les coulisses, in 't verborgen handelen; se tenir
derrière le rideau, een ander iets doen uitvoeren, terwijl men zich zelf buiten schot
houdt; in Zuid -Nederland: achter de gordijn zitten. — Achter de schermen gekeken
hebben, weten wat er achter een gebeurtenis of beweging steekt, wat de werkelijke
toedracht of opzet is; eveneens aan toneelvertoningen ontleend. Vgl. Hd. einen
Blick hinter die Kulissen werfen.
1356. Voor iets of ergens het schibboleth (sjibboleth) zijn,
een criterium; een herkenningswoord, een leuze. Dit Hebreeuwse woord is ontleend
aan de bijbel, nl. Richt. 12:6, waar wordt medegedeeld dat de Efráimieten die over
de Jordaan wilden vluchten voor de Gileadieten, aan de veren dit woord moesten
uitspreken, wat ze niet konden, daar zij in plaats van sjihholeth zeiden sihholeth 3 ),

1) Was in de steden iemand ter dood veroordeeld, dan moest de jongste schepen uitwijzen,
door welke soort van dood hij sterven moest; zie H. Brunner, Deutsche Rechtsgesch. (1887)
1, bl. 175: „Auf enger Zusammenhang zwischen Friedlosigkeit and Todesstrafe weist es auch
hin, wenn die Satzungen, die letztere androhen, es unterlassen eine bestimmte Todesart auszusprechen, wenn das Urteil schlechtweg auf Tod ohne Angabe der Todesart lautet and wenn
es, nach jüngeren Quellen, Befugnis des jiingsten Schaffen oder gar des Henkers ist, die Todesart zu bestimmen". Hier (in dit bijzondere geval) zou men dus enigermate kunnen beweren,
dat de jongste schepen het vonnis wijst, ofschoon dit in eigenlijke zin reeds door de rechtbank
was geschied.
2) Niet uitgesloten evenwel is ontlening aan het bedrijf van de kooiker; de schermen van een
eendekooi zijn de rietmatten waarmee de pijpen zijn afgezet en van achter deze schermen lokt
en voert de kooiker de eenden.
3) De eig. betekenis is korenaar of stro.
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waaraan ze door hun vijand werden herkend. Een soortgelijk middel pasten de Vlamingen toe bij de overrompeling van Brugge (1302) om de Fransen te onderkennen,
door ze schild en vriend te laten uitspreken, en in de tweede wereldoorlog was bij
ons Scheveningen het woord waaraan men kon horen of men al of niet met Duitsers
te maken had. — Ook in 't Fr., Hd. en Eng. in gebruik.
1357. Een schietgebed(je) doen,
in zichzelf een smeekbede opzenden ten behoeve van iets of iemand; eig. is een
schietgebed een zeer kort gebed dat iemand in angst, nood of gevaar in een paar
ogenblikken doen kan; ook een kort gebed op een bidprentje; in de genoemde uitdrukking echter veelal gebezigd zonder dat aan eigenlijk bidden gedacht wordt.
Fr. une prière jaculatoire („ on les nomme prières jaculatoires parce que ce sont
comme des traits enflammés qui tout a coup partent de l'áme et percent le coeur
de Dieu"). Vgl. het Mn!. schootachtige gebedekens; het 17de-eeuwse een gebedeken
uitschieten; Hd. ein Stoszgebet, waarnaast ook ein Stoszseufzer; Eng. a jaculatory

prayer.
1358. In zijn schik zijn,
opgeruimd, blij, in zijn nopjes zijn, opgezet zijn met iets, zoals men in Zuid-Nederland zegt. Het znw. schik, afgeleid van het wkw. schikken, voegen, passen, ordenen,
betekent eig. orde; men sprak voorheen van iets in zijn schik houden of stellen, en
nog wel is bekend met schik voor: met gevoeg, met fatsoen, en met ontkenning voor:
nauwelijks. In zijn schik zijn wil dus eig. zeggen: goed ingepast of geschikt, in orde
zijn, en vandaar, toegepast op iemands gemoedstoestand: goed, aangenaam, prettig
gestemd zijn (Mn!. in zijn gevoech), in welke bet. het reeds door Sartorius (16de
eeuw) wordt vermeld en we het lezen bij Vondel, Leeuwendalers, vs. 1 146 en Joannes
de Boetgezant V. vs. 610: „Zy schaft het juichende haer' vader op den disch. Voor
koningklijck bancket, en zet zich aan de zijde Van moeder, in haer schick, en noit
voorheen zoo blijde." Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1359. Iets in zijn of het schild voeren,
iets van plan zijn, een geheim (meestal niet goed) oogmerk hebben. De uitdr. komt

in het Mn!. niet voor; ze is opgetekend in de l6de eeuw (GDS 3: „Wie weet wat by
in sijnen schilt voert ") en wordt verder in de litteratuur der 17de eeuw herhaalde
malen aangetroffen. Zij is ontleend aan de gewoonte der ridders om op hun schild
de een of andere zinnebeeldige voorstelling of een devies te laten schilderen, waarmee zij wilden aanduiden wie zij waren, waarnaar zij streefden, of tot welke partij
zij behoorden, waaruit men kon opmaken of zij vriend of vijand waren, en dus welke
plannen zij koesterden. Vgl. Fr. avoir quelque dessein cache; je ne sais de ,quel bols
est son feu; Hd. etwas im Schilde fuhren; Eng. to be up to something; what is his

game?

1360. Het rijk der schimmen,
de onderwereld, het dodenrijk. Naar Virgilius, Aeneis 6, 390: umbrarum locus. In
de onderwereld waren, volgens de voorstelling der Ouden, de gestorvenen rond
als geesten die wel een gedaante, maar geen substantie hebben. Vgl. ook het gebruik
van schim ter aanduiding van iets dat het wezenlijke mist van hetgeen waarmee het
in een genitiefbepaling verbonden is: een schim van vroegere grootheid, van macht.
Hd. das Reich der Schatten, das Schattenreich; Fr. le royaume des ombres; Eng. the
abode of (the) shades.
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1361. Het schip der woestijn,
een geijkte beeldsprakige benaming voor de kameel, bij ons vooral bekend uit Da
Costa's Hagar (4e alinea: „'t Levend schip, dat door de zandzeebaren zijn koers
houdt"), maar ook door Helmers reeds gebruikt en vermoedelijk uit de oudheid
daterend (zie Burgersdijk, De Dieren 1, 356). Ook in het Engels vrij bekend (de NED
geeft al een aanhaling uit 1615), waar het o.a. voorkomt in A. Kinglake's Eothen
(„the ships of the Desert") van 1844, dat mogelijk Da Costa's voorbeeld is geweest,
al kan hij het ook bij Byron gevonden hebben. Hd. das Schiff' der Wiuste of das
Wustenschiff'(Dt. Wtb. aanh. uit 1820); Fr. le vaisseau du désert.
1361a. Schoon schip maken,
in eig. zin: het scheepsdek of de dekken reinigen door schrobben, een in de tijd van
de zeilvaart regelmatig terugkerende en ook uit een oogpunt van discipline onderhouden bezigheid. Overdrachtelijk voor: zich ontdoen van al wat hindert of compromitterend kan zijn; in het dagelijks leven een gebruikelijke gemeenzame uitdrukking voor purgeren. Voorts ook toegepast op de .zuivering van instellingen,
partijen enz. van onbetrouwbare of ongewenste elementen. Niet voor de 19de e.
aangetroffen. Hd. klar Schiff machen; Eng. make a clean sweep; Fr., faire place nette.
Een schip met zure appelen. Zie bij Appel.
Een schip op het strand enz. Zie bij Baken.

1362. Schitteren door (zijn) afwezigheid,
opvallen door niet aanwezig te zijn. Naar Fr. briller par son absence en dit naar een
passage in Tacitus' Annales (3, 76): „Sed praefulgebant Cassius atque Brutus, eo ipso,
quod effiges eorum non videbantur", wat doelt op de begrafenis van Junia, de vrouw
van Cassius en de zuster van Brutus, wier beeltenissen niet in de stoet werden meegedragen, zoals het gebruik eiste.
1363. Op (de) schobberdebonk lopen,
klaplopen; ook: zonder onderdak rondzwerven; schooieren. Er zijn geen oude
bewijsplaatsen van bekend. In het Oostfr.: up schubbe (of schubber) de bunk utgán,
„hungrig, gierig, and schmarotzend umherziehen, um irgendwo einen Knochen od.
Rest von Fleisch u. sdnstigen Speisen zu erhaschen". In Deventer op schabbertjendebonk lopen, in Noord -Brab. op schabberdebonk lopen, waarvoor aldaar ook
gebruikt wordt schaaf- of op schaaf lopen; in Zuid -Nederland op schobberdebokof
schavordebonk lopen en schabbernak gaan, en ook op de school, op 't schuim, op
de snoep, op schuffel, op den schoffel, op den schoef lopen, waarnaast schoeffelaar,
schoffelaar, schuffeleer, tafelschuimer, bekend is; in Groningen: op de schoefies
lopen; evenzo in het Zaans: op schoefies, op de schoofjes (schuifjes) lopen. De vormen met schaver, schaaf maken het niet wsch. dat het eerste lid samenhangt met
schuifje, kliekje, restje, wat na den eten van de tafel geschoven wordt. In Limburg
op de smacht lopen en in de 18de eeuw ook op de schooibrok loopen; 16de eeuw
op schimmel rijden.

1364. Ieder weet het best waar hem de schoen wringt,
„elk kent en gevoelt zyn eigen leed, dat andere menigmaal niet merken, want
niemand hinkt aan een anders zeer" (Tuinman 1, bl. 166). Reeds vermeld in de Proverbia communia (n° 337) en in GDS: „Ten weet nyemant waar eenen die schoe
wringhet, dan diese anheft" (bl. 8). Het beeld schijnt al bij de ouden bekend geweest
te zijn; bepaaldelijk is het ontleend aan Plutarchus, Vita P. Aemilii c. 5, die vertelt
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dat toen een Romeinse edelman door zijn vrienden berispt werd omdat hij van zijn
schone, kuise en rijke vrouw was gescheiden, hij zijn voet vooruitstak en zeide:

„Et hic soccus quem videtis, videtur vobis novus et elegans, sed nemo scit praeter
me ubi me premat", d.i. ook deze schoen, die gij ziet, schijnt u nieuw en mooi, maar
niemand weet, behalve ik, waar hij mij knelt. Algemeen verbreid (zie Wander 4,
351-2). Fr. chacun sait ou le soulier (of: le bat) le blesse; Hd., jeder weiss am besten,
wo ihn der Schuh druckt; Eng. none knows where the shoe pinches so well, as he
that wears it.
1365. Wie de schoen past, trekke hem aan,
wie zich schuldig voelt, kan het gezegde op zichzelf van toepassing achten. De beeldspraak is duidelijk: vgl. J. Vos: „Ik smijt slechte schoenen te grabbel, wil jijse aantrekken, ik kan niet beeteren datze jou passen" (Ged. 2, 263). Het spr. schijnt buiten
het Nederlands en Nederduits (Wander 4, 355) niet bekend te zijn; vgl. Eng. if the
cap fits, wear it.
1366. Iemand iets in de schoenen schuiven,
hem iets toedichten, hem van iets de schuld geven; syn. iemand iets in de schoenen
gooien of leggen. Niet oud en blijkbaar een navolging van het Hd. einem etwas in
die Schuhe schieben, „ihn dafur verantwortlich erscheinen lassen ". „Das soll ihn
in der Seele so schmerzen, beschweren, als den Fuss ein Steinchen oder Wasser im
Schuh beschwert. Aehnlich: Einem etwas ins Gewissen schieben, es ihm zur Gewis
bij Seiler, D. Sprichwörter 280: „Die-senachm"(Srde41).Ans
Redensart jemandem etwas in die Schuhe schieben fuhrt uns zu den gemeinsamen
Wanderungen der fahrenden Gesellen. Einer hat im letzten Quartier ein Geldstock
oder einen Wertgegenstand mitgehn heissen. Wenn nun die Gefahr der Entdeckung
droht, so schiebt er einem andren in der gemeinsamen Herberge das gestohlene
Stuck heimlich in die Schuhe, so dass der Verdacht nun auf diesen fällt". Fr. mettre
quelque chose sur le compte (of sur le dos) de quelqu'un; Eng. to lay something at
a person's door of threshold.
1367. De stoute schoenen aantrekken,
overgaan tot een stap die men eerst niet aandurfde, een kloek besluit nemen, zich
verstouten. Het aan- of uitdoen van enigerlei lichaamsbekleding wordt in dit en
soortgelijke spreekwoorden gebruikt als beeld voor het aannemen, resp. laten varen
van een innerlijke, zedelijke houding; vgl. zijn schaamschoenen uittrekken, zich
ontdoen van schaamte, onbeschaamd worden; Fri. it mal jak oantsjen, een malle
bui, een bevlieging krijgen. De stoute schoenen aantrekken is pas bij Van Effen
aangetroffen, maar Sartorius vermeldt (1, 9, 15) sijn onbeschaamde hantschoenen
aentrecken. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1368. Schoenmaker, blijf bij je leest,
gezegd tot iemand die een oordeel velt over iets, waarvan hij geen verstand heeft.
Sinds de 17de e. bekend. De zegswijze is ontleend aan het verhaal van Apelles (de
beroemde Griekse schilder tijdens de regering van Alexander de Grote), die een
van zijn schilderijen in het openbaar ten toon stelde. Een schoenmaker had iets aan
te merken op de ene sandaal. Apelles veranderde die. Toen de schoenmaker evenwel
daarna ook op andere dingen aanmerking maakte, zeide Apelles: Schoenmaker,
blijf bij je leest, d.w.z. bepaal je bij de dingen waar je verstand van hebt (Plinius,
N. Hist. XXXV, 36). Fr. cordonnier, borne-toi a la chaussure of mêlez-vous de vos
pantoufles; Hd. Schuster, bleib bei deinem Leisten; Eng. let the cobbler stick to his
last.
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1369. Niet waard zijn iemands schoenriem te ontbinden,
eig. zo ver beneden iemand staan, dat men zelfs niet waardig is hem de geringste
dienst te bewijzen; niet op de verst verwijderde afstand in een vertrouwelijke betrekking tot iem. staan. De spreekwijze drukt bij ons de diepste eerbied uit, de duidelijkste erkenning van onze eigen minderheid tegenover deze of gene uitmuntende
persoon. Ze is ontleend aan de bijbel, Joh. 1:27, waar Johannes de Doper getuigt:
„Deze is het, die na mij komt, welke vóór mij geworden is, wien ik niet waardig ben
dat ik Zijnen schoenriem zou ontbinden ". Reeds lang voor de Statenvertaling gangbaar: „ic en heb my nooydt laten duncken dat ick weerdich was v die schoenen vuyt
te doene", Celestina T ij r°. Fr. it n est pas digne de lui dénouer les souliers of de
le déchausser; Hd. er ist nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzulósen; Eng. he is not
worth to tie his shoestrings of not worthy of 'loosing his latchets.
1370. De schok der herkenning,
een plotseling dagend verhelderend inzicht in bepaalde samenhangen, niet in de
eerste plaats als weder-beleving (herkenning), maar als bewustwording van een
samenval met een reeds bestaand, maar niet bewust -aanwezig beeld (veelal ideaal
beeld), van een noodzakelijke (op dat moment achteraf als noodzakelijk ervaren)
relatie; vooral met betr. tot kunstwerken die daardoor plotseling a.h.w. in een kader
vallen, in hun wezenlijke betekenis erkend worden. De uitdr. is in het Ndl. bekend
geworden doordat H. A. Gomperts ze als titel koos voor een bundel met de ondertitel „Acht causerieën over de invloed van invloed in de literatuur", welke titel
overgenomen was van een boek van de Amerikaanse criticus Edmund Wilson,
The Shock of Recognition (1943), een bloemlezing van Amerikaanse litteraire
kritieken uit de periode 1845 1938, die op zijn beurt ontleend was aan een opstel
van H. Melville (1819 1891) over Hawthorne. De bet. komt ongeveer overeen met
die van de door K. Buhler (1879-1963) bedachte term Aha-Erlebnis, „ein befreiendes (lustbetontes) Erlebnis bei plötzlichem, nicht deduktiv vermitteltem Erkennen
eines gesuchten, zuvor nicht verstandenen Zusammenhangs"; deze heeft echter
meer betrekking op verstandelijk inzicht, de schok der herkenning op esthetische of
emotionele beleving.
-

-

1371. Uit de school klappen,
eig. gezegd van schooljongens, vertellen wat er in de school gebeurd is; bij uitbreiding „uitbrengen wat er ergens tusschen de muuren, en in 't geheim geschied" (Tuinman 1, 335). Fr. dire des nouvelles de l'école; Hd. aus der Schuleplaudern, schwatzen; aus der Karte schwatzen; Eng. to tell tales out of the school; to tell the secrets
of the prison-house. Voor klappen, praten, vgl. nog verklappen en achterklap
(laster). — In dezelfde zin Zndl. uit het bedde klappen en uit de biecht klappen: wat
de biechteling den priester in de biecht vertelt, moet deze strikt geheim houden
(biechtgeheim). In Prov. Comm.: „men en sal gheen biechte melden" (n° 537). Vgl.
Wander 1, 296 en 5, 945.
In Abrahams schoot zitten. Zie bij Abraham.
1372. Schoot gaan,
ervandoor gaan (van een vlieger gezegd, als het touw breekt); weggaan zonder te
betalen; ook: met een meisje weggaan. Oorspr. zal de uitdr. geluid hebben te schote,
tschoot gaan (vgl. scheep gaan, schrap staan, pal staan, zoek raken, schuilgaan,
enz.), vooruitschieten, voortschieten, hetzij gedacht moet worden aan het 17deeeuwse schoot (voortgang) of aan schot, dat nog bekend is in uitschot, overschot en
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in de uitdr. er zit geen schot in, het schiet niet op. In Zuid-Nederland schoots zijn,
gaan, weg zijn; op scheut gaan, uitgaan om te drinken, aan de zwier gaan of op zwik
gaan; scheut zijn, weg zijn.
1373. De schoot vieren,
toegeven, vrijheid geven. Eig. de schoot (Hd. Schote; Eng. sheet; Fr. écoute), d.i.
het touw dat aan de benedenhoek van een zeil is vastgemaakt en dient om het te
spannen, wat laten schieten, en vandaar: enige vrijheid geven, toegeven. Reeds bij
Hooft. Vgl. botvieren.
1374. Iemand de schop geven; de schop krijgen,
een vrijwel verouderde uitdr. voor: iemand afdanken, wegjagen, resp. weggejaagd,
afgedankt, ontslagen worden; gewest. nog wel gezegd van een vrijster die bedankt
wordt of van een vrijer die een blauwtje loopt. O.a. bij Vondel, Op de jonghste holl.
Transformatie, slot: „Doen aenbad elck Gommers pop, En Armijn die kreech de
schop" (1628). Waarschijnlijk moet deze uitdr. vergeleken worden met zulke als
de bons, de bof, de klap geven, en wil zij derhalve zeggen: iemand door het geven
van een schop van zich verwijderen, zoals o.a. de gewoonte was bij het zeewezen,
waar een matroos die „met een rood paspoort" werd weggejaagd van de valreep
geschopt werd') (vgl. Fr. donner du pied au cul a un valet). Doch het is ook niet
onmogelijk dat ze verband houdt met de uitdr. iemand op de schopstoel of op een
schop zetten; vgl. Winschooten 237: „Iemand op een schop setten: iemand los setten,
soo dat men hem verstooten kan, als men wil: dat ook schoppen genaamd werd:
sv hebben hem geschopt, sy hebben hem de schop gegeven ". Verg. het volgende
artikel.
1375. Op een of de schopstoel zitten,
niet vast zitten, gezegd van iemand die geen vaste plaats heeft, die elk ogenblik van
zijn post, uit zijn betrekking of zijn huis kan worden verwijderd. In middeleeuwse
geschriften is meermalen van de schop- of schupstoel en van schuppen sprake; zo'n
schopstoel was een strafwerktuig waarop vagebonden, kinderdieven, overspelers
enz. gestraft werden; het was een soort wip, waarop men met de handen op de rug
gebonden omhoog geslingerd werd (Hd. Wippgalgen), om daarna voor honderd
of minder jaren uit de stad en haar rechtsgebied verbannen te worden. Na het
Middelnederlands alleen in de bovengenoemde uitdrukking aangetroffen. In Z.Nederl. is bekend de volksetymologische vervorming op een schuppesteel zitten.
Vgl. de uitdr. iemand wippen; Hd. auf der Wippe stehen, „in Gefahr sein weg
werden, verloren zu gehen", en het Fr. bran/er dans le manche; vivre-geschludrtz

en camp volant.
1376. Met schorpioenen geselen,
met de gestrengste tuchtmiddelen kastijden. Ontleend aan de bijbel, 1 Kon. 12: 11
en 2 Kron. 10: 11: „Mijn vader heeft u met geselen gekastijd; maar ik zal u met
schorpioenen kastijden". Schorpioenen staat hier in navolging van het Latijn van
de Vulgaat (de Leidse Vertaling heeft „geselriemen "); bedoeld zijn een soort van
smartelijk wondende gesels, bestaande uit een lederen, met stekels bezette streng.
Hd. einem mit Skorpionen züchtigen; Eng. to chastise a person with scorpions; in
het Fr. niet bekend.
1) Dit gebruik bestond reeds in de 17de eeuw, zoals Winschooten, blz. 233 mededeelt: „het
luid niet wel dat iemand ontschipperd werd, want dat is niet beter, dan of een Kapitein de
deegen voor de voeten gebrooken, en een voet in 't gat (dat de gewoonte is) gegeeven wierd".
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1377. Buiten schot blijven,
zich niet aan gevaar blootstellen, zich aan de mogelijkheid van kritiek of berisping
onttrekken. Eig. zorgen dat men niet getroffen kan worden door enig werptuig.
Reeds in het Mnl. aangetroffen (hem uten scote houden). Hd. weit vom Schuss
steken; aus der Schussweite sein; Eng. to be out of gun-shot. In het Fr. geen equivalent.
1378. Een schotje voor iets schieten of steken,
het tegenhouden, beletten, zorgen dat het niet meer gebeurt, er een stokje voor
steken. Een schot is een planken afsluiting, een beschot, schutting (vgl. het ww.
afschieten), terwijl schieten moet worden opgevat in de betekenis van (snel) schuiven; vgl. brood in de oven schieten. In Z.-Nederl. in dez. zin een kaatse voor iets
leggen. Fr. couper pied a quelque chose; Hd. der Sache einen Riegel vorschieben;
einen Pflock vor etwas stecken; Eng. to put a stopper on of a stop to something,

to check something.
1379. Schots en scheef,
een versterkend -tautologische verbinding, bepaaldelijk om aan te geven dat ergens
alles ordeloos door elkaar ligt of staat. Schots komt in de 16de eeuw voor in de zin
van raar, mal; gewest. is het nog bekend voor: onvriendelijk, schamper (hierbij de
samenst. schotschrift, libel; bij Hooft schotsdicht, satire). De oorspr. staat niet vast,
het is echter wel mogelijk dat het hetzelfde woord is als het van de volksnaam afgeleide Schots; de Schotten hadden van ouds vele vreemd aandoende zeden en
gewoonten.
1380. Iemand over de schouder aanzien,
hem met minachting bejegenen; eig. van ter zijde naar hem zien om hem even op te
nemen, doch met minachting en zonder zich tot hem te richten. Sinds de 17de e.
bekend. Vgl. iem. met de nek aanzien, en het 17de-eeuwse overdwars, overzij gluren
of zien. Fr. regarder quelqu'un par-dessus l'épaule of de biais; Hd. einen ober die
Achsel ansehen; Eng. to give the cold shoulder to a person. In het Vlaams is over
zijne schouders zien bekend in de zin van hovaardig zijn of (van een meisje) naar
een man uitzien, op hem „pinken".
1381. Zich schrap zetten,
eig. zich vast, stevig op de grond zetten, zodat men niet licht van zijn plaats of tot
wijken gebracht kan worden; vand. oneig. in 't alg. zich gereed houden om enigerlei
aanval of onaangename bejegening te weerstaan; schrap staan, onwankelbaar staan,
stevig staan; eig. te schrap staan, zoals Hooft meermalen schrijft in de zin van: op
het uiterste staan, op het punt staan iets te doen, gereed zijn tot iets, of in die van
vaststaan. Vgl. het Oostfri. schrap, behalve bijw. ook znw. met de bet. stevige
positie; zu schrapp stellen, „den Fuss beim schieben, heben etc. gegen die Erde
stemmen". Het znw. schrap heeft hier de bet. van een over de grond getrokken
streep, die als grens dient of waarop de ene voet, met een weinig doorgebogen knie,
gezet wordt, terwijl de andere vooruit geplaatst wordt; vandaar vaste stelling onder
de voet; vaste stand (vgl. keep houden). Voor de samensmelting van de prepositie
met het znw. vgl. t'zeil gaan, zich t'schoor stellen, t'zoek raken, t schuil gaan, te
sticken slaan, enz. Synoniem was zich scharp zetten, zich scherp zetten, zich kant
(d.i. ook scherp) zetten. Vgl. ook pal staan (n° 1211). Fr. se camper (sur sesjambes);
se raidir contre quelque chose; Hd. sich in Positur setzen; sich (lest) hinpflanzen; sich
stemmen; Eng. to take afirm stand (against) to set one's teeth.
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1382. Over de schreef gaan,
de maat te buiten gaan, te erg, te bar zijn. Schreef, in 't alg. streep of kras (vgl. het
volg, art.), staat hier bepaaldelijk voor grenslijn. De uitdr. is dus geheel synoniem
met de grenzen of perken te buiten gaan. Sinds begin 16de e. komt voor buiten
schreef voor: bovenmatig, de perken te buiten gaand. Eng. to go over the line. Vgl.
ook n° 679.
1383. Een schreefje voor hebben,
beter behandeld worden, zich bij iemand meer kunnen veroorloven, door hem voorgetrokken worden boven anderen. Een schreefje staat hier voor een streepje en
doelt op de streepjes waarmee in enig spel de behaalde punten worden opgetekend;
wie een streepje vooraf, dus een voorgift krijgt, staat er gunstiger voor dan de andere
spelers. Er zijn geen oude bewijsplaatsen van de uitdr. bekend. Daarnaast een streepje voor hebben, dat sinds de 18de e. gestaafd is. Vgl. Hd. bei jemand einen Stein im
Brett haben.

1384. Schrijven en wrijven,
naast geschrijf en gewrijf, grote bedrijvigheid met de pen, schrijven en nog eens
schrijven. Sinds begin 17de e. gestaafd. Onder wrijven is te verstaan het drukke heen
en weer schuiven met de arm over de schrijftafel, waarbij men oudtijds, om het
slijten der mouwen te voorkomen, zogenaamde wrijfmouwen aantrok (vgl. Bredero,
Moortje, vs. 498-500). Thans wordt aan die betekenis van wrijven niet meer
gedacht, maar wel aan de wrijving van gedachten die plaats vindt als er veel brieven
enz. worden gewisseld.
1385. Het schuifje krijgen,
in de biecht geen absolutie krijgen, t.w. wanneer de biechteling zulke ernstige dingen
zegt of zich zo weinig eerbiedig toont, dat uitstel of ernstig nadenken volstrekt
noodzakelijk geacht moet worden; de priester schuift dan een plankje als afsluiting
voor de getraliede opening, waardoor hij tot de biechteling spreekt. Vand. in het
alg. voor: geen gehoor, nul op het rekest krijgen. In Zuid-Nederland: het schuifken,
het vensterken, het deurken, de plank geven (krijgen). Vgl. Fr. donner la planche.

1386. Schuilevinkje spelen,
verstoppertje spelen, zich schuilhouden, elders duikertjeweg, schuilmuiltje, mol in
't peperhol, wegkruipertje spelen genoemd. Het spelletje is reeds oud en wordt door
Kiliaan vermeld als schuylwinckelspel, waarvoor hij als synoniem geeft borgh -spel.
Hieruit blijkt dat de naam geheel veranderd is, en dat ze eig. wil zeggen: in een
winkel (d.i. hoek) zich schuilhouden (vgl. ook het vroegere schuilhoekje en schuilhokje spelen); later, in de 18de eeuw, zeide men schuilevink spelen, en thans is de
oorspr. uitdr. geheel onkenbaar geworden. Fr. , jouer a cache-cache; Hd.. Verstek
Eng. to play at hide-and-seek.
-ken(s)pil;

1387. In zijn schulp kruipen,
achteruitkrabbelen, zich terugtrekken na een uitval, bakzeil halen. Schulp is een
wisselvorm van schelp (vgl. uitschulpen); het beeld is ontleend aan een slak die zich
in zijn hoorn terugtrekt. In de 16de e. in de zin van: zich schuil houden, „niet thuis
geven"; sinds de 18de e. in de huidige opvatting. Hd. die Horner einziehen; Fr. ren
-tre
dans sa coquille; Eng. to draw in one's horns, to climb down.
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1388. Waar de schutting het laagst is, klimt men er het eerst over,
zij die zich het minst kunnen verdedigen, staan het eerst bloot aan overrompeling;
(ook) waar de bepalingen het minst streng zijn, worden ze het gemakkelijkst overtreden. 16de eeuw: ,,Daer den tuyn neerst is, gaetmen staens overe. A qui it meschet,
tous luy mesoffrent" (Goedthals 23). Hd. Wo der Zaun am niedrigsten ist, da will
of springt Ieder (of der Teufel) hinu'ber, da ist leicht ubersteigen (zie vele varianten
bij Wander 5, 510); Eng. men leap over where the hedge (of dyke) is lowest.
1389. Het schuurtje bij het huisje laten,
geen buitensporigheden begaan, zorgen dat men uitkomt met zijn geld. Ook het
huis bij de schuur laten. Sinds de 18de e. opgetekend. Het beeld is blijkbaar: zorgen
dat er geen wanverhouding ontstaat, zoals men de schuur niet te ver van het huis
moet plaatsen om er gemak van te hebben. Vgl: de kerk in het midden laten (n° 782).
Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1390. Van Scylla in Charybdis vervallen of geraken,
van de ene slechte toestand in de andere; van de branding in de maalstroom, van de
regen in de drup. De Scylla en de Charybdis, in de klassieke mythologie voorgesteld
als resp. een zeskoppig monster en een reuzin, zijn gevaarlijke maalstromen in de
straat van Messina. In het middeleeuws Latijn: incidit in Scyllam qui vult uitare
Charybdin; Fr. tomber de Charybde en Scylla; Hd. das Charybdis entfliehen and
in die Scylla geraten; Eng. to shun Charybdis and fall into Scylla; between Scylla

and Charybdis.
1391. Goede sier maken,
het er goed van nemen, lekker laten opdissen, er de boter uitbraden, mijken en
smijken, zoals de Westvlamingen zeggen. Sinds de 16de e. bekend. Dit sier, oudtijds
c(h)iere, is ontleend aan Ofr. chiere; , faire bonne chiere a quelqu'un betekende eig.
iemand een vriendelijk gelaat tonen, en vandaar: hem goed ontvangen, gastvrij onthalen; en bij verdere overdracht: een vrolijk leven leiden, pret maken. Vgl. Fr. faire
bombance, la noce; s'en donner par les babines; ,faire grande chère et beau feu; Hd.
in Saus and Braus leben; schli romen and dammen; einep guten Tisch _ f uhren; sich
gutlich tun; Eng. make good cheer (veroud.); to make merr i'.
.

1392. De sigaar zijn,
de dupe zijn, erbij zijn, het moeten bekopen. Deze jonge uitdr. (20ste e.) staat op een
lijn met de klos, de lul, de pik zijn en sigaar is dan ook een scherts.-eufemistische
benaming voor het mannelijk lid. Vgl. n° 1770. Fr. être le dindon de la farce.

1393. Iemand onder (de of het) sim hebben,
hem onder de duim hebben, in zijn macht hebben (niet alg.). Onder een sim verstaat
men in het Zaans, Fries en Oostfr. een touw, een trekband om iets toe te halen, bijv.
een net; een simplankje is een klos waarom garen wordt gewonden voor het breien
van netten, uit welke gegevens kan worden besloten, dat men onder het sim moet
verklaren als „onder het net", dus: gevangen: een vermoeden, dat steun vindt in het
Gron. iemand onder slag hebben, onder de duim hebben, gehoorzaamheid van hem
kunnen vorderen, waarin slag natuurlijk slagnet betekent. Minder wsch. is dat de
uitdr. aan het vissen met een sim of hengelsnoer zou ontleend zijn. Vgl. Fr. avoir
quelqu'un sous sa coupe; tenir qqn. sous la patte; Eng. to have a person under the

harrow.
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1394. Een Simsonsverzuchting slaken,
een diepe verzuchting slaken, bepaaldelijk als uiting van verlangen naar vroegere
kracht. De uitdrukking is ontleend aan de bijbel, Richt. 16:28, waar wordt medegedeeld dat Simson, gevangene van de Filistijnen, van zijn haarlokken en zijn ogen
beroofd, God smeekte hem één keer nog kracht te verlenen, opdat hij tenminste
over één zijner ogen wraak kon nemen op de Filistijnen. Niet in de andere moderne
talen bekend.
1395. Met (Zndl. op) een sisser aflopen,
gezegd van gebeurtenissen die zich aanvankelijk ernstig laten aanzien, maar die ten
slotte weinig of geen nadelige of onaangename gevolgen hebben. Sisser kan hier de
naam zijn van een stukje vuurwerk: „Onder de vuurwerken is een balletje van natgemaakt kruid, dat wegbrandt, zonder een slag te geven, maar slechts een sissend
geluid maakte, en daarom sisser genoemd, zeker wel het allergeringste" (Harrebomée 2, 270a). Men kan ook denken aan lange pijpvormige papieren rolletjes met
kruit, die veel vonken verspreiden, maar dof uitbranden en geen slag laten horen.
Een geheel andere verklaring gaf Mr. A. Drikzwager in NRC 11-11 -1963, Bijv.:
„Zo liep dus de zaak voor achttien van de muiters met een sisser af — een uitdrukking, gebezigd wanneer de doodstraf bij wege van gratie werd omgezet in een straf
met het brandijzer; dat noemde men dan een sisser ". Vgl. Dial. met een snister (van
snisteren, fluiten, sissen) aflopen. Fr. se terminer (of finir) en queue de rat (de
poisson); Hd. ausgehen wie das Hornberger Schiessen; im Sande verlaufen; Eng.
to end in a savour of red herring; to end in a_ fizzle.
1396. Een Sisyphusarbeid,
een zware arbeid die nooit tot een einde komt; een voortdurende vruchteloze inspanning. Sisyphus was volgens een verhaal der Griekse mythologie een zeer slecht
mens, om zijn misdaden door Zeus veroordeeld om in de onderwereld een zeer groot
rotsblok tegen een berg op te wentelen; zodra hij bijna de top bereikt had, rolde het
blok naar beneden, zodat hij telkens opnieuw moest beginnen. Fr. un travail de
Sisvphe; rouler le rocker; Hd. eine Sisyphusarbeit; Eng. a Sisyphean task, labour;
a task of Sisyphus.
1397. Zich sjakes houden,
zich koest houden, afzien van een heftig optreden, doen alsof men niets merkt.
Waarschijnlijk is deze zegswijze ontleend aan een 17de-eeuwse klucht, de Vlaamsche
Klucht van Sinjoor Jakus Smul, van W. v. Bruyningen (1645), waarin Jakus (verbastering van Fr. Jaques) zich in een zeer penibele situatie enige tijd moet schuilhouden in een kast. Volgens anderen is sjakes een Bargoens woord; in die taal
komen vrij veel woorden op -es voor (dalles, hommeles, noppes). Vgl. Fr. faire le
Jean-lorgne, zich van den domme houden.

1398. Een slaatje uit iets slaan,
(op min of meer listige wijze) een voordeeltje voor zich uit een zaak weten te krijgen.
Deze jonge uitdr. is vermoedelijk op dezelfde wijze gevormd als zijn weetje weten:
in slaatje moet men dus een verbaalnomen bij slaan zien; met slaatje voor sla -gerecht
heeft het niets te maken. Ook: zijn sneetjes weten te snijden (vgl. n° 1400). Hd. seinen
Schnitt machen.
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1399. Ergens een slag naar slaan,
er op goed geluk naar raden. De zegswijze luidde oorspr. ergens naar slaan als de
blinde naar het ei, zoals blijkt uit Lekenspiegel 1, 2, 60:
„Niemant en mach volweten
Sine (Gods) ghedane, noch sijn wesen;
Ende die daer meest na lesen,
Dolen meest weder ende wey,

Alse die blinde die slaen na tey,
Dat haerre gheen gheraken en can."
Gedoeld wordt hier op een oud volksvermaak, waarbij men geblinddoekt naar een
ei moest slaan; Zuidndl. blindeislaan. Vgl. Eng. to have, make a shot at.
1400. Zijn slag slaan, waarnemen,
een gunstige gelegenheid waarnemen om zich een gewenst voordeel te verzekeren.
Slag heeft hier de oneig. bet. van: snelle en besliste, meestal onverwachte handeling
waarmee men zich van enig voordeel tracht te verzekeren; vgl. het Mnl. sinen slach
sien, wachten, zijn kans schoon zien. Ook kan men denken aan de bet.: gelegenheid
om te slaan, misschien bepaaldelijk voor een kaatser, zoals men zou opmaken uit
Vondel, Gebroeders (1650), vs. 501: „De hemel kaetst u toe: dies neem dien slagh
nu waer". Fr. faire son coup; prendre sa bisque, son bon, son armoire; faire ses
choux gras de quelque chose; Hd. seinen Schlag machen; seinen Schnitt machen,
dat doet denken aan het slaan (dorsen) en afsnijden van het graan en te vergelijken
is met het Bredase goed zijn snitjes snijden (doen of maken). Vgl. Eng. to do a
good stroke of business; to look to one's hit.
1401. Op slag komen of raken,
goed aan de gang komen, op streek komen (vgl. de kluts kwijt zijn); op slag zijn,
goed aan de gang zijn; aan de slag gaan, aan het werk gaan, aanpakken; vgl. de hand
aan iets slaan, het ter hand nemen. Slag heeft in deze uitdrukkingen de alg. betekenis
van beweging der armen (in zeker ritme), als het meest kenmerkende van allerlei
arbeid. Fr. venir, se mettre en train; Hd. in Zug kommen; Eng. to get in. Vgl. het
volgende artikel.
1402. Slag hebben van iets,
bedreven, behendig zijn in iets; het gemakkelijk kunnen doen; ook de slag van iets
beethebben. Slag betekent hier de bijzondere manier van doen, de wijze van aanpakken en handelen die nodig is om iets goed te verrichten. Sinds begin 17de e. bekend
(Hooft). Synoniem is het vroegere een greep in iets hebben, waarnaast ook voorkwam de greep weghebben (Hd. etw. in Griffe haben), de handigheid van iets beethebben, waarin greep uit de bet. wijze van aanvatten, manier van handelen, die van
vaardigheid, handigheid, in het algemeen ontwikkeld heeft. Vgl. ook de pak van
iets hebben, dat in het Bredaas en Antwerps bekend is; het Noordholl. er de vaat
van weghebben; Zuidndl. de trek van iets vasthebben. Vgl. Fr. avoir le chic, le truc,
le tour de main; entendre le manège; Hd. dial. den Schlag haben von etwas; Eng.
to have the knack of something, to get the hang of a thing.
1403. Slag houden,
in dezelfde maat iets blijven verrichten. De uitdr. kan ontleend zijn aan het smeden,
zoals blijkt uit Ferguut, vs. 1875: „Noit smet bet slach hilt Dan si twee op een anebilt." Vgl. Sewel 721: „slag houden (gelyk ankersmidts), to strike exactly at one's
turn"; Halma, 582: „slag houden, op zijne beurt slaan gelijk de smeden; hamerslag
houden, battre lefer l'un après l'autre, comme font les , forgerons ". In Zuid -Neder290

land: slag houden, op maat kunnen dorsen; slag houden in 't spreken, op zijn beurt
goed kunnen redeneren. Vgl. Fr. battre en cadence; garder la mesure; Hd. im Takte
bleiben; Takt schlagen, halten; dial. Schlag halten; Eng. to keep time of stroke (bij
het roeien).
1404. Met de Franse slag,
niet degelijk, niet grondig, onnauwkeurig, slordig en half. In de 17de en 18de eeuw
was de uitdrukking bekend als term in de rijkunst. Vgl. Van Effen, Spect. 1, bl. 30:
„Wy leiden 'er de Fransche slag eens over, en lieten hem de hielen van onze ruintjes
zien"; bl. 56: „Ik ben tegenwoordig bezig met een Tractaatje te schryven over de
Konst van een Sweep wèl te handelen, beneffens een nauwkeurige beschryvinge van
een nieuwe Fransche slag, die ik zelf heb uitgevonden;" bl. 80: „Dat je maar een
broddelaar bent, en de Fransche slag niet eens weet ter degen te slaan"; Bartelink,
Beemst. Kermis (1774), bl. 3: „Men hoort (op een paardenmarkt) den Franschen
zweepslag kletsen, door vaardig slingeren, terwijl de kooplien zwetsen"; E. Wolff,
Walcheren (1769), bl. 198: „Jan slaat den Franschen slag en doet het (zeker span)
lustig springen". Onder een Franse slag zal men dus een bepaalde slag met een lange
zweep moeten verstaan, wellicht een die los en zwierig is; vandaar kon met de Franse
slag de betekenis aannemen van: op losse, zwierige wijze; luchtig, niet degelijk.
Gewest. in Z.-Nederl. 't heeft van de kletse gehad of gekregen.
1405. Geen slag aan de bak kunnen krijgen,
door het spreken van anderen niet aan het woord kunnen komen; geen gelegenheid
krijgen om aan iets deel te nemen doordat er te veel personen meedoen. Eig. een
scheepsterm: de bak is hier de balie waarin de scheepskost voor een groep schepelingen (baksmaats) wordt opgediend; als de maats zich al te begerig tonen, is het
niet voor ieder gemakkelijk zijn portie te veroveren, ook een slag, een greep waar
te nemen. Slag heeft hier de bet. van: snelle handeling waarmee men zich van enig
voordeel tracht te verzekeren, evenals in zijn slag waarnemen of slaan (Hd. seinen
Schnitt machen; Eng. to do a good stroke).
1406. Een slag om de arm houden,
eigenlijk gezegd van een touw dat men niet ten einde toe laat vieren; vandaar: zich
niet onherroepelijk en stellig voor iets verklaren, maar zo dat men altijd nog terug
kan. Onder een slag moet men dan verstaan het om iets heen geslagen deel van een
touw, een wikkeling (Hd. Schlag). De zegsw. wordt het eerst door Tuinman vermeld.
Een oudere, nog slechts gewestelijk bekende synonieme uitdr. was de bocht onder
(of achter) de arm hebben, dat wellicht eveneens ontleend is aan het vieren van een
touw, dat men niet terstond geheel laat uitlopen, maar waarbij men een bocht, een
wikkeling om de arm houdt, teneinde het uitschieten te beletten. In Groningen en
Oost-Friesland betekent de bocht om de(n) arm hebben welgesteld zijn, er warmpjes in zitten. Er zijn geen nauwkeurige equivalenten in de mod. talen; men kan als
vert. gebruiken: Fr. se réserver un expédient; avoir quelque porte de derrière (ook
Ndl. een achterdeurtje openhouden); répondre en Normand; Hd. sich ein Hinterturchen oJjén halten; Eng. to keep one's way back open; to keep oneself a loophole.
1407. Slib vangen,
zijn doel niet bereiken, in zijn oogmerk niet slagen; ook in de zin van bot vangen
(zie ald.). De schrijfwijze slip (en niet slib), die op de oudste plaatsen voorkomt,
wijst erop dat we hier niet aan het znw. slib, slijk, mogen denken. In de 17de eeuw
lezen we herhaalde malen: slip halen, krijgen, hebben, vangen, geven, naast een
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slippert vangen, voor: niet verkrijgen wat men gehoopt had, zich iets zien ontglippen; ook: slip zijn, raken, weg zijn, raken. Waarschijnlijk moet men dit slip
verklaren als het slippen, de ontslipping (vgl. Hd. Schliff en Schlipfe), terwijl vangen niet oorspronkelijk is, maar pas werd gebruikt toen de verwarring met slib al
had plaats gehad (minder aannemelijk is dat het hier nog de vroegere bet. bewaart
van ontvangen, die nog bekend is in het Noordhollandse geld vangen). Vgl. bij Tuinman 1, 310: „sliep, sliep, dit is een jouwwoord van de kinderen, waarmede zij ymand
verwijten, dat by een slippert heeft gekregen, gelijk die een paling bij den steert
houd". In Groningen: da's 'n slippert, dat is mislukt, dat is niet raak geweest; 'n
slippert hollen, een fout begaan hebben; vgl. 'n tunnel hollen, een mispas doen,
zich te buiten gaan. Fr. manquer son coup; prendre un rat; Hd. seinen Zweck ver
Eng. to miss one's aim of ones purpose; to give a p. the slip, iemand laten-fehln;
ontsnappen, hem in de steek laten; to get a slip, zakken voor een examen.
1408. Uit zijn slof schieten,

onverwacht flink uit den hoek komen, in actie komen, beginnen „uit te pakken ",
zich ongewone moeite geven of (in 't bijz.) zich op ongewone wijze royaal tonen.
De uitdr. is niet oud, maar slof bewaart hier de vroegere betekenis van versloffing,
traagheid, onverschilligheid, verslapping, waarin het sedert de 17de eeuw voorkomt.
Hd. loslegen; die Spendierhosen anhaben; Fr. se fendre; Eng. go off' the deep end.
1409. Slot noch zin hebben,
hoegenaamd geen betekenis hebben, eig. geen gegronde reden noch betekenis hebben; gezegd van een rede of van een geschrift waarin een goede zin en logische
samenhang ontbreekt, waarin het een niet op het ander sluit. Voorheen ook slot
noch reden hebben. Het znw. slot in deze bet. van klem vindt men b.v. bij Vondel,
Leeuwendalers, vs. 1041: „Vergeef me dat ick u bedille, zonder slot"; bij Hooft,
Warenar, vs. 207: „Heeft dit ook slot?" d.i. sluit dit, past dit, is dit betamelijk?
In de GDS (bl. 58) vindt men „ten heft slodt noch eynde", waaruit men misschien
mag opmaken dat de juiste bet. reeds toen niet meer gevoeld werd. Fr. n'avoir ni
rime ni raison of ni queue ni tête (ook Zndl. geen kop of staart hebben); Hd. das
hat weder Sinn noch Verstand; Eng. to be without rhyme or reason. Vgl. ook n°
1546.
1410. Dat is geen smaldoek,
dat is niet gering, geen kleinigheid, vrij duur. In de 17de eeuw bij Winschooten,
bl. 264: „Smaldoek, doek, of linden, dat smalder is, als ander doek: en hier van
het spreekwoord (dog oneigendlijk genoomen) als men wil zeggen, dat iets uit geen
bekrompe beurs gedaan is: ten is geen smaldoek, wat je meend!" Vgl. nieuwere uitdr.
als dat is lang geen snert, geen appelepap, Zuidnederl. dat is geen klein bier, geen
kak, geen zever; Fr. cela n est pas de la petite bière, pas du toc; Hd. das ist keine
Kleinigheit, nicht von Pappe, nicht von Stroh (vgl. Ndl. geen blik); Eng. that's no
small beer, no small peaches.
1411. Iemand smeer geven,
hem afranselen; een uitdrukking die afgeleid is van iemand smeren of afsmeren, hem
afrossen, een ironische uitdrukking, die eig. wil zeggen: hem de huid lenig maken;
vgl. het Got. smeitan (smeren), Ndl. smijten, het Zuidnederl. iemand vetten of invetten; iemand een vetting geven. Vroeger was dit ww. afsmeren (Hd. (ab)schmieren)
zeer gewoon, evenals iemand de ribben smeren; thans kent men in Zuid -Nederland
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nog iemand afsmeren, afsmouten; smering, afrossing, smeer, slag, en smeren, slaan,
naast iemand de baard smouten, hem een les geven, berispen; smouting, afrossing.
Vgl. Fr. graisser les épaules a quelqu'un; rosser qqn.; Hd. einem Schmier(e), Jackenfett geben; einem den Buckel schmieren; Eng. to give a person palm -oil; strap-oil.
1412. Om den wille van het of de smeer, likt de kat de kandeleer,
baatzucht is de drijfveer der vleiers; de ware reden van schijnbaar vreemde of afstotende handelwijzen is dat zij voordeel kunnen opleveren. Reeds vermeld in Prov.
Comm. (n° 560), maar vooral bekend geworden door Cats. Vgl. Eng. many a one
for land takes a fool by the hand, en zie verder de aant. in Jente's uitgave van de
Prov. Comm.

1413. 'Em smeren,
jonge gemeenz. uitdr. voor: ervandoor gaan, ijlings weglopen; wellicht eig. de voeten
smeren; vgl. het Fr. grasser ses bottes, zich reisvaardig maken; Hd. seine Sohlen
schmieren, het Westfaalse de hacken smeren, „reiszaus nehmen' ; en voor een soort
elliptische uitdr. em poetsen (zie n° 1235). In dezelfde zin in de 17de en 18de e.-gelijk
zijn schoenen met hazevet smeren (Hd. seine Schuhe mit Hasenfett schmieren),
in Celestina 0 v r° den hazenwimpel op steken. Mogelijk is het evenwel dat we moeten
uitgaan van smeren in de zin van ergens langs strijken en vandaar strijkelings langs de
grond gaan. Fr. se sauver; se tirer; s'esquiver, filer par la tangente; Hd. sich drucken,
sich dunne machen, sich skizzieren; Eng. to skedaddle; to scratch it; to hook it; to

make trucks.
1414. Smidskinderen zijn wel vonken gewoon of vrezen geen vonken,
zij die dagelijks het gevaar voor ogen zien, hebben er geen vrees meer voor; wie veel
gezien en beleefd heeft, kan men niet gauw bang maken. De kinderen van een smid
zien dagelijks hoe in de werkplaats gloeiend ijzer gehanteerd wordt en bij het smeden
de vonken eraf stuiven, zij leren er hoe men het vuur kan beheersen om zich ervan
te bedienen. Reeds in Prov. Comm. (n° 613). Hd. (dial.) Schmiedskinder sind der

Funken gewohnt.
1415. De smoor in hebben,

erg het land hebben, in een zeer slechte stemming zijn door een tegenvaller. Een
jonge uitdr. (sedert ± 1900). Wellicht is smoor hier een verbaal abstractum bij
smoren, met de bet.: gevoel van verstikking, van gesmoord-worden; de uitdr. zou
dan niet op een lijn staan met de damp(en) in hebben (zie ald.). Ook wel de smoor
aan iets hebben, er het land aan hebben. Eng. have (get) the hump.
1416. Hij is niet goed snik,
hij is niet wel bij zijn hoofd. Sinds de 18de e. bekend. Snik is synoniem, wellicht ook
verwant, met snugger, dat vroeger ook fijn betekende; vgl. het Oostfr. snig, snigge(r),
snikker, glad, sierlijk, fijn, verstandig; het Noorse snögg, Zweeds snygg, rein, zuiver,
lief, fijn; in Nd. dial. ook schnick (niet verwant is sneeg, dat een samentrekking is
van snedig, scherp). Fr. avoir un coup de hache, être bon a mettre a Bicêtre of aux
Petites Maisons (overeenkomend met ons rijp zijn voor Meerenberg, Zndl. goed
zijn voor Ceel); Hd. nicht recht bei Troste sein; Eng. to be a bit off, a little bunched,
not all there, (a bit) cracked, (Amer.) nuts.
1417. Een snoek vangen,
bij ongeluk, met zijn kleren aan, in het water vallen, een nat pak halen. Ironische
uitdr.: men stelt het voor alsof iemand die bij ongeluk in het water terecht komt,
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een snoek tracht te grijpen. Sinds de 16de eeuw bekend. Zuidndl. een vis of een
paling vangen. Bij het roeien betekent een snoek vangen de riemen te diep in het
water steken, of ze bij het naar achteren brengen te vroeg in het water dompelen.
In deze zin Hd. Krabben fangen; Eng. to catch a crab (Am. a lobster).
1418. Mijn snoeren zijn in liefelijke plaatsen gevallen,
een goed lot is mij ten deel gevallen; voorspoed en geluk is mijn deel; ook wel gebezigd om te kennen te geven dat men in een aangename kring of aan een welvoorziene dis mocht plaatsnemen. De zegswijze is ontleend aan Psalm 16:6: „De snoeren
zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij geworden"
(Statenvert.; in N. Vert.: De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven). In de bijbel
komt snoer meermalen voor als een werktuig om te meten, om akkers of landerijen
in afgemeten delen te splitsen. Vandaar dat deze zegswijze eig. betekent „het met het
meetsnoer voor mij afgebakende deel ligt in liefelijke plaatsen". Het werkwoord
vallen doet denken aan het lot als middel der toewijzing, dat zeker vaak bij een
verdeling werd aangewend, waardoor de voorstelling is ontstaan dat Kanaän door
het lot onder de Israëlietische stammen verdeeld is. Vgl. De Génestet 2, 10: „O lusthof mijner ziele, Goed plekje mij zo waard, Hoe wel mijn snoeren vielen Ginds bij
mijn hof en haard ", enz. Hd. das Los ist mir gefallen aufs Liebliche; Eng. the lines
are fallen unto me in pleasant places.
1419. De sokken erin zetten,
benen maakt, het op een lopen zetten, er de pas in zetten; ook hij zet 'm of geeft 'm
de sokken, hij geeft 'em katoen, hij is een en al ijver voor die zaak; geef hem de
sokken! spoed u! pak aan! veeg 'em! raak 'em! Evenzo Hd. sich auf die Socken (of
die Strumpfe) machen, de benen nemen, vlug weglopen. In jagerstaal verstaat men
onder sok het onderste gedeelte van de achterpoot van een haas of een konijn en
wordt op de sokken zijn gebezigd in de zin van lopen, van haas of konijn; vgl.
ook van de sokken vallen of gaan, flauw vallen (Fri. van de soallen reitsje, vallen).
Synoniem zijn: er de pas in zetten; de spat (erin) zetten (zie ald.); er de latten, de
kuiten in zetten (soldatentaal). Vgl. Fr. prendre ses jambes a son cou; , jouer des
quilles; Hd. sich au/'die Sprunge machen; die Beine in die Hand nehmen; Eng. to
cut and run; to cut one's stick.
1420. Iets soldaat maken,
het verorberen, opmaken; zo kan men een vis of een fles wijn soldaat maken door
hem op te eten, resp. uit te drinken, te kraken, zoals men vroeger zeide (Eng. to
crack; Fr. casser). Deze bij ons jonge uitdr. kan van Zuidnederlandse oorsprong
zijn; immers onder een soldaat verstaat men in het Westvlaams een magere koe, die
verkocht wordt om voor het leger geslacht te worden, ook een soldatenkoe
genoemd. Bij overdracht kan soldaat maken dan gezegd zijn van alles wat doodgemaakt, opgegeten wordt; vgl. onze uitdr. kapoeres maken. Vercoullie verklaart
een fles soldaat maken als: haar incorporeren of inlijven. Vgl. Fr. décoiffer une
bouteille; tordre le cou a une bouteille; Hd. etwas alle machen; einer Flasche den
Hals brechen.
1421. Het (ook wel de) sop is de kool niet waard,
de zaak verdient niet dat men er veel woorden aan besteedt, zich er warm om maakt
(voorheen meer: dat men er moeite voor doet). Sop heeft hier de bet. van nat waarin men iets kookt of dat men verkrijgt door iets in water te koken; inz. vleesnat; men
sprak van lang (ruim) en kort sop, en nog thans van niet veel sops voor: niet veel
zaaks. De hele uitdr. moet worden opgevat als: dit nat zou verspild zijn aan een
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kool; de kool is dus grammatisch onderwerp en het sop predicatieve bepaling. Het
eerst vermeld bij Sartorius. Hd. der Sack ist den Bindel nicht wert; Fr. le jeu ne
vaut pas la chandelle; Eng. the game is not worth the candle. Vgl. nog met één sop
overgoten zijn, van dezelfde slechte hoedanigheid zijn.
1422. Iemand in zijn eigen sop of vet gaar laten koken of smoren,
zich niet verder met hem bemoeien, hem geheel aan zichzelf overlaten; ontleend
aan spijzen, die genoeg eigen vet of sop (vgl. het vorige art.) hebben om gekookt
of gebraden te worden, en geen andere zelfstandigheden daarvoor behoeven; Gron.
ien in zien (eigen) vet baten smoren, hem doodzwijgen. Sinds de 18de e. bekend.
Fr. faire cuire quelqu'un dans son propre jus; Hd. einen in seiner eigenen Briihe
kochen lassen; Eng. to let a person stew in his own juice of grease, „abstain from
helping".
1423. Spaak lopen,
vastlopen, geen voortgang kunnen hebben, mislopen; eig. te spaak, d.i. op een spaak
lopen (vgl. pal staan), gezegd van een ronddraaiend wiel dat tegen een spaak (d.i.
stok) loopt en niet verder kan? De uitdr. is sinds 18de e. bekend. Fri. to speak runne.
Vgl. Antwerps in dezelfde zin op een spie lopen. Elders: spanker lopen (te Monnikendam). Fr. tourner mal; aller de travers; cela bate mal; Hd. schief gehen; ins
Stocken geraten; Eng. to go wrong; to turn out badly; to come to naught.
1423a. Een spaak in het wiel steken,
de voortgang van een onderneming of de uitvoering van een beraamd plan beletten of
belemmeren door een onverwachte ingreep. Het beeld is dat van een draaiend rad met
spaken, verbindingsstaven tussen naaf en velg, dat men tot stilstand brengt door een
spaak in de zin van staaf of stok (vgl. handspaak) tussen de wielspaken te steken. Niet
onmogelijk is echter dat men het beeld enigszins anders moet opvatten, nl. als ontleend aan een primitief voertuig met massieve wielen, waarin enkele gaten waren aangebracht om het te kunnen afremmen door daar een stok in te steken (aldus H. F.
Reddall, Fact, Fancy and Fable (1892); de volg. aanh. schijnt hiervoor te spreken: „I
trust in you to put a spoke in the wheels of my opponents of you find them going too
fast" (E. Forbes, aangeh. in N.E.D., 1853).
1424. De of zijn spat zetten,
het op een lopen zetten, weglopen; er een spatje op leggen; er een spatje of de spat
inzetten; in het Afrikaans die spat set en in het Zaans de spat opnemen, terwijl in
Zuid-Nederland gebruikt wordt spetteren of •speten, wegspeten. Spat behoort bij
het wkw. spatten, wsch. in de zin van uiteenwijken; de uitdr. zou dus betekenen:
de benen wijd uit elkaar zetten, dus grote passen nemen. Anders hoort het bij spatten voor vluchten, weglopen, in welke bet. het in de 17de en 18de eeuw voorkomt.
Vgl. de Noordholl. uitdr. schot zetten, voortschieten, spoed maken.
1425. De speelman zit nog op het dak,
gezegd van jonggetrouwde lieden die nog in de wittebroodsweken zijn; de eerste
vreugde is nog niet geheel voorbij, de muzikanten bevinden zich als het ware nog
op het dak (of zoals Tuinman 1, 96 zegt: op de zolder, en 2, 65: op den vloer). We
lezen de uitdr. o.a. bij Van Effen, Spect. 5, 22: „Ik wilde myn Sofia zo vroeg, en
terwijl de Speelman (gelyk men zegt) noch op het dak zat, geen verdriet aandoen ",
terwijl ze in het begin van de 16de eeuw reeds in enigszins andere vorm voorkomt
bij Everaert: „De speillieden (sitten) noch bachter duere" (bl. 207) en Cats zegt:
„De speelman sit noch voor de deur". In het Westvlaams (De Bo 1065a): „de speelman op het huis. Van de nieuwgehuwden zegt het volk dat de speelman bij hen eerst
in den hoek van den heerd zit, vanwaar hij aldra verschuift tot op de zulle (drempel)
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van de deur, en vandaar al verder voorttrekt op het dak van 't huis, waar hij nog
eenigen tijd verblijft, om dan eindelijk met den rook van de kave (schoorsteen) weg
te vliegen."
1426. Met spek schieten,
opsnijden, overdreven verhalen doen; Fri. mei spek sjitte, waarvoor men in Groningen ook zegt een spekkoegel op 't geweer hebben; in het Haspengouws er onder
schieten. Sinds de 17de eeuw bekend; zie Winschooten, bl. 229: „met spek schieten, te weeten, om brand te veroorsaaken in des vijands schip: oneigendlijk
iemand scherp aantasten: en sijn saaligheid lustig zeggen: hij schoot geweldig met
spek: hij gaf hem genoeg te ruiken". Dat inderdaad met spek geschoten werd, blijkt
op verschillende plaatsen uit vroegere schrijvers, die vermelden dat dit een verschri kkelijke uitwerking had. Vandaar een spekschieter, een druktemaker, iemand die de
baas speelt. De ontwikkeling der betekenissen kan dan zijn: geweldig aantasten,
een uitbrander geven, met grof geschut schieten, grote woorden gebruiken, opsnijden, bluffen, liegen. Ook in het Nd. bekend (Wander 4, 677).
1427. Voor spek en bonen meedoen,
niet meetellen in het spel, er alleen in naam aan meedoen, een bijloper zijn, bij enig
werk overtollig zijn. Vgl. Van Effen, Spect. 9, 239: „Dat ge niet voor vol kunt aangezien worden, en, om een kinderlyke dog kragtige spreekwyze te gebruiken, dat ge
nog maar voor spek loopt." Elders: voor spek en brood, voor spek en 'n metworst,
voor spek en appels; voor spot en bonen zitten, meedoen; voor spot en spiegel, voor
de groene kaas, voor dove (d.i. lege) neuten ergens bij zitten; Zuidnederl. voor
kiekenvlees meedoen; 't wittebrood zijn. Volgens sommigen betekent de uitdr. eig.:
geen loon verdienen maar alleen de gewone kost krijgen, gelijk b.v. oudgedienden
die genadebrood eten. Vgl. het Westvl. voor de babbel en de buis, voor eten en
drinken, zonder andere vergelding dan spijs en drank, het Ndl. voor de rok en de
brok werken, voor de kost en kleding werken. Opmerking verdient evenwel dat men
in de 18de eeuw onder spek en bonen verstond studentenhaver, rozijnen met amandelen' ), dus iets lekkers waarin weinig voedsel zit, dat men „toe" eet: en vergelijkt
men nu de Zuidnederlandse uitdr. 't wittebrood, kiekenvlees zijn en onze zegswijze
voor zoete koek meedoen, dan ligt het vermoeden voor de hand dat de eig. bet. kan
zijn: voor iets gerings geteld worden, de dienst doen van spek en bonen. De andere
uitdrukkingen kunnen dan navolgingen zijn, toen men de eigenlijke zin niet meer
verstond. Vgl. Fr. n y etre que pour des prunes; Hd. dabei sein wie Trumpfsechs;
der Dreizehnte im Dutzend sein; Eng. sit mum (eert. mum chance); be (the) odd
man out.
1428. Het is of het spel spreekt,
gezegd als iets gebeurt dat bijzonder gelukkig of ongelukkig treft, of iemand, onverwacht, juist verschijnt als het bijzonder gelegen of ongelegen komt. Sinds de 17de
eeuw bekend. In welke zin spel hier moet worden opgevat, is niet geheel duidelijk;
dat het toneelstuk zou zijn, zoals in het WNT (14, 2684) verondersteld wordt, is
niet zeer aannemelijk. Het kernbegrip is dat van verrassing; men zal dus eer te
denken hebben aan een kansspel: het komt op een bepaald moment zo uit als in dat
verband bedoeld wordt, met de gedachte dat het heel toevallig is; het is dus alsof
het spel, door de verwezenlijking van een ongedachte" kans, dat aanwijst. Vgl. Eng.
as fortune would have it.

1) In Zuid-Nederland bestaat een znw. spek(ke) (in 't Lat. spectem, Fr. espiece) voor een soort
van caramel, een babbelaar; ook in Groningen kent men spek voor suikergoed (Ter Laan 940).
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1429. Een speldje bij iets steken,
over iets niet meer spreken; een in de 17de eeuw reeds zeer gewone uitdrukking.
Zij is ontleend aan de vroegere gewoonte om bij het lezen van een boek een kleine
speld te steken op de bladzijde waar men gebleven was. Synoniem was de uitdr.
ergens een vouwtje bij slaan.
1430. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht,
het is verstandig en voordelig, uit anderer ongeluk lering te trekken. Een oude wijsheid, in het Lat. in de vorm felix quem faciunt aliena pericula cautum (gelukkig
wie anderer wederwaardigheden wijs maken), in onze formulering reeds door Everaert vermeld (bl. 128, a° 1525); in Prov. Comm.: „hi castijt hem sochte die hem bi
eenen anderen castijt". Hd. wer sich an einem andern spiegelt, der spiegelt sich sanft;
Fr. it se chátie bien qui se chátie par autrui; Eng. one man's fault is another man's
lesson.
1431. Geen spier,
niet de kleinste hoeveelheid; niet in het minst. Onder een spier moet men een grashalmpje verstaan, in welke bet. het woord thans nog slechts gewestelijk bekend is.
Reeds in de middeleeuwen lezen we: „Roelant die stoute, noch Olivier, En hadden
niet bi hem een spier." Thans ook nog in de zin van haartje: hij heeft nog geen
spiertje grijs haar. Fr. pas un brin; Hd. kein Spierchen; Eng. not a straw.
-

1432. Spierwit,
volkomen wit; voorheen zo wit als een spier, waarmee bedoeld is het vlezigste deel
van een vogel: „carnis delicatoris atque tenerioris atque albioris pars in avium pectore", zoals Kiliaan mededeelt, die eveneens wit van den capuyn gelijk stelt aan
spier, q.d. album, het witte. De samenst. spierwit wordt reeds in de 17de eeuw meermalen aangetroffen, waarnaast thans ook gevormd is spiernaakt, moedernaakt (Fri.
spearnaeken naast so naeken as in spier) en het Gron. spiernóchtern (Fri. spearnochteren) en spier in 't wit, geheel in het wit gekleed.
1433. Hij slaat de spijker op de kop,
hij weet met juistheid het eigenlijke punt te treffen waar het op aankomt in iemands
redenering of in een situatie; hij geeft het juiste antwoord, velt een juist oordeel.
Sinds het begin van de 17de eeuw aangetroffen, maar wsch. ouder. Vandaar ook
op de kop in de zin van precies; een spijker moet net op de kop getroffen worden,
wil hij „pakken". Op de kop wordt reeds in het begin van de 16de eeuw aldus
gebruikt: „riedict ten iersten siet op zijn copken" (Boom d. Schriftueren, ed. 1539
B ij r°). In de tegenwoordige vorm op de kop af (met betr. tot getallen en bedragen)
wordt de oorspr. niet meer gevoeld. Hd. den Nagel auf den Kopf treffen; ins
Schwarze treffen; Eng. to hit the nail on the head; that's a clincher; Fr. frapper juste;
dire le mot; prendre le lièvre au collet (of au corps); mettre le doigt dessus;faire
saluer le polichinelle.
1434. Je kunt wel spinazie in zijn nek zaaien,
spottend gezegd van iemand die een erg vuile, ongewassen hals heeft. Een huid
waarop zich een dikke laag vuil heeft afgezet, noemt men wel begroeid („ Hy was van
't vuyl begroeyt en stijf', Westerbaen 3, 105). In Z.-Nederl. bezigt men in dezelfde
zin zijn nek is als een pekensveld (een veld met peentjes).
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1435. Spijkers met koppen slaan,
deugdelijke bewijsgronden aanvoeren; dingen zeggen, afspraken maken enz. waaraan men houvast heeft; spijkers met koppen immers houden de lat of plank waar
ze ingedreven zijn sterker dan spijkers zonder koppen. Sinds de 17de e. bekend.
Eng. to get of come down to brass tacks.
1436. Spijkers op laag water zoeken,
vitten, ongegronde opmerkingen maken; ook: uitvluchten zoeken. In werkelijke zin
werden bij laag water aan de scheepstimmerwerven wel spijkers die bij het timmeren
gevallen waren, opgezocht (de vroegere spijkers werden immers gesmeed en waren
dus waardevol, in tegenst. met de huidige draadnagels); vandaar bij overdracht: naar
kleinigheden zoeken die bijna niet te vinden zijn en ook niet de moeite waard zijn,
vitten; ook: nietige uitvluchten zoeken. Sinds 1 ste h. 19de e. bekend. Vroeger zei men
ook het futselboek zoeken; knorven in biezen zoeken (Lat. in scirpo nodum quaerere),
zwarigheden of bezwaren zoeken waar er geen kunnen zijn: een haartje in de boter
zoeken, redenen bedenken om te vitten of om twist te zoeken. Fr. chercher midi a
quatorze heures; vétiller; épinocher; Hd. kritteln; flausen, Fisematenten, Mouse
machen; Eng. to cavil; to pick holes (in a person's coat), to use shifts, holes.
1437. Spiksplinternieuw,
fonkelnieuw, gloednieuw; zo nieuw dat het nog de gloed der nieuwheid draagt. In
de 17de eeuw spikspeldernieuw en speldernieuw. Splinternieuw zowel als speldernieuw willen beide zeggen zo nieuw als een pas afgehouwen splinter. Het voorgevoegde spik betekent spijker (Eng. spick), zodat het gehele woord beduidt: zo
nieuw als een spijker, die pas uit het vuur komt en een splinter, die juist is afgehouwen. In het Eng. zegt men eveneens spick (and) span new. Vgl. het Hd. (funkel)nagelneu, splitterfasernackt, eig. „bis auf den letzten Splitter, die letzte Faser entblösst", dat te vergelijken is met het Gron. splinternaokend; in Zuid-Nederland:
spikspaandernieuw, splindernagelnieuw, splenternagelnieuw, vonkelnagelnieuw,
speksponnieuw. Vgl. Fr. tout flambant neuf,• tout (battant) neuf; Hd. dial. splitterneu; Eng. spandernew; span fire new.
-

-

1438. Zo boos, nijdig of kwaad als een spin,
in hoge mate nijdig, kwaad, boos. Sinds de 18de e. bekend. Daar de spinnen algemeen verafschuwde en vroeger als vergiftig beschouwde dieren zijn, zal de zegsw.
wel zo moeten worden opgevat dat men tegenover iemand staat, op hem werkt als
een spin, hem voor zich doet gruwen. V.a. moet men denken aan zo vijandig als de
spinnen onder elkaar zijn, want de grote, volwassen wijfjes vallen somtijds na de
paring de kleine mannetjes aan, doden hen en zuigen ze uit. Vgl. Hd. einem spinnefeind seine); Eng. as angry as a wasp (vgl. Zuidndl. zo kwaad als een horzel), as cross
as two sticks.
1439. Het spits bieden,
weerstand bieden; eig. de punt van de gevelde lans, van een zwaard of een degen
naar de aanvaller keren. Reeds bij Roemer Visscher. Hiernaast kende men ook
iemand de tand bieden, de punt van 't lemmet, van de degen bieden; het spits der
hellebaarden bieden; (de) punt bieden, dat o.a. voorkomt bij Hooft, Ged. 1, 286:
„Die met het spits rappier thans pooghden uit te munten, Nu bieden in papier elk1) Paul, Wtb. 500: Man nimmt an, dass es eigentlich bedeutet „so feindselig wie sich zwei
Spinnen in einero Netze sind".
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anderen de punten." Ook in het Hd. zegt men einem die Spitze bieten, „d.h. ent
tenir tête (of faire-genhaltdsicozumKpfenthlszig".Fr
face) a quelqu'un; Eng. to make head against, to oppose a person.
1440. Het of de spits afbijten,
zich aan het eerste en hachelijkste gevaar, of aan de eerste en grootste onaangenaamheden van een onderneming blootstellen en daardoor de zaak voor anderen veiliger
of gemakkelijker maken. Oorspr. gezegd van strijdenden, die wanneer hun de vijand
het spits bood, er moedig op inliepen, de eerste stoot opvingen'), verwarring in de
gelederen brachten, en zodoende de werking der speren braken, die voor hun volgers
minder schadelijk maakten, en als het ware de scherpe punt afbeten. In de plaats
van het spits leest men ook in vroegere geschriften het point of het punt afbijten
(b.v. Stevin, Wisc. Bedr. 133). Vgl. Eng. to turn the edge of something; to break the
neck of an affair. In 't Hd. betekent einer Sache die Spitze abbrechen, „ihr das
Verletzende, aber auch Überhaupt das, wodurch sie wirksam ist, benehmen."
1441. Iets op de spits drijven,
(een mening, een beginsel, een controverse) tot het uiterste drijven, er de scherpste
vorm aan geven. Vertaling van het Hd. etwas auf die Spitze treiben, „zum offnen
Kampfe, zum Aeussersten". Het beeld is: iets zo ver drijven dat het de grens van het
beloop, waar de vorm afbreekt, bereikt. Fr. pousser les choses a l'extrême; Eng.
to carry matters to extremities; to push things too far.
1442. Door de spitsroeden moeten lopen,
eig. een oude militaire straf, waarbij de schuldige met ontblote rug tussen twee rijen
soldaten moest heenlopen, en daarbij van rechts en links met roeden van dun puntig
rijshout geslagen werd; vervolgens ook als straf bij jongensspelen: tussen twee rijen
jongens, die ongeveer een pas van elkander staan, heen moeten lopen en daarbij
onthaald worden op vuistslagen of stompen; ten slotte ook geheel fig. gebezigd.
Sinds de 17de e. bekend. Fr. passer par les baguettes, par les verges; Hd. Spiessruten laufen; Eng. to run the gauntlet; to pass through the line. Syn. is het dial.
door de kordons (Fr. cordon) moeten, verbasterd tot dirkendons en dirkiedons.
De splinter en de balk. Zie bij Oog.
1443. Hij heeft zijn sporen verdiend,
hij heeft (op het bedoelde terrein) zich een erkende rang veroverd, hij heeft grote
bewijzen van geschiktheid of bekwaamheid geleverd. De uitdr. (die niet oud is), is
ontleend aan het ridderwezen: slechts hem werden de goudent) sporen (eig. de rechter spoor) gespannen, die genoegzame bewijzen van dapperheid en behendigheid
gegeven had om tot ridder geslagen te worden. Vgl. Fr. gagner ses éperons, „montrer sa valeur a la première occasion"; Hd. sich die Sporen verdienen; Eng. to win
one's spurs.
1444. Spreken is zilver, zwijgen is goud,
in vele gevallen is het beter niets te zeggen, dan door woorden, hoe goed bedoeld
ook, de zaak te bederven of althans niet verder te brengen. Deze spreuk is wsch.
ontleend aan het Arabisch; zij wordt in enigszins andere vorm, reeds vermeld door
1) Vgl. De Brune, Bank. 2, 380: „Wat isser prijzelicker, als d'eerste spitse (aanval) van de
Francois? Daer en is niet ter eerster aen -val, dat hem geen dagh en maeckt, en ruymte geeft."
2) Wie geen ridder was, mocht geen gouden sporen dragen, wel zilveren of stalen.
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de Arabische literaat al-Djahiz (fi 868/9) in een hoofdstuk over het zwijgen. In het
Ndl. zijn echter geen oude bewijsplaatsen bekend.
1445. Het loopt de spuigaten uit,
het wordt te erg, te bar, het „loopt over de hoge schoenen ", het gaat uit de kerf; het
loopt er overheen (18de eeuw); het rijst de pan uit (neol.); de doop loopt over de vis,
zoals de Zaanlander zegt. Een scheepsuitdrukking; de .Ypui,9,aten, voorheen spij- of
spiegaten, zijn, zoals Winschooten verklaart, „gaaten, die in het boord van het
schip booven de waaringen werden gemaakt, op dat daar door het water, daar de
scheepen meede gespoeld werden, soude van selfs weg loopen: dog in scheeps gevegt
gebeurd het wel, dat het bloed van de gequetsten, en dooden, als waater, de spie
uit loopt ". Met het in deze zegswijze wordt dus eigenlijk bedoeld het bloed,-gaten
en dat zij oneig. de bet. kon aannemen van „het wordt te erg", is dus begrijpelijk.
Verg. Fr. cela dépasse toutes les bornes; Hd. es geht uber die &fume, uber die
Kórbe, liber alle Massen; Eng. that's beyond all bounds; that's overdoing it.
'Em staan hebben. Zie bij Om.
1446. Iemand staan,
tegen hem opgewassen zijn; veelal in de uitdr. hij staat zijn man(netje), hij is tegen
wie dan ook —, ook: tegen zijn taak, opgewassen. Staan heeft hier de bet. van standhouden tegen; verg. Hd. seinen Mann stehen naast oorspr. seinem Mann(e) stehen.
Sinds de 17de e. bekend; daarnaast ook tegen en voor iemand staan. Fr. tenir tête
a quelqu'un; Eng. to hold one's own with —, to stand one's ground.

1447. Op iets staan,
erop gesteld zijn, erop aandringen, het bepaaldelijk willen. Deze sinds de 17de e.
gewone bet. is ontstaan uit de oudere (16de e.) van: aan het bedoelde vasthouden,
het niet willen opgeven: op zijn recht staan, en dit is een fig. toepassing van staan
in de zin van stand houden, niet wijken. Schertsend: hij staat erop (of op zijn woord)
als een boer op zijn klompen, als hij eenmaal iets gezegd heeft, is hij er niet meer af
te krijgen. Hd. aufetwas bestehen; Eng. to stand of insist on; Fr. insister sur.
1448. Onder een staand zeil is het goed roeien,
eig. gezegd van iemand die roeit terwijl er ook een zeil bijstaat, uitgespannen is, en
de wind dus het vaartuig in beweging houdt; fig. van iemand die een (klein) vast
inkomen heeft en daar slechts weinig bij hoeft te verdienen met kleine karweitjes
om geheel in zijn onderhoud te kunnen voorzien. .Reeds in Prov. Comm. ( „ onder
tseyl eest goet royen") en GDS 116, Hd. Bei aufgespannten Segeln ist gut rudern.
1449. Die staat, zie toe dat hij niet valle,
een waarschuwing voor hen, die menen vast te staan in het geloof, opdat zij niet
voor verleidingen en verzoekingen bezwijken; een aansporing om op zijn hoede te
zijn en voorzichtig en waakzaam te wezen om niet te vervallen in de een of andere
zonde. De spreekwijze is ontleend aan de bijbel, 1 Cor. 10: 12: „Zo dan die meent te
staan, zie toe dat hij niet valle". Bekend is hoe deze zinsnede werd aangehaald in
de notulen van de vergadering der Staten van Holland op de dag van de terechtstelling van Oldenbarnevelt (Blok 1 4, 203). Hd. wer steht, sehe zu, dass er nicht falle.
1450. In staat van wijzen zijn,
gezegd van een rechtszaak die zo ver is behandeld, dat de rechter het vonnis kan
uitspreken. De uitdrukking komt in de 16de eeuw voor bij Kiliaan: „Staet van wijzen, status judicii; proces ghestelt in staet van wijsen, controversia profligata, litis
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agitatio profligata et ad judicationem vergens." Staat heeft hier de bet. van toestand
(vgl. in die staat van zaken; in goede of slechte staat zijn), terwijl men onder wijzen
moet verstaan oordelen'). Een wetsvoorstel is dus „in staat van wijzen" als het in die
toestand verkeert, als het zo is voorbereid, dat men er over kan oordelen, dat het in
het openbaar behandeld kan worden.
1451. Staat maken op,
vertrouwen op, rekening maken op. Sinds de 17de e. bekend. Staat betekent in deze
uitdr. berekening, raming, begroting, welke bet. voortvloeit uit die van: lijst van
ontvangsten en uitgaven, inventaris. „Staat maken op" betekent dus zijn gissing,
zijn berekening maken op; vandaar: vertrouwen op iets, zich op iets verlaten, op
iets rekenen. Vgl. Fr. faire fond sur qqn.; se reposer sur qqn.; compter sur qqn.;
Hd. rechnen auf, sich verlassen auf; Eng. to rely upon.
1452. Een grote staat voeren,
bij een plechtige of feestelijke gelegenheid de aan zijn rang en stand passende pracht
ten toon spreiden; ook: op grote voet leven. Uit de betekenis ambt, die het znw. staat
vroeger bezat, vloeit voort die van: eer, aanzien verbonden aan een ambt of aan het
bezit van rijkdom; daarna: vertoon, staatsie, pracht. Mnl. (enen) staet (van eren)
houden (Ofr. tenir son estat), d.i. in staatsie zitten; maar ook: zijn staat ophouden;
met (grooten, sconen) state, met staatsie. Fr. tenir un grand état; mener grand
train; vivre sur un grand pied; Hd. (grossen) Staat machen; Eng. to live in great style.
1453. Staatsvijand no. 1,
persoon, en vervolgens ook zaak, toestand, die op zeker ogenblik als het grootste
euvel in een staat wordt beschouwd. Vert. van public enemy no. 1, dat in Amerika
het eerst werd gebezigd met betr. tot de gangster Dillinger (fi 1934). Vgl. Lat. hostis
rei publicae (Cicero, Philipp. 2, 21, 51).
1454. Te stade komen,
te pas komen, helpen, van nut —, dienstig zijn. Het znw. stade, Ohd. státa, betekent
eig. geschikte plaats, juiste tijd, gelegenheid; vandaar reeds in het Mnl. te stade
staen, in staden komen, voor: op het voor iemand juiste ogenblik komen, juist van
pas komen; iemand helpen. Hd. zustatten kommen; Fr. venir a propos; venir a
point a quelqu'un; Eng. to stand a person in (good) stead.
1455. De staf breken over iemand of iets,
hem of het veroordelen, een afkeurend oordeel uitspreken over. De uitdr., die niet
voor de 19de e. gestaafd is, en mogelijk uit het Duits overgenomen, is ontleend aan
het vroegere rechtswezen. De rechter brak na het uitspreken van een doodvonnis
zijn houten staf boven het hoofd van de veroordeelde in stukken, met de woorden:
„Nu helpe u God, ik kan u niet meer helpen." Volgens Karl Amira, Der Stab in der
germanischen Rechtssymbolik „war der Stab in der Hand des Richters nicht Wahrzeichen eines Hoheitsrechtes oder Amtes, sondern Wahrzeichen des im Amte liegenden Auftrages. Der Stab wird gebrochen ut potestate cessante, weil der dem Richter
erteilte Amtsauftrag gegenuber dem Verurteilten zu Ende ist". Hd. den Stab uber
jemand brechen; Eng. to break the staff over a person.
1) Van dit wijzen, oordelen, vonnissen, is ook afgeleid het znw. gewijsde vonnis, dat voorkomt
in de uitdr. in kracht van gewijsde gaan, „onaantastbaar worden, vooral door het verstrijken
van de termijn, voor het aanwenden van gewone middelen van beroep gesteld."
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1456. Een standje maken,
ruzie maken; eig. een kleine oploop (Hd. Ständchen, serenade) veroorzaken (Mnl.
lope maken), een scène maken; iemand een standje maken (ook schoppen), hem een
berisping toedoenen; een standje krijgen, berispt worden. De uitdr. is niet ouder dan
de l 9de e. Vgl. Fr. donner une semonce, une reprimande a quelqu'un; f sire une mercuriale a qqn; Hd. einem eine Szene, einen Auf tritt machen; einem eine Ruge, einen
Verweis erteilen; Eng. to blow up a person. Ook: standjes hebben met iemand;
standjes zoeken, ruzie zoeken. Fr. chercher noise, querelle; Hd. Handel, Streit
machen; Eng. to pick a quarrel with a person.
1457. Iemand op de stang rijden,
hem narijden, hem nauwlettend nagaan, scherp op zijn doen en laten toezien; hem
achter de broek zitten. Vervolgens krijgt op stang rijden of jagen de bet. van: opzettelijk boos maken door gesar. Niet voor de 19de e. aangetroffen. Eig. betekent
op de stang rijden door middel van de stang, het bit, de metalen staaf die een paard
in de bek heeft, en waaraan de kinketting bevestigd is, het dier dwingen de kop op
te houden, het flink de teugel doen gevoelen. Vgl. Fr. serrer la bride a quelqu'un;
Hd. einen auf die Kandare (of auf Trense and Kandare) reiten; einem auf dem
Leder, auf der Haube sitzen; Eng. to keep a stiff rein over a person; to ride a p. on
the curb of to curb a p., iemand kort houden. in toom houden. Vgl. daarnaast
(w.g.) iemand op de trens (toom zonder stang) rijden, veel van iemand kunnen verdragen.
1458. Stank voor dank,
gebezigd in dezelfde zin als ondank is 's werelds loon. De uitdr. is sinds het begin van
de 17e e. gestaafd, maar wsch. ouder. Volgens Erné, Sp. v.d. Hel, Stelt. VII, is zij ontstaan uit de duiveltonelen van het geestelijk drama. In dezelfde zin ook strontvoor
dank. Vgl. voorts stank maken, ruzie, herrie.
Nd. Stank var Dank; Hd. Gestank fur Dank; Fr. oignez un vilain, it vous poindra;
Eng. geen equivalent.

1459. Van stapel lopen,
eig. gezegd van een schip dat van de stapel, de stelling, waarop het op de werf in
aanbouw rust, te water loopt, afloopt, en vervolgens fig. van ondernemingen met
betr. tot het succes waarmee zij verlopen. In deze toepassing niet oud. Stapel is hier
eig. een collectivum; het duidt aan een geheel van op enige afstand van elkaar geplaatste stapelingen van blokken (stapelblokken), waarop de kiel van het schip in
aanbouw rust. Een soortgelijke beeldspraak behelst de uitdr. iets op stapel zetten,
aan een onderneming (van enige omvang) beginnen te werken. Vgl. Hd. etw. vom
Stapel lassen (een boek bijv. de wereld inzenden); Eng. to have on the stocks; Fr.
mettre (of avoir) un ouvrage sur le chantier.

1460. Iets met een eed staven,
het onder ede bevestigen. Deze sinds ca. 1700 bekende uitdr. knoopt aan bij het
oudere (reeds mnl.) met of bij gestaafden ede; een gestaafde eed is een aan iemand
voorgezegde en door hem woordelijk nagesproken eed. Dit staven, in den zijn van
het formulier van de eed letterlijk of woordelijk voorzeggen, is een afleiding van

1461. Iemand een steek onder water geven,
hem zijdelings, bedekt een onaangenaamheid zeggen; hem een bokking geven, hem
iets zeggen dat hem pijnlijk aandoet. Vgl. Plantijn: „yemanden met schampige
woorden steken piquer aucun de paroles"; Halma 607: „hy gaf hem eenen steek van
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ter zyden, hij gaf hem eene drooge neep, it lui donna un coup fourré". Synoniem
was de uitdr. iemand een scheut (schootje) geven, resp. een scheut krijgen, dat o.a.
voorkomt bij Hooft, Ged. 1, 137, en bij Winschooten, Seeman, bi. 235: „een schoot
onder waater krijgen wordt eigendijk gebruikt ontrent de scheepen, die in het rijsen
van de baaren, en als het onderste der scheepen booven water komt, van een koogel
aldaar getroffen werden: het welk seer gevaarlijk is: oneigendlijk werd het op iemand
gepast, die van een ander een drooge bokking krijgt, dat juist van de bijstanders
soo niet gemerkt kan werden: dog die het raakt, die steektse bij sig." Vgl. verder
Halma 565: „scheut, schimp, steek, un coup depeigne, un brocard; een scheut onder
water, een heimelijke steek, un lardon, un brocard." Uit een dooreenmenging van
de twee uitdrukkingen een schot onder water geven (Fri. in skoat onder wetter) en
een steek geven ontstond nu een steek onder water geven. Vgl. Fr. donner un coup
de bec a quelqu'un; jeter des pierres dans le jardin de qqn.; brocarder qqn.; Hd.
einem einen Stich geben, einem Spitzen geben, einen Seitenhieb geben; Eng. to give
a person a side-thrust, a wipe, a sly hit; to dig into a person.

1462. Geen steek,
hoegenaamd niets, geen slag. Wat hier eig. met steek bedoeld wordt, is niet met
zekerheid te zeggen. Het waarschijnlijkst is het, dat het punt betekent, daar het
op de oudste plaatsen altijd voorkomt in verbinding met het werkw. zien: reeds
in het Mnl. niet ene (een) steke sien. Vgl. Fr. n y voir goutte; Hd. keinen Stich
sehen können. Vervolgens ook in verbinding met ww. als begrijpen, weten, kennen;
vgl. Fr. je n y comprends goutte; Hd. ich verstehe nicht die Bohne davon; Eng.
I don't understand one iota about it; it is double Dutch to me. In geen steek uitvoeren kan gedacht worden aan een steek bij het naaien; vgl. Fr. ne pas faire un
point d'aiguille, naast ne pas faire oeuvre de ses dix doigts; Hd. keinen Stich
arbeiten; Eng. he does not do a stroke of work.

1463. Iemand of iets in de steek laten,
iemand op het kritieke ogenblik verlaten; in de verlegenheid laten, in de brand
laten, of zoals men vroeger ook zeide, in de druppen laten; ook iemand op zich
laten wachten; van zaken: iets laten liggen, er van weglopen. De oorspr. van deze
niet voor de 18de e. opgetekende uitdr. is onzeker; misschien moeten we steek opvatten als verbaal subst. in de zin van het steken, en wil in de steek laten hetzelfde
zeggen als laten steken; vgl. het Mnd. im steke unde lope late naast in dem lope
bliven, verloren gaan = Hd. im Stiche bleiben; onze uitdr. in de loop laten, in de
loop blijven (eig. in de vlucht laten, blijven). Vgl. een soortgelijke verhouding tussen
een nominale en een verbale uitdr. bij in de slof blijven naast blijven sloffen. Fr.
laisser of planter là quelqu'un; manquer a qqn.; faire défaut (van het geheugen
gezegd); Hd. jemand im Stiche lassen; Eng. to leave (a person in the lurch); to desert
(vrouw en kinderen); to fail (van het geheugen); to throw over (een meisje).

1464. (Geen) steek houden,
van een redenering, een bewering gezegd: (niet) opgaan, aanneembaar zijn. „'t Is
ontleent", meent Tuinman 1, 358, „van uitgesleten laken, dat geenen draad ter
benaaying kan houden", een meening, die niet onwaarschijnlijk is; immers men zegt
ook bij het naaien en het leggen van knopen, dat de steek houdt of niet houdt (zie
n° 1799); vergelijk nagel houden, van oude planken of latten gezegd. Bij Huygens,
Zeestraet, vs. 17, wordt steek houden van een redenering gezegd in de zin van baten,
helpen, een bet. die gemakkelijk voortvloeit uit een oorspr. van vast blijven zitten,
pakken, die ook voorkomt in steek houden, gezegd van grond die zich goed met de
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spade laat verwerken, die niet afbrokkelt bij de steek van de spade, of, zoals De Bo
zegt, „die onder 't delven niet brijzelt noch brokkelt, maar vast en dicht blijft, zoo
dat het spoor van de steek der spade er ongeschonden bewaard wordt ". Vgl. Hd.
(nicht) Stich halten (im Kampfe den Stich des Gegners aushalten?).
1465. Wie eens steelt, is altijd een dief,
als men zich eenmaal vergrepen heeft, behoudt men altijd een slechte naam; is men
in één opzicht oneerlijk gebleken, dat wordt men verder altijd verdacht; één vlekje
bederft een goede naam voor altijd bij de mensen, want eer is teer en God vergeeft,
maar de mensen niet. Reeds in Proverbia Communia en GDS: „wie eens steelt, moet
al sijn daghe een dief sijn" (bl. 7). Hd. wer einmal stiehlt heisst immer ein Dieb; Eng.

once a knave ever a knave.
1466. Een rollende steen vergaart geen mos,
gebezigd om te kennen te geven dat iemand die niet lang op dezelfde plaats blijft of
zich niet lang bij hetzelfde ambacht of vak houdt, niet vooruit kan komen, welke
gedachte ook uitgedrukt wordt door een boom, die gedurig verplant wordt, gedijt
zelden; immers die niet en blijft, die niet beklijft, zoals onze voorvaderen zeiden.
Bij De Brune, Bank. 1, 58: „Wy zijn gelijck een rollende steen, die noyt met most

begroeyt en wiert, maer altijds blood en kael blyft" (over de „ongeduyrigheyd der
menschen"). Fr. pierre qui roule n'amasse pas mousse; Hd. auf dem rollenden Stein
wächst kein Moos; viel bewegter Stein wird niemals moosig sein; Eng. a rolling
stone gathers no moss. Wsch. van klassieke oorsprong. Vgl. n° 199.
Een steen des aanstoots. Zie bij Aanstoot.

1467. Steen en been klagen,
zeer luid, zeer heftig klagen, putten in de aarde klagen, stenen uit de grond klagen,
zoals men o.a. in Zuid -Nederland zegt. Vermoedelijk wil deze uitdr. zeggen: klagen
aan heiligen van steen en aan het gebeente van heiligen, dus klagen aan alles wat
heilig is; vgl. het Hd. Stein and Bein schwören'), Mnl. stoc ende stene sweren; bloet
ende sweet sweren (bij het bloed en het zweet van Christus). De Germanen zwoeren
bij heilige stenen; later, na de invoering van het christendom, bij de grafsteen van een
heilige of bij het altaar, dat van steen is en waarin zich thans nog altijd een steen
bevindt, waaronder gebeente van een heilige ligt. In navolging van deze formule
steen en been zweren, dat is zweren bij al wat heilig is, kan dan later gezegd zijn
steen en been klagen, jammeren. Er zijn echter geen oude bewijsplaatsen van deze
vorm bekend. Vgl. Fr. se plaindre comme un pot cassé.

r468. Geen stegen voor of uit straten kennen,
geen onderscheid weten te maken tussen personen van verschillende stand. Stegen
zijn nauwe straatjes en de bewoners behoren tot de onaanzienlijken, terwijl straten
de ruimer aangelegde wijken der meer gegoeden doorsnijden; de beeldspraak is dus
duidelijk. Sinds de 16de eeuw bekend. Er zijn geen equivalenten in de moderne
talen.

1) Paul, Wtb. 69 denkt aan „Altar and Knochen eines Heiligen ". Seiler, 246, houdt Stein and
Bein voor „eine stehende Formel fur etwas besonders Festes". Lexer verklaart Stein and Bein
door „totes and lebendiges".
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1469. Stekeblind zijn,
geheel en al blind zijn. Reeds bij Everaert. Naar analogie van stokstijf, zo stijf als een
stok, dus zeer stijf, maakte men ook stokblind, stoknar, stokdoof, stokoud, stokstil
(Mnl. stockstille), enz., d.w.z. zeer blind, geheel en al gek, zeer doof, zeer oud, enz.
Ook in het Hd. zijn stockblind, stockfinster, (ook kuhfinster), stockfremd, stocknackt (Mnl. naect alse een stock), stocktaub op deze wijze gevormd. Was men nu
eenmaal gewend geraakt aan dergelijke samenstellingen, dan kon men licht in de
plaats van stok hiermede niet directe verwante, maar tengevolge van toevallige
ablaut geassocieerde woordstammen als stik en stek ter versterking bezigen (Franckv. Wijk 669). Zo ontstonden stickblind, steckblind, stekeblind, stikdonker en de
Zuidnederlandse analogen stekevet, stekezot. Vgl. Hd. stickdunkel '); Eng. stoneblind.
1470. Op stel en sprong,
dadelijk, onmiddellijk, zonder wachten, voorheen op een stel en (een) sprong. De
eig. betekenis is wellicht: in de tijd die men nodig heeft om zich te stellen en te springen; vgl. het Mnl. ten selven spronghe, onmiddellijk; het 17de-eeuwse op een sprong,
in een ommezien, o.a. bij Vondel, Gebroeders, vs. 680/ 1: „Een dolle vaders bui kan,
op een sprong, verbeuren. Het geen, daer, jaeren lang, zijn kinders, omme treuren."
— Op (stel) en sprong staan of zitten, op het punt staan, gereed staan, eig. op het
punt om zich te stellen en te springen; vgl. Hd. aufdem Sprunge stehen; Eng. with
a foot in the stirrup; Fr. au pied levé, plotseling. — Soortgelijke uitdr. zijn het
vroegere op een bot, op een lik, op een of den bof (dit reeds Celestina 0 iij v°), eensslags; het tegenw. op slag, eensklaps, plotseling; het Fri. op 'n stuit. Vgl. nog
n° 1486.
1471. Het is kwaad stelen waar de waard een dief is,
het is moeilijk iemand te bedriegen die, zelf bedrieglijk van aard is. Reeds in de
Proverbia Communia vermeld; voorts o.a. in de Spiegel der Minnen, vs. 2196. Mlat.
callidus est latro qui tollit . furta latroni; Fr. it est bien larron qui vole un larron;
on ne tend point de filet a l'épervier; Hd. einem Diebe ist bos (nicht gut) stehlen.
Synoniem is: het is kwaad hinken voor degenen die mank gaan.
1472. Op stelten staan,
in wanorde zijn, in rep en roer, in verwarring zijn; op stelten zetten, in verwarring,
in beroering brengen; dial. op stut(ten) of op stok zetten (of zijn). Ouder op stelten
gaan of zijn (dit reeds bij Sartorius). Wie op stelten loopt, staat niet vast, loopt wankel; bij overdracht ook van een huis, een huishouding, een beheer gezegd, waar niet
alles zeker en vast gaat, maar waar wanorde en verwarring heersen. Vgl. Jer. de
Decker, Ged. 2, 64: „Een houwelyk, gebout op enckel' oogenlust Of vleeschelyck
vermaeck, staet los en als op stelten." Vroeger ook op stelten rijden, („de Waereld
ryd op stelten", Marin), ook gezegd van iemands verstand: zijn hoofd rijdt op stelten, dat te vergelijken is met zijn hoofd staat op (losse) schroeven; daar is een schroef
(vijs) los, thans ook: daar is een draadje los (bij hem), en met de reeds in de 16de
,eeuw voorkomende zegswijze op krukken rijden, gaan; op schaatsen gaan (in Gent
heeft stelt de bet. schaats); op plattijnen gaan; op rollen gaan, enz. Op een andere
beeldspraak berust op stelten lopen voor: hoogdravende woorden gebruiken, in opgeschroefde stijl (Hd. geschraubter Stil) spreken; wellicht is het ontleend aan Fr.
être monté sur des échasses; vgl. echter Hd. auf Stelzen gehen 2 ); Eng. to go upon
st ilts; to be very stilted.
f

1) Paul, Wtb. 518: „stichdunkel wird erklärt aus einer fruher ublichen Redensart nicht einen
Stich sehen".
2) Paul, Wtb. 516: Stelze, „landschaftl. auch fur hohe Absätze, daher wohl bildlich: auf Stelzen gehen, von hochtrabendem Wesen".
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Stem in het kapittel hebben. Zie bij Kapittel.
1473. De stem eens roependen in de woestijn,
gebezigd met betr. tot vruchteloze verkondiging van deze of gene waarheid. Een
woestijn is een ijle ruimte, waarin geen levend wezen zich ophoudt en alwaar dus de
stem weerklinkt, zonder door iemand gehoord te worden. De uitdr. is ontleend
aan de bijbel, Matth. 3:3, en is aldaar toegepast op Johannes de Doper, evenwel
in enigszins andere zin dan waarin wij ze gebruiken. Vgl. de Vulgaat: vox clamantis
in deserto. Fr. prêcher dans le désert; Hd. ein Prediger in der Witste; Eng. a voice
crying in the wilderness.
1474. Van de oude stempel,
van de oude soort, met het denkbeeld dat deze de goede is; eig. gezegd van munten.
Vgl. Kiliaan: „Stempel forma, typus, typus monetalis"; type betekent ook eig. slag;
verg. slag voor soort, eig. muntslag (Kil. slagh van de munte). Fr. être de la vieille
roche; être marqué au bon coin; Hd. vom alten, guten Schlage; vom alten Schrot
and Korn; Eng. of the old true stamp (of die).
1475. Een stentorstem,
een krachtige, boven alles uitklinkende stem; aldus genoemd naar Stentor, de heraut
van het Griekse leger voor Troje, wiens stem luider klonk dan die van vijftig andere
mannen samen (Homerus, Ilias 5, 785). Niet voor de 19de e. opgetekend. Vandaar
het ww. stentorren, met zeer luide stem uiten. Fr. une voix de Stentor; Hd. eine
Stentorstimme; Eng. a stentorian voice.
1476. Zich sterk maken,
zich in staat achten te doen wat een bepaling uitdrukt; ook: vast vertrouwen dat
een ander iets zal doen of dat iets zal gebeuren. Reeds bij Hooft. Eerder werd zich
sterk maken voor gebruikt in de zin van: zich gemachtigd verklaren of volmacht
tonen namens —; uit deze bet. van gemachtigd laat die van: zich in staat achten zich
zeer wel verklaren. Vgl. Eng. I back myself to .... ; Fr. se faire fort de ... .
1477. Dat is (vind ik) geen stijl,
dat is geen manier van doen, dat vind ik onbehoorlijk. Stijl heeft hierin niet de bet.
van schrijftrant, maar vloeit voort uit de eertijds zeer gebruikelijke van: heersende
gewoonte met betr. tot ambtelijke, inz. rechterlijke handelingen en het opmaken
van stukken, vooral gewoon in verb, als stijl en manier van procederen, stijl van
rechte(n). Vand. in meer alg. zin: vaste, gebruikelijke manier van handelen of optreden in bepaalde omstandigheden of opzichten. Er zijn geen equivalenten in de
moderne talen.
1478. Een stille in den lande,
iemand die zich altijd afgezonderd houdt, zeer weinig spreekt en wars is van alle luidruchtige vrolijkheid, die zich niet mengt in strijdvragen en staatszaken. De woorden
zijn ontleend aan Psalm 35, vs. 20, waar onder „de stillen in den lande" verstaan worden de rustige, vreedzame bewoners, die gaarne een stil leven zouden leiden en niet
deelnemen aan daden van geweld. Hd. die Stillen im Lande.
1479. Tussen twee stoelen in de as zitten,
in grote verlegenheid zitten; thans bep. gebezigd met de gedachte dat men zich zowel de éne zaak of mogelijkheid als haar alternatief ziet ontgaan door verkeerd
optreden of doordat men niet weet te kiezen. Voorheen zei men ook iemand tussen
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twee stoelen in de as zetten en uit sommige bewijsplaatsen daarvoor blijkt dat dit
een strafoefening geweest is (WNT 15, 1757/8); dit betreft echter alleen de toevoeging: de gedachte van het komen te zitten tussen twee stoelen is algemeen. Als
versterking vindt men soms tussen alle stoelen. Hd. sich zwischen zwei Stuhle setzen; Eng. between two stools one goes (falls) to the ground; Fr. demeurer entre deux
selles le cul par terre: Mlat. labitur enitens sellis herere duabus (Lat. duabus sellis
sedit in een andere zin: het met twee partijen gelijk houden).
1480. Veel stof opjagen,
drukte, opschudding, beroering veroorzaken; aanleiding geven tot veel (verontrust
of geërgerd) gepraat of geschrijf. De uitdr. is niet oud en mogelijk ontleend aan Fr.
faire de la poussière. Evenzo Hd. viel Staub aufwirbeln; Eng. to make (raise of
kick up) a dust.
1481. Een stoffel van een vent,
een sukkel, een onhandige kerel. Het woord stoffel is een verkorting van Christoffel,
de naam van de reus die Jezus door het water droeg en waarvan Jacobus a Voragine
mededeelt dat hij „procerissimae staturae vultuque terribili erat et XII cubitos in
longitudine possidebat", d.i. twaalf el lang was. Deze Christoffel, in de 16de eeuw
reeds Stoffel geheten, van wie men vroeger in vele kerken grote houten beelden
vond, werd het type van een onbehouwen, lompe figuur, van een onhandig man.
Vgl. het Zuidndl. een godsblok, een kerstblok van een vent (een sul). In het Hd.
noemt men een lange man ein grosser Christoph. Hd. ein Stoffel, Schaf skopf, Gimpel, Pinsel; Eng. a blockhead, a dummy; Fr. un lourdaud, niais, nigaud.
1482. Stok over blok,
een niet algemene uitdr. voor: dwars door of over alles heen; gewest. ook over hok
en blok, over hok en stok; mnl. over stock ende steen. Een halfbegrepen toepassing
is wsch. „die ruwe knaap die stok en blok door een smijt", Van Koetsveld, Fant. en
Waarh. 1, 49.
Evenzo Hd. uber Stock and Stein; Eng. stock and block, al wat iemand bezit.
1483. Een stokje voor iets steken,
de voortgang ervan beletten, het tegenhouden, doen ophouden. Waarschijnlijk heeft
men hier te denken aan een stok die als grendel dienst doet, waardoor een deur of
een hek gesloten kan worden; vgl. in Twente: de deur op 'n stok doen; in ZuidNederland: ergens een spel(le) voor spelen of steken (vgl. Harrebomée 2, 309a: wij
zullen er een stokje bij steken (contaminatie van er een stokje voor steken en er een
speldje bij steken). De uitdr. is niet zeer oud. Fr. enrayer quelque chose; couper
broche, mettre le holà a qqch.; Hd. einen Pflock vor etwas stecken; dem will ich
ein P vorschreiben; Eng. to put a stopper on it; to put in the pin.
1484. Van zijn stokje vallen of gaan,
flauwvallen. Het beeld is naar het schijnt ontleend aan een vogel die (dood) van zijn
stok in de kooi of ren valt. Zuidndl. ook van zijn stek(ken) vallen, waarnaast van zijn
stekken liggen, ziek zijn, waarin stekken blijkbaar benen betekent. De uitdr. is pas
sinds de 19de e. bekend. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
Alle gekheid op een stokje. Zie bij Gekheid.
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1485. Hij zit op zijn stokpaardje,
hij spreekt over zijn geliefkoosd onderwerp; en vand. stokpaardje voor geliefkoosd
onderwerp van gesprek, stelling die iemand bij voorkeur pleegt te verkondigen.
Ontleend aan het kinderspel: een jongen zit graag op een stok met een paardekop
eraan, en verbeeldt zich een ruiter te zijn: dat is een van zijn lievelingsbezigheden.
Zo zit een volwassene op zijn stokpaardje, wanneer hij mag spreken over wat hij
aangenaam vindt, over zijn lievelingsarbeid of over een onderwerp waaraan hij bij
voorkeur zijn aandacht wijdt. Sinds de 18de e. bekend. Syn. is zijn hobbelpaard
berijden. Vgl. Fr. chacun a son cheval de bataille of sa marotte, dat herinnert aan
onze verouderde uitdr. iedere zot heeft zijn marot (zotskolf); ook c est son dada,
secouer sa marotte. Hd. sein Steckenpferd reizen; Eng. to ride one's hobby (horse)
of the great horse; to have a crotchet going.
1486. Op stootgaren liggen,
gereed zijn om in actie te komen, op sprong staan. Onder stootgaren verstaat men
in de zeilvaart dunne touwen waarmee de zeilen zo op de raas gebonden worden
dat ze in een oogwenk kunnen worden losgemaakt en het schip dus zeer snel onder
zeil kan gaan. Vervolgens ook b.v. eten op stootgaren, tussen de bedrijven door,
terwijl men elk ogenblik weggeroepen kan worden. In de eig. bet. sinds de 17de e.
bekend, in de fig. sinds de 19de.
1487. Een storm in een glas water,
groot misbaar om iets dat ten slotte weinig om het lijf blijkt te hebben, veel drukte om
niets. Vertaling van Fr. une tempête dans un verre d'eau (Montesquieu naar aanleiding
v.e. oproer in de dwergstaat San Marino; ook gezegd v.e. opstand in de republiek
Genève op het eind v.d. 17de e.) en dit naar Lat. f luctus in simpulo, een stormvloed in
een scheplepel (Cicero). Eng. a storm in a teacup; a tempest in a teapot.
1488. Van streek zijn of raken,
in de war zijn, de kluts kwijt zijn (raken); ook onwel zijn, in zenuwachtige toestand
verkeren, de tramontane kwijt zijn. Onder een streek verstaat men het 32ste deel
van de windroos, de kompasroos, een kaarteblad waarop de 32 windstreken
getrokken zijn; vandaar dat streek de bet. aanneemt van richting, koers; vgl. rechtstreeks. Raakt men de richting, de streek kwijt, doordat het kompas verdraaid of
van de pen is, dan is men van streek, uit de koers, bij overdracht in de war. In de
17de e. van de of zijn streek. Vgl. Eng. to lose ones bearings. Het tegendeel wordt
uitgedrukt door weer op streek komen.
1489. Een streep door de rekening,
een misrekening. De koopman die een post in zijn boek niet betaald krijgt, haalt er
een streep door; vandaar dat deze (pas sinds de 19de e. bekende) uitdr. de bet. heeft
aangenomen van een onverwachte teleurstelling. Hd. ein Strich durch die Rechnung; einem ein Strich durch die Rechnung (einen Querstrich) machen; Eng.
a thwarting; Fr. déranger of traverser les pro jets de quelqu'un; Eng. to upset a
persons plans; to thwart a p.'s designs. Vgl. de pen halen door iets, iets doorschrappen, het ongedaan maken.
1490. Er loopt een streep door,
gezegd van iemand die enigszins in zijn hersenen gekrenkt is, wien het een weinig
in zijn bovenverdieping scheelt. Wellicht is deze sinds de 17de e. bekende zegswijze
ontleend aan het weven, waarbij men onder een strepe verstond een verkeerde,
minderwaardige draad in ongeverfde witte of grauwe stof; aan een weefsel waardoor zulk een draad liep, haperde iets, daarmee was het niet in den haak, niet zuiver.
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Sommige oude bewijsplaatsen schijnen echter te wijzen op een bet. afscheiding tussen de verschillende gekleurde delen van een narrenpak. Vgl. Fr. avoir le timbre
félé; être timbre; Hd. einen Sparren (zu viel) haben; einen Knacks weghaben; Eng.

to have a screw loose; to have a crack.
Een streepje voor hebben. Zie bij Schreefje.

1491. (Zulke) streken op zijn kompas hebben,
tot de genoemde of bedoelde slechte daden in staat blijken te zijn. De streken op het
kompas zijn de 32 windrichtingen die erop aangegeven staan (zie bij van streek
raken); tevens geven zij dus aan de richting die men uit kan, de koers die men kan
nemen. In deze fig. uitdr. ligt tevens een woordspeling met streek in de zin van laakbare daad, van de goede orde of het geregelde leven afwijkende handeling. In deze
vorm sinds de 19de e. bekend, maar bij Huygens reeds in een woordspeling: ,,Wel..,
dat benne brave streke, Daer staender op 't Compas gien wisser" (Trijntje Cornelis
vs. 130819).

1492. Strijk en zet,
geregeld, zonder mankeren, telkens weer. Deze sinds de 17de e. bekende uitdr. is
wellicht aan een dobbelspel ontleend en wil eig. zeggen: zo dat men het gewonnen
geld opstrijkt en weer inzet. In de l6de-17de eeuw is de bet. oorspronkelijk: dadelijk,
zonder tussenpoos. Ook in een rijmpje van de heiers komt strijk en zet voor; het is
echter moeilijk in te zien hoe dit de oorsprong van het gebruik in de alg. taal kan zijn
(vgl. A. Beets in N. Taalg. 39, 350).
1493. Aan de strijkstok blijven hangen,
onder de handen van tussenpersonen verdwijnen, onderweg verloren gaan. Strijkstok is hier niet de stok waarmee een viool wordt bespeeld, maar de maatstok waarmee maten koren, kalk enz. van boven worden vlak gestreken als ze gevuld zijn,
de strekel. De uitdr. is niet oud. — In dezelfde zin: tussen schip en kaai raken (reeds
bij Huygens 1, 404).
1494. Hij is met een strootje te verleiden,
hij laat zich heel gemakkelijk overhalen; men heeft geen touw nodig om hem tot iets
te brengen, een strohalm is al voldoende. Vgl. men trekt mij wel met een haar, daar
ik gaarne waar; 17de eeuw zich aan een stro laten binden, en de syn. uitdr. hij is met
een natte vinger te verleiden, eig. met zoveel kleefstof als een natte vinger heeft (reeds
17de e.: „Men kan mey ligteleyk aan een natte vinger kleeven", Bormeester). Fr.
mener quelqu'un par le petit doigt; on le mènerait au bout d'un , f il; Eng. with a wet
finger (verouderd).
1495. Op een strowis komen aandrijven,
zonder fortuin, als gelukzoeker ergens aankomen; zich met niets, kaal en berooid
ergens vestigen; in N.-Holl. op een strobos komen aandrijven. In de 17de eeuw was
de uitdrukking zeer gewoon. Zij herinnert aan de Angelsaksische sage van koning
Scéaf, die als kind kwam aandrijven in een schip zonder riemen, terwijl zijn hoofd
rustte op een schoof van korenaren, een teken dat de knaap uit het dodenrijk kwam.
Uit dit begrip „komen uit het dodenrijk ", d.i. uit een onbekend land, kan dat van als
vreemdeling, als gelukzoeker aankomen, zijn voortgekomen. Men kan echter ook
denken aan de voorstelling dat iets, om op een strowis te kunnen drijven, zo goed
als geen gewicht moet hebben, dus niets te betekenen heeft; de oorspr. bet. is dan:
aankomen als een vent van niks (zie WNT 16, 192). In'dezelfde zin bezigt men op
een schoen en een slof (in het Fri. op in skoe en in slof; Twente: op ne sloffe en nen
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schoo ankommen), in Zuid -Nederland op een klomp en een' schoe, met een kloef
en een schoe, met een sluffer en een schoe ergens aankomen; ook op 'nen holleblok
en 'nen sloef. Fr. it est venu ici en sabots (of en guêtres); it est venu en cette ville
le baton blanc a la main.
1496. Struisvogelpolitiek,
een politiek, een gedragslijn waarbij men willens en wetens blind is voor bestaande
bezwaren en moeilijkheden; doen alsof de bezwaren niet bestaan door er de ogen
voor te sluiten. De uitdrukking is ontleend aan de vermeende gewoonte der struisvogels om, wanneer ze vervolgd worden, hun kop in het zand of tussen de vleugels
te steken, zodat ze het gevaar niet zien. De samenstelling i niet oud; het beeld komt
echter reeds in de 17de e. voor. Fr. une politique d'autruche; Hd. Straussenpolitik;
Eng. an ostrich policy. Syn. is struisvogeltaktiek.
1497. Op zijn stuk staan,
niet toegeven, volhouden, bij iets blijven; eig. niet afwijken van de zaak waarmee
men bezig is (vgl. op het stuk van —, op het punt van, betreffende het genoemde).
Winschooten, bl. 303, formuleert het aldus: „Een stuk beteekend ook sijn pligt,
werk, handel, ens.: hij verstaat sijn stuk wel; op sijn stuk letten; iemand van sijn stuk
helpen; ik ben van mijn stuk af; het welk oneigendlijk beteekend, ik ben van mijn
voornemen versteeken: op sijn stuk staan, hij bleef stijf op sijn stuk staan; sijn end
houden, drijven dat men drijft." — Op stuk van zaken, eig. als het op 't punt van
zaken aankomt, als het erop aankomt, per slot van rekening, eigenlijk (Fr. au fait).
Vgl. Fr. persister dans son sentiment; soutenir son dire; Hd. beharren auf, hei (seiner
.

Aussage); auf seinem Kopfe, seinem Schein bestehen; auf'seinen funf Augen beharren; Eng. to stand to ones guns: to maintain one's point; to stick to (one's tale).
1498. Van zijn stuk,
van zijn onderwerp, gewoonlijk verbonden met de werkw. raken, zijn, brengen; ook
in de bet.: ontroerd zijn. Evenals in de vorige uitdr. moet ook hier stuk worden opgevat in de zin van zaak, onderwerp, aangelegenheid; vgl. van zijn onderwerp, van
zijn tekst geraken; het boekje kwijt zijn (Tuinman 1, 45); van zijn chapiter zijn; uit
zijn bijbel zijn (Zuidndl.); iemand van zijn teem brengen. Vgl. het Hd. einen aus dem
Konzept bringen en aus dem Konzept kommen: „eigentlich beziehen diese Redens
Rede vorher schriftlach aufgesetzt (konzi--artensichduf,jmaersin
piert) and dann auswendig gelernt hat, trotzdem stecken bleibt, weil er durch
jemand anders irre gemacht wird". Fr. être épaté, déconcerté, confus; être hors de
gamme; se déferrer; démonter quelqu'un (van zijn stuk brengen); Hd. aus der Fassung sein, geraten; Eng. to put a person out; to throw some one off his balance; to

be disconcerted; to be put out.
1499. Een stuk in zijn kraag hebben,
dronken zijn. Onder een stuk (vertaling van het Fr. pièce ?) verstaat men een vat
wijn, brandewijn of andere alcoholische drank, een stukvat (Hd. Stuckfass), en vervolgens een grote hoeveelheid, en het znw. kraag bewaart in deze uitdr. nog de oude
betekenis van hals, keel, zodat de uitdr. eig. wil zeggen: een grote hoeveelheid drank
door de hals gegoten, achter de knopen hebben'). Vand. ook een stuk -in voor dron1) Vgl. het opschrift van een beker, aangehaald door Van Hasselt bij Kiliaan 321:
Ik Jonker Sissinga
Van Groninga
Dronk dees hensa (beker)
In één flensa
Door myn kraga
In myn maga.
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ken(schap). Oude bewijsplaatsen zijn niet bekend. Fr. avoir une culotte; Hd. etwas
im Kragen haben, halfdronken zijn; Eng. to be in liquor, in one's cups.
1500. Van stukje tot beetje,
van het ene stukje tot het andere, achtereenvolgens alle delen van een zaak, meest
als bepaling bij ww. als vertellen en derg. Reeds bij Hooft (Warenar, vs. 1282).
Daarnaast ook van stuk tot stuk (reeds 16de e.). Fr. de point à point.
1501. Op stukken na niet,
ook op geen stukken na, op verre na niet. Stuk betekent hier heel wat, een grote
hoeveelheid of maat. Sinds de 18de eeuw bekend. Vgl. Fr. être loin de; it s'en faut
de beaucoup que; Hd. bei Weitem nicht; Eng. not by, far.
1502. Al ons weten is stukwerk,
de kennis die wij hier op aarde verwerven kunnen, is zeer onvolmaakt. Stukwerk
is onvoltooid werk; vgl. de omschrijving van Plantijn: „ Un ouvrage imparfaict ou
en partie, qui ne vient a nul effect". Een bijbelse uitdr., ontleend aan 1 Cor. 13:9
volgens de tekst van de Liesveldt-bijbel, die berust op die van Luther: „ons weten is
een stucwerc, ende ons propheteren is een stuckelic werc" (ed. 1532; de Statenbijbel
heeft: „wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele", waarop volgt: „Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniete gedaan
worden"; de N. Vert. heeft: „onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren"). Hd. all unser wissen ist Sttïckwerk.
1503. Een kuise Susanna,
naam voor een kuise vrouw, ontleend aan het verhaal dat voorkomt in een der
apocriefe boeken, nl. in het tweede aanhangsel op Daniël, waarin verhaald wordt
hoe Suzanna, de schone gemalin van Joachim, een rijke bewoner van Babylon,
in het park van haar woning belaagd werd door twee oude mannen (richters); toen
zij waren afgewezen, beschuldigden zij haar van echtbreuk. Suzanna werd schuldig
bevonden en ter dood veroordeeld, maar dan treedt Daniël op, die door listige
vragen de leugenachtigheid der aanklagers bewijst, die daarop zelf ter dood worden
gebracht, terwijl Suzanna in haar eer wordt hersteld (een ironische behandeling
van deze legende gaf Marnix Gijsen in zijn Joachim van Babylon, 1947). Van een
man sprekend, zegt men: een kuise Jozef; zie Genesis 38, vs. 7 12.
-
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1504. Taal noch teken van iemand vernemen,
geen enkel bericht van hem ontvangen. Reeds vóór 1600 bekend. Taal betekent
hier: dat wat iemand zegt;. de uitdr. wil dus zeggen: noch mondeling, noch schriftelijk bericht ontvangen. Vgl. de in Z.-Nederl. nog bekende uitdr. iemand taal en
antwoord geven, hem te woord staan.
1505. Tabak van iets hebben,
er meer dan genoeg van hebben, er niets meer van willen weten. Tabak komt in de
17de en 18de eeuw voor in de zin van: iets voortreffelijks, heerlijks. In deze zegsw.
wordt dit mogelijk ironisch toegepast op iets dat men helemaal niet prettig vindt;
vgl. ervan lusten, van de taart krijgen en derg. De uitdr. is echter zeer jong (20ste e.).
Vgl. n° 125 a.
1506. Iemand op zijn tabernakel komen,
hem op zijn huid komen, hem afranselen, hem geducht de waarheid zeggen. Tabernakel is ontleend aan Lat. tabernaculum, dat tent betekent en in de Vulgaat wordt
gebruikt ter vertaling van de Hebreeuwse woorden miskan en móced (tent der samenkomst), en het lichaam van de mens wordt in het N. Test. enige malen genoemd zijn
(aardse) tabernakel, dus vergeleken met een tent, wasarin de ziel huist. Paulus noemt
1 Corinth. 6. vs 19 het lichaam van de christen een tempel des heiligen geestes; vandaar de in de 17de eeuw voorkomende zegswijze iemand op zijn tempel zitten. In
Zuid -Nederland: iemand een slag op zijn kapelle (aangezicht) geven. Vgl. Fr. taber-

nacle, achterste.
1507. Ergens geen tabernakelen bouwen,
er niet voor geruime tijd blijven. De spreekwijze is ontleend aan het verhaal in het
N.T. van de verheerlijking op de berg; zie Matth. 17; Mark. 9 en Luk. 9. Volgens
dat verhaal waren Jakobus, Johannes en Petrus op de berg der verheerlijking en
zagen daar Christus in verheerlijkte gedaante en Mozes en Elia met hem sprekende.
Petrus sprak toen tot Jezus: Heer! 't is goed dat wij hier zijn, laat ons hier drie
tabernakelen bouwen, voor u één, en voor Mozes en Elia één. Vgl. ook de uitdr.
ergens zijn tenten opslaan (Fr. planter, dresser sa tente; Eng. to pitch one's tent
somewhere; to set up one's tent). Vand. het wkw. tabernakelen, ergens (lange tijd)
vertoeven, verblijf houden. Eng. to build a tabernacle; to tabernacle; Fr. ne pas faire
long feu, ergens niet lang blijven; aller planter sa tente sous d'autres cieux, verhuizen
(studentenuitdrukking); fixer son tabernacle, zijn tent opslaan. In Zuid -Nederland:
ergens geen huizeke bouwen.

1508. Het tafellaken doorsnijden (tussen zich en een andere persoon),
de gemeenschap met hem verbreken, niets meer met hem te maken willen hebben.
Vermoedelijk ontleend aan een oud symbolisch rechtsgebruik. Mogelijk naar Hd.
das Tischtuch zerschneiden, dat eerder gestaafd is (maar ook pas in de 19de e.).
1509. De tale Kanaans,
eig. de Hebreeuwse taal, doch fig. gebezigd voor: het spraakgebruik der gelovigen,
der vromen, en bepaaldelijk het spreken in bijbelteksten en aan de bijbel ontleende
termen en zinswendingen. De woorden herinneren aan Jesaja 19:18, waar vermeld
staat dat er vijf steden in Egypteland zijn zullen „sprekende de sprake Kanaäns en
zwerende den Here der heirscharen"; het gebruik in onze zin schijnt in Frankrijk
te zijn ontstaan (Tijdschrift 44, 232).
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1510. Talen naar iets,
gewoonlijk met de ontkenning: niet talen naar iets, er niet naar vragen, er niet naar
verlangen. Sinds begin 17de e. bekend. Het ww. talen betekent hier eig. een gerechtelijke eis instellen, zijn aanspraken doen gelden; in het Mnl. vooral voorkomend
in de uitdr. talen na of naer iet, zijn aanspraken op iets doen gelden; hetzelfde als
iet aentalen, Lat. adorare.

1511. Iemand aan de tand voelen,

zijn kennis of gevoelen onderzoeken; hem aan een streng onderzoek onderwerpen;
trachten uit te vorsen wat hij omtrent iets weet. Deze jonge spreekwijze (20ste e.)
is ontleend aan het keuren van paarden, waarbij men naar de kroon of afwrijvingsvlakte van de tanden de ouderdom bepaalt (vgl. n° 191). Omstreeks het zevende
jaar wanneer de paarden aftands worden, verdwijnt bij hen een holte, de boon, in
die vlakte, zodat men mede hieraan hun ouderdom kan kennen. Hd. einem auf'den
Zahn fu'hlen, d.i. iemand polsen.
1512. De tand des tijds,
een beeld voor de vernielende werking van de tijd, die hier voorgesteld wordt als aan
alles knagende. De uitdr. is niet oorspr. Nederlands, maar vermoedelijk ontleend
aan het Latijn, wsch. aan Ovidius, Metamorphosen 15, 234: tempus edax rerum,
wat Vondel vertaalt met „den tant der vlugtige eeuwen "; Cats spreekt van „tanden
van de jaren ". Mogelijk is de thans gebruikelijke formulering in zwang gekomen
door Shakespeare, die in Measure for measure 5, 1 spreekt van „a forted residence
'gainst the tooth of time". Hd. der Zahn der Zeit.

1513. Tot de tanden gewapend zijn,
geheel, zeer zwaar gewapend; Mnl. gewapent tote in doghen, welke formulering erop wijst dat gewapend hier oorspr. betekent: van wapenrusting voorzien. In Celestina reeds: „hy is ghewapent totten tanden" (P ij r°). Vandaar ook in de 17de eeuw
bij Hooft, Ned. Hist. 25 „etelyken staaken, ten tanden toe, in schulden ", waar wij
thans zouden zeggen tot over de oren; evenzo in Hoofts Brieven „ten tanden toe
bedoven in bezigheit". Ook in het Hd. bis an die Zähne bewaf/net (verschanzt) sein;
in het Eng. to be armed up to the teeth; Fr. être armé jusqu'aux dents en ook être
savant . jusqu aux dents (vgl. avoir de I esprit jusqu au bout des ongles; être quelque
chose jusqu'aux ongles).
1514. Een tang van een wijf,
een boosaardig, kwaad wijf, een Xantippe (zie n° 1762). De oorsprong van deze uit
de oudere literatuur niet bekende uitdr. is onzeker, maar men zal toch wel hebben
te denken aan een overdrachtelijke betekenis van tang als instrument waartussen
men iets vastknijpt. In het Fries spreekt men van in divelstange, helheak, een grimmig wijf; in fule fbarke to (fan) in wif, een vinnig vrouwspersoon; in ynstermint (instrument), een brutaal wezen; dial. is ook bekend een egge van een kerel, een lastige
man; een dissel (bijl), een onaangenaam, onvriendelijk persoon. Onwaarschijnlijk
is de gissing ván M. de Vries dat tang een verkort laag-Maleis woord zou zijn, nl.
setang (Arab. s/eitan), dat voorkomt in orang sétan, een duivels, een boosaardig
mens. Fr. une chipie; une mégère; Hd. eine bó'se Sieben; eine Xanthippe; Eng.
a shrew; a virago; a scold.
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1515. Dat slaat als een tang op een varken,
dat slaat in het geheel niet op elkaar, van een antwoord gezegd dat in het geheel
niet past bij een gedane vraag. De zegswijze moest eig. luiden dat sluit als een tang
op een varken, zoals o.a. staat bij Marnix, Byenc. bl. 60: „Maer sy sullen wel een
lange Neuse krijgen, als sy sien sullen, dat de gantsche Schrift, met de uytlegginghe
der H. Vaderen op onse Lere ten minsten alsoo wel sluyt als een tanghe op een
Vercken". Synoniem waren de uitdr. dat sluyt ghelyck ses vingeren in een handt schoen; dat sluyt als een haspel op eenen vleeschpot (of moespot); vgl. ook het
Zuidndl. dat past gelijk een tang op een hek (onderdeur); dat sluit gelijk een duim
in een hoedje of gelijk een hulle (deksel) op de zee; da stouet (staat) lak in tang oep
in zoeg (zeeg). De vorm met slaan komt pas sinds beg. 19de e. voor. Vgl. Fr. cela
rime comme hallebarde et miséricorde; Hd. das passt wie die Faust aufs Auge; Eng.

that's as fit as a shoulder of mutton/or a sick horse.

1516. Een tantaluskwelling,
kwelling bestaande in het opwekken van een lust of een begeerte die niet kan worden bevredigd; aldus genoemd naar Tantalus, die, volgens de Griekse mythologie,
door de goden was veroordeeld om in de onderwereld eeuwig honger en dorst te
lijden, hoewel hij midden in het water stond, dat evenwel terugweek als hij wilde
drinken, en een boom met vruchten beladen takken boven zijn hoofd uitstrekte,
die zich omhoog verhieven, als hij ze wilde grijpen. Vand. tantaliseren, een tantaluskwelling aandoen. Oude bewijsplaatsen zijn niet bekend. Fr. supplice de
Tantalus; tantaliser qqn.; Hd. Tantalusqualen erdulden lassen; Eng. tantalization;

to tantalise a person.
1517. Iets op het tapijt brengen,
het ter sprake brengen; eig. in de vergadering, waar een groen lakens kleed (het
tapijt, Fr. le tapis) over de tafel ligt, iets ter sprake, ter tafel brengen. Wsch. gevolgd
naar het Fr. (16de e.). Het is ook mogelijk dat de uitdr. een rechtsterm is, en eig. wil
zeggen voor het gerecht brengen; vgl. een aanhaling in Mnl. W. 8, 77: „Ende si
namen den onsaligen prister, ende brachten hem lyfflick ende levende in der vierschaar op die tapite" (eig. het vloerkleed ?). Vgl. Fr. mettre sur le tapis; Hd. etwas
aufs Tapet bringen; Eng. to be of to bring (to put) on the tapis of the carpet.
1518. De teerling is geworpen,
de dobbelsteen is geworpen, het lot is beslist, het besluit is genomen en men kan niet
meer terug. De zegswijze is een vertaling van het Lat. , facta alea est, op zijn beurt
een vertaling van het Gr. JweQQ1ÇO1w xó0oc, volgens de overlevering (Suetonius,
Vita Caesaris 32) door Caesar gezegd, toen hij na lang aarzelen de Rubicon overtrok. Fr. le dé (of le sort) en est , jeté; Hd. der Wiurfel ist getallen; Eng. the die is cast.
1519. Hij weet van Teeuwes noch Meeuwes,
hij weet van niets, van toeten noch blazen; vooral gezegd van een beschonkene.
Men houdt Teeuwes en Meeuwes voor verkortingen van de apostelnamen Mattheus
en Bartholomeus. In de 16de eeuw luidde de uitdr. van Deus (Zebedeus ?) noch Meus
weten; in de 18de eeuw komt ze in de tegenwoordige vorm voor, blijkens Tuinman 1,
blz. 122: hij wist van Teeuwes, noch van Meeuwes. Vgl. Fr. ne savoir rien de rien;
n'avoir ni bouche ni éperon; Hd. weder Gicks noch Gacks wissen; Eng. to know

neither buff nor stve.
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1520. De tekenen des tijds,
de aanwijzingen die het heden geeft voor toekomstige ontwikkelingen. In deze zin
is de uitdr. een variant van het bijbelse de tekenen der tijden dat voorkomt in Matth.
16:3 en waar de bet. is: de verschijnselen waaraan men de tijd, een zeker tijdperk
leert kennen. Hd. ein Zeichen der Zeit; Eng. a sign of the times; Fr. les signes du
temps, de l'époque.
1521. Op zijn tellen passen,
goed opletten, toezien dat men geen fout begaat of niet beetgenomen wordt. Tellen
wordt hierin stellig gevoeld als een znw. mv.; het is derhalve niet wsch. dat het als
een absol. gebruik van het ww. tellen moet worden opgevat (zoals WNT 16, 1443
doet), maar veeleer als: de keren dat men telt: dus als: opletten dat men iedere keer
dat men telt het juiste getal gebruikt. De uitdr. is pas sinds de 19de eeuw bekend
en er zijn geen equivalenten in de moderne talen; het naast erbij staat Eng. to be on
of to mind one's P's and Q's.
1522. Lange tenen hebben,
lichtgeraakt zijn, gauw op zijn tenen getrapt zijn, een omschrijving voor het zich
dadelijk gekrenkt achten door een kritische of spottende opmerking, met zinspeling
op de bijzondere gevoeligheid van de tenen door vaak aanwezige eksterogen. Een
jonge scherts. versterking is radartenen hebben. In de 16de en 17de eeuw ook in
actieve opvatting iemand op de teen of tenen treden, hem in zijn zeer tasten, gevoelig
de waarheid zeggen. Syn. (gewest.) dadelijk op zijn staart getrapt zijn. Fr. marcher
quelqu'un sur le pied; Hd. einem auf die Huhneraugen treten; Eng. to tread on a
persons toes of corns.
1523. De tering naar de nering zetten,
de uitgaven (vertering) regelen naar de verdiensten, naar wat men verdient met zijn
zaken (nering). Reeds in het Mnl. bekend, o.a. in de vorm na der neren die tere
setten. Fr. gouverner sa bouche selon sa bourse; Hd. das Maul nach der Tasche
richten; Eng. to cut one's coat according to one's cloth. — In Z.-Nederl. in dez. zin:
men moet zaaien naar de zak: hoeveel lands men bezaaien kan, hangt ervan af hoe
groot de zak met zaad is.
1524. In de termen vallen,
in aanmerking komen (onder zeker opzicht). De oorspr. zin is blijkbaar: behoren tot
hen op wie de uit het verband blijkende benaming of aanduiding toepasselijk is (daar
de uitdr. niet oud is, is het minder waarschijnlijk dat zij verband houdt met Mnl.
in termen setten, in beraadslaging brengen, aan de orde stellen). — De zegswijze
er zijn geen termen (om iemand te veroordelen b.v.) bewaart een herinnering aan een
verouderde bet. van termen, nl. die van toestand, omstandigheden (WNT 16, 1583).
1525. De teugel vieren,
de vrije loop laten, niet betomen, in toom houden of beteugelen; een uitdr. ontleend
aan het paardrijden: viert men (d.i. laat men schieten) de teugel, dan houdt men het
paard niet in. Reeds bij Anna Bijns in de vorm de teugel (zo)lang geven. Daarnaast
voorh. en nog in Z.-Nederl. de losse, vrije, volle toom geven (aan —), tegenover
de toom of teugel strak of stijf houden. Zie voor het laatste b.v. Celestina: „so en ist
haer nochtans niet mogelic dat sij den toom altijt even stijf sal houden" (E vj v°).
Fr. lacher la bride a quelqu'un; Hd. einem den Zugel schiessen lassen; Eng. to let a
person have his fling; to give a person the bridle; to give reins to the imagination.
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1526. Dat is andere thee!
dat is heel wat anders! Soms met de toevoeging dan thee met witte puntjes (oorspr.
een zeer goede soort van thee, maar iron. genomen voor een slap aftreksel). Ook

dat is andere thee dan koffiedik, dan van Kaatje; dat is andere tabak (dan knaster),
die soort is veel beter, maar ook in Groningen: da's ander thee, ander koffie, dat
is andere praat, dat zegt heel wat anders, hoe klinkt u dat toe? Elders: dat is andere
peen; dat is andere koek dan peperneuten; Fri. dat is oare thé as sloppe koffie (iets
meer dan alledaags). In Zuid -Nederland: dat is andere peper, dat is een andere pi jpe;
dat zijn ander noten; dat is andere cadee; dat is een ander paar mouwen, vertaling
van het Fr. c est une autre paire de manches (waarnaast viola bien une autre chanson), ook in het Eng. that's another pair of sleeves (of shoes, of trousers); that's
another cheese; that's a horse of another colour; Hd. das steht auf einem anderen

Brette; das ist ein (ganz) andres Korn.

Boven zijn theewater zijn. Zie n° 666.
1527. Een ongelovige Thomas,
iemand die niet spoedig iets gelooft, niet gauw te overtuigen is. Herinnering aan de
bijbel, Joh. 20:25: „Doch hij (Thomas) zeide tot hen: Indien ik in Zijne handen
niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steke in het teken der nagelen en steke
mijn hand in Zijne zijde, ik zal geenszins geloven ". Fr. être incrédule comme SaintThomas; it ne croirait pas Dieu sans bons gages; Hd. ein unglaubiger Thomas; Eng.

an unbelieving (of doubting) Thomas.
1528. Ergens thuisliggen,
er niets te zeggen hebben; een nul in het cijfer zijn; op Urk: ij is maer en teuslegger.
Een elliptische uitdr. voor ergens voor een oordje of een blank thuisliggen, dat is
voor een kleinigheid ergens inwonen, in de kost liggen, en omdat men weinig inbrengt ook weinig te zeggen hebben. Vgl. Wolff en Deken, Br. van Abr. Bl. 3, 114:
„'t Is een Wyf, nog veel listiger dan Delila uit den Bybel, daar Samson ook voor een
oortje by t'huis lag." Hiernaast reeds Halma 230, met weglating van de prijs waarvoor men inwoont: „de man leit er maar te huis, dat is, heeft niet in zijn huis te
zeggen". Vgl. in het Fri. it wiif het de broek oan en de man is thuslizzer.
1529. De tijd baart rozen,
door verloop van tijd komt er verzachting voor het leed, verbetering in moeilijke
omstandigheden. Het beeld is: als men maar geduld heeft, ziet men aan de rozestruik, nu nog een doornig, onaantrekkelijk gewas, de mooiste bloemen komen.
Reèds in GDS: „rijt brengt Rosen" (bl. 53); in Celestina: „Daer en is geen dine soe
swaer om draghen in zijnen beghinsel, dat den tijt allengskens niet en versuete"
(E ij v°). Hd. (die) Zeit bringt Rosen; mit der Zeit p fluckt man Rosen; Eng. time

and straw make medlars ripe.
1530. De tijd zal het leren,
aanmaning tot geduld: als men maar rustig afwacht, zal wel blijken hoe de zaak zich
ontwikkelt, wat er gebeuren zal. Tijd staat hier metonymisch voor: het verlopen van
de tijd. Reeds bij Servilius en Sartorius (I, 7, 10); bij Gruterus Ill, 133 in de vorm
„Den tyt leert vroetschap".
Hd. die Zeit wird's lehren of bringen; Fr. tout avec le temps; Eng. time discloses of

reveals all things.
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1531. Tijd is geld,
vertaling van Eng. time is money; in deze formulering afkomstig van Benjamin
Franklin, maar teruggaand op een veel oudere gedachte, o.a. reeds bij Bacon in zijn
Essays voorkomend (Of Dispatch): „Time is the measure of business, as money is
of wares".
1532. Optil zijn,
op komst zijn, staan te gebeuren, ophanden zijn. Voorheen in til zijn, waarin til
het verbale abstractum is van tillen, heffen. In til betekende oorspr. in de weer, aan
het werk; zie Plantijn: „vroech in til zijn, estre matineux, estre matin en besongne";
sinds de 17de eeuw in ('t) til zijn, gaande zijn, aan de gang zijn. Uit de bet. van aan
de gang, in uitvoering zijn, vloeit die van ophanden zijn gemakkelijk voort. Fr.
s'approcher; se préparer; Hd. im Anzug sein; Eng. to be at hand; to be brewing.
1533. Wie bij (of aan) de weg timmert, heeft veel berechts,
wie in het openbaar handelt, staat aan elke kritiek bloot. Timmeren is hier op te
vatten als bouwen: het doelt op iemand die zijn huis vlak aan de openbare weg
bouwt, zodat iedere voorbijganger er zijn mening over kan zeggen. Berecht is een
wisselvorm van bericht en betekent terechtwijzing. Prov. Comm. 232; GDS 28:
„Weel (wie) by den wege timmert, die heft veele meysters". Ook: wie timmert aan de
weg, hoort allemans gezeg; wie timmert aan den dijk, heeft veel bekijk, d.w.z. wanneer iemand iets in het openbaar doet, staat hij bloot aan de kritiek, de bedilling
van velen. Vgl. Cats 1, blz. 523: „Als yemant timmert aen de straet, daer yeder komt,
daer yeder gaet, Daer al de werelt mal en vroet, magh sien al wat den metser doet,
Die staet dan uyt aen alle kant het oordeel van het gantsche lant". Fr. quiconque

bátit sur la rue, doit s'attendre a la critique des passants; Hd. wer da bauet an den
Strassen, soil die Leute reden lassen; wer auf ' dem Mark te singt dem bellt , jeder
Hund ins Lied; Eng. he who buildeth in the street, many masters has to meet.

1534. Een politieke tinnegieter,
iemand die een groot woord heeft in politieke aangelegenheden, zonder er verstand
van te hebben. De benaming is ontleend aan een in 1723 door de Deen Ludvig v.
Holberg uitgegeven blijspel den politiske Kandestöber, waarin zo iemand belachelijk
wordt voorgesteld en dat in 1766 voor het eerst in het Ndl. werd vertaald onder de
titel De staatkundige Tingieter. Vgl. Hd. Kannegiesser, Kannegiesserei (Ndl. tinnegieterij) en een ww. kannegiessern; Eng. pothouse politician; Fr. discoureur d estaminet.
1535. Geen tittel of jota,
hoegenaamd niets. Deze uitdrukking is ontleend aan de bijbel, Matth. 5: 18 of Luc.
16:17. De jod is de kleinste Hebreeuwse letter, terwijl men onder tittel te verstaan
heeft de kleine puntjes of haaltjes waardoor sommige Hebreeuwse medeklinkers van
elkander onderscheiden zijn, b.v. de sjin en de sin. Hd. kein Tuttelchen (Titelchen);
kein Jota; Eng. not ajot; no jot or tittle; Fr. pas unjota.

1535a. Dat is (nog) toekomstmuziek,
gezegd van iets dat na verloop van jaren misschien mogelijk zal blijken of zal gebeuren, maar op het ogenblik nog niet te verwezenlijken is. Toekomstmuziek is een vert.
van Hd. Zukunftsmusik, maar de bet. is verschoven. „Musik der Zukunft" en „Zukunftsmusik" werden in de Duitse muzikale kritiek in de jaren '50 van de 19de eeuw
in meer of minder denigrerende zin gebezigd met betr. tot de muziek van Berlioz
en van Wagner (zie uitvoerig Buchmann, Gefl. Worte). In het Ndl. gebruik wordt
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de term opgevat in de zin van: iets dat toekomstige dingen aankondigt, een voorklank, een nog maar van verre gehoord geluid waarvan men nog niet precies weet
wat het inhoudt. In andere talen is dit gebruik niet bekend.
1536. De toets (kunnen) doorstaan,
bestand zijn tegen de proef, het onderzoek, deugdelijk bevonden worden; eig. gezegd
van goud, welks gehalte door middel van een toetssteen onderzocht wordt. Vgl.
het 17de-eeuwse toets houden, hetzelfde als proef houden (zie b.v. Vondel, Aen=
leidingh: „De hemelsche Poëzy moet op den toetssteen van een beslepen oordeel
proef houden"), vanwaar het adj. proefhoudend, Hd. probehaltig. Fr. soutenir
l'épreuve; Hd. die Probe bestehen, aushalten; Eng. to stand the test.
1537. De tol aan de natuur betalen,
sterven, een natuurlijke dood sterven; Mnl. der naturen (of der werelt) scout (of
recht) betalen. De zegswijze herinnert aan het niet-spreekwoordelijke Latijn: naturae
debitum reddere (Nepos). Vgl. als soortgelijke wending de tol aan Neptunus betalen,
overgeven tengevolge van zeeziekte. Fr. payer le tribut of sa dette a la nature; Hd.
die Schuld der Natur bezahlen; Eng. to pay the debt of nature.
1538. Over de tong gaan,
besproken worden, het onderwerp der gesprekken zijn (in ongunstige zin); iemand
over de tong halen, hem bespreken. Voorheen over de tong rijden, Mnl. up den bec
riden; Kiliaan: „rijden op de tonghe. Adag diffamari; sinistra fama divulgari" (nog
in Z.-Nederl. bekend). Het beeld is dat iemands naam gedurig in de gesprekken
voorkomt, in de mond genomen wordt. In de 17de eeuw zeide men ook op de tong
zijn (ook van een liedje in de zin van: algemeen gezongen worden) en iemand op de
tong brengen; in het Fries: op 'e tromme wêze; in Zuidnederl. dialect op de tong
dansen. Voorts in dezelfde zin op de praat zijn of raken (niet alg. meer). Fr. . faire
l'entretien public; être dans toutes les bouches; être sur le tapis; Hd. in aller Leute
Munde sein; ins Gerede kommen; Eng. to be in everybody's mouth; to be talked
about.
.

1539. Iemand de tong schrapen,
een vrijwel verouderde uitdrukking voor: iemand op slimme wijze uithoren, trachten
iets van hem te weten te komen; eig. alles van zijn tong halen wat erop kan liggen,
wat hij zou kunnen zeggen. In Zuid-Nederland: iemands tonge vlaan (vladen, villen),
pellen of pelen. Vgl. Kiliaan 573: „schrabben iemands tonge. Adag. j. wt-haelen,
examinare incautum"; 676: „tonghschrabben, callide expiscari (d.i. uitvissen), indagare" (navorsen). ToQnt iemand zich niet bereid alles te vertellen wat hij weet, dan
zegt men dat hij niet het achterste van zijn tong laat zien. Fr. tirer les vers du nez
a quelqu'un; Hd. jemand die Wurmer aus der Nase ziehen; Eng. to pick (of to suck)
a person's brains; to pump a person (dry).
1540. Hij is goed van de tongriem gesneden,
hij kan goed praten, weet zijn mondje te roeren, hetzelfde als hij is van de spanader
(Hd. Spannader) gesneden. Sinds begin 17de e. bekend. Beide woorden tongriem en
spanader betekenen een band (eig. een slijmhuidplooi, naar vroeger gebruik zenuw
genoemd) onder de tong, die bij sommige kinderen doorgesneden wordt, wanneer
de tong zich niet vrij genoeg kan bewegen en de spraak belemmerd wordt. Vgl. een
aanhaling bij De Bo, 1062: „Men moet sommighe kinderen de tonghe eensdeels los
maecken ende slaken van eenighe banden te seer nae in 't paleys (verhemelte) des
mondts bindende ende spannende: d'welck men uyt sulcks oock de span-adere heet"
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(uit J. David, Christ. Waerseggher, Antwerpen, 1603). Fr. avoir le , filet coupé; avoir
la longue (of le coquet) bien pendue (of bien off lée, déliée); Hd. ein gutes Mundwerk, Mundstuck haben; dial. eine Schwarte haben; Eng. to have the gift of the gab;
to have a well-oiled tongue; to have one's tongue well hung.

1541. De toon aangeven,
eig. de grondtoon laten horen, wanneer de zang ingericht of de instrumenten
gestemd moeten worden; bij overdracht: in een gezelschap, een vereniging enz. de
persoon zijn die het voorbeeld geeft, en naar wie de overigen zich richten. Sinds
de 18de e. bekend, wsch. naar Fr. donner le ton. Hd. den Ton angeben; Eng. to give
the tone, to call the tune.
1542. Een andere toon aanslaan,
op een andere (meer of minder vriendelijke) toon beginnen te spreken. Een toon
aanslaan betekent eig.: door op een toets te slaan een zekere toon voortbrengen;
bij overdracht bezigt men het met betr. tot de gemoedsstemming die men door zijn
woorden of vooral door zekere stembuiging laat blijken. Door contaminatie met
op hoge toon spreken, waarin hoog eig. betekent luid, en in fig. zin hooghartig,
uit de hoogte, is men ook gaan zeggen een hoge toon aanslaan in dezelfde zin. Doordat toon in dit en soortgelijk verband veelal met een ongunstige kwalificatie werd
verbonden, kreeg ook toon op zich zelf een ongunstige bet., nl. die van aanmatigende wijze van spreken: hij spreekt altijd op zo'n toon; een toon aanslaan = op hoge
toon spreken. In tegenovergest. zin: een toontje lager zingen, spreken en derg.,
bescheidener spreken, zich minder overmoedig tonen (reeds begin 17de eeuw in gebruik). Vgl. Hd. einen anderen (hohen, sanfteren) Ton anstimmen, anschlagen; eine
andre Saite anschlagen; die Saiten andern; gelinde Saiten aufziehen; Fr. changer
de note, de gamme, de ton; ne haussez pas tant la chanterelle, sla niet zulk een hoge
toon aan; tgov. baisser le ton; déchanter; Eng. to change one's tone; to sing small;
to pipe down; to speak in a sharp key; to talk in a high strain.
1543. Hoog van de toren blazen,
een groot woord hebben, een hoge toon aanslaan; eig. gezegd van de torenwachter,
die hoog, d.i. luid blaast bij onraad. Niet voor de 19de e. opgetekend. Vgl.het
vroegere vijanden, moord en brand blazen, thans nog alarm blazen. Er zijn geen
equivalenten in de moderne talen.
1544. In (het) touw zijn,
in de weer, druk bezig zijn (gewoonlijk met een tijdbepaling verbonden). Touw is
hier genomen van de strengen van een tuig, waarin een paard voor ploeg of vrachtwagen gespannen is. Zie b.v. Westerbaen, Ged. 2, 104: „Och hoe geluckigh zyn dees
hooghverlichte mannen, terwyl sy besigh syn en in het tou gespannen" = ingespannen bezig zijn; 2, bl. 16: „Hoogtegeleerde mannen, die haer altijds in 't tou van
besigheden spannen". Zonder spannen sinds eind 18de e. bekend. Vgl. in het gareel
draven, zwoegen, Zaans in 't haam (gareel) zijn, dat ook in Limburg bekend is, en
het Hagelandse in de strengen staan, aangespannen zijn, lastige arbeid doen; iemand
in de stringe zetten, iemand hard doen arbeiden, dat herinnert aan het Hd. ins
Geschirr gehen; sich ins Geschirr legen en sich anstrengen; ook kent men in het Hd.
im Joche sein en sich ins Zeug legen; sich in die Strange legen. Fr. être attelé a sa
tache, a un long travail; Eng. to be in harness.
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1545. Iets op (het) touw zetten,
het gaan ondernemen. Touw is hier getouw en de uitdr. doelt eig. op de schering die
opgespannen wordt; fig. gebruikt in toepassing op arbeid voor de geest, waarvoor
men een plan maakt, dat vervolgens moet worden uitgewerkt. Niet voor de 19de e.
opgetekend en mogelijk gevolgd naar het Fr. Vgl. Eng. to weave a plot, een komplot smeden; iemand iets berokkenen, eig. het voor hem op het rokken (vgl. spinrokken) winden; Mn!. iets beweven, en het Hd. etwas anzetteln (een samenzwering).
In Groningen en Oost-Friesland: iets •op stel (= weefstel, weefgetouw) zetten. Vgl.
Fr. mettre (of avoir qqch.) sur le métier of le chantier; Hd. etw. anstellen, veranstalten; in Angriff nehmen; Eng. to place on the stocks. Vgl. ook iets opzetten,
beginnen, beramen, en een boos opzet.
1546. Men kan er geen touw aan vastknopen,
men kan er niets van begrijpen; men heeft er geen „houvast" aan, men kan er geen
kop aan krijgen; in het Zaans ik kan er geen onderband an vast krijgen of ik kan
er geen onderband van krijgen. De zegswijze is ontleend aan het zeewezen. Men zei
vroeger daar is geen touw aan te beleggen in de zin van „het is niet bequaam, om
daar een touw aan te binden" (Winschooten, bl. 19). Oorspr. wil men dus hiermee
zeggen: daaraan kan niets, of kan geen schip door middel van een touw vastgemaakt
worden, daaraan heeft men geen houvast. Thans bij verdere overdracht en met vervanging van de vakterm beleggen door het algemene vastknopen, ook van verhalen
en redeneringen waarin het verband ontbreekt, die niet sluiten, waarvan men niets
begrijpt. Vgl. Fr. je ne sais a quel bout le prendre; it n'y a ni rime ni raison à tout ce
qu'il dit; Hd. sich nicht aus dem Haufe (of aus der Sache)(inden kónnen; sich auf(of
aus) etwas keinen Vers machen kónnen; Eng. I cannot make head or tail of it; I can
make neither chalk nor cheese of the story.
1547. Als bij (door of met een) toverslag,
gebezigd met betr. tot plotseling intredende veranderingen waarvoor geen directe
verklaring aanwezig is, b.v. „als bij toverslag waren al zijn kwalen verdwenen".
Toverslag is een slag of het slaan met een toverroede, een roede (stok of staf) die
tovenaars en tovenaressen als vast attribuut dragen en waarmee zij hun magische
handelingen verrichten. De uitdr. is niet voor de 19de e. opgetekend.
Hd. wie mit einem of durch Zauberschlag; Eng. as if by magic; Fr. comme par enchantement of d'un coup de baguette.
1548. De tramontane kwijt zijn,
de koers kwijt zijn, zijn bezinning verloren hebben; ook: dronken zijn. Tramontane
(soms verbasterd tot tranemontane en ook wel als een mv., tranemontanen, opgevat)
is een Italiaans woord dat oorspr. noordenwind betekent (de wind die van over de
bergen, de Alpen, komt), maar bij uitbr. ook gebezigd wordt voor het Noorden en
vervolgens ook voor de poolster, het belangrijkste richtpunt aan de sterrenhemel voor
de zeeman. Als men die ster kwijt is, niet kan zien, raakt men licht uit de koers;
vandaar de fig. toepassing, die sinds de 17de e. bekend is. Fr. perdre la tramontane, le
nord of la carte; Eng. to lose one's bearings; to be quite at sea.
1549. Tranen met tuiten schreien,
grote, dikke tranen schreien (Mn!. vloetogen); vooral van kinderen gezegd, die om
een kleinigheid zich zeer aanstellen. Tranen met tuiten (reeds bij Bredero) zijn eig.
grote dikke tranen, die van boven in een tuit, een punt, uitlopen (vgl. peentjes
zweten bij n° 1303). Vgl. Nd. schnapplange Tranen weinen; dial. he weenet Trahnen
als gehle Wörteln; Fr. pleurer comme un veau, unefontaine, comme une Madeleine;
pleurer a chaudes larmes; Eng. to weep bitterly, copiously; to blubber like a whale.
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1550. In de tredmolen lopen,
gezegd van iemand die de sleur der dagelijkse, geestdodende bezigheden volgt, evenals een dier dat in de tredmolen altijd hetzelfde machinale werk verricht. In de 17de
eeuw in de rosmolen') lopen, d.i. „gestaadig, en zonder ophouden met sijn daagelijksen arbeid, en beroep beesig sijn" (Winschooten 157); Sewel 681: „in de ros
to eat one's bread in sorrow, to have a great deal of trouble to earn-meulnop,
one's bread".

1551. Iemand een trek spelen,
een thans verouderde uitdr. voor: iemand een poets bakken. In de middeleeuwen
bestond het znw. treke (list, treek) en het ww. treken (bedriegen), vanwaar trekere,
treckere (bedrieger). Kil. vermeld: „treke, treck, ,fallacio, ars, laqueus". Dezelfde
ontwikkeling der bet. neemt men waar bij het 17de-eeuwse tooch en tuck (Hd.
Tucke) en het tegenw. streek, waar zich uit de bet. trek die van handigheid (vgl. slag),
slimheid, list kan hebben ontwikkeld. Vgl. Fr. jouer un tour a qqn.; Hd. einem
einen Streich spielen; Eng. to play a trick upon one. — Hiernaast sinds beg. 19de e.
zijn trekken thuis krijgen, op zijn beurt er inlopen, zijn loon krijgen (voor de trek
die men een ander gespeeld heeft). Of moet hierbij aan trek = slag (in het kaartspel)
gedacht worden? Aan zijn trekken komen, binnenkrijgen wat men nodig heeft of
wenst, is een uitdr. die mogelijk aan de branderij (jeneverstokerij) ontleend is; trek
is het aantal liters brandewijn dat uit een bep. hoeveelheid grondstof gestookt kan
worden en waarvan opgave gedaan wordt aan de belastingdienst (Ts. v. Taal en Lett.
6, 80; niet overtuigend).
In troebel water vissen. Zie n° 1705.
1552. Iemand troef geven,
hem slagen geven; ook iemand flink te woord staan, hem duchtig de waarheid
zeggen, hem aftroeven (zie ald.). Deze in de alg. taal niet meer gangbare, sinds de
17de e. bekende uitdr. is ontleend aan het kaartspel, waarin de troef de kaart is
waarmee de andere kaarten genomen of geslagen kunnen worden. Er bestaat ook
een ww. troeven met de bet. slaan, afrossen, waarvan het onzeker is of het identiek

is met troeven = aftroeven, een kaart nemen of slaan. Vgl. het Zuidndl. iemand een
pandoering draaien, geven en een pandoering kragen, een pak slaag krijgen; pandoer geven, krijgen, slagen geven of krijgen; troef' uitgaan, hard tegen iemand uitvaren, en het Groningse van jas (= troefboer) kriegen, slaag of een berisping krijgen.
Vgl. Fr. atout, oorveeg; dauber, rembarrer quelqu'un; donner a qqn. son paquet;
Hd. einen abtrumpfen; einem die Feige weisen; Eng. to snub a person; to give a person a snub, gas.
Eveneens zijn aan het kaartspel ontleend de uitdr. zijn laatste troef uitspelen (Hd.
1) Een tredmolen (Hd. Trettmuhle; Eng. treadmill; Fr. treuil a tambour) is niet hetzelfde als
een rosmolen, zuidndl. roskot, orsekot, peerdekot; Fr. moulin a chevaux (of a manege; Hd.
Pferdemuhle; Eng. horse-mill); onder de eerste verstaat men een molen die in beweging
gebracht wordt door een draaiend rad, op welks uitstekende planken door een mens of een dier
(hond) getrapt wordt. Ook als strafwerktuig werd zulk een molen (Fr. moulin a marcher)
gebruikt; de veroordeelde moet het rad in beweging houden en hield zich daarbij aan een lat
boven zijn hoofd vast. Trapte hij niet, dan liep hij gevaar door de planken gekwetst te worden;
trapte hij mis, dan had hij kans verbrijzeld te worden. In onze zegswijze wordt niet zulk een
tredmolen bedoeld, maar moet aan de rosmolen gedacht worden, d.i. een molen (een draaimolen of een kalkmolen) die door een paard in beweging wordt gebracht, waarbij het dier
altijd in dezelfde kring rondloopt.
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den letzten Trumpf ausspielen; Eng. to play out one's trumps), zijn laatste middel
beproeven, waarvoor men hier en daar in Zuid -Nederland zegt zijn lesten knikker
in de o zetten en vroeger bij ons zijn laatste brood bijzetten (Eng. to play one's last
trump; Fr. avoir recours au dernier moyen; essayer une dernière planche de salut),
en armoe is troef, er heerst voortdurend armoede, dat ook in Zuid-Nederland
bekend is en te vergelijken is met het dial. Hd. da ist Treff (= Fr. trèfle), Schellen
(in het kaartspel ruiten, maar ooit = Maulschellen) Trumpf, daar vallen klappen,
daar is schoppen troef, zoals onze voorouders zouden zeggen, en da ist , jetzt Dreck
Trumpf, daar ziet het er slecht uit.
1553. Met stille trom vertrekken,
zich in stilte uit de voeten maken. Eig. gezegd van de aftocht van een leger of een
troep soldaten, waarbij men zonder signalen, heimelijk wegtrekt. De fig. toepassing
reeds ± 1600. Het tegendeel wordt uitgedrukt door met vliegend vaandel en slaande
trom, bepaaldelijk als eervolle aftocht na een capitulatie (reeds eind 16de e.). Fr.
déloger sans tambour ni trompette, décamper a la sourdine; Hd. ohne Sang and
Klang abgehen; Eng. leave without drum or trumpet.
Zo zijn we niet getrouwd. Zie n° 492.
1554. Iemand om de tuin leiden,
iemand beetnemen, bij de neus hebben, vroeger ook iemand omleiden (Lat. circumducere aliquem) of bij de neus omleiden. Tuin heeft hier nog de oorspr. bet. van
omheining (vgl. omtuinen, houttuinen, teertuinen), zodat de uitdr. eig. wil zeggen:
iemand niet in de hof, maar eromheen leiden; bij overdr. het ware niet mededelen,
bedriegen. Tenminste sinds beg. 17de e. bekend. Vgl. het dial. met iemand langs de
muur lopen, hem voor de gek houden. Fr. donner le change, donner le torquet a
quelqu'un; Hd. einen hinters (unters, ums) Licht fuhren;Eng. to come round a person; to do a person brown.
Zijn oren zullen tuiten. Zie bij Oren.
1555. Tuk zijn op iets,
er begering naar, heet op zijn. Dit bnw. tuk behoort bij de stam van het ww. tukken,
tokken (Hd. zucken), trekken, rukken (vgl. tokkelen) en betekent waarschijnlijk
eig.: naar iets toe getrokken, en vervolgens trek hebbend in iets, begerig, verlangend, gretig. Zie b.v. Vondel, Hippolytus vs. 160: „Dit vernuft, dat tuck had ingedroncken d'Atheensche wetenschap"; Hecuba vs. 38: „Tuck op schelmeryen",
en vgl. Gron. toek, flink, en ook begerig. Tegenwoordig kent men in Zuid-Nederland
nog een znw. tuk in de zin van trek, tocht, begeerte, lust naar iets en zegt men aldaar: tuk hebben voor de studie; de zieke begint tuk te krijgen achter 't eten enz.
Vgl. ook de dial. uitdr. in iets geen haal hebben; Fri. gjin hael habbe, geen genoegen
hebben. Tuk in de zegsw. tuk hebben, beet hebben (bij 't vissen) is van dezelfde stam.
Fr. être avide de, ardent a quelque chose; Hd. versessen, erpicht auf etwas sein;
Eng. to be desirous, fond of; to be hot, keen upon.
1556. Een tukje doen,
een middagslaapje doen, tukkebollen of ook tukken, zoals de Vlamingen zeggen.
Dit znw. behoort, evenals het bovengenoemde adjectief, bij het ww. tukken in de
zin van talmen, dralen, toeven, slapen; vgl. het Zuidndl. een trek, een treksken,
een trok doen, geheel in dezelfde zin als een tukje, een tuksken doen, halen, dat
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eveneens in Vlaanderen niet onbekend is l ). In de Zaanstreek en elders in Noord Holland spreekt men van 'en tokkie doen, een hazetokkie, een middagtokkie, en
kent men een ww. tokken, een slaapje doen, ook in zich vertokken, zich verslapen.
Fra. faire un (petit) somme; piquer son chien; Hd. ein Schldfchen halten, machen;
Eng. to take (of catch) a nap, forty winks; to snooze.
1557. Een twistappel vormen,
een voorwerp van twist uitmaken. De twistappel is eig. de gouden appel die door
Eris, de godin van de twist, onder de gasten ter bruiloft van Peleus en Thetis geworpen werd, met het opschrift „voor de schoonste "; Hera (Juno), Athene (Minerva)
en Aphrodite (Venus) betwistten hem elkaar en door de herder Paris, die op bevel
van Zeus als scheidsrechter was aangewezen, werd hij aan Aphrodite, de godin der
schoonheid toegewezen. Fr. pomme de discorde; Hd. Apfel der Zwietracht, Zankapfel; Eng. apple of discord; a bone of contention of discord.

1) Vercoullie leidt tukje af van dial. tukken, tukke bollen, wegens de tukken van het hoofd van
hem die zittend slaapt. Vgl. tan het Fri. knip(per)ke, middagslaapje.
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1558. Uien tappen,
aardigheden ten beste geven, moppen vertellen; vgl. een juin slaan, zoals wel in de
studententaal gezegd wordt. Hoogstwaarschijnlijk wordt deze naam aan een aardigheid gegeven, omdat ook een ui het oog doet tranen en dus dezelfde uitwerking
heeft als een grap. Franck-v. Wijk denkt aan een overgang als bij mop en bak. Vgl.
Hd. ulken, ulkig (uiig) naast Ulk (grap), dat in het Nederrijns siepel, ui betekent.
1559. Elk meent zijn uil een valk te zijn,
ieder houdt het zijne (zijn kinderen, zijn werk, zijn liefje) voor uitnemend. De uil
wordt hier genoemd als iets. minderwaardigs, lelijks, vergeleken bij de valk, die een
geëerde en bewonderde vogel is, vooral in de tijd van de valkerij (minder waarschijnlijk is dat gezinspeeld wordt op het gebruik van de uil voor de vogelvangst). In deze
vorm sinds de 17de eeuw aangetroffen, waarnaast o.a. „elck dunckt sijn uyltje een
duyfjen te zijn". Soortgelijke spr. zijn echter al heel oud; vgl. Mlat. quisquis amat
ranam, ranam putat esse Dianam; 16de eeuw: „elck laet hem duncken dat syn bruyt
die schoonste is" (GDS 33). Vgl. Fr. chacun croit que ses aeufs ont deux jaunes (of
boulettes); Hd. jeder halt seine Eule fur einen Falken of jeder sieht seine Eule fur
eine Nachtigall an; Eng. every one thinks his own geese swans; all his geese are

swans.
1560. Een uiltje knappen of vangen,
een (middag)slaapje doen, naar het lek (of het lekken van de goot) luisteren. Hoe
deze uitdr. verklaard moet worden, is niet duidelijk; het vangen van een uiltje (een
vlinder) kan alleen door een vlugge beweging geschieden en het is dus geen geschikt
beeld voor even een slaapje doen. Ook de gedachte aan „zich even afzonderen"
komt er nauwelijks bij te pas. Opmerkelijk is dat in zeemanstaal een uiltje vangen
betekent: door onoplettendheid van de stuurman plotseling overstag gaan, door de
wind gaan. Daar dit juist het geval zal zijn als de stuurman slaperig is, of even
indut, mag men misschien aannemen dat de uitdr. in deze toepassing het eerst
gebezigd is-; hoe dan echter het overstag gaan aangeduid geworden is met een uiltje
vangen is ook niet duidelijk. De uitdr. komt in de 17de -eeuw o.a. voor bij Hooft,
Ged. 2, 463; Heemskerk, Minnekunst (anno 1626), bl. 459: „'t Soete groen, tot een
verwonder Lancx het water weeldrigh groeyt, Dat het vruchtbaerlyck besproeyt.
't Welck my 's middaghs doet verlanghen Om een uiltjen op te vanghen: Waer ick
't slapen vind so soet Als ghy op u pluym-bed doet." Te vergelijken is de Groningse
uitdr. vlinder knippen, spijbelen; het Hd. eine Eulefangen, „ein Mittagsschlafchen
halten"; een puisje vangen (zie ald.).
1561. Iemand een uitbrander geven,
hem een hevig standje, een ernstige berisping geven. Uitbrander is afgeleid van het
ww. uitbranden, door vuur zuiveren; de uitdr. is dus te vergelijken met het 17deeeuwse iemand uitwassen en met iemand de mantel uitvegen (n° 1023), een schrobbering geven (eig. op een ruwe wijze boenen), het hoofd (Zuidndl. de bol) wassen,
(Zuidndl.) iemands frak uitborstelen, iemands leder kloppen. Fr. faire une algarade
a quelqu'un; donner un savon a qqn.; Hd. jemand einen Wischer geben; einen herunterputzen; einen bräunen, ausbräunen, striegeln; Eng. to give a person a wigging,

a setdown; to pitch into a person.
1562. Uitentreuren,
zonder ophouden, onverpoosd (tot vervelens toe); eig. buiten, zonder treuren (eertijds ook sonder treuren), dat is: vrolijk, waaruit zich de betekenis van flink, onverpoosd, onvermoeid geleidelijk heeft ontwikkeld. Reeds door Sartorius vermeld
(III, 3, 21).
324

1562a. Uitgekookt zijn,
uitgeslapen zijn, bijzonder slim, gewiekst. Uitgekookt is een vert. van Hd. ausgekocht,
en dit is een volksetymologische formatie bij Barg.-jidd. kochem, hetzelfde als Ndl.
goochem.
1563. Niets uit te staan hebben met,
niets te maken hebben met. Utestaan betekent in het Mn!. onafgedaan zijn; ute
staande hebben met, een geschil hebben met, een zaak die nog hangende is; bij
Plantijn: „yet wtstaans met yemanden hebben, avoir quelque affaire ou different
avec aucun' dus „te doen" hebben met —, waaruit de hedendaagse opvatting vanzelf voortvloeit (in Z.-Nederl. nog thans (geen) uitstaans hebben met, (niet) te maken
hebben met).
.

,1564. Uitstel is geen afstel,
al verricht men iets niet dadelijk, men ziet er daarom nog niet van af. Wsch. naar
Lat. quod differtur non aufertur, vanwaar ook Hd. aufgeschoben ist nicht aufgehoben; Eng. forbearance is no acquittance; Fr. ce qui est différé nest pas perdu.
In het Mn!. beiden en is geen verlaet.
1565. Een Uriasbrief,
een brier die de brenger ongeluk brengt. Ontleend aan het verhaal in de bijbel dat
men vindt in 2 Sam. 11. Hd. Uriasbrief; Uriasbriefe tragen (in het Fr. en Eng. niet
spreekwoordelijk bekend).
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1566. Het vaantje strijken,
het opgeven; flauwvallen of sterven. Het beeld spreekt voor zichzelf; vgl. de vlag
strijken. Reeds in GDS; „Men sal tvaenken niet ligghen laten (die moet niet verloren
gheven)" (bl. 4).
1567. Hoe vaart ge?
verouderde uitdr. waarmee men vraagt naar iemands lichamelijke welstand. Zij is
niet ontleend aan het bedrijf van de schipper, maar varen heeft hier nog de oudste
betekenis van gaan bewaard, die men ook aantreft in hemelvaart, bedevaart, voortvarend, kruisvaarders, iets laten varen, enz. Hoe vaart ge wil dus eigenlijk zeggen
hoe gaat ge, hoe is het met u gesteld. Reeds in het Mnl. werd varen gebruikt in deze
zin van zich bevinden, leven, gesteld zijn; vandaar: vaarwel! Vgl. het l7de-eeuwse
hoe vaertet naast het tegenwoordige hoe gaat het u, of, met een voornaamwoord
of een zelfstandig naamwoord in de 3de naamval, hoe gaat het u, waarnaast dial.
(o.a. te Dordrecht) hoe gaat (of zelfs ga) u? Fr. comment allez-vous? comment c a
va? comment vous portez-vous? Hd. wie gehts (Ihnen)?; was machen Sie?; Eng.
how do you do?; how are you? Vgl. ook n° 1574.
,

1568. Uit een ander vaatje tappen,
anders dan te voren spreken of doen, uit een andere grondtoon spelen; eig. iemand
iets anders te drinken geven, iets anders voorzetten; vgl. voor een soortgelijke overdracht het Mnl. enen (iemand) mede blanden, enen een bier brouwen, scencken;
zoete broodjes bakken enz. In de 17de eeuw komt de uitdr. voor bij Starter, Friesche
Lusthof 409: „Nou geef ick Lysje de sack, ick tap het nou uyt een aer vaetje, Wangt
sint ick myn parmantigh aesingt begon te steken onder de groote Moncksieurs,
Kreegh ick van puyck van Meysjes niet dan al te veel keurs." In die tijd zei men ook
uit het beste vaatje tappen, iemand lief, zeer vriendelijk toespreken. Vgl. het 17deeeuwse uit een ander boek praten en het Fr. en voici d'une autre cuvée, „se dit lorsque,

après avoir entendu un conte plaisant, quelqu'un en commence un autre".

Hd. aus einem andern Fasse gehen, „ganz anders aussehen"; ein andres Fass anstechen; ein neues Fässchen anstechen; etwas in ein andres Fass schlagen.
1569. Mijn vader is geen bremer of breeuwer,
gewoonlijk met de toevoeging ik laat mij het werk niet uit de handen nemen, antwoord van iem. wie men het werk uit de handen wil nemen, die het dus moet opgeven, het onvoltooid moet laten. Dat uit dit breeuwer later bremer verbasterd zou
zijn en de zegswijze oorspronkelijk een woordspeling tussen twee betekenissen van
werk zou bevatten (een breeuwer, een werkman die de naden van schepen dicht
stopt, geeft werk, geplozen touw, uit handen), wordt door de oudste plaatsen, waar
Bremer en niet breeuwer staat (Winschooten 6: „het Varken de keel afsteeken en
dan laaten leggen beteekent evenveel, als een Breemer sijn en meunniken werk
doen"), niet bewezen en is bovendien zeer onwaarschijnlijk, daar thans Bremer
niet anders kan betekenen dan inwoner van de stad Bremen. Van deze plaats is geen
enkel algemeen bekend historisch voorval te vermelden, dat aanleiding zou kunnen
geven tot het gebruiken van Bremer in de bedoelde zin, zodat het alle schijn heeft,
dat de verandering van Bremer in breeuwer door de oudere taalkundigen als noodmiddel is bedacht, om de uitdrukking te kunnen verklaren.
1570. Tot zijn vaderen gaan,
sterven en tot zijn voorvaderen verzameld worden. Ontleend aan de bijbel, Gen.
15: 15: „En gij zult tot uwe vaderen gaan met vrede: gij zult in ouderdom begraven
worden". Vgl. het Lat. ad patres, dat men in de Vulgaat leest (Tu autem ibis ad
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patres tuos) en ook in Ndl. context gebezigd wordt. Fr. aller rejoindre ses pères;
être allé ad patres; Hd. zu seinen Vätern versammelt werden; Eng. to be gathered
to one's fathers.

1571. Voor het vaderland weg,
in het ruwe, zonder kiezen; ook: zonder complimenten. In het Wvl. en het Fri. betekent deze uitdr.: geweldig, buitenmate of onophoudelijk. Het beeld is blijkbaar
dat men iets doet als het ware het voor het vaderland, wat enerzijds kan leiden tot
de opvatting: met ijver en vandaar tot erg, geweldig, en anderzijds tot de betekenis:
zonder zichzelf of anderen te ontzien, zonder omslag. Geheel overtuigend is deze
verklaring echter niet. De uitdr. is niet oud en er zijn geen equivalenten in de mod.
talen.
1572. (Het gaat) met vallen en opstaan,
het gaat niet zonder falen, zonder fouten te maken, maar al lerende, telkens tot
beter inzicht komende, en aldus komt men er ten slotte, bereikt men het gestelde
doel. Vallen wordt hier tegelijk in eig. en oneig. zin opgevat; de uitdr. die reeds door
Coornhert als spreekwoordelijk wordt vermeld, is ontleend aan Spr. 24:16: „want
de rechtvaardige zal zevenmaal vallen en opstaan, maar de goddelozen zullen in
het kwaad nederstruikelen". De zin van de uitdr. is dus: fouten maken is menselijk;
als men ze maar leert inzien en verder vermijden, voeren ze niet ten verderve.
1573. Een glaasje op de valreep,
een glaasje tot afscheid, wanneer men op het punt staat van afscheid te nemen. Vgl.
Alkemade, Nederlands Displegtigheden 2, 280 (1732): „Zoo was men van ouds in
de Nederlanden gewoon, niet alleen afscheidsmalen te geven, en te houden, maar
in 't byzonder op het punt van scheiden een glas van afscheid te drinken, en dat
somtyds te herhalen, den reisvaardigen uitgelei gedaan hebbende, te scheep, of voor
de wagen. Welke oude gewoonte nog bevestigd wordt door de hedendaagse spreekwoorden: Een glaasje op de valreep, en Een glaasje aan de wagen ". De valreep was
oorspr. het touw met knopen dat van een scheepsboord afhing op de plaats waar
men op- en afstijgt langs klampen tegen de scheepswand, bepaaldelijk waarlangs
het bootsvolk uit het schip in de boot of de sloep afgleed; vervolgens de opening
in het scheepsboord waardoor men binnenkomt of het schip verlaat. Fr. un coup
de l'étrier; Hd. ein Steigbügeltrunk; ein Abschiedstrunk; Eng. a stirrup-cup..
1574. Het zal hem (mij, u enz.) varen,
een zuidndl. uitdr. voor: het zal hem (enz.) vreemd voorkomen, afvallen, niet meevallen. Varen is hier een afl. van vaar, vrees, dat in de alg. taal nog bekend is in
onvervaard, en verder in verb, als vaar en vrees. De eig. bet. van varen is dus: vrees
aanjagen, en vand.: onaangenaam aandoen of treffen, drukken, onbehagen verwekken bij —.
1574a. Vieze varkens worden niet vet,
kieskeurige varkens worden niet vet; bij overdracht: mensen die al te kieskeurig zijn
komen te kort. In dialect komt vies in deze zin nog voor; in Zuidndl. is een viesneus
of vieze konte iemand die kieskeurig is. De uitdr. is niet oud; voorheen zei men met
dezelfde gedachte geen varken sterft van een vuile bak of trog (Veelderh. Gen.
Dichten 120).
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1575. Wij zullen dat varken wel wassen,

wij zullen die zaak wel opknappen, in orde brengen, klaren. Het wassen van een pas
geslacht ( „vuil") varken met kokend water is een lastig karwei, vandaar dat deze
bewerking in overdrachtelijke zin genomen wordt voor een moeilijke zaak verrichten. Sinds ± 1600 bekend. Vgl. de syn. uitdr. ik zal dat bed wel opmaken; het dial.
hij zal dat varken wel borstelen; het 17de-eeuwse iets klaren, kuisen. Er zijn geen
equivalenten in de mod. talen.
1576. Lang vasten is geen brood sparen,
uitstel is geen afstal, immers als men het eten lang uitstelt, eet men daarna des te meer.
Reeds in GDS (bl. 69). Hd. fasten is nicht Brot sparen; Fr. double jeune, double morceau.
1577. Het vat der Danaïden,

een bodemloos vat, dat, hoeveel men er ook in werpt, nooit vol wordt; fig. veelal van
ondernemingen gezegd die geld verslinden zonder een evenredig resultaat op te
leveren. De sinds de 17de e. bekende zegsw. is ontleend aan de Gr. mythologie: de
Danaïden waren de vijftig dochters van Danaüs, koning van Libye, die allen op één
na in de eerste huwelijksnacht haar bruigom doodden en als straf daarvoor in de
onderwereld ten eeuwigen dage water moesten gieten in een bodemloos vat. Hd.
Danaidenfass; Fr. le tonneau des Danaides; Eng. the vessel of the Danaid(e)s;
a Danaidean task.
1578. Wat in het vat is, verzuurt niet,

eig. wat ingelegd is in een goed vat, bederft niet, al laat men het ook lang daarin
liggen, het blijft bewaard en kan later gebruikt worden; bij overdracht toegepast
op niet vervulde beloften, om te kennen te geven dat uitstel nog geen afstel is. Sinds
begin 17de e. bekend. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1579. Lege of holle vaten klinken of bommen het hardst of meest,

mensen die weinig weten, leeghoofden, hebben de meeste praats. Het beeld spreekt
voor zichzelf; de gedachte is internationaal. In GDS: „De vaten die der vol sijn, en
geven ghienen clanck van sich, mer die ledighe vaten clincken seer" (bl. 28). Hd.
leere Tonnen geben grossen Schall; Eng. empty vessels sound most of make the
greatest sound; Fr. ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit.
.

1580. Vee van Laban,

gespuis, een troep deugnieten. De uitdr. kan opgevat worden als een verlenging en
versterking van de sinds de 17de e. gebruikelijke toepassing van vee voor: tuig,
gespuis, met gedachte aan het vele vee dat Laban had; minder wsch. is dat zij zinspeelt op het feit dat Laban in de bijbelse historie in een zeer ongunstig licht staat
en dat men in plaats van een geslacht van Laban, is gaan zeggen vee van Laban.
Een latere contaminatie is tuig van Laban. In dezelfde zin bezigt men tuig of vee
van de richel, waarin onder de richel misschien moet worden verstaan een smal
bankje in de engelenbak in de vroegere Amsterdamse schouwburg; v.a. een plank in
de koestal waarop het vee met de achterpoten staat. Nog een andere verklaring is
dat tuig hierin het Friese tucli is, dat stof betekent; op richels verzamelt zich veel zulk
stof, dat opgenomen en bijeengeveegd kan worden (Reitsma in N.R.C. 21 jan. 1973).
1581. Geen veer van de mond kunnen blazen,

zeer zwak zijn, uitgeput zijn, geen kracht meer bezitten om ook maar een veer van
zijn mond te blazen. Een uitdr. die ontleend kan zijn aan de rechtspraktijk uit de
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tijd dat men in sommige streken bij een ter dood geslagen of gestoken persoon
trachtte uit te maken of hij nog leefde, door te proberen of men op zijn mond nog
een „pluim" of veder kon zien „wagen ", d.i. bewegen (vgl. Statuten van Maastricht,
dagtekende van het jaar 1380: „die wile ende also lange als der gequetsde dat leven
in heet, ende also vele adoms, dat men op synen mont eine plume magh sien
waghen"). In de 17de eeuw vinden we de uitdr. o.a. bij Poirters, Mask. bl. 265:
„Ghelijck men iemandt, die langh in sijn uytersten heeft gheleghen, soo dat men
twijffelt of daer noch aessem in is, een pluymken op den mondt leet, om te sien of
het wegh gheblasen sal worden, welck een seker teecken is, dat daer noch gheest in
den siecken is", waaruit blijkt dat men dit middel ook toepaste buiten de rechtspraktijk, waaraan de uitdrukking dus niet behoeft ontleend te zijn.
1582. Ergens een veer (moeten) laten,
er verlies lijden, iets inboeten van zijn bezit of zijn goede naam, besproken, belasterd
worden. Eig. gezegd van een vogel, die in een gevecht een veer verliest. Oorspr. van
zijn veren moeten laten (Sartorius); de zegswijze is dus te vergelijken met het Zuidnederlandse van zijn pluimen laten; haar (moeten) laten (Hd. Haare lassen), iets van
het zijne moeten inboeten, het kind van de rekening worden, maar ook gebruikt
met betrekking tot de schade die aan iemands goede naam door kwaadsprekende
tongen berokkend wordt. Fr. it y a laissé de ses plumes; tirer une plume; tirer une
plume de l'aile a quelqu'un; Hd. Federn lassen, ook Wolle lassen, schade lijden; Eng.
to bleed; to be fleeced (geplukt, gevild worden).
1583. Uit zijn vel springen,
eig. barsten, hetzij van vrees of van woede; thans alleen bij overdrijving gezegd van
iemand die woedend is, zich „dik" maakt en buiten zichzelf raakt. Sinds de 16de e.
bekend. Vgl. Mnl. spliten (van nijd of woede); barsten van spijt en het Lat. (invidia)
rumpi; gaudimonio,felicitate dissilire 1 ). Ook in andere talen kent men de uitdr., zoals
blijkt uit het Ofr. issir de sa pel; Fr. ne pas tenir dans sa peau; crever dans sa peau;
être hors de soi; Hd. aus der Hautfahren, springen; Eng. to jump (of fly) out of one's
skin (ook van vreugde).
1584. Veld winnen,
vooruitkomen, zich uitbreiden, thans vooral gezegd van meningen en denkbeelden;
ook: gaandweg met zijn voornemens of pogingen bij iemand slagen, in welke zin
ook grond winnen op iemand voorkomt. Eig. gezegd van een legermacht, die de
vijand achteruitjaagt en voortrukt, dus terrein verovert. De uitdr. is sedert de 17. de
eeuw vrij gewoon; zie o.a. Vondel, Aenleidinge: „Wie dit maghtigh is, en daer den
slagh van heeft, kan veel velts winnen, en zal altijt binnen de palen der voeghlijckheit blijven"; Jeptha, 253: „Het roode meer schuimt bruizende over 't velt, En wint
'er velt door 't openen der aderen, Die roockende in een' boezem hier vergaderen."
Vgl. Fr. gagner du terrain; Hd. Boden gewinnen; Fortschritte mac .hen; Eng. to gain
ground.

1) Zie Verdam in de Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Ndl. Ltk. 1897
—'98, bl. 47, waar onze uitdr. wordt beschouwd als een spoor van vroeger volksgeloof en als
herinnering „aan den grijzen voortijd, toen onze voorvaderen nog het lichaam beschouwden
als een gewaad, een bekleedsel der ziel, hetwelk zij onder bepaalde omstandigheden ook kon
verlaten, het vermogen dus om een andere gedaante aan te nemen."
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1585. Uit het veld geslagen,
eig. gezegd van de vijand die het slagveld heeft moeten ruimen (Hd. das Feld räumen); bij overdracht van iemand, die geheel van zijn stuk is, ontmoedigd is, zich
van zijn veld vindt, zoals Hooft zegt. In de huidige vorm sinds de 18de e. Vgl. Fr.
être dérouté; in het Hd. betekent einen aus dem Felde schlagen, iem. van de baan
knikkeren.
1586. Niet om het velletje, maar om het gelletje,
gezegd van een man die een vrouw trouwt of tracht te bekoren omdat zij rijk —,
niet omdat zij mooi is, veelal in spr. die aanduiden dat een dergelijke opzet verkeerd uitkomt: die trouwt het velletje om het gelletje, verliest het gelletje en houdt
het velletje. Reeds in GDS: „Hy vryet haer niet om haer velleken, maer om haer
gelleken" (bl. 79). Synoniem: „Die den sot traut om sijn cot, verliest het cot, behaudt
den sot" (Goedthals 31; nog in Z.-Nederl.) en „Die de dante traut om de wante etc."
(ald.).
1587. Wat men ver haalt, is lekker,
als men een lange reis heeft moeten doen om iets te verwerven, maakt men zich licht
wijs dat het lekker of waardevol is, ook al blijkt het eigenlijk niet de moeite waard
geweest te zijn; men bekent immers niet licht dat men zoveel moeite voor niets
gedaan heeft. Reeds in Prov. Comm.: „batmen verre haelt es zuete" (n° 174); GDS:
„Wat men van veerst haelt, dat smaeckt soetst" (b]. 28): ook hij Goedthais (hl. 53).
Vgl. Hd. je weiter je teurer; je teurer, je lieber; was nicht weit her is, taugt (gilt) nicht
viel; Eng. farfetched and dear bought, is good for ladies; Fr. vache de loin a lait
asset.
1588. Men hoort van ver dat de winter koud is,
waar enig onheil of gevaar te duchten staat, wordt daar al gauw in den brede over
gesproken; met waarschuwingen is men altijd gul. Sinds het midden van de 16de e.
gestaafd (Gheurtz, 1552) en ook in het Hd. in die tijd bekend („ Dass der winter sey
grimm and kalt, vernimpt man auch von ferne balt" Wander V, 268).
1589. Iets verbloemen,
het bedekken, bewimpelen, eig. met bloemen bedekken, een mooi aanzien geven en
vandaar: verschonen, bewimpelen, verbergen; bij Vondel ook overbloemen, zowel
in de zin van verbloemen als in die van opsieren. Hd. etwas verblumen; durch die
Blumen sprechen; Fr. gazer quelque chose; Eng. to disguise; to palliate.
1590. Verbouwereerd zijn,
geheel onthutst zijn; een verhollandsing van Fr. être ébaubi. In het Mnl. luidde dit
woord verbabeert, verbabbeert, ook reeds verbauwereerd, volt. deelw. van het bij
Kiliaan opgetekende „verbaureren, attonitum reddere"; Ofr. esbaubir, van Lat.
balbus, stamelend. Thans komt het onder vele vormen in Noord- en Zuid-Nederland
voor; vgl. het Fri. forbouwerearje, verschrikken, ontstellen, . forbouwerearre, ontsteld; forbouwerearringe, ontsteltenis; in Zeeuws-Vlaanderen betekent verbouwereerd verschrokken, gehavend door koude of armoede, „verabbezakt"; in. ZuidNederland: verbavereerd, verbauwereerd, verbaureerd; verhabbereeren; verhabbelzeeren; verbauwereeren. Vgl. Eng. dumbfounded; flurried; flabbergasted.
1591. In het verdomboekje staan,
ergens of bij iemand geen goed kunnen doen, in een slecht blaadje staan (zie no
190). Mogelijk ontleend aan het bijbelboek Openbaring 20:12, waar met betr. tot
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het Laatste Oordeel gezegd wordt: „En nog•een ande,r boek werd geopend, het boek
des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken
geschreven stond, naar hun werken" (N. Vert.). De uitdr. is echter pas in de 20ste
eeuw gestaafd.
1592. Verdrinken eer men water heeft gezien,
het slachtoffer worden van een gevaar of een verleiding voor men zich nog goed
gerealiseerd heeft wat er gaande is. Sedert de 17de eeuw bekend, oorspr. in enigszins andere opvatting; zie Winschooten, blz. 348: „hij is verdronken eer hij Waater
kende; dat is oneigendlijk, hij is geknapt, hij heeft seer los te werk gegaan: hij heeft
sich vergreepen". Vooral gebruikt in toepassing op jonge lieden die zich te vroeg
„verslingerd" hebben, zoals Tuinman 1, bl. 87 het verklaart en ook blijkt uit Van
Effen, Spect. 5, bl. 181: „Het is baarblykelyk, dat zonder zo eene nutte teugel,
duizenden van jonge luiden, vervoert door de nauwelyks weerstaanbare drift der
eerste kalverliefde, zig verdrinken zouden eer ze water kenen, een een korte voldoening met een eeuwig berouw betalen." Van Lennep verklaart de zegswijze door:
zich zedelijk of lichamelijk bederven zonder er genot van te hebben gehad. In ZuidNederland wordt u versmooren veurdat ge 't water kent gebezigd in de zin van zeer
jong trouwen.
1593. Tegen de verdrukking in groeien,
niettegenstaande geestelijk of lichamelijk leed toch flinker of gezetter worden, prospereren. Deze woorden, waaraan somtijds wordt toegevoegd „als de palmboom' ,
herinneren aan het geloof, dat de palmboom, als men er gewichten aanhangt of op
legt, hierdoor niet gedrukt wordt, maar des te sierlijker opschiet (pa/ma sub pondere
crescit, wapenspreuk van Waldeck-Pyrmont). Vgl. Vondel, Palamedes 1042: „Hef
het hooft omhoogh, en toon dat waere deught, Als d'eedle pallemboom, geen' last
te draegen weigert En tegens 't zwaer gewight der lasteringen steigert." Hd. die
Palme wächset bei der Last; vgl. Fr. engraisser de mal avoir; Eng. to rise like a kite
in the wind's eye.
1594. Pronken met (een) ander(man)s veren of pluimen,
zich mooi maken met de kledingstukken of sieraden van een ander; met het werk van
een ander eer of 'roem verwerven; Lat. alienis se coloribus adornare. De zegswijze is
ontleend aan de Aesopische fabel van de kraai (Phaedrus 1, 3) die zich sierde met
de veren van de pauw (Vondel, War. de Dieren 48). Fr. c est le geai paré des plumes
du paon; Hd. sich mitfremden Federn schmucken; Eng. to strut in borrowed plumes
(of feathers); to adorn oneself with borrowed plumes (of, feathers).
1595. Uit de verf zijn,
volmaakt, af zijn; in eigenlijke zin: zo geschilderd, dat niet de verf als zodanig wordt
waargenomen, maar de door de samenwerking der verven bedoelde indruk. Aanvankelijk buiten de verf. Vervolgens ook uit de verf komen, gestalte beginnen te
krijgen; door misverstand soms uit de grondverf komen.
1596. Het genot van iets, iemands leven (enz.) vergallen,
verbitteren. Vergallen wordt eig. gezegd van een vis, welks galblaas men bij het
schoonmaken opensnijdt, waardoor de gal zich met het bloed vermengt en hij een
bittere smaak krijgt; overdr. gebezigd in de zin van het aangename van iets wegnemen, verbitteren. Ook de bot, het botje vergallen, de zaak bederven (ten minste
sinds ca. 1600 bekend). Vgl. Fr. enfieller; Hd. vergallen; verbittern.
331

1597. Met iets verguld zijn,
vereerd, verheugd, verblijd zijn met iets, ermee in zijn nopjes zijn; eig. glanzen
van genoegen (vgl. n° 1136), van vreugde stralende ogen hebben. In de middeleeuwen komt verguld voor in de zin van opgewonden, dronken, waarschijnlijk naar
de hoge kleur van het „rode" goud of van een ander daarmede verguld metaal; in
de 17de eeuw wordt vergulden herhaalde malen gezegd van de zon, die met haar
stralen een gulden glans verleent aan alles wat zij beschijnt. Uit deze betekenis
vloeide voort die van een fraaie schijn geven, versieren, vereren, die wij o.a. aantreffen bij Vondel, Aenleidinge: „Wie voor Poëet wil gaen, moet van een' rijmer
wel Poëet, maer van Poëet geen rijmer worden; anders gaet men van de hooghste
in de laeghste schole, en op de AB banck zitten. Loven hem hierom de slechthoofden, dat vergult den rijmer, gelijck een krans van boterbloemen den kinckel". Voor
de overgang van „opgepronkt, mooi" tot „blij ", vgl. in zijn nopjes zijn. Vgl. Fr.
être doré of verni, voor: avoir de la veine.

1598. Op zijn verhaal komen,
zijn verloren krachten terugkrijgen, tot bedaren komen; herademen, verademen;
ook: stoffelijke achteruitgang of verlies te boven komen. Eig. op een punt komen,
waar men zich kan verhalen, d.i. kan herstellen, verademen, uitrusten; Mnl. hem
(of sine cracht) verhalen; 17de eeuw zich verhalen, eig. verloren krachten terughalen, zich schadeloos stellen. Vgl. het verouderde zijn adem verhalen, wat op adem
komen, en verder Fr. se remplumer (in het spel); se refaire; reprendre haleine; Hd.
sich erholen; wieder zu Kráften kommen; wieder zu Atem kommen; Eng. to pick up
one's strength; to recover ones health, one's loss.
1599. Iets te verhakstukken hebben,
te doen, te verrichten, te verhandelen, te vereffenen; daar valt wat te verhakstukken,
daar is wat te doen, aan de hand. Ontleend aan het bedrijf van de schoenmaker;
eig. andere hakstukken aan een schoen zetten; bij uitbreiding wijzigen, veranderen,
in 't algemeen: iets verrichten (vgl. flikken, lappen). Fri. forhakstukje, -stikje
veranderen, doen; Gron. verhakstukken, verhandelen, behandelen, bepraten, in orde
brengen; Oostfri. ferhakstukken; in Deventer: verabstukken; in Twente en elders:
verhapstukken; Westfalen: verhakstocken. Synoniem was in de 18de eeuw verhakkebanden, eig. schaatsen van andere hakbanden voorzien.

1600. Die zich zelf verhoogt, zal vernederd worden,
een aan de bijbel ontleend gezegde, vgl. Luc. 18:14: „Een ieder die zichzelve verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelve vernedert, zal verhoogd worden ".
Soms worden deze woorden schertsenderwijs in stoffelijke zin gebezigd van iemand
die op een verheven plaats staat of op een hoge stoel zit. Fr. qui s'élève, sera abaissé;
Hd. wer sich selbst erhöhet, wird erniedrigt werden; Eng. whosoever shall exalt
himself, shall be abased.
1601. Verhuizen kost bedstro,
verhuizen brengt veel onkosten mee. Sinds de 17de eeuw bekend. Dezelfde gedachte
in driemaal verhuizen is zo goed als een keer verbranden of een brand, wellicht ontleend aan Eng. three removes are as bad as afire, dat het eerst als spreekwoord is
vermeld door B. Franklin. Hd. dreimal umziehen ist so gut wie einmal abbrennen.

1602. Het kan verkeren,
het kan veranderen; verkeren is sterker dan veranderen, het duidt aan dat een staat
van zaken in haar tegendeel is omgeslagen en in deze zin wordt de uitdr. dan ook
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gebruikt. Zij is vooral bekend geworden als zinspreuk van de dichter G. A. Bredero,
maar bestond al wel eerder; Hooft gebruikt in zijn eerste tijd als zinspreuk ,,verandren cant" (± 1601). Hd. Handel hat Wandel.
1603. Het verkorven hebben,
het bedorven, het verbruid hebben; niet meer in iemands gunst staan. Eig. gezegd
van hout dat men verkeerd gesneden, dus bedorven heeft en daarna in algemene
zin voor het (bij iemand) bedorven hebben. Sinds begin 17de e. zeer gewoon. Vgl.
Hd. die Kappe verschneiden; das Kraut verschotten, es bei . jemand verschotten,
verkaddeln; Eng. you've torn it.
1603a. Iets niet kunnen verkroppen,
het niet kunnen verzwelgen in fig. zin, er niet overheen kunnen, het niet kunnen aanvaarden of verdragen. Verkroppen is een afl. van kroppen, en dit weer van krop, dat
eig. de naam is van een verwijd gedeelte van de slokdarm bij vogels, en vervolgens
oneig. gebruikt wordt voor keel, hals. Kroppen is dan de hals of keel vullen, en ook: in
de krop bergen; als de gedachte aan krop in eig. zin op de achtergrond raakt of ver
krijgt het de bet. van wegstoppen, verbergen, niet laten blijken of niet uiten. Dit-dwijnt,
kroppen wordt thans niet meer gebezigd; men kent alleen nog verkroppen en dit ook
alleen nog in de genoemde fig. betekenis.
Vgl.- Hd. etwas nicht verschmerzen kónnen; etwas in sich hineinfressen; Eng. it sticks
in his throat; pent-up anger.
1604. Iemand verlakken,
hem bedriegen; reeds Mnl. enen verlacken. Eig. iemand verstrikken, daar dit werkw.
verlakken een afleiding is van het znw. lak in de zin van strik (Fr. lacs). Zie b.v.
Mariken van Nieumeghen vs 587: „Ick sal, eer een iaer, meer dan duysent sielen
verlacken". Syn. iemand pieren, een afleiding van het znw. pier, dat vroeger voorkwam in de zin van strik, klem, boei. Vgl. Fr. coller, enfoncer, leurrer quelqu'un;
mettre qqn. dedans; Hd. einen lackieren (afgel. van het znw. Lack, hars), dreinlegen, leimen; Eng. to take a person in; to do a person brown; to gun a person
(Amer.).
1605.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig,

iemand die vlug van begrip is, die inzicht heeft in de situaties, heeft aan een kleine
vingerwijzing genoeg om te weten wat hij van de zaak denken moet of wat hij te doen
heeft; hij heeft geen breedvoerige explicaties nodig. Ontleend aan Lat. dictum
sapienti sat est, evenals Eng. a word to the wise is enough; Fr. a bon entendeur
demi-mot (suffit); Hd. (den) Gelehrten ist gut predigen. In Celestina in de vorm:
„den verstandighen is haest genoech gheseet" (L iiij r°).
1606. Iemand bij verstek veroordelen,
vonnis vellen over een beschuldigde die afwezig is. Het znw. verstek is niet afgeleid
van zich versteken in de zin van zich verschuilen, wegkruipen, maar van versteken
in de zin van beroven, zodat de eig. betekenis is: met versteking van het recht om
exceptiën op te werpen of zich anderszins te verdedigen, terwijl vonnis bij verstek
dan eigenlijk betekent: vonnis met uitsluiting van alle exceptiën, weren en defensiën.
Zie reeds Mnl.: „Indien hij alsdan noch nyet en compareert, zal (hy)
van alle
exceptien
, weeren ende deffesien versteken worden" (Mnl. W. 9, 40), en bij
Kiliaan: „versteken iemanden van sijn recht". Fr. condamner quelqu'un par
contumace of par défaut; Hd. in contumaciam verurteilen; Eng. to condemn by
default.
....

....
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1607. De verzenen tegen de prikkel slaan,
zich zonder uitzicht verzetten, vruchteloze tegenstand bieden, met het hoofd tegen
de muur lopen. Verzenen betekent hielen. Deze bijbelse spreekwijze is ontleend
aan de geschiedenis van Saulus, welke verhaald wordt in Hand. 9, vs. 4-5, in de
Statenvert.: „Ende ter aerden gevallen zijnde, hoorde hy een stemme die tot hem
seyde., Saul, Saul, wat vervolght ghy my? Ende hy seyde: Wie zijt ghy Heere? Ende
de Heere seyde: Ik ben Jezus dien ghy vervolght. Het is u hardt de versenen tegen
de prickels te slaen"; waaraan deze kanttekening is toegevoegd: „gelijk de ossen
ende andere lastbeesten achter uyt slaen, wanneer ze met prickels worden voort
gestouwt, ende alsoo niet de prickels maer haer selven quetsen". Zie ook Hand.
26:14. Vgl. Mnl. sporren tegen de gaert of hem tegen die naelde steken; Prov.
Comm. 686: „tes quaet wriven tieghen den prekel". Lat. contra acumen, stimulum
calcitrare; Fr. regimber contre l'éperon (of sous l'aigillon); Hd. wider den Stachel
lócken (of lecken); Eng. to kick against the pricks.
1608. Het op iemand of iets verzien hebben,
het op iemand of iets gemunt, begrepen hebben. Eig. zijn blikken op iemand gericht
hebben, naar iemand zien om hem te treffen; vgl. Mnl. versien, het oog vestigen op,
naar iemand kijken; hem versien, op zijn hoede zijn; Mhd. sich versehen ze, an, ûf,
umbe, „vorhersehend hoffen oder fürchten. Zuversicht haben, erwarten"; Mnd.
vorsên, -sein, -sien, wesen an, to, umme, up, „bedacht sein auf, Fursorge treffen
fur"; Hd. es auf eiven abgesehen haben. Vgl. Fr. viser a quelque chose; coucher
quelque'un en joue. Daarnaast het niet op iets of iem. verzien hebben, het op iets
of iem. niet begrepen hebben, er niets van moeten hebben.
1609. Grote verzoendag houden,
scherts. uitdr. voor: van linnen verwisselen, zich geheel wassen en verschonen, zaterdag houden. De uitdrukking is ontleend aan de Israëlietische instelling van de Grote
Verzoendag, de grote dag der reiniging, en wel bepaald aan de plechtigheid der
reiniging, die op die dag de hogepriester als de vertegenwoordiger des volks moest
verrichten. Vgl. Lev. 16, vs. 23-24: „Daarna zal Aron komen in de tent der
samenkomst, en zal de linnen kleren uitdoen die hij aangedaan had als hij in het
Heilige ging; en hij zal ze daar laten. En hij zal zijn vlees in de heilige plaats met
water baden, en zijn klederen aandoen."
1610. Hij teert op zijn vet,
d.i. „hy bestaat van het zyne, en behoeft niets meer. 't Is ontleent aan zulke dieren,
die 's winters zonder voedsel in hunne holen liggen en slapen, wanneer de natuurlyke
warmte het vet verteert, 't geen zy des zomers vergadert hadden ", zoals Tuinman 1,
104 terecht zegt. Sinds de 17de e. bekend (ook met smout voor vet). In Z.-Nederl.
van zijn vet leven, naar Fr. vivre de sa graisse; Hd. von (seinem eigenen) Fette zehren
wie der Dachs; Eng. live on one's earned money (to live on one's fat wordt alleen in
letterlijke zin gebruikt van dieren).
1611. Iets in 't vet hebben,
iets te goed hebben, te wachten hebben. Eig. gezegd van vlees dat onder een laag
vet bewaard wordt; bij overdracht gebezigd van iets dat voor ons bewaard wordt;
dikwijls van een standje of een straf, maar ook van genoegens gezegd die ons nog
te wachten staan. Niet voor de 19de e. opgetekend. Vgl. Hd. er hat noch etwas (einen
(faulen) Schinken) bei mir im Salze; er hat noch etwas bei mir im Fass (of auf der
Nadel); Eng. I have a rod in pickle for him.
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1612. Iemand zijn vet -geven,
hem duchtig de waarheid zeggen, hem de les lezen; eig. wordt zijn vet geven gezegd
van gebraad dat zichzelf niet bedruipen kan en waaraan dus vet moet worden toegevoegd; op personen overgedragen in de zin van: zijn deel geven, ironisch opgevat.
Niet voor de 19de e. opgetekend. Synonieme uitdrukkingen, die hier de gegeven
verklaring steunen, zijn de Zuidnederlandse iemand zijn peeën opscheppen; iemand
zijn erwten, kersen, zijn zaad, zijn soep, zijn haver geven; iemand zijn soep uitscheppen; iemand zijn saus geven; iemand zijn maatje vullen; vgl. ook Nndl. een lik
of een veeg uit de pan geven; enz. Fr. faire a quelqu'un sa sauce; donner a qqn. son
reste; faire danser qqn. sans violon; Hd. , jemand sein Fett gehen; er soll sein eigen
Fett schon kriegen, „seinen gebührenden Lohn empfangen"; seinen Tee kriegen;
sein Dezem bekommen; Eng. to give a person his gruel, his change; to cook a person his goose; to catch it nicely of to get it hot (zijn vet krijgen.) — In zijn vet
schieten wordt gewest. in Z.-Nederl. gebezigd voor: in woede ontsteken, zich kwaad
maken.
1613. Daar zal bij niet vet van soppen,
daar kan hij niet rijk van teren, het is daar geen overvloed, zowel eig. met betr. tot
spijs gezegd, als van de levenswijze in het alg. Soppen betekent eig. vloeibare spijs
(sop) tot zich nemen; het is verwant met zuipen en met soep.
1614. Een vetje,
een voordeeltje, een buitenkansje, een vervalletje; eig. iets vets, als beeld van het
goede, het begeerlijke. Sinds de 17de e. bekend en thans vooral in Z.-Nederl. Synonieme dial. uitdrukkingen zijn: een kaantje, een smantje (room), een braadje en
dergelijke. Vgl. Mnl. een sugebeen, buitenkansje; het dial. pannevet, feest bij
gelegenheid van het bouwen van een huis: wijvevet, kraamvisite; doodvetje, doodmaal; smidsvet, feestelijke betaaldag bij de smid; 17de eeuw: een slempje.
1615. Het vette der aarde,
d.i. rijkdom en weelde; een uitdrukking die ontleend is aan de bijbel, waarin de
woorden de vettigheden der aarde of des lands meermalen voorkomen om grote
vruchtbaarheid, overvloed van koren en gras en daarom grote welvaart aan te
duiden; zie o.a. Gen. 27:28; 39; 45:48. Fr. la graisse de la terre; Eng. the fat of the
land.
1616. Veel vieren en vijven hebben,
veel onbetekende bedenkingen hebben, met veel woorden om iets heen praten; ook:
veel. drukte, veel noten op zijn zang hebben, hetzelfde als veel vijven en zessen
hebben. De uitdrukking bewaart een herinnering aan bekende 17de-eeuwse uitroepen als gans bloed! gans dood! gans vijven! (bij Gods heilige vijf wonden; verbasterd ook vijgen); (bij) gans vier en vijven (bij Gods vier, d.i. de bliksem), waarin vijven door gedachte aan het voorgaande is toegevoegd, b.v.: „De vuysten jeucken
my gans vier en vyuen" v. Breugel, Cluchten 2 B 5 (beg. 17de e.). Iemand die veel
vieren en vijven heeft, gebruikt dus allerlei uitroepen, maakt veel drukte, lawaai,
heeft veel complimenten. Veel vijven en zessen hebben is dan een (versterkende)
navolging.
1617. De vierschaar spannen,
rechtszitting houden, rechtspreken; oordelen. Thans alleen in fig. gebruik. Onder
de vierschaar, Mnl. vierscarne, vierscare, ook vierbanke, verstond men de vier
schepenbanken, waarmee men de rechtplaats afzette; vandaar (16de eeuw) de bank
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spannen, en de uitdr. klagen binnen vier banken; vor die vier benke komen; in den
vier banken en dergelijke. Vgl. Ohd. scranna, bank, schepenbank; Mhd. schranne,
schrange, Gerichtsbank; schrannensitzer, Gerichtsbeisitzer; schrannenstap,
Gerichtsstab; Mnd. scharne, vleesbank, thans nog bekend in het Hd. Fleischschranne, Brotschranne. Met spannen, dat is sluiten, wordt hoogstwaarschijnlijk
bedoeld het met een touw omgeven, verbinden van de banken, waarbinnen de beschuldigde stond. Fr. réunir la cour; Hd. das Gericht hegen; Eng. to keep a court
of justice.
1618. Geen vin (kunnen) verroeren,
geen lid (kunnen) bewegen, (Zuidndl.) geen duim verroeren. In de 16de eeuw had
vin de algemene betekenis van lid (vgl. Eng. fin, hand), zoals blijkt uit Anna Bijns,
Refr. 421: „Reyn geestelijke blijschap schept nu van binnen, Herte, leden, vinnen
wilt trueren af snijden"; zie verder WNT XXI, 710. Vgl. Fr. ne pouvoir remuer ni
pied ni patte; Hd. kein Glied ruhren kinnen; Eng. to be unable to move a limb, not

stir (move) a finger (foot).

1619. De vinger op de wond leggen,
de wonde plek nauwkeurig aanwijzen; bij overdr. precies zeggen waar een gebrek
schuilt; syn. de rotte plek aanwijzen. Niet voor de 19de e. aangetroffen. Vgl. het
Fr. mettre le doigt sur un objet, „toucher précisément l'objet qu'on cherche";
mettre le doigt sur la plaie, sur la difjlculté, sur la source du mal; Hd. den Finger auf
etwas legen; Eng. to put the finger on the sore spot of on the real blot.
Bij Wolff en Deken en enkele latere auteurs vindt men de vinger leggen op ook voor:
een gebrek of smet aanwijzen in het bedoelde object; zie b.v. W. Leevend 3, 65:
„Dat zijn onopspraakelyke lieden! Heden! er is geen vinger op te leggen ";
C. Wildsch. 4, 195: „Eene zo braave famillie, daar geen vinger op te leggen is", dus
bij wie geen kwaad is aan te wijzen; Busk. Huet, Litt. Fant. en Krit. 1, 42: „Staat
het vrij, den vinger te leggen op zijne (Cats') nulliteit, men zou ook in verzoeking
kunnen komen het noodlot aan te klagen, dat hem, in stede van een bloedigen en
roemrijken dood, slechts een rustigen ouden dag op Sorgh-Vliet gunde."
1620. Iemand met een natte vinger kunnen belopen of aanwijzen,
hem zeer gemakkelijk en spoedig kunnen vinden, binnen de tijd namelijk, waarin
een natgemaakte vinger droog wordt; soms ook in de zin van: iem. zeer duidelijk
kunnen aanwijzen (Marnix, Byenc. 109 v°). Vgl. het Overijselse iets met de warme
hand overbrengen, Fri. nijs (nieuws) mei de waerme han oerbringe, zo dat de warmte
van de hand er nog aankleeft; Fr. apporter une nouvelle toute chaude a quelqu'un,
terstond iets gaan oververtellen; it l'a donné chaud comme braise, hij heeft het
onmiddellijk oververteld; Hd. einem eine Nachricht brühheiss (warm) zutragen.
Een soortgelijke uitdrukking is het Zaanse ze kennen mekaar met een warme pankoek belopen, ze wonen zo dicht bij elkaar, dat ze een pannekoek warm van het
ene huis in het andere kunnen brengen. In een ander verband spreekt men van met
een natte vinger te lijmen, mee te krijgen, te verleiden zijn: zeer gemakkelijk te verleiden zijn, nl. met zo weinig kleefkracht als een met speeksel bevochtigde vinger
heeft. Reeds begin 17de e. bekend. Vgl. Eng. to fetch a p. with a wet finger (veroud.).
1621. Iemand met de vinger nawijzen,
hem aanduiden als een voorwerp van spot of schande; vroeger ook gebezigd ter
aanduiding van de aandacht en bewondering welke iemand wekt: Mnl. met vingers
na(er)wisen, metten vingeren wisen, hetzelfde als iemand met de vinger aanwijzen,
op hem wijzen als op iets buitengewoons, dat bijzonder de aandacht verdient, wsch.
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in navolging van Lat. digito demonstrare of designare aliquem. Fr. montrer quel
„signaler au mépris public"; Hd. mit Fingern auf ' einen weisen;-qu'nadoigt,
Eng. to point of to finger at a person.
1622. Iemand om zijn vinger kunnen winden,
hem geheel in zijn macht hebben en met hem kunnen handelen naar welgevallen,
waartegen hij even weinig weerstand biedt als een doekje dat men om de vinger
windt. De uitdr. komt reeds in het Mnl. voor: „Al dustenege wijf macht u leren
ende om dine vingher keren" (Ovl. Ged. 1, 83). Vgl. Fr. it est souple comme un gant;
on le manie comme de la cire; comme des crêpes sur la poêle, homme est tourné
par femme; Hd. jemand um den (kleinen) Finger wickeln kinnen; Eng. to twist of
turn a person round ones (little) finger.
1623. Iets door de vingers zien,
doen alsof men iets verkeerds niet ziet; iets oogluikend toelaten; een oogje toedoen
(Hd. ein Auge zudrucken); lichte vergrijpen niet al te zwaar laten wegen. Eig. de
hand voor de ogen houden, zodat men niets of weinig ziet. Reeds in het Mnl. bekend
en door Breugel uitgebeeld op zijn spreekwoordenschilderij. Vgl. Fr. se boucher
les yeux; fermer les yeux sur quelque chose; Hd. einem etwas durch die Finger sehen;
Eng. to look at (of upon) a thing through one's fingers; to wink at; to overlook
(vgl. Ndl. dial. iets overzien).
1624. Zijn vingers branden,
zich (onwetend) aan iets vergrijpen en daarvoor boeten, zich door onvoorzichtigheid
in moeilijkheden wikkelen, zich bedrogen vinden in een koop; tegen de wet handelen. Eertijds (1 7de e.) zijn handen branden; ook alleen zich branden, en in soortgelijke beeldspr. zich in zijn vingers snijden (l9de e.), dat ook gebezigd wordt voor:
onhoorbaar een wind laten. Vgl. Fr. s'échauder; se bruler les doigts, sa culotte, ses
fesses, la moustache; Hd. sich die Finger verbrennen, ook sich den Mund, die Nase
verbrennen, zijn mond voorbij praten; sich schneiden, zich vergissen; mit der Hand
in die Kohlen schlagen; Eng. to burn (of to cut) ones fingers.
1625. Hij zal er zijn vingers niet blauw aan tellen,
hij zal er niets of heel weinig van krijgen en zijn vingers zullen dan ook niet blauw van
het geld tellen worden (zilvergeld geeft op den duur enigszins blauw af). De zegswijze
is sedert de 17de eeuw bekend. Vgl. soortgelijke uitdr. als daar zal hij geen vette
vingers van likken, daar zal hij niet van smullen; hij kan zijn mond afvegen, eig. hij
kan zijn mond afvegen, evenals de anderen doen, nadat zij gegeten hebben, maar het
genot zelf valt hem niet ten deel. Vgl. Fr. il n'y a qu'à s'en lécher les babines, s'en
torcher le bec; il peut se brosser le ventre; Hd. er kann sich 's Maul (den Mund)
wischen; Eng. he may whistle for it.
1626. Aan of op het vinketouw zitten,
ongeduldig en gespannen zitten wachten om iets te kunnen doen, zijn slag te kunnen slaan; eig. aan de treklijn zitten, waarmede de vleugels ( „deuren") van het
vinkennet worden dichtgeslagen. Niet voor de 2oste eeuw opgetekend, maar wsch.
ouder. In Zuid-Nederland: op vinkenslag staan, staan loeren; vinken op iemand
of iets, heimelijk gadeslaan om te bemachtigen; in de 17de e.: elk passe op het vinkenslag voor: laat de gelegenheid niet voorbijgaan.
1627. (Ergens) de eerste viool spelen,
er het meest in te brengen hebben, een eerste rol spelen, de toon aangeven, de
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boventoon voeren of, zoals men in Zuid -Nederland zegt, ergens de eerste regel
schrijven, naast de eerste bas spelen. De uitdrukking (niet voor de 19de e. opgetekend) is ontleend aan een strijkkwartet, waar de eerste viool de voornaamste rol
vervult. Vand. een eerste viool voor: een uitblinker of een haantje -de- voorste.
Hd. die erste Violine, Geige spielen; Eng. to play first fiddle; in het Fr. niet bekend.
Violen laten zorgen. Zie bij Fiolen.

1628. Vis noch vlees zijn,
gezegd van iets dat of iemand die men niet tot een bepaalde groep of soort kan brengen, van iets halfslachtigs; tot geen partij behoren, ook: dubbelhartig zijn. Reeds in
GDS vermeld (bl. 106). Fr. it est ni chair ni poisson; Hd. er ist weder Fleisch noch
Fisch of nicht Fisch noch Fleisch; Eng. he is neither fish nor ,flesh; — ,fish, ,flesh
nor, fowl; ook he is neither head nor tail, hawk nor buzzard. — In Z.- Nederl. mossel
noch vis zijn in de zin van: tussen servet en tafellaken.
.

1629. Vis wil of moet zwemmen,
bij het eten van vis behoort men (een glas wijn) te drinken. Dat deze mening zeer
oud is, bewijst de Lat. schrijver Petronius, die in zijn Satiricon, cap. 39 zegt: pisces
natare oportet. Bij ons komt ze in de 17de eeuw o.a. voor bij Six. v. Chandelier,
bl. 224: „De visch bemint het vocht, en wil wel drymaal swemmen. In 't water eerst,
daar naa in sausse en dan in wijn "; Huygens, Zeestraet, vs. 779: „All is de Schel
dood, hem komt wat swemmens toe in beter als sout nati ". Vgl. Fr. poisson-visch
sans boisson est poison; Hd. der Fisch will (dreimal) schwimmen; Eng. fish must
swim thrice.
1630. Een klein visje, een zoet visje,
wanneer iemands moeite met een klein voordeel beloond wordt, geeft dit vaak meer
tevredenheid dan een groot, dat verworven wordt onder veel zorg en met veel inspanning; ook in het algemeen gezegd van een klein, maar lekker hapje, of als men
iets krijgt dat klein of van weinig betekenis is. Reeds bij Servilius („cleyn visken,
goet visken"). Vgl. Fr. toujours pêche qui en prend un; Eng. still he , fishes that
catches one; Hd. end and wohl ist besser als weit and weh; regnet es nicht, so tropft
es doch.
Ieder vist op zijn getij. Zie bij Getij.

1631. Met open vizier strijden,
d.i. openlijk, niet bedekt, zonder zijn naam te verzwijgen; eig. met onbedekt gelaat,
gezegd van een ridder die het vizier van zijn helm opgeslagen heeft, zodat men zijn
gelaat kan zien en men weet, met wie men te doen heeft. De uitdr. is niet oud. Fr.
a front of a visage découvert; Hd. mit offénem Visier, mit offener Stirne kamp[en; Eng. to fight openly, to come out into the open.
1632. Iemand of iets in 't vizier hebben of krijgen,
iemand of iets in het oog, in de gaten krijgen of hebben, in den link (keep) hebben,
in de kijker hebben (Hd. aufdem Kieker haben). Sinds beg. 17de e. bekend, aanvankelijk in de vorm versier, met epenthetische r voor vesier naast vizier, het standvizier
van een vuurwapen, waarin gaten en kepen zitten, waardoor men kijkt om de vereiste richting aan het wapen te geven. Ligt een voorwerp dat men wil raken in één
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lijn met dat gat of een keep, waardoor men ziet, dan heeft men het in het vizier.
Een soortgelijke, maar veel jongere en wsch. aan het Hd. ontleende uitdr. is iemand
op de korrel nemen, op hem mikken, waarin korrel een richtmiddel op vuurwapens
aanduidt, bestaande in een metalen punt of een knopje op de loop, dicht bij de
mond. Hd. etwas of jemand auf dem Visier, dem Rohre, der Muck, dem Strick,
dem Korn haben.
-

,

1633. De vlag dekt de lading,
in eigenlijke zin: de koopvaardijschepen varende onder onzijdige vlag worden door
de oorlogvoerende partijen geëerbiedigd. Daar hiervan dikwijls misbruik wordt
gemaakt om contrabande binnen te smokkelen, wordt de uitdrukking in figuurlijke
zin gebezigd wanneer iets lelijks onder een fraaie naam voor wat goeds moet doorgaan, of het een of ander slecht produkt gedekt door een goed bekend staande naam
in de handel wordt gebracht. De uitdr. is niet oud (midden 19de e.). Fr. le pavillon
couvre la marchandise; Hd. die Flagge deckt die Ladung; frei Schiff, frei Gut; Eng.
free flag makes free bottom; the flag covers the cargo (in eig. zin).
1634. De vlag strijken,
de tegenpartij als zijn meerdere erkennen, de strijd opgeven, zich gewonnen geven;
oak: het loodje leggen, sterven. Eig. de vlag van zijn schip neerhalen ten bewijze van
overgave; vgl. Comedia Vetus, Woordenlijst: „Stryken de vlag, de vlag innemen;
't gene geschiet, als men op zee voorby eenen Admirael vaert ten blyke van eerbiedenis: als mede wanneer men slaegs zijnde, en zigh te zwak bevindenden, 't schip aen
den vyant overgeeft". Ook was in de 17de eeuw gewoon de vlag inhalen, afleggen,
later ook iemand of iets de vlag afstrijken, iemand of iets in enig opzicht het
meesterschap afwinnen, te boven gaan, overtreffen. Fr. amener of baisser pavillon;
mettre le pavillon bas devant quelqu'un, „reconnaitre son infériorité"; Hd. die
Flagge streichen; Eng. to lower of strike the flag, of one's colours.
1635. Terugverlangen naar de vleespotten van Egypte,
terugverlangen naar een vroegere toestand van materiële welvaart; een uitdrukking,
ontleend aan de geschiedenis der Israëlieten, die op hun tocht door de woestijn murmureerden en terug verlangden naar Egypte, waar ze alles in overvloed genoten;
vgl. Exod. 6:3 „Ende de kinderen Israëls seyden tot hen: och dat wij in Egyptenlande gestorven waren door de hant des Heeren, doe wy by de vleesch- potten saten,
doe wy tot versadinge brood aten!" Reeds in 1531 als spr. vermeld (Gnapheus,
Troost d. Siecken). Hd. sich zuriicksehnen nach den Fleischtópfen Aegyptens; Eng.
to be sick for the flesh pots of Egypt; to be sick for the bean pots of Boston (Amer.);
Fr. regretter les oignons d'Egypte, welke laatste zegswijze ontleend is aan Num.
11:3.
1636. Bij de vleet,
in grote menigte, bij het mud, bij de tult'). De vleet is het geheel van netten dat een
schuit uitzet om haring te vangen, en vervolgens, metonymisch, zoveel als men met
zulk een vleet vangt, dus een zeer groot aantal. De uitdr. is sinds de 17de e. zeer
gewoon. Fr. en masse, en foule; a foison; avoir des monceaux de quelque chose;
avoir qqch. a gogo; Hd. in Hiulle and Fulle; Eng. (to have) bushels of heaps of
something.

1) Een tuit (Deens-Noorw. tylt, tylvt, dozijn) is een deel van een houtvlot, nl. twaalf balken.
Het komt ook voor in de uitdr. bij tulten, met hopen en tulten, bij troepen, in massa.
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1637. Het gaat hem naar den vlese (thans meest vleze),
het gaat hem goed in stoffelijke zin, hij is voorspoedig. Vlees is in bijbeltaal een
oude en veel gebruikte aanduiding van de lichamelijke, stoffelijke, creatuurlijke
mens, ook in de verb, vlees en bloed ( „Dat vleesch ende bloet dat rijke Goods niet
en kunnen beerven ", Liesv. Bijbel 1 Cor. 15 F [ 1526]). Naar het vlees of den vlese
betekent oorspr.: naar het lichaam; vervolgens: naar, op de wijze van de wereldlijke
of wereldsgezinde mens; het huidige gebruik is daarvan een pregnante toepassing.
Er zijn geen exacte equivalenten in de moderne talen.
1638. Iemand een vlieg afvangen,
hem een kans afkijken, hem verschalken door hem voor te komen in iets, waarvan
hij zich enig genoegen, voordeel of eer beloofde. Iemand iets afvangen wil eig.
zeggen iemand voorkomen in iets te vangen; vlieg wordt hier genoemd, enerzijds om
de gedachte aan de vlugge beweging waarmee men zo'n insekt verschalkt, anderzijds
als beeld van iets nietigs. Sinds de 18de e. bekend. Hd. einem eine Fliege wegfangen;
vgl. Fr. souffler le pion a quelqu'un; Eng. to steal a march upon a person; to get
the whip-hand of a person.
1639. Geen vlieg kwaad (kunnen) doen,
zeer goedhartig —, of ook weekhartig zijn; het niet over zich kunnen verkrijgen ook
maar een vlieg dood te slaan. Vgl. 16de eeuw: „Hy is vrom (zachtmoedig): hy en
doet nit een kindt leedt"; „Hy en solde niet een hoen krencken" (GDS 71). Eng. he
would not hurt afly; Hd. kein Wässerchen truben.
1640. Men vangt meer vliegen met een lepel honing of stroop dan met een vat azijn,
door vleiende woorden of verlokkende voorspiegelingen bindt men de mensen eer
aan zich (krijgt men ze eer in zijn net) dan door barsheid en bedreigingen. Niet
voor de 19de e. opgetekend. Fr. on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec
du vinaigre; Eng. more flies are caught with (a drop of) honey than with (a ton of)
vinegar. De voor zichzelf sprekende zegsw. twee vliegen in een klap (slaan) komt in de
17de e. voor in de vorm — in een lap (vgl. lap om leer) en is ook in het Hd. bekend; in
het Eng. to kill two birds with one stone; Fr. faire d'unepierre deux coups.
1641. Ergens niet zijn om vliegen te vangen,
er niet zijn om de tijd te verbeuzelen. Tenminste sinds begin l7de e. bekend. Vgl.
Tuinman 1, 50: „ik ben hier niet om vliegen te vangen, de zin is, myn werk is geen
beuzelingen, maar dingen van aangelegentheid te verrichten. 't Is genomen van
Keizer Domitianus, die gewoon was zich dagelyks een wyl alleen in zyn kamer te
besluiten, alsof hy daar iets gewigtigs te doen had, en dan dien tijd doorbragt met
vliegen te vangen. Een gelykluidend spreekwoord is: ik ben hier niet om de ganzen
te hoeden waar toe men kleine boerenjongens gebruikt ". Het is niet waarschijnlijk
dat deze bewering van Tuinman juist is, daar reeds bij de Griekse schrijver Aristophanes Tác µvac hrra^uvety, de vliegen afweren, in onze betekenis voorkomt.
Fr. je ne suis pas ici pour gober (prendre) des mouches, of pour enfiler des perles;
Hd. ich bin nicht hier um Fliegen zu fangen; Eng. I do not sit here to pick straws.
;

1642. Hij (enz.) ziet ze vliegen,
hij is niet goed snik. Bedoeld is dat iemand hallucinaties heeft, dus verschijningen
ziet „zweven" waar in werkelijkheid niets aanwezig is. Niet voor de 20ste e. opgetekend. Vgl. Zuidndl. ge vangt zeker? in de zin van: ben je getikt? een zinspeling
op het zgn. „muggenvangen ", een graaiende beweging van de handen die geesteszieken vaak maken, alsof ze de dekens wilden afpluizen. In Z.-Nederl. betekent
340

hij ziet ze vliegen ook: hij heeft grote honger. Hd. einen Sparren haben; Eng. he has

a bee in his bonnet.
1643. Voer voor psychologen (enz.),
tot een gevleugeld woord geworden titel van een boek van Harry Mullisch (1961)
van autobiografische aard; de boektitel is tevens die van het eerste hoofdstuk. De
zin is dat de schr. zijn zelfontleding a.h.w. opdient aan psychologen: „En nu — het
voer staat opgediend, H.H. psychologen! Vandaag eten wij mensenvlees. Mahlzeit! Dat jullie er geen indigestie van mogen krijgen, kannibalen ' met je vegetariërziel". Het sarcasme hierin heeft aanleiding gegeven tot overdrachtelijk en oneigenlijk gebruik in variaties als voer voor pedagogen e.d., waarin de bijgedachte is dat
het wezenlijke van het bedoelde object zich (door hen) toch niet laat grijpen. Vgl.
het oudere (beg. 19de e.) dat is (net) een kluifje voor—.

1644. Een oud voerman hoort nog graag het klappen van de zweep,
men hoort of ziet op latere leeftijd nog gaarne doen wat men in zijn jeugd zelf voor
zijn beroep of als vermaak placht te doen. Reeds in GDS (bl. 127). Vgl. de soortgelijke, thans verouderde zegswijze geen smid zo oud of hij vraagt nog gaarne naar
ijzer en kolen (eveneens reeds 16de e.). Fr. it souvient toujours à Robin de ses flutes;
qui a joué, jouera; Hd. alte Ziegen lecken auch gerne Salz; Eng. an old hunter loves

to talk of game.
1645. Voet bij stuk houden,
blijven bij het onderwerp waarover men spreekt; niet afwijken van zijn voornemen
of van zijn i'figenomen positie, zijn overtuiging; niet toegeven; volhouden. De uit
komt in de 16de eeuw voor bij Kiliaan, met dit verschil, dat hij niet van-druking
stuk maar van stek spreekt, zoals nog thans in Z.-Nederl.: „Voet by steek setten,
voet by voet setten, collato pede praeliari: gradum conferre cum hoste: conferre
manum: ad manus venire"; in dezelfde eeuw wordt ook voet bij stuk of 't stuk zetten
aangetroffen. Dat de oorspronkelijke betekenis van stuk niet die van een stuk
geschut geweest is, bewijst de vorm stek, die op de oudste plaatsen voorkomt; mogelijk mag men er de betekenis paal, grens, meet aan toekennen, zodat de uitdrukking
dan te vergelijken is met zich schrap zetten, in welke zin zij ook door Kiliaan wordt
vermeld. Onder invloed van uitdr. als bij zijn stuk blijven, op zijn stuk staan (zie
ald.), van zijn stuk zijn en dergelijke, kan later stek veranderd zijn in stuk. Steun
aan deze verklaring geven het dial op stik liggen, gezegd als bij 't gooien met centen
de cent precies op de streep valt; het Oostfr. de fót bi de stok setten, syn. van Hd.
Fuss beim Mal (merkteken) halten; het Gron. vout bie de meet hollen; Halma
258: „zijne keep houden, soutenir sa thèse"; Sewel 383: „ik hou keep, ik blyf by
myn stuk", waarnaast keep geven, toegeven. Vgl. Fr. tenir pied a boule; être ferme
sur ses étriers; avoir son bonnet chaussé; ne pas démordre; Hd. bei der Stange of
der Klinge bleiben; Eng. to stick tb the point.

1646. Voet geven aan —,
steunen, begunstigen, zowel van personen als denkbeelden en gevoelens gezegd;
eig. „gelegenheid geven om vastigheid te krijgen" (Weiland). Voet heeft hier de
betekenis van gelegenheid om de voet neer te zetten, steunpunt, evenals in voet
krijgen, eig. een steunpunt krijgen, vastigheid krijgen, en vand. fig. ingang vinden,
invloed krijgen. Vgl. het Fr. avoir pied (dans l'eau), „sentir le fond sous ses pieds",
grond krijgen; donner du pied a un mur, élargir la base"; donner du pied a une
échelle, „1'appuyer en l'inclinant pour lui donner plus d'équilibre"; prendre pied
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„gagner confiance"; Hd. Eesten Fuss . jassen; Eng. to get a footing. Op de oudste
plaatsen luidt de uitdrukking den (of een) voet geven, met de bet. iemands voet
steunen om hem op te lichten; zie b.v. Trou moet Blycken bl. 16: „Siet geen (ginds)
veijnster! dat moeten wij inne. Ick salder na climmen, geeff mijn den voet! En dan
sal ick de deure open doen". Vgl. iemand een beentje geven, hem helpen te paard
stijgen (Fr. . faire la courte échelle a quelqu'un (Zndl. leerken staan); Hd. einem den
Bock stehen; Eng. to give a leg (up) en iemand een gatje geven, hem een zetje of een
duw geven, om hem op te wippen. Tuinman (1, Nal. bl. 20) heeft nog „gemand een
voet geven, dat wil zeggen, grond en aanleiding, hem plaats ruimen ", maar in de
18de eeuw komt de uitdrukking ook zonder het lidwoord voor,.. blijkens Langen dijk, Wederz. Huwelijksbedr. vs. 1862: „Dat gaf een anderen voet tot schelmeryen"; Van Effen, Spect. 3, 21: „De gelukkige uitslag van deze stoute onderneming
geeft hem voet, om alle die Heren te groeten" (zie ook 12, 5): Het is evenwel zeer
goed mogelijk dat beide uitdrukkingen, de voet geven en voet geven, (of krijgen)
van elkaar moeten worden gescheiden, en de laatste niet uit, maar naast de eerste
is ontstaan.
.

1647. De of een voet in de stijgbeugel hebben,
de eerste stap tot iets gedaan hebben en op weg zijn om tot zijn doel te komen; zich
een eerste, voorlopige positie verworven hebben, waardoor men op den duur hogerop kan komen. Vgl. Tuinman 1, 250: „Hij heeft de voet in den beugel gekregen, dit
zegt men van ymand, die op den trap is om tot eene hooger bevoordering op te
klimmen; 't is ontleent van een stegelreep, waardoor men te paarde raakt en zich
in den zadel zet ". Fr. avoir le pied dans l'étrier, „être prêt a partir, commencer a
faire son chemin dans une carrière "; Hd. einen Fuss in Amte haben; Eng. to have

one's, foot in the stirrup.
1648. Iemand de voet lichten,
hem doen vallen door hem het steunpunt voor zijn voet te ontnemen of iets voor de
opgeheven voet te steken, zodat hij die niet ter juister tijd kan neerzetten; fig. hem
uit zijn positie wegwerken, hem wippen. 16de eeuw (en nog in Z.-Nederl.): een of dat
voetken setten, ook een beentje zetten (thans beentje lichten), naast de voet lichten
(Hist. v. Corn. Adr. 1, 255). Hd. einem ein Bein stellen; Fr. faire des trots en jambe
a quelqu'un; Eng. to trip one up.
.

1649. Iemand de voet op de nek zetten,
hem als volstrekt onderworpen met de grootste minachting bejegenen; hem meedogenloos vernederen. Een uitdrukking die herinnert aan de vroegere gewoonte
om een overwonnene de voet op de nek te zetten, of hem bij het te paard stijgen
of aan tafel zitten als voetbank te gebruiken. Vgl. Jozua 10, vs. 22-24, in de Statenvert. „Ende by seyde tot de overste des krijgsvolcx, die met hem getogen waren;
Treedt toe, sett uwe voeten op de halsen deser Coningen: ende sy traden toe, ende
setten hare voeten op hare halsen". Vgl. Fr. tenir le pied sur la gorge a quelqu'un
(vgl. Vondel, Jos. in Dothan, vs. 265: „Hy arbeit elck den voet te zetten op den
strot"); Hd. einem den Fuss auf den Nacken (of die Brust) setzen; Eng. to put one's
•

foot on a person's neck.
1650. Op gespannen voet staan met —,
in een niet-vriendschappelijke relatie staan tot —, zo dat de goede verstandhouding
door de geringste aanleiding verbroken kan worden, evenals een strak gespannen
draad of snaar door de minste aanraking stuk springt. Op zekere voet betekent in
zekere toestand (vgl. het volg. nr.); voor gespannen vgl. het zal er (om) spannen,
342

het zal niet gemakkelijk gaan, moeite kosten, het zal er (om) kraken. Fr. ils sont

a couteaux tirés; avoir des rapports tendus (Hd. ein gespanntes Verhältnis, Eng.

strained relations) avec quelqu'un; Hd. auf gespanntem Fusse; mit jemand ober den
Fuss gespannt sein; blank mit einem stehen; Eng. to be on uneasy terms, to be at
loggerheads with a person; to be at daggers drawn.
1651. Op grote voet leven,
op royale, ruime wijze leven, veel geld uitgeven. Men moet hierbij voet natuurlijk
niet in eig. zin opvatten en heeft dus niet te denken aan de 14de-eeuwse adellijke
mode om schoenen te dragen met lange spitsen (tootschoene, Fr. poulaines), maar
voet heeft de bet. van wijze, die zich geleidelijk ontwikkelt uit die van steunpunt,
basis, grondslag (vgl. Dt. Wtb. 4, 1006, art. Fuss: „der stand, den eine sache hat,
die art and weise des seins, die als grundlage geltende bestimmung. and einrichtung"). In het Fr. in dezelfde zin vivre sur un grand pied; être sur un bon pied, „dans
une bonne situation"; ook être sur un bon pied avec quelqu'un, met iemand op goede
voet staan; sur le pied de guerre, op voet van oorlog; au petit pied, in het klein, enz.
Hd. auf grossem Fusse leben, naast auf guten, vertrauten Fussen; etwas auf den
alten Fuss bringen; ook in het Eng. on the old. same, tooting; on a f riendly, a good
footing; upon a grand, solid footing; en verder bij ons op goede voet; op vertrouwef

f

f

lijke voet; op de oude voet; op gelijke voet; op (een) nieuwe voet; op (een) losse voet;
(iets) op dezelfde voet (voortzetten), enz.
1652. Op staande voet,
onmiddellijk, terstond; eig. terwijl de voet nog staat, voordat men een voet verzet;
Mnl. op den staenden voet of voetstaens, naast up die stede (Hd. auf der Stelle; Fr.
sur le champ; Eng. on the spot, foothot) en sonder ommekeeren. Het is mogelijk
dat de uitdr. aan de rechtspraak is ontleend: immers in de vroegere rechtspraak
moest hij, die niet met een gewezen vonnis tevreden was, dit dadelijk, op de plaats
zelve schelden (weerspreken), op de staende voet appelleeren, ertegen opkomen of,
zoals het in Duitse stukken luidt, standes, unverwandes votes of unverwandtes fus-

ses, im fussstapfen, e er hinder sich trede; up dem vote; er des votes wandelinge;
stehenden fussens. Het kan ook eenvoudig een weergave zijn van Lat. stante pede,
dat nog in levend gebruik is in dez. zin.
1653. Iemand de voeten spoelen,
iemand verdrinken, hem overboord smijten; in de 17de eeuw ook schertsend voor
bedanken (een Vfijer). Vgl. Winschooten, bl. 279: „de voeten spoelen, oneigendlijk:
iemand buiten boord in see werpen: gelijk eertijds bij de Duinkerkers, en daar naa
in weerwraak bij de Seeuwen in gebruik geweest is"; Bredero, Moortje, vs. 251:
„De Specken (Spanjaarden) die haar lyf met geld niet konden boeten. Die nam het
Grauw gheswind en spoeldese de voeten." Vgl. Fr. faire Plotter quelqu'un; Eng.

to make a person walk the plank.
1654. Iemand iets voor de voeten werpen of gooien,
hem iets verwijten, hem van iets beschuldigen; eig. hem iets voorleggen, waaraan
men hem schuldig houdt; Lat. objicere alicui aliquid. In de middeleeuwen enen iet
te voren leggen; in de 17de en l8de eeuw iemand iets voor de schenen werpen of
smijten. Vgl. Hd. jemand etwas vorwerfen of zum Vorwurf machen; Eng. to cast
something in a person's teeth. Vgl. n° 1109.
1655. Iemand voeten maken,
hem doen weglopen, hem wegjagen, hetzelfde als het reeds in de 18de eeuw voorkomende iemand benen maken. Ei&. maken dat iemand voeten krijgt, zodat hij
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gaan kan; vgl. Hooft, Een Majeboom: „Orpheus, met sijn stem en vinger, Maeckte
eertijdts den boomen voeten". Fri. immen skonken meitsje. Fr. . faire quelqu'un
. jouer des jambes; Hd. jemand Beine machen (ook , jem. Hände machen iemand tot
werken aanzetten); Eng. to make a person find his legs (ook, evenals in het Hd.,
his fingers). Vgl. ook (scherts.) kuiten maken, het op een lopen zetten. — Zndl.
het heeft voeten gekregen, het is zoek geraakt.
1656. Veel voeten in de aarde hebben,
veel moeite en zwarigheden opleveren. Volgens sommigen is het beeld ontleend aan
het vellen van een boom, die met veel wortels (fig. voeten) vast in de aarde staat en
dus niet met de eerste slag valt. In Zuid -Nederland kent men veel voeten op de eerde
hebben, veel geloop, veel drukte veroorzaken, wat aanleiding geeft tot het vermoeden dat de eig. zin is: er zullen heel wat stappen om iets gedaan moeten worden.
Vgl. Fr. it y aura du tirage;Hd. das wird manchen Haken haben.
1657. Op geen voeten of vamen,
in de verste verte niet; eig. op geen afstand van voeten (een voet is ± 3 decimeter)
of vademen (een vadem is 6 voet). Tenminste sinds begin 18de e. bekend; b.v. Van
Effen, Spect. 5, 162: „Terwyl een ander, die ook ten hoogsten wierd geroemt, nogtans by zyn makker op voeten en vademen niet halen kan ". Vgl. Eng. not by a long
-

chalk.
1658. Zich uit de voeten maken,
weglopen, zich wegpakken, zich buiten gevaar stellen. Eig. zich uit de paardevoeten
maken, dus: oppassen dat men niet overreden wordt. Zie Suringar, Van Zeden, vs.
351: „Van kinderspele ende van quaden tonghen Der quader knechte, houde ende
jonghe, Van paerdenvoeten, van smeekers tale Sulstu di wachten, so doestu wale"
en Hoofd, Warenar vs. 624: „Men loerd' me zoo niet, het moest uit de paardevoeten
(in veiligheid) ": Tuinman 1, 283: „ Hy maakt zich uit het stof, dat is, hy pakt zich
weg. Dit behoeft hy niet te doen, die zich buiten schoots houd, en uit de paardevoeten blyft." In Z.-Nederl. nog: het is uit alle paardevoeten, het is uit de weg, opgeruimd. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen; vgl. Hd. sich aus dem

Staube machen.
1659. Dat gaat zo ver als het voeten heeft,
dat reikt, gaat op zo ver als 't kan; gezegd van redeneringen die niet altijd opgaan of
van handelingen die eens spaaklopen. Zie b.v. Wolff en Deken, Br. v. Abr. Bl. 1,
1: „Ik zie, dat het oude spreekwoord die de Dominees wil eeren, moet er niet veel
mee verkeeren ook al zoo verre gaat, als het voeten heeft; en in lang zo algemeen
niet bevestigd wordt, als dat de Menschen er toch by 't sluiten van de rekening best
aan zyn zullen". Vgl. Fr. au bout de l'aune faut le drap; au bout du fossé la culbute;
Hd. es geht, so lange es geht.
.

1660. Een wit voetje hebben bij iemand,
bij hem in de gunst, in de pas, in de geur staan, een potje bij hem kunnen breken.
Deze uitdrukking is sedert de 16de eeuw bij ons bekend en houdt verband met het
vroegere gebruik (in sommige plaatsen) dat paarden met vier witte benen tolvrij
waren, wat moet worden toegeschreven aan de omstandigheid dat men de witte
kleur in dergelijke gevallen als van magische betekenis beschouwde. Zie een voorb.
Marnix. Byenc. 189 v°: „Dat en mach niemant doen dat onse L. Moeder de H.
Roomsche Kercke, die vier witte voeten heeft, ende en kan niet missen". Vgl. Fr.
montrer patte blanche, zich legitimeren als een vertrouwd persoon (in onze zin zegt
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men daar avoir un chevron auprès de quelqu'un); dial. it a les quatre pieds blancs,
it peut passer partout; Hd. bei einem einen Stein im Brette haben; eine gute Nummer
haben bei jemand; Eng. to be in the good graces of a p.; to be in a p.'s good books.
Vgl. no 1267.
1661. Iets voetstoots verkopen,
het verkopen zoals men het vindt, zonder enige nadere bepaling en zonder enige
garantie betreffende de staat, kwaliteit of volledigheid van de goederen, maar dan
ook zo dat elk bod geaccepteerd wordt. Voetstoots kan men opvatten als: zo als
men het met de voet van zich stoot, of als: zo als men er met de voet tegen stoot,
zo als men het voor zijn voet vindt, dus voor de voet. In deze laatste zin vindt men
ook iets voetstoots nemen (Wolff en Deken, Wildsch. 1, 70); thans zegt men iets
(niet) voetstoots aannemen, het niet zo maar, zonder nader onderzoek, als waar
aanvaarden. Vgl. voor de hand, waarbij men meer denkt aan artikelen die op een
tafel of een bank liggen uitgespreid, terwijl bij voetstoots gedacht moet worden aan
zaken (kavels hout of kopen vis en derg.), die op de grond liggen gevlijd of geschikt,
dus, zoals men vroeger zeide, voorvoets. Mnl. vorvoets, voortvoets, veurvoets,
dadelijk, onmiddellijk. Fr. vendre en bloc, à forfait; Hd. in Bausch and Bogen ver
wie es vorliegt; Eng. to sell in the bulk; as things are.
-kaufen;
1662. Een vogel in de hand is beter dan tien in de lucht,
een klein zeker gewin of bezit is meer waard dan een groot dat men nog verwerven
moet of dat alleen voorgespiegeld is. Een oude en algemene wijsheid; reeds in Prov.
Comm.: beter eenen voghel ondert net dan x in de lucht; bij Goedthals: „beter eenen
vogel in de hant dan thien over 't lant"; in GDS „tis beter een Mussche in der handt,
dan een Krane oppet dack", waarmee overeenkomt Fr. un moineau dans la main
vaut mieux qu'une grue qui vole; vgl. voorts Hd. ein Sperling in der Hand ist besser
als eine Taube auf dem Dache; Eng. a bird in the hand is worth two in the bush.
1663. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is,
ieder spreekt volgens zijn aard of de trap van zijn beschaving; ieder uit zich op zijn
manier. Reeds in het Mnl. bekend: elc voghel singht soo hem den bec ghewassen is.
Daarnaast met aanpassing aan het fig. gebruik: „Hy-calt als hem die nibbe ghewassen is" (GDS 58). Fr. chaque oiseau chante selon qu'il a le bec tourné; tel bec, tel
chant; Hd. jeder Vogel singt darnach ihm der Schnabel gewachsen ist.
1664. Iemand (niet) voor vol aanzien,
hem (niet) voor volslagen rekenen, hem (niet) tellen als iemand die alle vereisten in
een bepaalde aangelegenheid bezit, hem gepaste ouderdom, goed verstand en geoefendheid in enige zaak al of niet toekennen. Misschien is het eig. eerst gezegd
van een munt, die het volle gewicht (niet) heeft (vgl. Mnl. volwichtich; Hd. vollwichtig). Vroeger ook iemand voor vol inschrijven en iets voor vol aannemen (d.i.
als de volle waarheid beschouwen). Ook in het Hd. einen fur voll ansehen of

nehmen.
1665. Vonnis vellen of strijken,
hetzelfde als het Mnl. dat oordeel wisen (vinden, geven, vellen); sinds de l7de eeuw
het vonnis vellen, dat is: het vonnis doen vallen (op het hoofd van de beklaagde?)
of strijken. Ook strijken betekent doen vallen: het zeil, de vlag strijken; in ZuidNederland ook zijn voois strijken, zijn stem uitbrengen, stemmen. Vgl. voorts zijn
keus op iets laten vallen (Hd. seine Wahl fallen; Fr. jeter son dévolu sur). Hd. ein
Urteil fallen; Fr. rendre, prononcer un arrêt, une sentence; porter un jugement sur
qqch.; Eng. to pronounce (of to pass) sentence (of , judgment). Vgl. nog n° 1353.
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1666. Goed voorgaan doet goed volgen,
als men metterdaad het goede voorbeeld geeft, zullen medewerkers (leerlingen,
volgelingen, geloofsgenoten enz.) te eer bereid zijn ook hun best te doen, zich in
te spannen of een gewenste gedragslijn te volgen. Hetzelfde wordt uitgedrukt door
de spreuk leringen strekken, voorbeelden wekken of leringen wekken, maar voorbeelden trekken: men heeft meer succes als men zelf het goede voorbeeld geeft, dan
wanneer men alleen zegt hoe het zou moeten. Een oud sprw., reeds bij Servilius en
Gheurtz.
Hd. gutes Beispiel, gute Nachfolge; gutes Beispiel, ha/be Predigt; Eng. a good Jack
makes a good Jill; Fr. un bon exemple vaut une lecon.
1667. Goed of schoon voorgedaan is half verkocht,
de waren die mooi uitgestald zijn of anderszins op hun voordeligst getoond worden,
trekken spoedig kopers; vandaar ook bij overdracht van meisjes gezegd die fraai en
netjes gekleed zijn, het beste brood voor leggen, zich op het voordeligst voordoen
en daardoor eerder behagen. Vgl. Cats 1, 416: „Die sijn kraem weet op te proncken
Naer den eysch, en naar den tijt. Doet den koper daer op loncken En by wort sijn
waren quyt." Reeds in Prov. Comm. (n° 611) en tot de 19de e. alg. in gebruik. Ook
in het Frans zegt men: marchandise qui plait est a demi vendue;Eng. please the eve
and pick the purse; pleasing ware is half'sold.
1668. Dat is je voorland,
dat heb je te wachten, daartoe zal het met je komen. Onder voorland moet men in
eig. zin verstaan een in zee uitstekende punt lands of de hoek waarop een vaartuig
aanhoudt (in de kustvaart). Vandaar dat men van het een of ander zegt dat het
iemands voorland is, wanneer hij op zoiets, uit hoofde van zijn omstandigheden
rekenen moet, of het ernaar maakt, dat hij ertoe zal vervallen of komen. In de
middeleeuwen wordt voorland in de eig. zowel als in de overdr. zin reeds aangetroffen; zie Hans. Recess. 3, 335: „Hi gheraecte te comen voor een voorland, dat
men heet de schilt in Engheland"; S. Bern. Serm. 1, 103 a: „Als wij aensien alle de
quaeden die wij in dezer ellendicheit liden ende oock mede al screyende begheren
te comen tot onsen voorlande, daer wij noch zeer ver van zijn". Voor de 17de eeuw
vgl. Pers. Ontst. Leeuw 443 b: „Moorden sal ons voorland sijn, sonder dat men op
ouder of gheslacht sal letten." Thans denkt men echter eer aan: land dat men voor
de boeg heeft, waarop men koers houdt. Er zijn geen equivalenten in de moderne
talen.
1669. Iemand op zijn voorman zetten,
hem terechtwijzen, duchtig onder handen nemen, hem op zijn plaats zetten (Fri.
immen to plak setten), op zijn nummer zetten; uitdrukkingen die ontleend zijn
aan de oefeningen der soldaten, waarbij men onder een voorman verstaat degene,
die bij een troep van twee of meer gelederen voor een ander staat en hetzelfde nummet heeft: iemand op zijn voorman of zijn nummer zetten wil dus eig. zeggen
iemand, een soldaat, als hij verkeerd staat, de plaats aanwijzen die hij in zijn gelid
moet innemen. Vgl. Fr. remettre quelqu'un a sa place; mettre qqn. a la raison; en
dire quatre a qqn.; mettre qqn. aux ambles (zeldzaam); Hd. einem den Standpunkt
klar machen; einen standpunkten; Eng. to take a person down a peg or two; to te//a
person what is what; to bring one to his bearings.
1670. De voorsten maken dat de achtersten niet in de kerk kunnen,
zij die zich eenmaal een plaats veroverd hebben, bekommeren zich niet om anderen
die er ook graag wilden zijn. Ook wel scherts. met betr. tot spijs en drank: als men
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eenmaal de maag vol heeft, kan men niets meer gebruiken. Reeds vermeld in GDS:
„De voerresten doen dat die achterste niet in de kercke en moghen" (b]. 10); zie
ook Prov. Comm. 319: „die eerste doen dat die achterste niet en moghen".
1671. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast,
waar risico is kan men niet te voorzichtig zijn; voorzichtigheid voorkomt veel onheil.
Het tweede lid is een schertsende variant van de oorspr. vorm: de moeder van alle
wijsheid (zo bij Spiegel). Andere varianten zijn: de moeder der fijne bierglazen
(Gales, Twee Redev. in Holl. Spreekw., 1795); van de porselein- of potjeswinkel,
van de glazekens.
Hd. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit; Fr. la prudence est mere de ('assurance.
1672. Weten hoe de vork in de steel zit,
eig. weten hoe de hooivork in de steel bevestigd is; overdr.: weten hoe de zaak in
elkaar zit, hoe de toedracht der zaak is. Sinds de 17de e. bekend. Vgl. Eng. to put
the axe in the helve, een moeilijkheid overwinnen. Fr. savoir de quelle couleur
est atout,of de quoi il retourne; Hd. wissen wo der Hase liegt; Eng. to know how the
land lies.
1673. Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken,
al wordt men ouder, toch verliest men niet zijn aangeboren aard; immers het is
lichter oude schoenen te verwerpen dan oude zeden; de oorspronkelijke neigingen
komen altijd weer boven. Reeds bij de klassieken is de zegswijze bekend geweest:
Lat. vulpus pilum mutat, non mores; in het Gr. evenzo van de wolf gezegd. Vgl.
Celestina P iij v°: „den Vos al verandert hy sijn haer, hy en verandert zijn natuere
niet". Fr. le renard change de poil, mais non de naturel; le renard mourra dans sa
peau; Hd. der Fuchs wechselt das Haar and bleibt wie er war; Eng. the fox may
grow gray, but never good; what is bred in the bone will come out in the flesh.
1674. Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen,
als de onrechtvaardigen vrome dingen gaan doen, dan mogen de vromen wel op hun
hoede zijn; een waarschuwing tegen een schijnheilige, ook om zich niet tijdens
gevaar door mooie praatjes in slaap te laten wiegen. De uitdr. is ontleend aan oude
verhalen omtrent Reinaart de Vos, die opgevoed heet te zijn voor de geestelijke
stand; er bestaan middeleeuwse voorstellingen van de vos op de preekstoel (Wright,
Hist. of Caricature, fig. 45). Het spr. is dan ook algemeen verbreid. Fr. quand le
renard prêche aux poules, prends garde a toi; quand le diable dit ses patenotres il
veut te tromper; Hd. wenn der Fuchs (die Passion) predigt so hate die Gcinse, syn.
van wenn der Wolfpsalmodiert, gelustet ihn der Ganse; Eng. when the fox preaches,
then beware your geese.
.

1675. Men moet vossen met vossen vangen,
men moet slimme mensen door slimheid verschalken; men moet slimheid tegen
slimheid over stellen, om tot zijn oogmerk te geraken'). Reeds bij Servilius vermeld. Vgl. in dezelfde zin dieven vangt men met dieven. Fr. a renard, renard et demi
(ook: a trompeur enz.); avec le renard on renarde; Hd. man muss Fuchse mit
Fuchsen fangen; aufeinen Schelmen (gehoren) anderthalbe; Eng. set a thief to catch
a thief:
1) Ook in letterlijke zin geschiedt het vangen van vossen wel aldus, nl. door een wijfjesvos aan
een boom te binden en netten of vallen in de omtrek te plaatsen. De mannetjes komen op het
wijfje aan en worden zo in de netten of strikken gevangen.
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1676. Een vreemdeling in Jeruzalem,
iemand die volstrekt onbekend is met de toestanden ter plaatse; bij uitbr. ook: die
niet op de hoogte is van de in een gesprek behandelde algemeen bekende zaken of
die in een gezelschap of plaats zich blijkbaar niet thuis gevoelt. De spreekwijze is
ontleend aan de geschiedenis der Emmausgangers (Luc. 24:13 vg.). die op Jezus'
vraag, waarom zij zo bedrukt zijn en wat het onderwerp is van hun levendig gesprek,
Hem antwoorden: „Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de
dingen, die dezer dagen daarin geschied zijn ?" Hd. ein Fremdling in Jerusalem; Fr.
it semble qu'il vienne de l'autre monde.
1677. De vriend die mij mijn feilen toont,
iemand die toont het beste met mij voor te hebben door mij op mijn fouten te wijzen
en dus te trachten mij te verbeteren. In deze vorm spreekwoordelijk geworden
door Van Alphen (,,De waare Vriendschap"), maar als gedachte reeds veel ouder;
zie GDS 20: „Wye den anderen secht, dat hem misteet (misstaat), dat is syn vrient
al weet hys niet".
1678. Vrienden in de nood, honderd in een lood,
in de nood zijn de vrienden van gering gewicht, hebben weinig te betekenen. Lood
wordt hier genoemd wegens het rijm. Sinds de 17de eeuw bekend (Cats: „—vier-entwintigh in een loot"); de gedachte is veel ouder (reeds bij de Romeinen); vgl. voor
de 16de eeuw: „Vrienden sijn guedt, mer wee dem diese behoeft in der noodt" (GDS
9). Hd. Freunde in der Not gehen fun fundzwanzig of fun fzig auf ein Lot.
.

1679. Wie de naam heeft van vroeg op te staan, mag lang slapen of in bed blijven,
fig. genomen voor: wie de naam heeft van deugdzaam te zijn, kan wel eens iets
verkeerds doen zonder dat er dadelijk aanmerking op wordt gemaakt. Sinds de 17de
eeuw bekend. Evenzo Fr. a beau se lever tard, qui a bruit de se lever matin (hieraan
ontleend?).
Aan de vruchten kent men de boom. Zie bij Boom.
1680. Verboden vrucht,
oneig. in het algemeen voor iets dat verboden, ongeoorloofd is; ook bepaaldelijk
in de zin van zonde, onkuisheid. Ontleend aan het paradijsverhaal, dat opgetekend
staat in Gen. 3: 1-6. Fr. le fruit défendu; Hd. die verbotene Frucht; Eng. the forbidden fruit. Hierbij behoort ook de spreuk verboden vruchten zijn de zoetste,
waarmee men bedoelt dat hetgeen ongeoorloofd is en toch gedaan of met moeite
en bedrog verkregen wordt, het meeste genot verschaft. 16de eeuw: gestolen brokskens of beetjes smaken wel. Fr. le ,fruit défendu est le meilleur; Hd. verbotene
Fruchte schmecken suss of am besten; Eng. forbidden , fruit is sweetest; stolen
waters are sweet (ontleend aan Spreuken 9: 17).
1681. Er is geen vuiltje aan de lucht,
er dreigt niet het minste gevaar. Oorspr. een zeemansuitdrukking: de zeeman spreekt
van vuil weer voor buiig weer; een vuiltje is dus eig. een buitje, een donkere wolk
aan de hemel. Vgl. De Schoolmeester, De Schipbreuk: „'t Ziet er smeerigjens uit:
Kijk voor de liefhebbery eens, hoe dat zwerk daar kruit ". Hd. es ist kein Wölkchen
am Himmel; Eng. there isn't a ni ft in the lute.
1682. In zijn vuistje lachen,
heimelijk lachen, zich in stilte verheugen, veelal over het ongeluk van anderen; eig.
achter de voor de mond half toegeknepen hand lachen; ook iets in zijn vuist be348

lachen. Het eerst bij Servilius. Vgl. Fr. rire dans sa barbe, sous cape; Hd. sich ins
Fäustchen lachen; dial. griff lachen („ in den Griff der Hand lachen"); Eng. to laugh
in one's sleeve.
1683. Voor de vuist,
onvoorbereid, ex tempore (spreken), d.w.z. niet volgens een van te voren opgestelde
tekst, een betekenis die deze uitdrukking ontleend heeft aan oudere toepassingen
(tenminste sinds de 17de eeuw) als voor de vuist iets opnemen en derg., d.i. voor de
hand opnemen, zonder uitzoeken, zoals de zaken voor iemands hand liggen. Fr.
improviser; parler d'abondance; Hd. aus dem Stegreif (dichten, reden); vom Blatt
spielen; Eng. extempore; to improvise; to speak off hand.
1684. Voor heter vuren gestaan hebben,
in grotere moeilijkheden geweest zijn, het harder te verantwoorden hebben gehad.
Het is niet nodig hierbij aan het vuur, het schieten van vijandelijke soldaten te denken, noch aan de tortuur met vuur; men kan de uitdr. in de gewone, eigenlijke zin
opvatten, dus als een vuur om op te koken, een oven- of een smidsvuur en derg.
De uitdr. is sinds ± 1700 bekend. Vgl. Eng. I've been in warmer corners.
1685. Iemand het vuur na aan de schenen leggen,
het iemand zeer moeilijk maken, hem in het nauw brengen, inz. door dringende
vragen, maar ook wel door schuldvorderingen. Wsch. een zinspeling op tortuur
of helse pijnigingen. Vgl. Mnl. enen sijn v.el verwarmen; bij Bredero: „ick sal ...
haar leggen 'tvier so naar tot" enz. Fr. mettre le . feu sous le ventre a quelqu'un;

donner la suée a quelqu'un; serrer le bouton (les pouces, les cotes) a qqn.; mettre qqn.
au pied du mur; Hd. einem Feuer unter den Schwanz machen; einem die Holle heiss
machen; Eng. to make it hot for a person.
1686. Zich verspreiden als een lopend vuurtje,
„dit past op 't geen zich spoedig alom verspreit; gelyk zulke loopende tydingen en
straatmaaren, die de een den anderen voort vertelt. De gelykenis is eene streek van
aangesteken buskruid” (Tuinman 2, 219). Dat deze verklaring juist is, blijkt uit de
Brune, Bank. 1, 159: „Die in een quaed gheruchte komt, is half ghehanghen en verdoemt. Dat eens ghevat zijnde, loopt gehduyrich voort, als een viertjen, daer buskruyt ghestroyt is." Fr. se répandre comme une trainée de poudre; Hd. sich wie
ein Lauffeuer verbreiten; Eng. to spread like wild-fire of like a running fire.
.

1687. De vuurproef doorstaan,
een harde proef, een streng onderzoek doorstaan. De uitdrukking bevat een herinnering aan de tijd der godsoordelen of ordaliën. De vuurproef; te onderscheiden
van de ijzerproef (zie n° 587), bestond hierin, dat de aangeklaagde zijn hand een
bepaalde tijd in het vuur moest houden'), over gloeiende kolen moest lopen, of in
het blote hemd, dat soms met was bestreken werd, door een brandende houtmijt
moest gaan; bleef hij ongedeerd, dan was zijn onschuld bewezen. Deze proef, die
reeds in de Veda's vermeld wordt, en ook bij de Grieken bekend was, is eens in alle
werelddelen gebruikelijk geweest en was dit tot in onze tijd nog in vele streken van
Afrika, Zuid-Azië en Oost- Indië. Vgl. bij Luyken, met betr. tot het Laatste Oordeel: „Zo kund gy door het vuur des grooten proefs passeeren" (Zed. en St. Gez.
292). Fr. passer par le creuset (smeltkroes); Hd. die Feuerprobe bestehen, aushalten;
Eng. to stand the test (of the crucible).
1) Vgl. Daar zou ik mijn hand (niet) voor in 't vuur willen steken; Fr.. j'en mettrais la main au
feu; Hd. da wollte ich meine Hand (nicht)fur ins Feuer legen, stecken.
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1688. Alles (zijn leven enz.) in de waagschaal stellen,
op het spel zetten, aan de kansen van het geluk overlaten; vroeger ook in der waghen
setten, in de waech stellen, in die waghescael staen. Stelt of legt men iets in de waagschaal (d.i. weegschaal), dan weet men niet naar welke kant de tong of de naald zal
overslaan, en verkeert men in het onzekere, hangt men in de waag (16de eeuw; zie
b.v. Celestina: „om te toonen dat ick vroom ende cloeck ben, heb ick mijn leuen inde
waechscale ghehanghen", E viij r°; vgl. Hd. die Sache liegt in der Wage). In fig. zin
stelt men zijn leven, zijn goederen in de waagschaal, wanneer het twijfelachtig is
of men ze zal behouden of verliezen. Toen het znw. waegschaele niet meer werd begrepen, is het eerste *gedeelte met het wkw. wagen (riskeren) in verband gebracht en
trad de bet. van op het spel zetten, (roekeloos) wagen, in gevaar brengen meer op de
voorgrond. Vgl. Hd. etwas in die Schanze schlagen; Eng. to be in the scales, op het
spel staan; to lay in balance; Fr. mettre qqch. dans la balance.
1689. Buiten of zonder de waard rekenen,
zich misrekenen, bij het opmaken van een plan niet letten op iemand die of iets dat
later blijkt beslissende invloed te hebben, zoals hij doet die verteringen maakt in
een herberg en de onkosten hiervan berekent zonder eerst de waard te horen. Reeds
in GDS (bl. 61): „Hy heft sonder den Weert gereeckent". Fr. compter sans son hote;
Hd. die Rechnung ohne den Wirt machen; Eng. to reckon without one's host.
1690. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten,
men beoordeelt een ander dikwijls naar zichzelf; alleen in ongunstige zin gebruikt
van iemand die anderen wantrouwt of slechte dingen van anderen vermàedt. Voorheen in enigszins andere wending: „Soe als die weert is, so beraedt (verschaft) Godt
om (1. hom, hem) die gasten" (GDS 87); zo ook bij Huygens. In Prov. Comm. 764:
„wijst mij den weert ic wise v den gast". Dezelfde gedachte in het fraaie oude spr.
by v herte kennet ghi alle herten (GDS 41). Vgl. Fr. it mesure les autres a son aune;
pour un fripon le monde est tout de coquins; Hd. man sucht niemand hinter dem
Qfen, wenn man nicht dahinter gesessen hat; wie der Schelm ist, so denkt er von
andern; Eng. ill-doers are ill-deemers; to measure other peoples corn by one's own
bushel.
1691. Iemand de wacht aanzeggen,
eig. hem mededelen dat het zijn beurt is de wacht te betrekken; in fig. zin: hem iets
op het hart drukken, hem ernstig (voor de laatste maal) waarschuwen, hem onder
bedreigingen aan zijn plicht herinneren. Sinds de 19de e. bekend. Fri. immen de
wacht oansizze, flink op zijn plaats, zetten; zeggen waar hij zich aan te houden heeft;
evenzo in het Gronings (Molema 463), Gelders (Gallée 51; Schothorst 224); Noord
Ook in Duits dial. einem die Wach' ansagen, „einen ausschel--bra.(Hoeuft670)
ten, mit Straf bedrohen" (Wander 4, 1717).
1692. Iets in de wacht slepen,
het zich toeëigenen, zich er meester van maken, bepaaldelijk met betr. tot iets waarvan het eigendomsrecht betwist zou kunnen worden. Wacht heeft hier de bet. van
wachtlokaal, het verblijf van de dienstdoende wachtsoldaten, eertijds kortegaard
genoemd (verbastering van Fr. corps de garde); slepen wordt gebruikt in de zin van:
naar zich toe halen. Niet voor de 19de e. opgetekend. Er zijn geen equivalenten in
de moderne .talen.
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1693. Een wachter op Zions muren,
een bewaker der rechtzinnigheid; iemand die altijd toeziet dat er geen ongeoorloofde
dingen gebeuren. Ontleend aan Jes. 62:6: „O Jerusalem! Ik heb wachters op uwe
muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen ". —
Wachter, wat is er van de nacht? hoe is het gesteld, waar zijn we aan toe? Eveneens
uit Jesaja (22: 11). Vooral bekend geworden door het gedicht van Da Costa onder
deze titel (1847), waarin hij zijn mening over de tijdsomstandigheden geeft.
1694. De wal keert het schip,
de reactie die een aangevangen handeling of onderneming wekt, bewerkt vanzelf
dat zij zich niet eindeloos of buiten alle verhouding voortzet of uitbreidt, evenals
een schip, hoe ook gestuwd door de wind, ten slotte niet verder kan door de aanwezigheid van het land. Sinds midden 19de e. opgetekend. Vgl. Hd. die Báume
wachsen nicht in den Himmel.hinein.
Aan lager wal zijn. Zie n° 916.
1695. Iemand van de wal in de sloot helpen,
door onoordeelkundig optreden iemands positie verergeren in plaats van te verbeteren, ondoordacht te werk gaan bij het verlenen van bijstand, „iemand onder
schijn van dienst, ondienst doen" (Tuinman). Reeds bij Sartorius. Eert. en nog thans
in Z.-Nederl. ook iemand van de wal of de kant in de gracht helpen. Er zijn geen
equivalenten in de moderne talen. Vgl. n° 1308.
1696. Van twee wallen of walletjes eten,
met beide partijen heulen om er zijn voordeel mee te doen; meer dan een partij
trachten te bevredigen, zich nu eens bij de ene partij voegen en dan weder bij de
andere, al naarmate men groter profijt kan behalen. In letterl. zin is het van toepassing op een koe in een greppel; vgl. Fri. it gêrs (gras) fan beide wallen ite; Fr.
manger a deux ráteliers, „tirer profit de deux cotes différents". Eng. to run with the
hare and hunt with the hounds.
.

1697. Bij het walletje langs,

zo dat het maar even gelukt; maar net, met moeite. Deze toepassing heeft zich ontwikkeld uit die van: voorzichtig, zonder zich te ver te wagen, zoals een schipper
doet die dicht onder de kust blijft; vgl. Tuinman 2, 23: „By den wal langs vaart men
zekerst"; Halma (1710): „Langs den wal zeilen. Niet te hoog vliegen, of onder
-nem".
1698. Van wanten weten,
de zaak weten aan te pakken, volkomen op de hoogte zijn, ingewijd zijn in de
geheimen. Hiernaast ook van wanten zijn, bijdehand zijn. Met een toevoeging
vermeld door Harreb. 1, 444: hij weet van wanten, hij doet een kousenwinkel, wat
nog zo te Amsterdam gehoord wordt of tot ca. 1900 werd. Vóór Harreb. is de uitdr.
niet opgetekend. Te Antwerpen betekent van wanten weten rijk zijn, geld hebben;
weten wat een paar wanten kost, al heeft men in geen kousenwinkel gewoond, ook
ook verstand van een zaak hebben. In het Oostfri. kent men de uitdr. ook, doch
zonder de toevoeging: „hé wêt fan wanten, von Jemanden der weit hergekommen
ist u. viel erlebt u. erfahren hat, bz. überall Bescheid weiss wie ein alter erfahrener
Schiffer". Hier wordt dus gedacht aan want, touwwerk, en het is niet onmogelijk
dat we inderdaad met dit woord te doen hebben, vooral met het oog op het 17de351

eeuwse zijn want wel kennen, met het want goed kunnen omgaan, van een zeeman
dus zoveel als zijn vak verstaan; en de uitdr. de wanten stellen, opspelen, de beest
spelen, een variant van de pijpen en de noten stellen in dezelfde zin; vgl. Eng. to
know the ropes, zijn vak goed verstaan. Indien dit vermoeden juist is, dan moet
de eig. betekenis van de uitdr. van wanten weten zijn: goed met het want kunnen
omgaan, en bij uitbreiding in het algemeen: van iets alles weten, weten wat men
doet.
1699. Groots of hoog in zijn wapen zijn,.
eigenlijk gezegd van iemand die zich op zijn adellijke afkomst verheft; vervolgens
voor groots in het algemeen. Tenminste sinds de 17de e. bekend. In Zuid-Nederland:
hoog in iemand of in iets zijn, van iemand of iets een zeer goede gedachte hebben,
er fier op zijn, er gaarne met lof, met voldoening van spreken. In het Land van
Aalst hoort men nog dagelijks: hoog in de wapens, en laag van stam, of groot in de
wapens, en klein in de zak, in de beurs, van min of meer geringe burgers die zich
door uiterlijk vertoon heel wat hoger in aanzien willen plaatsen dan ze werkelijk
staan. Vgl. Fr. le porter haut; être de la société du doigt dans l geil (dans la vitre); Hd.

einen hohen Nagel haben; sich keine Katze dunken lassen; aus hohen Fenstern sehen;
Eng. he thinks no small beer of himself; to ride the high horse; to be (of to go) high in
the instep.
1700. Goed in zijn slappe was zitten,
er warm in zitten; bemiddeld zijn, 't goed kunnen stellen. In eigenlijke zin een soldatenuitdrukking: slappe, zwarte was wordt gebruikt voor het glimmend maken van
het leerwerk. Wat goed in de was zit, ziet er glanzend, voordelig uit; bij overdr. op
personen: er goed verzorgd uit zien, alsof men goed bij kas is, aardig wat te verteren
heeft.
1701. Water in zee dragen,

iets brengen, waar er al overvloed van is; onnut werk verrichten; o.a. gebruikt wanneer men rijke mensen nog meer geld bezorgt. Vertaling van Lat. aquas in mare
fundere; hetzelfde als water in de Rijn dragen; turf naar de venen sturen, balken
naar Noorwegen sturen, uilen naar Athene zenden (Lat. ululas Athenas mittere')).
Fr. porter de l'eau a la rivière, a la mer; Hd. Wasser ins Meer, in die Elbe, Werra,
Reuss, Limmat, Donau, in den Rhein, in den Brunnen tragen; Eng. to cast water into

the Thames; to carry coals to Newcastle.
1702. Water in zijn wijn doen,
zijn eisen minderen; inbinden, omdat de omstandigheden, het welbegrepen eigenbelang, de macht of de wil van derden daartoe dwingen. Als men wijn vermengt
met water, is hij niet puur meer en minder krachtig; bij overdracht op eisen, voorwaarden toegepast, dus zoveel als: ze niet meer ten volle doen gelden, ze minder
streng maken. Sinds de 16de e. bekend. Fr. mettre de 1 eau dans son vin; vgl. Hd.
einen Pflock, zuruck stecken; klein beigeben; gelindere Saiten aufziehen; Eng. to

come down a peg or two; to give in; to draw in one's horns.

1) Dit uit het Grieks vertaalde gezegde behoeft zijn oorsprong niet te danken aan de omstandigheid dat er te Athene vele tempels stonden, gewijd aan Pallas Athene, die tot attribuut een
uil had, maar kan evengoed ontleend zijn"aan het voorkomen in groten getale van dit dier in
de rotsspleten van de Acropolis.
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1703. Water in de ene en vuur in de andere hand dragen,
dubbelhartig zijn, partijen of belangen van tegengestelde strekking tegelijk dienen.
Ontleend aan de oude voorstelling van vuur en water als elementen van tegengestelde aard. Reeds in GDS. Vgl. heet en koud uit een mond blazen (n° 608).
Fr. it porte le feu et l'eau; Eng. he carries fire in one hand and water in the other
(± 1420).

1704. Gods water over Gods akker laten lopen,
de zaken haar gang laten gaan, niet ingrijpen, zich niet om 's werelds loop bekommeren, fiolen laten zorgen. Op de oudste plaats waar de uitdr. voorkomt (GDS 197)
luidt ze: by laet Godts water over Godts land gaen; in de vorm met akker wordt
ze aangetroffen bij Bredero, Symen s. Soeticheit, vs. 211: „Mijn leyter gants niet aen,
ick laet Gods water over Gods acker gaen". In de vorm van een vermaning bij Spie
laat Goods water over Goods akker gaan, dat wellicht betekent: maak u-ghel,29:
niet nodeloos bezorgd, laat het aan God over. Dat deze gunstige bet. de oudste is, is
niet waarschijnlijk; tenminste in de 16de eeuw komt de zegswijze reeds voor in de
hedendaagse ongunstige zin. De eig. bet. is blijkbaar: het water over het land laten
lopen, zonder moeite te doen om het bij overstroming door dijken of dammen te
keren, een opvatting die steun vindt in de Zuidnederlandse uitdr. Gods water over
Gods dijk laten lopen. Vgl. Fr. laisser passer l'eau sous les ponts; laisser couler l'eau;
vogue la galère; Hd. Gottes Wasser ober Gottes Land laufen lassen; den lieben Gott
einen guten Mann sein lassen; Eng. to let matters take their way.

1705. In troebel water vissen,
zijn voordeel doen met de onenigheid van anderen, van enigerlei beroering gebruik
maken om op een sluikse of oneerlijke manier er voordeel voor zichzelf uit te
trekken. In deze vorm een zinspeling op het volledige spreekwoord in troebel water
is het goed vissen, door Winschooten 332 aldus verklaard: „de reden is, om dat de
vis dan minder uitkijk heeft om sig te wagten; oneigendlijk werd daar door te verstaan gegeeven, dat men in verwarde tijden, en saaken, de beste geleegendheid heeft,
om winst te doen". Vgl. Vondels Leeuwendalers, vs. 934: „Het spreeckwoort zeit:
in troebel water is 't goet visschen; Want geen krackeel zoo klein, man haelt 'er
voordeel uit. Waer slagen vallen, valt gemeenelijck goê buit." Reeds Mlat.: vulgo
dicitur: aqua turbida piscosior est. In Celestina in de vorm: „ghelijck men seyt,
beroertheyt van wateren is des visschers winninghe" (E i v°). Evenzo Fr. il, f ait bon
pêcher en eau trouble; Hd. im Truben (in trubem Wasser) ist gut fischen; Eng. it is
good fishing in troubled (of, foul) waters.

1706. (Weer) boven water komen,
komen opdagen, te voorschijn komen, opduiken, zoals iemand die in het water
gevallen is en weer naar boven komt. Vooral in toepassing op lieden die van huis,
uit, aan de zwier geweest zijn; maar ook wel met betr. tot late opstaanders en met
betr. tot zaken die zoek geweest zijn. Daartegenover onder water zijn, weg zijn,
zich niet thuis vertonen, bepaaldelijk aan de zwier zijn; vgl. onderduiken, zich verstoppen, zich verborgen houden, bep. om zich aan nasporingen te onttrekken. Fr.
revenir sur l'eau; Hd. er ist wieder aufgetaucht; Eng. he has popped up again.
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1707. Van het zuiverste water,
van de eerste, beste soort: van de fijnste kwaliteit. Oorspr. gezegd van edelgesteenten, welker glans water genoemd wordt, naar de glinstering en kleurschakering van
golvend water'). Ook in het Frans wordt eau gebezigd in de zin van „limpditie des
diamants, des pierres précieuses, des perles", en kan men overdrachtelijk spreken
van un avare de la plus belle eau — d'une avarice rare; vgl. het Afrik. hij is 'n vagebond van die eerste water, evenzo in het Hd. vom reinsten of vom ersten Wasser;
Eng. a diamond, a poet of the first of the purest water.
1708. Veel water vuil maken om iets,
veel omslag, onnodige drukte om iets maken. De uitdr. is ontleend aan het zeewezen; zie Witsen, bl. 514: „vuyl water maken: dit wert gezeght als een schip door
de modder sleept, zonder echter gront te raken" (vgl. Eng. the ship makes foul water)
en bl. 512: „veel water vuyl maken oneigentl. veel moeiten om eenige zaek doen,
eigentl. met schepen door ondiepten varen, waer in men zeer moet arbeiden om
voort te komen ". Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1709. (Al) het water van de zee kan dat niet afwassen,
gezegd van een onafwisbare schandvlek, een schuld die niet weg te nemen is, een
smaad waarvan men zich niet zuiveren kan; ook wel met betr. tot iets dat onomstotelijk vaststaat, dat nu eenmaal zo is en waaraan niets te veranderen valt. De
gedachte dat het zoute zeewater reinigende kracht heeft, is overoud; reeds bij de
Grieken en Romeinen was zij spreekwoordelijk; zie b.v. Euripides, Iphig. Taur.
1193: p/Aaaaa XXó 7ravra ' avt9oc, irwv KaKá (zie uitvoerig J. H. Koopmans,
Augustinus' Brief wisseling met Dioscoros 111). Oorspronkelijk schijnt zeewater ook
gebruikt te zijn bij de symbolieke reiniging der handen (vgl. n° 579), wanneer men
zijn onschuld wilde bewijzen, en het wijwater en het doopwater bij de katholieken
bevatten thans ook nog zout. De uitdr. zonder al komt reeds in het midden van de
16de e. voor: „Gy (hebt), o regierders van Antwerpen u een cladde aenghevreven,

die het water van der zee niet en sal afwasschen" (Van Haecht, Kron. 1, 53 (1566)).

Later dacht men niet meer aan deze bijzondere eigenschap van zeewater, maar men
wilde alleen uitdrukken dat elke hoeveelheid water, zelfs de hele zee, te kort zou
schieten om iets weg te wissen dat nu eenmaal niet te verwijderen is. Hd. das Meer
hat nicht Wasser genug um von dir die Schande abzuwaschen; das wehte kein Wind
fort and wusch kein Regen ab; Eng. all the water of the sea will not cleanse him
of that; Fr. toutes les eaux de la mer ne le laveraient.
1710. Bang zijn zich aan koud water te branden,
uit vrees voor een (denkbeeldig) gevaar alle mogelijke voorzorgen nemen alvorens
iets te ondernemen; meestal gebruikt om een ongerijmde voorzichtigheid bespottelijk te maken. De zegswijze kan ontleend zijn .aan de vrees van sommige dieren
(zoals katten en honden), die wanneer ze zich eens aan heet water gebrand hebben,
ook bang zijn voor koud water. Vgl. Fr. chat échaudé craint l'eau froide; Hd. eine
gebriuhte Katze of ein verbriihter Hund scheut auch das kalte Wasser; Eng. a scalded
cat of dogs fears cold water, welke uitdrukkingen echter meer de betekenis hebben
van: een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen.
Verdrinken eer men water gezien heeft. Zie n° 1592.

1) Vgl. hiermede het adj. gewaterd van stoffen die golvende, glinsterende kleurschakeringen
vertonen; Fr. moiré.
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1711. Hij is met dat water al eens meer voor de dokter geweest,
eig. voor die ziekte heeft hij al vaker zijn water laten onderzoeken; vand. in het alg.
voor: dat zelfde geval heeft hij al meer ondervonden; hij heeft daar ervaring van.
Het is een herinnering aan de tijd toen de dokters veelal de aard der ziekte opmaakten uit de urine. Niet voor de 19de e. opgetekend, maar wsch. ouder. Gewest. ook:
hij zal met het water voor de dokter moeten komen, hij zal opening van zaken moeten doen. Vgl. ik heb ook in dat gasthuis ziek gelegen, ik weet er ook van mee te
spreken.
1712. In of op zulke waters vangt men zulke vissen,
dergelijke ervaringen of gevolgen heeft men te verwachten als men zich met zulke
handelingen inlaat of met zulke toestanden in aanraking komt, dus ongeveer synoniem met loon naar werk of boontje komt om zijn loontje; ook: van zulke (slechte)
mensen kan men niet anders verwachten dan zulke daden. Het spr. is oud: reeds
vermeld in Proverbia communia: „in sulcken riviere vangt men sulcke vissche",
bij Zegerus (1558): „in sulcken waters vanctmen sulcken visch", en in verschilt
middellat. bronnen. Hd. in solchem Wasser , fángt man solchen Fisch; Fr. telle eau,
tels poissons. Vgl. Zuidndl. op zulke vijvers vangt men zulke vissen.
1713. Stille waters hebben diepe gronden,
in of achter lieden die zich weinig uitlaten, steekt dikwijls meer dan men naar de
uiterlijke schijn vermoeden zou. Vaak gebezigd met betrekking tot of in toepassing
op min gunstige eigenschappen (arglistigheid, dubbelhartigheid, valsheid en derg.),
maar ook wel in gunstige zin. Het spr. was reeds bij de ouden bekend (altissima
quaeque flumina minimo sono labi, Curtius Rufus 7, 4, 13) en is verder algemeen
verbreid (zie Wander 4, 1813 vg.); bij ons reeds in het Mnl.: „men seit, die vloet die
stille staet, soe es dieper dan die harde gaet" (Dist. Cat.).
1714. Mooi weer spelen,
het er royaal van nemen, de bloemetjes buiten zetten; ook: vriendelijk, onderdanig
zijn. Eig. evenals het mooie weer vriendelijk of vrolijk zijn; en vandaar: zijn hart
ophalen, pret maken, dikwijls met de bijgedachte of de uitdrukkelijke vermelding
dat het gebeurt met een anders geld. Sinds begin 17de e. bekend. In Zuid-Nederland:
schoon weer spelen met andermans geld. Er zijn geen equivalenten in de moderne
talen.
1715. Loop naar de weerga!
loop heen! loop naar de drommel! Kiliaan vertaalt wedergaede met consors, cornpar, dus „iemands gelijke ", een bet. die weerga altijd heeft behouden, zodat deze
zegswijze wel verklaard wordt als: „loop naar de weerga (van jezelf)"; dus: „naar
je gelijke". In deze vorm is zij evenwel niet aangetroffen; men zou ook loop naar je
weerga verwachten. Stellen we hier naast loop naar de weerlicht = naar de bliksem,
en als de weerlicht = bliksems gauw, waarvoor men ook hoort als de weerga! (met
scherts.versterking: als de wiedeweerga), het Gron. dei weerlich!, een bastaardvloek,
naast de weerga!; terwijl ook bekend is de weerga van iets geven voor de brui ervan
geven; en vergelijkt men een luie weerga van een jongen naast die bliksem van een
jongen of het Zuidndl. een luie weerlicht en die weergase vent naast die bliksemse,
die weerlichtse vent, in welke uitdrukkingen ook duivels, donders gehoord wordt,
dan valt het moeilijk aan weerga een andere bet. toe te kennen dan die van duivel,
donder of bliksem'), maar het blijft de vraag hoe het woord aan deze betekenis is
gekomen. Heeft men eenvoudig het ruwe weerlicht vervangen door weerga?
1) Vgl. nog afgebliksemd, afgedonderd, afgeduiveld, afgedrieduivekaterd, afgeweerlichts en
dergelijke ruwe versterkingswoorden.
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1716. Weerklank vinden,
met instemmende reactie beantwoord worden. In de 16de-18de eeuw is we(d)erklank het gewone woord voor echo, weergalm, en daarbij kan deze uitdr. aansluiten.
Zij is echter jong (19de e.) en misschien moet men daarom eer denken aan overdracht van de bet. „resonantie ", mogelijk onder Duitse invloed. Bij het aanslaan
van een instrument, bijv. een piano, trillen de snaren van een nabijzijnde piano of
van een viool in dezelfde toon mee; de voorstelling van dit verschijnsel kan gebruikt
worden om aan te duiden dat iemands bede, iemands woorden doordringen in het
hart van anderen, de snaren van zijn gemoed doen trillen, aldaar spreken en dezelfde
gevoelens opwekken als die van de spreker. Hd. einen Wiederhall im Herzen finden;
Anklang finden; Fr. trouver de l'écho; Eng. to be re-echoed of to find response in
the heart.
1717. Wat niet weet, dat niet deert,
zaken waarvan men geen kennis draagt, verwekken geen ongenoegen of tegenzin;
slapende honden doen geen kwaad. Niet zelden toegepast op de bereiding van
spijzen: als men wist hoe ze klaar worden gemaakt, zou men ze soms niet meer
lusten. Reeds bij Goedthals: datmen niet en weet, en deert niet (bl. 14); vgl. bij
dezelfde: „De spijse diemen heeft ghesien bereeden verleedt dickwils" (bl. 106).
In Prov. Comm. (n° 569): „onghesien mach gheschien". Martinet, Vaderl. Spreekw.
(2de dr. 1807) geeft het in de vorm „hetgeen men niet weet, deert het hart niet"
(n° 70). Hd. was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss; Eng. what the eye does not
see, the heart does not rue; Fr. ce que j'ignore, ne me fait pas mal.
1718. De brede weg,
de weg van het zedelijk verderf, van de zonde, de grote, gemakkelijke, door de
meeste mensen gevolgde levensweg (Fr. la voie large; Hd. der breite Weg; Eng. the
broad way), in tegenstelling met het enge pad der deugd (Fr. la voie étroite; Hd. der
schmale Weg), die tot het leven leidt; ontleend aan Matth. 7, vs. 13, in de Statenvert.:
„Gaet in door de enge poorte: want wijdt is de poorte, ende breet is de wegh, die

tot het verderf leyt, ende vele zijnder die door dezelve ingaen". In duidelijke zinspeling hierop wordt ook gebezigd de breeveertien op gaan, de verkeerde weg op
gaan, inz. gezegd van meisjes die een losbandig leven gaan leiden (zie n° 273).
1719. De koninklijke weg gaan of bewandelen,
op open, eerlijke manier te werk gaan: zonder omwegen op zijn doel af gaan; ook:
de kortste, eenvoudigste weg kiezen. De koninklijke weg is de openbare weg, de
rijksweg; voorheen koningsbaan, de weg waarop koninklijke rechten worden uitgeoefend (tol geheven). De uitdr. is ontleend aan Num. 20:17: „wij zullen niet
trekken door den akker noch door de wijngaarden.....: wij zullen den koninklijken
weg gaan, wij zullen niet afwijken ter rechter- noch ter linkerhand ". Vgl. nog thans
the king's way voor: de openbare straat.
Die aan de weg timmert, heeft veel berechts. Zie bij Timmeren.
1720. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens,
het is gemakkelijk zich het goede voor te nemen, maar op de uitvoering komt het
aan en als men door laksheid daar niet aan toekomt, vordert men niet op de weg
tot het heil, maar blijft op de weg naar het verderf. Mogelijk ontleend aan het
Engels: Johnson althans zei volgens Boswell, Life of Johnson 2, 360: the way to
Hell is paved with good intentions, maar reeds veel eerder was in het Eng. spreekwoordelijk hell is full of good meanings and wishes (1574) en hell is paved with good
intentions (1736) (Smith-Heseltine).
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1721. De weg van alle vlees gaan,
sterven. In deze vorm komt de uitdr. niet in de bijbel voor, maar zij is toch wsch.
wel van bijbelse oorsprong: in het O.T. leest men enige malen de weg der ganse aarde
gaan in dezelfde zin (Jozua 23:14; 1 Kon. 2:2) en in het Eng. is deze wending, to
go the way of all earth, ook als staande uitdr. bekend, maar ook to go the way of
all flesh. Evenzo Hd. den Weg alles Fleisches of aller Welt gehen (Wander 4, 1834).
Alle wegen leiden naar Rome. Zie bij Rome.
1722. Doe wel en zie niet om,
doe wel zonder op de gevolgen van uw daden te letten, zonder lof of dank daarvoor
af te wachten. Deze opvatting van het spr., die thans de gewone is, berust eig. op
een verkeerde interpretatie: omzien heeft hier oorspr. niet de bet. van terugzien,
maar van om zich heen zien, n.l. om de reactie van de toeschouwers, van „de mensen" waar te nemen. De imperatiefvorm is ook niet oorspr.; het spr. luidde aanvankelij k (reeds in Prov. Comm.) die wel doet en derf (behoeft) niet om sien. Evenzo Mhd. wer wolthut der darff nit umbsehen. Sinds het einde van de l6de eeuw
(Gruterus, Spieghel) komt ook de imperatiefvorm voor: doet wel, ziet niet el. Vgl.
Fr. fais ce que dois, advienne quepourra.
f

1723. Een leven, spektakel (enz.) van de andere wereld,
een heidens, verschrikkelijk leven enz. Vermoedelijk wordt met de andere wereld
de hel bedoeld, de wereld waar niet God, maar de duivel regeert; vgl. in dez. zin
een hels lawaai, spektakel enz. (Hd. ein Höllenlärm). Mogelijk is echter ook, zoals
Laurillard veronderstelt, dat gedacht wordt aan de geweldige beroering waarmee
het Laatste Oordeel gepaard zal gaan. In elk geval wordt gezinspeeld op of eufemistisch aangeduid hetgeen ná dit leven komt, blijkens de uitdr. iemand naar de andere
wereld helpen of zenden voor: hem vermoorden (Eng. to launch into eternity; to send
to kingdom come of to glory; Hd. jemand ins Jenseits befórdern). Vgl. Fr. un bruit
d'enfer, du diable; Hd. ein Hóllenldrm; Eng. an infernal noise, a hell of a noise.
1724. Die niet werkt zal ook niet eten,
een bijbelse zegswijze, ontleend aan 2 Thess. 3:10; in de Statenbijbel: „Want oock

doe wy by u waren, hebben wy u dit bevolen, dat soo yemandt niet en wil wercken,
by oock niet en ete". Het was echter reeds lang vóór de Statenbijbel spreekwoordelijk: Mnl. die niet en pijnt ne moet niet eten; Goedthals 23: die niet en werckt, en
behoort niet t'etene. Fr. pour manger it faut travailler; Hd. wer nicht arbeitet, soll
auch nicht essen; Eng. he that will not work, shall not eat; no mill no meal. Vgl. in
dezelfde zin loon naar werken, in ongecompliceerde opvatting nog altijd het meest
natuurlijke loonstelsel, maar meestal opgevat als de gepaste straf die op boze
werken (daden) volgt.
1725. Buiten westen zijn,
flauwgevallen zijn, het bewustzijn verloren hebben; ook: dronken zijn: zie b.v. Krul,
Dr. Goossen, vs 321: „Wel Oene binje mal, of sinje buyten Westen, sech droncke
bloet?". In eig. zin wil deze sedert de 16de eeuw voorkomende uitdr. zeggen: verre
ten westen van de gewone route zijn, uit de koers zijn bij onzekerheid van zijn
bestek, wat gemakkelijk kon gebeuren met schippers, die bij opkomend slecht weer
de gevaarlijke Hollandse en Vlaamse kust onder de lij hadden, en uit vrees voor
onheilen of voorzichtigheidshalve, als de omstandigheden het toelieten, trachtten
weg te komen en om de West stuurden. Vgl. de tramontane kwijt zijn (n° 1548).
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1726. Een wet van Meden en Perzen,
een vaste, onherroepelijke regel, waarvan nooit afgeweken wordt; een stalen wet.
De uitdr. is van bijbelse oorsprong en gegrond op de onveranderlijkheid van de
eenmaal uitgevaardigde wetten der Meden en Perzen zoals omschreven in Ester
1:9 en Daniël 6:9, 13, 16: „naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag herroepen worden"; „dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordinantie die de Koning verordend heeft, mag veranderd worden ". Eng. a law of (the)
Medes and Persians; Fr. une loi des Perses et des Mèdes.
Al ons weten is stukwerk. Zie bij Stukwerk.

1727. Korte wetten maken,
behoeft geen verbastering te zijn van korte metten maken (zie ald.); het kan zeer
goed betekenen: niet lang procederen, of zoals de Duitsers het uitdrukken, kurzen
Prozess machen. Ook het Mnd. korte vedde (verdrag) maken, het Haspengouwse
met iets kort recht spelen, iets onmiddellijk doen veranderen; kort recht met iemand
spelen, hem tot rede brengen, hem doden of ten onder brengen, pleit voor deze verklaring.
Aan de wieg stoten. Zie n° 362.
1728. Niet in de wieg gesmoord zijn,
zeer oud geworden zijn. De uitdr. is al oud, zie GDS 80: „Ick en bin in die wieghe
niet versuemt"; ook aan Erasmus was zij bekend (Suringar, Erasmus 385.).
1729. In zijn wiek geschoten zijn,
zich beledigd tonen, op zijn tenen getrapt zijn, zich geraakt voelen; aanvankelijk meer
in de zin van: verlegen, onthutst, moedeloos zijn. Eig. gezegd van een vogel wiens
vleugel door een schot geraakt is. De uitdr. schijnt niet zeer oud te zijn; zij wordt
vermeld door Weiland: „Hij is in zijne wiek geschoten, hij verkeert in den toestand
van eenen vogel, die in zijn wiek getroffen is; hij is genoegzaam radeloos en reddeloos". Mag misschien vergeleken worden met het Fr. en avoir dans l'aile, „être atteint
dans sa santé, sa position, son repos"?
1730. Op eigen wieken drijven,
zelfstandig zijn, thans vooral: financieel niet hulpbehoevend zijn; zonder hulp van
anderen door het leven gaan; een beeld ontleend aan jonge vogels die uitvliegen, zonder dat de vader of moeder er naast vliegt en hen bij de luchtverplaatsing helpt. Sinds
de 17de eeuw bekend; toen ook: op eigen riemen (of biezen) drijven. Fr. voler de ses
propres ailes; Eng. to be in one's own wing; Amer. to paddle one's own canoe; Hd.
aufeigenen Fessen stehen of gehen.
1731. Iemand in de wielen rijden,
hem dwarsbomen, hem in het vaarwater zitten, zijn plannen doorkruisen, de uitvoering ervan belemmeren of onmogelijk maken. Eig. gezegd van een rijtuig, dat tegen
de wielen van een ander rijdt en het daardoor in zijn gang belemmert. Sinds de 18de e.
bekend. Vgl. Fr. jeter un chat auxjambes a quelqu'un;faire passer qqn. par la filière;
Hd. einem in die Quere kommen; einem einen Knuppel zwischen die Beine werfen.
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1732. Wijden zijd,
naar alle kanten, overal heen; Mnl. wide en side, waarin side het bijw. is bij een bijv.
nw. z( d, dat de bet. van wijd, ruim heeft gehad, zodat de uitdr. te vergelijken is met
het oudere wijd ende breed. Hd. weit and breit. Vgl. Fr. au long et au large; Eng. far
and wide.
1733. Goede wijn behoeft geen krans,
goede waar behoeft men niet aan te prijzen. De uitdr. herinnert aan de vroegere
verplichting om voor herbergen waar wijn getapt werd, een krans uit te hangen').
Later verviel de verplichting, maar herbergen die niet bijzonder in trek waren,
hingen toch een krans uit om klanten te trekken. De herberg waar men wist dat goede
wijn geschonken werd, behoefde dit niet te doen; daar kwam men toch wel. De uitdr.
dateert uit de 16de eeuw (GDS 29; vgl. echter reeds Jans Teestije vs. 936: „Die guet
es, dats een ghemeyn spreken, Hine derfs ghenen wisch wtsteken") en is in zeer vele
talen bekend. Fr. a bon vin point d'enseigne of it ne faut point de bouchon; Hd. gute
Ware loot sich selber; vroeger ook: guter Wein darf keines Kranzes (Busches, keines
ausgestecken Reifs); Eng. good wine needs no bush.
1734. Iemand iets wijsmaken,
hem iets vertellen, trachten te doen geloven, dat niet zo is; hem iets op de mouw
spelden. Eig. iemand met iets bekend maken, hem wetende maken, inlichten, de
gewone bet. in de middeleeuwen, waarnaast toen ook bestond eenre dint wijs sijn,
iets weten; nog thans Zuidndl. dial. iets wijs zijn, het weten. Bij Hooft betekent wijs
worden nog: inzien, leren (vgl. thans er niet uit wijs kunnen worden) en iemand iets
wijs maken: hem overtuigen, doen begrijpen, in welke zin het in Z.-Nederl. nog gebezigd wordt. De tegenwoordige ongunstige bet. heeft de uitdr. minstens sinds de 18de
eeuw; iemand iets vroed maken komt in dezelfde zin reeds in het begin van de 17de
e. voor. Vgl. Fr. en faire accroire, en imposer a quelqu'un; la bailler belle a qqn.;
Hd. einem etwas weismachen, vorfackeln; Eng. to make a person believe something;
to stuff of cram a person (up) with something.
1735. 's Lands wijs' lands eer,
ieder land heeft zijn bijzondere zeden en gewoonten, die men geoorloofd en welvoegelij k acht en die de vreemdeling moet respecteren. Reeds vermeld in Prov.
Comm.: lands zeede, lands eere en GDS (bl. 76). Vgl. Fr. autant de pays autant
de coutumes; a Rome comme a Rome; Hd. lundlich, sittlich; Eng. as many
lands, as many customs; so many countries, so many customs; when at Rome,
do as Rome does.
1736. De mens wikt, maar God beschikt,
met 's mensen willen en wensen komt de wil van God niet altijd overeen; immers
die man penst ende God een ander (iets anders), zoals men in de middeleeuwen
zeide, en als men plannen maakt moet men er rekening mee houden dat de
zaken wel eens anders kunnen aflopen dan men denkt. Wikken bet. wegen en
overwegen, en is etymol. met wegen nauw verwant, wsch. als een jonger intensivum met - kk -. De gedachte is ontleend aan de bijbel, Spreuken 16:9: „Het
herte des menschen overdenckt sijnen wech: maer de Heere stiert sijnen ganck".
Fr. l'homme propose et Dieu dispose; Hd. der Mensch denkt, Gott lenkt; Eng.
man proposes, God disposes.
1) In Zuid -Nederland ziet men nog wel boven de ingang der bierhuizen een takje (palmtakje,
spaans-hout, enz.).
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1737. Tegen wil en dank,

tegen zijn zin, hetzelfde als in de 17de eeuw tegen wil en zin. Het znw. dank
heeft hier de oude, nog in Zuid -Nederland bekende, bet. bewaard van zin, wil,
die het ook nog heeft in ondanks. Vgl. het Mnl. ane of jegen sinen danc, tegen zijn
zin, gedwongen. Fr. bon gré mal gré; a contrecoeur; Hd. mit Widerwillen; Eng. in
spite of'oneself, against one's will.
1738. Dat zijn ze, die Wilhelmus blazen,
dat zijn ze die wij verwachten; dat zijn onze mannen, die moeten wij hebben. Sinds
de 17de eeuw bekend in ontkennende vorm: dat zijn ze niet, die Wilhelmus
blazen, gebezigd, zoals Tuinman zegt, „wanneer de regte persoon, dien men wachtende is, niet komt opdagen ". Hoe de uitdr. is ontstaan, is nog niet verklaard; een
legende dienaangaande vindt men bij Tuinman en Martinet, Vaderl. Spreekw.
n° 72.
1739. Door de wind gaan,
in zeemanstaal verstaat men hieronder: met een zeilschip opzettelijk zo draaien, dat
men de wind (die aanvankelijk aan de ene zijde inviel) eerst van voren en daarna
van de andere zijde in de zeilen krijgt, dus zoveel als overstag gaan; vandaar bij overdracht: afwijken van zijn aanvankelij standpunt, tot de andere partij overgaan. Er

zijn geen oude bewijsplaatsen bekend.
1740. De wind waait nu uit een andere of de verkeerde hoek,
eig. gezegd door een schipper die een andere of ongunstige wind krijgt; fig. gebezigd
met betr. tot omstandigheden die zich wijzigen of voor een bepaald doel ongunstig
zijn, het tegenwerken, niet bevorderen. Vgl. Tuinman 2, 162: „de storm kwam uit
dien hoek niet, dat is, vandaar kreeg het quaad zijnen oorsprong niet, het waaide
uit eenen anderen hoek ". Ook: waait de wind uit die hoek? staan de zaken zo?
Vgl. Fr. regarder -de quel coté vient of souffle le vent; prendre l'air du bureau; Hd.
wissen, woher der Wind kommt; der Wind geht aus einer ganz andern Richtung
(b.v. met betr. tot regeringszaken); Eng. to know in what quarter the wind sits of
which way the wind blows; according as the wind blows, naar de omstandigheden.
Hiernaast ook: de wind is gekeerd of gedraaid, de omstandigheden zijn veranderd.
Fr. le vent est tourné; Hd. der Wind hat sich gedreht.
1741. Die wind zaait, zal storm oogsten,
wie op gewelddadige wijze iets tracht te bereiken, moet verwachten dat men er met
nog sterker geweld op reageren zal; wie oproer verwekt, zal er het slachtoffer van
worden; men ontvangt loon naar werken. Ontleend aan de bijbel, en wel aan Hozea
8:7, in de Statenvert.: „Sy hebben wint gezaeyt, ende sullen eenen wervelwint
mayen"; N. Vert.: „wind zaaien zij en storm oogsten zij ". Fr. qui sème le vent, récolte la tempête; qui sème les chardons, recueille les épines; Hd. wer Wind si et, wird
Sturm of Ungewitter ernten; Eng. who sows the wind, will reap the whirlwind.
Vgl. voorts de verwante zegsw. wat men zaait, zal men ook maaien, eveneens ontleend aan de bijbel (Gal. 6:7).
1742. Iets in de wind slaan,
het niet achten, zich er niet om bekommeren. Eig. iets aan de wind overgen, het
laten wegwaaien; Mn!. iet in den wint, te winde, voor wint slaen; Lat. ventis
tradere. Hd. etwas in den Wind schlagen; Eng. to throw something to the winds
(het op zij zetten).
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1743. In de wind gaan of zijn,
een zeemansterm voor: aan de zwier gaan of zijn. Vermoedelijk is het beeld ontleend aan het varen schuin tegen de wind in. d.w.z. het oploeven, waarbij men tenslotte, bij het overstag gaan, een ogenblik recht op de wind komt te liggen, dus in een
wankelbare positie verkeert. Als beursterm betekent het a la baisse speculeren.
1744. De wind eronder hebben,
ontzag hebben, zijn leerlingen of personeel geheel in de hand hebben, zich weten
te doen gehoorzamen. Het beeld is blijkbaar dat men zijn ondergeschikten kan
laten gaan en komen als door de wind gedreven; vgl. Hd. in de zelfde zin er hat zie
gehorig in der Flucht.
1744a. Wind van leer,
veranderlijke, ongestadige of ijdele opvattingen in lering en geloofszaken. Een bijbelse
uitdr., ontleend aan Ephez. 4:14: „Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de
vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der
mensen, door arglistigheid, door listig tot dwaling te brengen". Vermoedelijk is
Luthers vertaling Wind der Lehre het voorbeeld geweest. De Eng. standaardvert.
heeft wind of doctrine, de nieuwe vert. every fresh gust of teaching.
1745. Met alle winden waaien,
ieder naar de mond praten, met alle partijen meegaan, geen zelfstandige mening
hebben; Zuidndl. met alle winden draaien; Mn!. met alle winde was ven, seilen.
Iemand die zo iets doet, noemt men een windvaan of een weerhaan; Fr. une girouette; Hd. eine Wetterfahne; Eng. a weathercock; a trimmer; in het' westvl. een draai
Vgl. het Fr. tourner a tout vent (comme une girouette); Hd. mit allen Win--nagel.
den segeln; wetterwendisch sein (wispelturig zijn); Eng. to turn with even' wind.
In dezelfde zin: zoals de wind waait, waait zijn jasje of rokje (vgl. n° 682).
1746. Dat zal hem geen windeieren leggen,
dat zal hem van groot voordeel zijn, daarbij zal hij veel verdienen. Onder een windei (Fr. un oeuf nain, hardé; Hd. Windei, „unbefruchtetes, leeres Ei"; Eng. wind-egg)
verstaat men een ei zonder kalkachtige schaal, alleen met een vlies erom; het eerste
lid is niet wind, luchtstroom, doch beantwoordt aan een in dialect voorkomend
winde, windsel, linnen of katoenen strook of band. Vroeger ook: op een windei
uitdraaien (bij Sartorius: „het zal een wind-ey vallen"), op niets uitlopen. In het
Westvlaams zegt men zwalpeiers (bebroede eieren) broên, vergeefse meoite doen,
iets ondernemen dat moet mislukken. Er zijn geen equivalenten in de moderne,
talen.
1747. Tegen windmolens vechten of schermen.
een denkbeeldig gevaar of een denkbeeldige misstand bestrijden; ook: zoeken te
veranderen wat toch niet te veranderen is. De uitdr. is ontleend aan de in 1605
uitgegeven roman van Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
waarin de held werkelijk tegen windmolens, die hij in de verte voor reuzen houdt,
inrijdt en door de wieken ter aarde geworpen wordt. Sp. acometer molinos de
viento; Fr. se battre contre des moulins a vent; Hd. mit Windmuhlen kiimpfen;
Eng. to fight windmills. Aan dezelfde roman zijn ontleend de namen Dulcinea
(beminde, liefje), rossinant (paard) en een ridder van de droevige figuur (Sp. el
caballero de la trista figura; Fr. un chevalier de la triste fgure; Hd. ein Ritter von
der traurigen Gestalt; Eng. the knight of ' the rueful- countenance) voor een armzalig,
triest personage.
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1748. Op de wip zitten,
bij stemmingen de doorslag kunnen geven, gebezigd van een groep in een vertegenwoordigend college. Ontleend aan het spel van kinderen, waarbij er twee op de
zitplaatsen van een wip gezeten zijn en het derde kind in het midden van de plank
staat, een been aan weerskanten van het steunpunt; deze derde kan door eigen
gewichtsverplaatsing de wip naar een bepaalde zijde doen doorslaan. Vgl. Eng.
to hold the balance.
1749. Zie ik zo wit?
in soldatentaal voor: denk je dat ik gek ben, dat ik zo dwaas zal zijn dat of zo iets
te doen? Doelt op het wit van het oog: bij mensen die bezwijmen of een toeval
krijgen draaien de oogappels zo weg dat men alleen nog het wit ziet. Eng. do you
see any green in my eye? zie je me voor onnozel aan?
1750. Witjes lachen,
oorspr. zoveel als stilletjes, vriendelijk, blij, gelukkig lachen, vooral als gevolg van
heimelijke blijdschap of tevredenheid; thans echter gebruikt in de zin van: zuinig
lachen, als een boer die kiespijn heeft (Fr. rire . jaune). Witjes is gevormd bij wit in
de zin van vrolijk (vgl. Eng. white; Lat. albus, candidus), waarnaast in de 17de
eeuw ook bestond een znw. wit, voor vreugde, vrolijkheid (o.a. bij Vondel, Uitvaert van mijn Dochterken, vs. 1: „De felle dood, die nu geen 4wit magh s.ien").
Ook onder de vijf kerkkleuren is wit die van de vreugde. Hierbij zal ook wel behoren de gewest. uitdr. het is witte (of dikke) flip tussen hen en het Zuid-Nederlandse wit zijn met of bij iemand, wel bij hem staan: met iets niet Unit zijn, ermee
opgescheept zitten; 't is wit tussen die twee (tgov. 't is zwart, er is onmin, vijandschap); al te wit is gauw te vuil, te grote vriendschap duurt soms niet lang.
1751. De wittebroodsweken,
de eerste weken van het huwelijk; de tijd die de Friezen de wiggewikken, de Engelsen
de honeymoon (soms honey-month), de Fransen la lune de miel, de Duitsers de
Flitterwochen (d.i. Kosewochen?), Honigmonat, Stutenwoche (Reuter), Káswoche
(dial.), Butterwoche, Kussmonat, Zärtelwochen, de Zwitsers de Trätlerwochen
(troetelweken) en de Zuidnederlanders dial. de zoetemelksweken noemen. Men wil
met deze benaming in eig. zin aanduiden de tijd, waarin alles nog een feestelijk aanzien heeft en alleen wittebrood opgedist wordt. Wittebrood (van tarwebloem
gebakken, in tegenstelling tot zwart brood, roggebrood) staat hier dan voor iets
lekkers, iets heerlijks, dat vroeger, vooral door het volk, alleen op kermissen en
grote feestdagen gegeten werd: vandaar was een wittebroodskind een bedorven kind,
eig. een kind dat alleen lekker eten krijgt, resp. lust.
1752. In of'door de wol geverfd zijn,
in de finesses met iets bekend zijn, alleen in ongunstige zin: doortrapt, geraffineerd,
onbeschaamd zijn. Eig. van het bedoelde doortrokken zijn zoals de wol van een
kleurstof doortrokken is. In eigenlijke zin gebruikt van wol die eerst geverfd en
dan tot laken bereid wordt; de kleur is dan standvastiger, het laken zal minder verschieten dan wanneer het laken bereid wordt en daarna geverfd, omdat in dit geval
de kleurstof niet zo goed doortrekt. De uitdr. komt reeds voor bij Goedthais: „'t is
al oudt vuyl, in de wulle gheverwt" (bl. 56) en Sartorius, die het als synoniem geeft
van „die een houten voorhoofd heeft"; vgl. voorts Idinau, Lot van wi jsheyd (1606)
bl. 169: „ln de wolle gheverwet, dat seght men van sulcken. Die niet licht en veranderen van koleure: Noch licht om iet en booghen of bulcken. Maer gaen stout
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met den haeren deure. Niemandt en kan hebben s'doods ure tot keure." Volgens dit
citaat is de ontwikkeling der bet.: kleurvast zijn, en daarna: niet licht van kleur
verschieten, (kwaad doen) zonder te blikken of te blozen, doortrapt, geslepen zijn.
Door de wol geverfd zijn is een contaminatie van in de wol geverfd zijn en doortrokken zijn van iets. Vgl. Fr. un filou consommé; un fiefjé f ripon; Hd. in der Wolle
gefarbt sein; ein in der Wolle gefarbter Spitzbube; Eng. an ass, a fool, a scoundrel
in grain (eig. dyed in (the) grain in (the) wool); to have been through the mill
(vgl. Ndl. doorkneed).
.

1753. Wee de wolf die in een kwaad gerucht staat,
wie eens zijn goede naam heeft verloren, zal die niet spoedig terugkrijgen; wie eens
gelogen heeft, wordt nooit meer geloofd. Deze formulering is niet de oorspr.; in
Prov. Comm. (n° 761) staat eenvoudig: „wee hem die in een quaet gherucht come";
evenzo Hd. (Wander 4, 1862). Hoe de wolf erin gekomen is, is niet duidelijk;
misschien aleen wegens de alliteratie en door gedachtenassociatie met de boze
wolf. D. C. Hesseling (Gids, Maart 1909) redeneerde: Daar er geen wolven zijn die
in een goed gerucht staan, zal men deze zegswijze moeten opvatten als: den wolf, als
zijnde een dier dat in een kwaad gerucht staat, zal het altijd slecht vergaan.
1754. Een wolf in schaapskleren of in een schapevacht,
een gevaarlijk mens, die zich onschadelijk voordoet, een huichelaar; ontleend aan
Matth. 7:15: „Maar wacht u van de valse Profeten, welke in schaapsklederen tot
tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven ". Ook met schaapsvel (reeds
16de e.); Jakob Zeeuws publiceerde in 1711 een uitvoerig hekeldicht onder de titel
De Wolf in 't Schaepsvel (uitg. door C. W. van de Watering, Zwolle, 1963). Hd. ein
Wolf in Schafskleidern; Eng. a wolf in sheep's clothing; vgl. Fr. habit de béat a
souvent ongles de chat.

-

1755. Een jongen (enz.) als een wolk,
ook een wolk van een jongen, een gezonde, dikke, mollige jongen, een wolk van
gezondheid, een „brok" van een jongen; eig. een jongen die zo bol is als de aan de
hemel drijvende (witte) wolken zich voordoen. Sinds de 17de e. bekend. Ook in
Zuid-Nederland: 'en koei, een meisken, een jongen gelijk 'en wolk; tarwe enz. gelijk
een wolk, prachtige, volkorrelige tarwe. — Op een andere vergelijking berust een
wolk van getuigen (Hebr. 12: 1), een grote menigte (vgl. Fr. nuée) getuigen, een
navolging van het Grieks; bij Potgieter: „eene wolk van schepen".
1756. In de wolken zijn,
zich onttrokken gevoelen aan alle aardse dingen, uitermate blij zijn, opgetogen (eig.
opgetrokken), in de zevende hemel (zie n° 624) zijn; ook boven de wolken zijn; over
de huizen zijn; vgl. het 18de-eeuwse opgehemeld zijn met iets, dat voorkomt bij
Van Effen, Spect. 8, 186. De uitdr. is niet oud en wasch. gevormd naar Fr. porter
aux nues, ten hoogste prijzen, en aller of être aux nues, een zeer groot succes hebben;
in onze opvatting zegt men in het Fr. être aux anges; Hd. im obern Stock sein; wie
im Himmel sein; der Himmel hdngt ihm voller Geigen; Eng. to be in the seventh
heaven.
1757. Woord houden,
zijn belofte nakomen, nakomen wat men beloofd heeft. Dat men zijn woord moest
houden betekende in het Germaans, dat men het rechtens niet mocht intrekken, dat
handelingen in strijd met dat gegeven woord, rechtens nietig waren. Die verplichting
sloot niet in de verplichting om te doen wat men had beloofd. Er bestond dan
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ook een groot onderscheid tussen tenere en facere, holden en leisten, ha/den en
geven. In het Mn!. heeft de uitdr. de tegenwoordige betekenis. Fr. tenir (sa)
parole; Hd. (sein) Wort halten; Eng. to stick to one's word; to keep ones word.
1758. Een goed woord vindt een goede plaats,
een vriendelijke aanspraak wekt een vriendelijke reactie; welwillende woorden worden goed ontvangen. Reeds in GDS: een guedt woort vijndt een guede stede (bl.
21). Evenzo Hd. ein gutes Wort findet einen guten Ort; Eng. kind words go a long
way; vgl. Fr. jamais beau par/er n'écorche la langue.
1759. Het hoge woord moet eruit,
het gewichtige, het belangrijke woord, dat waarop het aankomt, de bekentenis moet
eruit. De bet. gewichtig, welke hoog in deze verbinding heeft, had het reeds in de
Middeleeuwen; vgl. Reinaert II, 6910: „Int crijt daer de wolf aldoe was binnen
mitten ghenen die hem minnen ende spraken menich hooch woort", die menig
belangrijk, gewichtig woord wisselden. In de 17de eeuw heeft het hoge woord reeds
de tegenwoordige betekenis, o.a. bij Huygens, Ged. 7, 291: „En magh dat slot niet
op? geenssins. Voor niemand? neen. Voor vriend noch vreemde? neen. Voor geen'
goe woorden? geen.' Of (hier quam 't hooghe woord) ghij most een' Stuijver geven."
Vgl. Fr. lacher le gros of le grand mot; Hd. das grosse Wort; Eng. to speak out;

the bare truth must be said.
1760. Woorden hebben met iemand,
twist, ruzie met hem hebben. Woorden staat hier pregnant voor hoge woorden en
hoog heeft daarin de bet. van luid, krachtig en vandaar heftig. Synoniem was
harde woorden met iemand hebben. Fr. en venir aux gros mots; avoir des mots;

Eng. to come to high words; to have words with a person.
1761. Iemand te woord staan,
naar hem luisteren, hem gelegenheid geven iets te zeggen. Eig. staan om iemands
woorden aan te horen; vgl. bij Hooft te woord zijn, te woorde komen, onderhandelen; 17de eeuw ook ter sprake, ter tale staan. Er zijn geen equivalenten in
de moderne talen.
Zijn woord staan. Zie n° 487.

1762. Een Xant(h)ippe,
een kwaadaardige, twistzieke vrouw; eig. de naam van de vrouw van de Griekse
wijsgeer Socrates (± 469 -399), die volgens de overlevering het geduld van haar
man gedurig op de hardste proeven heeft gesteld. Fr. une Xant(h)ippe; une
chipie; Hd. eine Xant(h)ippe, scherts wel verbasterd tot Zanktippe; Eng. a Xan-

tippe.

IJ.
[De ij is, in overeenstemming met de beginselen van de Nederlandse spelling,
hier behandeld als i +j; men zoeke dus voor de betrokken woorden bij de i].
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1763. Op zwart zaad zitten of 'raken,
zijn vermogen bijna kwijt zijn of raken; geldgebrek hebben, zeer bekrompen
moeten leven; ook: uit zijn betrekking ontslagen zijn. Eig. van vogels, met name
kanaries gezegd, die al het witte zaad in hun bakje hebben opgegeten, zodat alleen
het zwarte zaad overblijft, dat zij minder lekker vinden. In Zuid -Nederland op
droog zaad zitten. De uitdr. is niet oud. Vgl. Fr. être à ,fond de cale; être près de
ses pièces; tirer le diable par la queue; être brouillé avec le directeur de la monnaie;
Hd. am Hungertuche nagen; auf dem Trocknen, auf' dem Sande sitzen; klamm
sein; Eng. to be put on short commons; to go without.
Wat men zaait, zal men maaien. Zie n° 1741.
1764. Vast in het zadel zitten,
zeker zijn van zijn positie; ook: zijn zaken goed kennen, kundig zijn. Ontleend aan
het toernooispel en eig. gezegd van een ruiter die men niet gemakkelijk uit het
zadel licht. Er zijn geen oude bewijsplaatsen bekend. Vgl. Fr. être ferme dans les
arsons of sur ses étriers, in de zin van: voet bij stuk houden; être Bien en selle;
Hd. fest im Sattel sitzen; sattelfest sein.
1765. Iemand uit het of den zadel lichten,
hem zijn positie doen verliezen, hem onderkruipen. Ontleend aan de toernooien,
waarin, de ene ridder de andere met zijn speer uit het zadel trachtte te lichten en
hem zandruiter (Hd. Sandreiter) maakte. Sinds de 17de e. gewoon. Ook in het
Hd. einen aus dem Sattel stechen, heben; jemand ausstechen; Fr. supplanter quelqu'un; désarconner qqn., in de zin van iemand tot zwijgen brengen; faire perdre
les arsons of les étriers a qqn., iemand van zijn stuk brengen; Eng. to supplant
a person; to put a persons nose out of joint.
1766. Iemand weer in het zadel zetten of helpen,
hem zijn verloren positie weer doen of helpen innemen, iemand er weer bovenop
helpen; iemands zaken, die verward zijn, weer in orde brengen; hetzelfde als het
vroegere een weder te paerdt helpen (Sartorius). Sinds de 17de eeuw bekend. Fr.
remettre quelqu'un en selle; aider qqn. a remonter sur sa bête; remettre qqn. sur
pied; Hd. einem in den Sattel helfen, einen in den Sattel heben; einem auf die
Beine helfen; Eng. to put a person on his legs.
1767. Iemand of iets in zijn zak hebben,
iemand of iets door en door kennen, iemand doorzien; Zuidndl. iemand in de tes
hebben, zijn inzicht raden, begrijpen wat hij wil; iemand in zijn mouw hebben,
hem wel kennen. Daarnaast iemand in zijn zak kunnen steken, in alle opzichten
zijn meerdere zijn. Het beeld is dat men over de of het genoemde geheel en vrij
kan beschikken, er de baas over is. Sinds de 18de e. bekend. Evenzo Hd. einen im
Sack haben, „als Meister nach belieben fiber ihn schalten and walten kinnen";
einen in den Sack stecken of schieben, „ihm an Kraften uberlegen sein, auch von
geistigen Dingen"; Eng. to have something in one's pocket, iets in zijn macht
hebben; Fr. (Belg.) connaitre qqch. comme sa poche.
1768. Iemand de of'zijn zak geven,
ook iemand de zak geven met de banden erbij, hem wegzenden, zich van hem ontslaan, hem zijn ontslag geven; in Zuid -Nederland iemand de zak opgeven. De
zak krijgen, weggezonden worden, zijn ontslag krijgen. Reeds in de middeleeuwen
was enen den sac geven bekend en werd het bepaaldelijk van een vrijer gezegd.
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Wellicht is met de zak eigenlijk die bedoeld waarin een knecht zijn gereedschap of
zijn plunje bewaarde en die hij bij zijn vertrek naar een andere meester meenam;
hiervoor pleit het bij Sartorius vermelde si /n sack nemen voor ontslagen worden.
Evenzo Eng. to get the bag, the sack, the bullet; to give the sack, the bundle, the
canvas; to sack a lover; Fr. avoir son sac; donner a quelqu'un son sac et ses quilles;
trousser, prendre son sac et ses quilles, welke uitdrukkingen aan het kegelspel
ontleend zijn; Hd. einem den Sack geben.
1769. In zak en as zitten,
eig. in rouw gedompeld zijn, doch veelal in ironische of schertsende zin gebruikt,
met betr. ook tot weinig ernstige gevallen van het dagelijks leven. In bijbeltaal wordt
de mens gelijkgesteld met stof en as vanwege zijn nietigheid in vergelijking met de
Almachtige. De Israëlieten bestrooiden ten teken van rouw en verootmoediging zich
het hoofd met as, waarbij zij zich tevens hulden in een zak, d.i. een zwart haren kleed
zonder mouwen, alleen met armsgaten; zie bijv. Esther 4 : 1: „Als Mordechai wist al
wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen, en hij trok enen zak aan
velen lagen in zakken,
met as"; 4 :3: „(Er) was een grote rouw onder de Joden
en as". Fr. faire pénitence dans le sac et dans la cendre; Hd. in Sack and Asche
trauern; Eng. to do penance of to repent in sackcloth and ashes.
....:

1770. Een zak van een vent,

een ruwe term voor: een sul of een ellendeling. Zak staat hierin bij verkorting voor
klootzak, balzak, scrotum, dat ook zelf als scheldwoord gebezigd wordt, evenals
het eerste' lid kloot, teelbal (kloot was in de 16de — 18de eeuw het gewone, volstrekt neutrale woord voor bal of bol, ook in de 19de e. nog wel in de samenst.
wereldkloot, wereldbol, aarde). Het is slechts een van de vele voorbeelden van het
algemeen, ook in andere talen bekende, maar niet licht te duiden verschijnsel dat
termen die op het geslacht en het geslachtsleven betrekking hebben als kracht- en
scheldwoorden gebezigd worden.
Een zak zout met iemand gegeten hebben. Zie bij Zout.
1771. Het is zaliger te geven, dan te ontvangen,

bijbelse spreuk, ontleend aan Hand. 20:35, waar Paulus zegt: „Ik heb u in alles
getoond, dat men, alzo arbeidende, de zwakken moet opnemen, en gedenken aan
de woorden van de Here Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan
te ontvangen." Fr. mieux vaut donner que recevoir; la main qui donne est audessus de celle qui reçoit; Hd. Geben ist seliger denn Nehmen; Eng. it is more
blessed to give than to receive.
1772. Iemand zand in de ogen strooien,

hem bedriegen, misleiden. Eig. door zand in iemands oogen te strooien maken dat
hij niet goed kan zien (vgl. Klaas Vaak, Pier Luik, het zandmannetje; Fr. le marchand de sable; madame la Poussière; Hd. das Sandmannchen; Eng. the dustman;
Billy Winky; his eyes draw straws). Wsch. ontleend aan Lat. alicui pulverem ob
oculos aspergere. Zie Dt. Wtb. 8, 1757: „Ein alter fechterkniff ist es, den gegner
dadurch zu blenden, dass man ihm sand in die augen streut, wirft; diese ausdrücke
werden dann bildlich gebraucht fur jemanden durch allerhand kunstgriffe täuschen,
betrugen." Fr. jeter de la poudre aux yeux de quelqu'un; Hd. einem Sand in die
Augen streuen; Eng. to throw dust in a person's eyes; (Amer.) to pull the wool
over a person's eyes.
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1773. In het zand bijten,
ter aarde storten in het gevecht; op het veld van eer sneuvelen; voorheen ook in
het gras bijten of het gras bijten; Hd. ins Grass beissen (sterven); Fr. mordre la
poussière; Eng. to bite the dust. Het is mogelijk dat we de herkomst van deze uitdr.,
die sinds de l7de e. is opgetekend, moeten zoeken in de middeleeuwen, toen het
grasveld, waar een steekspel gehouden zou worden, met zand bedekt werd; ook
het strijdperk zelf werd toen dat sant genoemd (vgl. Lat. arena, zand, strijdperk;
pulvis, worstelperk, en ons zandruiter; Hd. Sandreiter).
1774. Op zand of fop een zandgrond bouwen,
op losse grondslag iets ondernemen, een plan vormen, een ongefundeerde verwachting koesteren. Ontleend aan Matth. 7:26, in de Statenvert.: „Ende een yegelick
die dese mijne woorden hoort, ende deselve niet en doet, die sal by eenen dwasen
man vergeleken worden, die syn huys op 't sant gebouwt heeft." Men moet hier
uiteraard denken aan het droge, losse zand van de woestijnachtige streken in het
bijbelse land; in ons land is zandgrond, door het vochtgehalte en vermenging met
andere grondsoorten, juist stevige grond, waarop men zonder fundering bouwen kan.
Fr. bátir sur le sable; Hd. auf (den) Sand bauen; Eng. to build upon the of on sand.
1775. Zeemanschap gebruiken,
met beleid te werk gaan. Vgl. Winschooteen, bl. 245; „Seemanschap kennis van de
seevaart en het regt, dat daar toe behoord, en hier van: seemanschap gebruiken,
reedelijk en rekkelijk sijn", en Tuinman 1, Nal. bl. 10: „Men moet zeemanschap
weten te gebruiken, dat is, in ongemeene gevallen zich te dragen, zo als de zaak en
nood best vereischt. 't Is overgenomen van schippers, die in een hevigen storm, of
diergelyke gevaaren, zich niet stiptelyk binden aan hunnen lastbrief, maar doen
't geen zy ter behoudenis om dien toestand te raade worden." Ongeveer dezelfde
gedachte wordt uitgedrukt door het wkw. schipperen, eig. met beleid handelen als
een schipper. Vgl. Eng. to trim one's sails according/ v.
1776. Om zeep gaan of 'raken,
doodgaan; het leven erbij inschieten; verloren gaan. De uitdrukking wil eigenlijk

zeggen: uitgaan om zeep te halen, dus om een boodschap te doen; daarna: dit
voorwenden om weg te kunnen gaan, en vervolgens weggaan, verdwijnen, sterven').

Sedert de 17de eeuw is zij algemeen in Noord- en Zuid -Nederland bekend. Vgl.
Huygens, Ged. 4,43:
„Als Tryn uyt snoepen gaet, soo seidt sy dat's om seep gaet,
En datmen wasschen moet, maer Jan, die voor de sweep gaet,
En siet syn schoone geld verdwijnen en vergaen,
Wel, seidt hij, dit 's wat vreemds, dus staegh om seep te gaen.
Maer emmers, moet het zyn, en moet ick door en reep,
Wat schaedde 't wijf? maer all mijn goedjen gaet om seep."
S. van Rusting, Werken 1, 323:
„Kees ging om Seep, en brak den hals, was dat niet leep?
Men vroeg waer Kees was? en syn moer sey, hy's om seep."

1) Op dezelfde wijze zijn ook verschillende uitdrukkingen te - verklaren, die betekenen een
middagdutje doen, een uiltje knappen. Zo geeft (gaf?) men te Zutphen voor naar Gorssel te
gaan, te Harlingen naar Piaam, te Woudsend naar Balk, te Drachten naar Bakkeveen, te
Breda naar Oosterhout, in de Zaanstreek naar Wormer, te Amsterdam naar Buiksloot,
naar Kadoelen, naar Landsmeer of over 't IJ; te Appingedam even nao Zuudbrouk gaon, enz.
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Hiernaast ook om zeep brengen, doden. Op dezelfde wijze gebruikte men ook

om mosterd gaan; iemand om mosterd zenden, hem wegzenden, met een mooi
praatje de deur uit krijgen; om uien trekken, met de noorderzon vertrekken,
bankroet gaan; iemand om raapzaad zenden en om raapzaad zijn, varen, dood
zijn of gaan. Thans kennen wij nog om een luch(t)je gaan of zijn, dat te vergelijken
is met iemand om een luchtje of een wandelingetje zenden, iemand wegzenden,
wegjagen; dial. is ook bekend om kroosjes (kleine pruimen) gaan; om kool gaan,
om kool te koop zijn; Geld. um kuyer goan, uitgaan om te kuieren, sterven; in
Friesland naast om sjippe (zeep) gean ook nei Gichem om ni je noten (nieuwe
noten) gean. Vgl. Fr. passer l'arme a gauche; laisser ses os; Hd. abrutschen; auskneifen; Eng. to kick up one's heels; to hop the twig.
1777. Iemand op zijn zeer treden (trappen of'tasten),
een gevoelige plek bij hem aanraken, hem pijnlijk aandoen, en bij overdracht: hem
kwetsen door over dingen te spreken die hem onaangenaam zijn; hem iets verwijten,
hem beledigen. Reeds in GDS: „hy is op syn seer ghetast"; ook reeds bij A. Bijns.
Fr. toucher la corde of Pendroit sensible de quelqu'un; Hd., jem's wunde Stelle, wunden Fleck beriuhren; Eng. to rub upon a person's sore; to touch a person up (on) the
raw. Vgl. hiernaast oud zeer op(en)krabben, smartelijke herinneringen wakker
maken, en de jonge uitdr. tegen het zere been schoppen, iem. kwetsen door (ongeweten) iets te zeggen of aan te roeren waarvoor hij bijzonder gevoelig is, een punt
waarop hij juist niets kan velen.
1778. Niemand hinkt van of gaat mank aan een andermans zeer,
het leed van anderen raakt ons maar oppervlakkig; men kan medelijden gevoelen,
maar ten slotte moet de patiënt zelf en alleen zijn kwaal dragen. Een oud spr., reeds
vermeld in Prov. Comm. (n° 634): „ten hinckede nieman van een anders seer", en
ook elders bekend: Hd. es hinkt keiner an eines andern Fuss of Wehe, of von fremden Schaden; Mlat. claudicat alterius nemo dolorepedum.

1779. Zijn zegel aan iets hechten of hangen,
het goedkeuren, goedvinden, onderschrijven. Ontleend aan de gewoonte der wereldlijke en geestelijke heren van vroeger om besluiten die zij moesten bekrachtigen, met
hun zegel te voorzien. d.w.z. hun zegel. in was gedrukt, door koorden, banden of
repen perkament aan de brieven of charters te bevestigen, te hangen, ze te bezegelen.
Toen men in de tweede helft der 16de eeuw het gezegeld papier uitdacht, kwamen de
papierstempels in gebruik. In vroeger tijd sprak men evenwel ook van zijn zegel
steken aan iets, daar men, als het zegel met dubbele stroken perkament, staarten
genoemd, aan de brief bevestigd werd, deze door een insnijding stak, welke in de
dubbel gevouwen onderkant van de brief was aangebracht. Thans, nu het zegel
op de brief gedrukt wordt, zeggen we ook: zijn zegel op iets drukken of zetten. Eng.
to set one's seal to a thing of to put the seal upon a thing (het Fr. mettre le sceau
a quelque chose betekent: de kroon zetten op iets.)
1780. Het zeil strijken voor iemand,
voor hem onderdoen. Eig. het zeil laten zakken, ten bewijze dat men de strijd opgeeft;
vandaar dat de uitdrukking de bet. kreeg van: iemand als meerdere erkennen, voor
hem onderdoen, zwichten. Op grote schepen liet men, als men een teken van eerbied
wilde geven, het zeil een weinig zakken. Tenminste sinds de 17de e. bekend. Hd. vor
einem die Segel streichen. Vgl. voorts de vlag strijken, eveneens in eig. zin een eerbewijs.
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1781. Met een nat zeil thuiskomen of lopen,
dronken thuiskomen, resp. zijn. Men was vroeger gewoon de zeilen te begieten als
men in de wind moest oploeven, ze vingen dan meer wind, zodat het laveren gemakkelijker ging. Daar nu een dronken man ook over de straat laveert, zegt men van
hem, dat hij met een nat zeil loopt. Een bevestiging hiervan vindt men in het omschrift op het mondstuk van een grote drinkhoorn van het schippersgild te Nijmegen
(anno 1646), dat luidt: „Met natte seylen ist goet laveere. Die my veel drinckt salt
oock wel leeren." Vgl. Fr. avoir du vent dans les voiles; Eng. to have a sheet of
three sheets in the wind.
1782. Met een opgestreken of opgestoken zeil of zeiltje naar iemand toekomen,
driftig en toornig op iemand afkomen, vooral met het oogmerk om zijn toorn te
luchten, voldoening te vragen, enz. Eig. gezegd van een schip dat met opgehesen
zeilen op een ander toe zeilt om het aan te vallen. In de 17de en 18de eeuw met een
opgetogen, opgeset, opgehaelt, opgerecht, opstaend, staend zeil; eerst in de 18de
eeuw komt voor met een opgestreken zeil. Vgl. Eng. to bear down on a person; to
bristle up to a person.
1783. Van zessen klaar,
in alle opzichten flink. Eig. gezegd van een paard, dat twee goede ogen en vier flinke
benen heeft. Vgl. Berkhey, Nat. Hist. IV 1 108: „Wanneer onze Hollanders van een
volmaakt Paard spreeken, is het gewone woord, dat het van zessen klaar zy: dat is,
dat er geene gebreken aan de zes voornaamste deelen, die tot een goed Paard behooren, zyn; te weeten aan de vier Pooten en de twee Oogen". In de 17de eeuw reeds
gebruikelijk; vgl. Huygens Ged. 4, 153:
Nieuw, Aengenaem gesangh op Fugen, wel door-regen,
Het beste Contrepunt, en Bindsel, en Beweghen.
Laet een van sessen uyt; het stuck magh goed zijn, maer
Niet als het wesen souw, dat is, Van sessen claer,
Vgl. ook het Fr. avoir bon pied, bon oeuil, „être tout a fait valide"; courir a toutes
selles; Hd. gut auf dem Zeuge sein; in allen Sätteln gerecht sein; Eng. to be fit for
all waters.
1784. Ben je wel zestig?
ben je niet goed wijs? Eig. ben je zestig jaar? daar op die leeftijd gewoonlijk de zinnen
beginnen te verzwakken. Vgl. d'Enchuyser Ybocken, blz. 143:
En komt men tot de vijftigh treden,
Dan staet men op de hooghste trap;
En 't sestigh daelt al na beneden,
Dan worden zin en krachten slap,
't Gehoor verdooft, de oogen stralen,
Dat eertyds rees moet dan weer dalen,
Wellicht dagtekent de uitdrukking reeds uit de 16de eeuw, daar de zot van de Leidse
rederijkerskamer De witte Acoleyen tot zinspreuk had LXn tyt, te lezen als: elc sen
tyt, maar misschien ook met zinspeling op zestig. Onwaarschijnlijk is de gissing van
G. Nauta in Tijdschr. 38, 30 vg. dat zestig hier een vervorming zou zijn van jiddisch
gesjechtigd, een wisselvorm van het bij dezelfde wortel gevormde gesjochten. Beem
maakt er in zijn boeken Jerosche en Sporen van een Taal dan ook geen melding van.
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1785. Op zijn zeven gemakken,
op zijn dooie gemak, zeer langzaam; een vooral in Zuid-Nederland bekende uitdrukking. Zeven duidt hierin een onbepaald groot aantal aan, zoals in vele soortgelijke
verbindingen; zie b.v. in het Mnl. Karel en Eleg. 311: „Die beste (wapenen) die ic
in seven jaer sach"; Lanc. III, 17937: „Een dach (in die gevangenis) dochte hen seven
jaer"; vgl. ook het volgende art. Het antoniem van deze uitdr. is (eveneens Zuidndl.)
met zeven haasten of gauwten, zeer haastig. Ook zeventien wordt in deze zin
gebezigd.
1786. In zeven talen zwijgen,
volstrekt zwijgen, in 't geheel geen antwoord geven. Wsch. uit Hd. in sieben
Sprachen schweigen, naar een gezegde van F. A. Wolf over zijn leerling Immanuel
Bekker, die hij der Stumme in sieben Sprachen noemde. Zeven wordt hier genoemd
als onbepaald, maar tevens alles omvattend getal (verg. voor deze overoude opvatting o.a. W. Brede Kristensen, Het Leven uit de Doodt 39, 168), evenals b.v.
in de zeven zeeën, dat staat voor alle zeeën, „de" zeeën. Vgl. nog Hd. seine Siebensachen, zijn spullen. — Ook in alle talen zwijgen.
1787. Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten,
gelaten dulden wat nu eenmaal onvermijdelijk is. Ontleend aan Lucas 21:19: „Bezit
uwe zielen in uwe lijdzaamheid" (de N. Vert. leest geheel anders: „door uw vol
-harding
zult gij uw leven verkrijgen ").
1788,. Met zijn ziel onder zijn arm lopen,
zich lopen te vervelen. Het beeld is dat men zijn ziel, de zetel der aandoeningen, als
een pak, een hinderlijke last, met zich omdraagt, omdat zij niet bezig gehouden
wordt. De uitdr. is pas sinds 19de eeuw in zwang; wie haar het eerst gebruikt heeft,
is niet bekend. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.
1789. Ter ziele zijn,
gestorven zijn; opgehouden hebben te bestaan. Eig. ter zielen (gegaan) zijn, naar de
plaats waar de zielen der afgestorvenen zich bevinden; voorheen ook ter zielen ► 'aren.
In het Mnl. sprak men reeds van te siele(n) wer(Ien, overgaan in de staat van de zielen
in het hiernamaals; ziel is hier dus enigszins pregnant gebruikt, nl. voor: de ziel ontdaan van het stoffelijk hulsel. Vgl. acllpatres zijn.
1790. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd,
schertsend gezegd als iemand zich bij een (reeds groot) gezelschap voegt. Waar velen
bijeen zijn, ontstaat licht een vrolijke stemming. Wsch. moet men hierbij denken aan
de zielen in de hemel. Het sprw. is niet oud; Harrebomée is de enige bron (II, 410 [ ±
1860]).
Vgl. Hd. je mehr Narren, je mehr Fróhlichkeit of Geláchter; Fr. plus on est defous,
plus on rit; Eng. the more fools, the merrier.
1790a. Geen zier,
niet het gerinste, helemaal niets, vooral gebruikelijk in verb. als „het kan me geen zier
schelen ", „ik geloof er geen zier van". Zier, mnl. sier(e) betekent eigenlijk een insektje
of wormpje, een heel klein beestje, en de verb, niet een siere komt al in het Mnl. voor
in hetzelfde gebruik als thans geen zier. In het Antwerps kent men in dezelfde zin
geen knijt; dit woord is eig. de naam van het kriebelmugje, dus de beeldspraak is
dezelfde; anderzijds wordt knijt daar ook gebezigd voor stomp of vuistslag (misschien een ander woord). Er zijn geen exacte equivalenten in de moderne talen.
370

1791. Bij iets geen zijde spinnen,
er geen voordeel van trekken, geen goede winst bij maken. Wsch. een versterkende
variant van ergens geen (goed) garen hij spinnen; garen spinnen kreeg hierin de het.
van voordeel behalen, en daar zijde een kostbare stof is, kon zijde spinnen als versterking dienen om het behalen van groot voordeel aan te duiden. Vgl. Staring, De
Zithank: „Grob wist zijn naadje met zijn Jonkers zij te naaijen". Reeds vermeld in
GDS (bl. 95) en bij Goedthals in de vorm „men cant niet al te sye ghespinnen". Vgl.
nog Zuidndl. daar is geen goede draad met hein te spinnen, niets met hem aan te
vangen. Fr. (vero.) ne pas tirer grand denier de gcch.; Hd. keine Seide (of Wolle)
spinnen hei etwlwas.

1792. Met een zilveren hengel vissen,
voor geld vis kopen en die thuis brengen, quasi als had men ze zelf gevangen; zich de
vis die men niet met de hengel heeft kunnen bemachtigen voor geld verschaffen.
Reeds vermeld in GDS (bl. 120) en wellicht ontleend aan Lat. aureo hamo piscari
(Suetonius). Soortgelijke uitdr. zijn: met zilveren kogels schieten, een tegenstander
tot zwijgen brengen met klinkende munt, door omkoperij (in GDS 27 in de vorm
„Hy schiet met een sulveren busse"); een zilveren hamer verbreekt ijzeren deuren,
voor geld kan men zich overal toegang verschaffen, krijgt men alles gedaan; een
gouden handdruk, een afscheidsgeschenk om een ontslag te verzoeten. Hd. mit einer
goldenen of silbernen Angel fischen.
1793. Dat brengt of zet geen zoden aan de dijk,
dat helpt niet genoeg, dat zijn maar geringe bijdragen. "Loden zetten betekent eig.
zoden tegen de glooiing van een dijk aanbrengen om de dijk te versterken, zulke
zoden worden zetzoden genoemd. Tenminste sinds de 17de e. bekend. In Zuidnederlands dialect: dat brengt slijk aan de dijk naast dat krengt geen eerde of zoden aan
de dijk. Vgl. Fr. sela ne rendra pas vos choux plus gras; (-a ne met pas de keurre dans
les épinards; Hd. das macht die Suppe nicht let!; das giht keinen Speck in die Wurst;
Eng. that brings no grits to the mill.
1794. In iemands zog of'kielzog varen,
gemaks- of voordeelshalve iemand volgen die vooraf gaat, die de weg baant. Het zog
is het kielwater, het schuimende, borrelende, doch gladde spoor, dat een bewegend
schip in het water achterlaat. Komt men daarin, dan vaart men dus vlak achter het
voorafgaande schip, dat de weg baant, en volgt men dit. Sinds begin 17de e. bekend.
Eng. to follow in a person's wake; overigens geen equivalenten in de moderne talen.
1795. De opgaande zon aanbidden,
de bovendrijvende partij eren en vleien; iemand wiens macht en aanzien stijgen,
huldigen. Zinspeling op de gewoonte van vele volken in het Oosten om de zon hij
haar opkomen te aanbidden. De uitdr. was reeds hij de ouden bekend:zie Tacitus,
Ann. 6, 46 en Plutarchus, Pompeius 14, 3 : ray ijXtov ávareXAovra 7rXetovec ri
bvogevov 7TQOQxvvovULv „er zijn er meer die de opgaande zon aanbidden dan de
ondergaande ". Fr. adorer le soleil le^'ant; Hd. dein neu aeuf irehenclen Gestirn sick zu4'enden; die aufgehende Sonne hat nieter Anheter als olie unter ehende; Eng. to worship the rising sun.
1796. Niet kunnen zien of velen dat de zon in het water schijnt,
afgunstig zijn op het geluk, de gunst, die een ander te beurt valt; boos zijn omdat een
ander iets geniet, „alsof de zon alleen voor hem moest schynen", zegt Tuinman (1,
171). Of moet men denken aan: niet tevreden zijn met de afspiegeling van de zon in
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het water, maar van de directe zonnestraling willen genieten? Reeds in het Mnl.
bekend: „het es den menighen zeer ghepijnt, dat de zonne int water schijnt" (Mn!.
Ged. en Fr. 1, 651). Zie verder b.v. Everaert III, 430. In Zuid -Nederland zegt men
't zonneken schijnt in 't water, voor: men is gelukkig, alles loopt mee; hij kan niet
verdragen dat de zon in iemands vijver of'in 't water schijnt; ik kan lijden, dat de zon
in 't water schijnt, als ik de grootste straal maar heb. Enigszins te vergelijken is Fr.
être comme le chien du . jardinier (qui ne mange point de choux et n en laisse pas
manger aux autres), bij ons reeds in Prov. Comm.: „tes den eenen hont leet dat dander in die koken gheet"; Hd. er ist wie der Hund aufdem Heu; Eng. to be like of to
play the dog in the manger, alle in de betekenis van: beletten dat een ander van iets
geniet dat men zelf niet kan genieten of gebruiken.
1797. Op het zondaarsbankje zitten,
zijn zonden en tekortkomingen (moeten) belijden. Het zondaarsbankje is bij som
godsdienstige bijeenkomsten, o.a. bij die van het Leger des Neils, de plaats-mige
waarbij diegenen neerknielen die door belijdenis hunner zonden gered willen worden.
De uitdr. is dus eigenlijk niet juist; van zitten op deze bank is geen sprake; mogelijk
is deze formulering ontstaan door gedachte aan op de heklaagdenhank zitten. Hd.
aufdem Sunderstulchen sitzen; vgl. Eng. stool of repentance; Fr. tenir qqn. a la sellette, iemand aan een scherp verhoor onderwerpen.
1798. Een zondagskind,
een gelukskind (Lat. . f ortunae f ilius). Eig. een kind dat op zondag geboren is; men
geloofde vroeger dat zo iemand geesten kon zien en in het boek der toekomst kon
lezen. Wellicht is zondagskind (Hd. Sonntagskind, ook Freitagskind), een verchristelijking van het vroegere heidens - germaanse Donnerstagkind, dat onder de bescherming van Donar stond en eveneens geesten kon zien. Dat thans aan een zondagskind
nog bijzondere gaven worden toegekend, blijkt uit een gedichtje van Hélène Lapidoth-Swarth, dat aldus begint:
Ik toog door 't Leven met mijn hazelroe

en zocht mijn schat en werd van 't zoeken moe,
en 'k wist toch dat alleen een Zondagskind
in 't levens woud verborgen schatten vindt.
In sommige streken van Zuid -Nederland spreekt men van een Goed^'rijdagskind.
Ook elders, bij de Luikerwalen en in Polen, bestaat het geloof dat een kind, op
Goede Vrijdag geboren, een gelukskind is. In het Afrikaans betekent zondagskind
huichelaar, iemand die zich beter voordoet dan hij is. Vgl. Fr. un enfant gaté de la
fortune; le fils ainé de la fortune; le fils de la poule blanche; Eng. to be born under
a lucky star; to be born on a Sunday.
1799. Zondagssteek houdt geen week,
op arbeid die men 's zondags verricht, rust geen zegen; de zondag immers is de dag
des Heren, waarop niet gewerkt mag worden. In Proi'. Comm. reeds in de formulering: „tvaert al qualic datmen tsondaechs spint" (n° 702).
1800. De zondebok zijn,
ook wel de bok zijn, degeen wie alle kwaad dat er geschiedt, wordt verweten, die
alles voor zijn rekening krijgt. Het woord zelf is niet aan de bijbel ontleend (de Vulgaat heeft caper emissarius; in de oude bijbelvertalingen staat uitgezonden hok; in de
Statenoverzetting weggaande bok), maar is gevormd naar aanleiding van hetgeen
verhaald wordt in Levit. 16:8, 10, 22, 23, waar wordt medegedeeld dat op de Grote
Verzoendag twee bokken werden gebracht, waarvan de ene als zondoffer werd ge372

slacht; bij de andere legde de hogepriester, nadat hij belijdenis gedaan had van de
zonden des volks in de verlopen maanden gepleegd, de beide handen op de kop, tot
een sprekend zinnebeeld dat dit dier als het ware beladen werd met de ongerechtigheden der natie, en gaf hem daarna over aan een man die hem wegdreef naar de
woestijn, waar de boze geest Azazel geacht werd te wonen. Fr. le hout émissaire; eest
lane du moulin; le sou f f re-douleur; le dinclon (de la ,farce); etre Ie btx uu f ; Hd. er is!
der Sundenhock, der Prugel junge; Eng. a scapegoat; a whipping-bar; all things are
laid at his door.
1801. Iemand in het zonnetje zetten,
eig. de koesterende zonnestralen op hem doen vallen, dus het hem aangenaam
maken, hem vleien, doch in ironische zin voor: iemand belachelijk maken, hem in
het volle licht zetten, aan de kaak stellen. De uitdr. is niet oud. Dezelfde overgang
van bet. heeft het Zndl. iemand bij 't vier zetten, hem verschalken, maar ook: hem
troetelen of vleien, of iemand een vuurken stoken; vgl. ook iemand in de kleren of
in de lakens steken, Fr. immen j'n 'e klean stekke, hem mooi maken, en vandaar hem
iets wijs maken, bedriegen (vgl. Fr. mettre quelqu'un en de beaux, de mauvais draps;
draper quelqu'un); het verouderde iemand uitstrijken, oorspr. iemand opschikken
en vandaar: foppen, bedotten; ophullen, eig. optooien; daarna: misleiden, bedriegen;
het Zaanse iemand op een stoeltje zetten, eig. hem een stoel geven, vriendelijk zijn,
hem op zijn gemak stellen en vandaar: hem een poets bakken (Fries immen op 't
stoelts je sette, hem zo naar de mond praten dat hij bijzonder in zijn nopjes is); in het
VI. ze hebben hem in 't zeteltje of een kopje gezet, d.i. ze hebben hem flink voor de
gek gehouden. Evenzo Eng. to put one in the chair (basket, cart). In de Hoekse
Waard: iemand in 't zonnetje kruien. In het Fri. ook immen rn 't f et (yn 'e traen)
sette, in dezelfde zin (t.w. hem doen glimmen, glanzen, stralen als van vreugde;
vgl. verguld met iets zijn, n° 1597).
.

1802. Iets met een korreltje of' greintje zout nemen of'opvatten,
het niet al te letterlijk opvatten, er in gedachte wat af doen. Naar Lat. addito salis
greno (Plinius, Nat Hist. 23, 8, 149, waar het evenwel letterlijk bedoeld is). Veelal
bezigt men de neolat. vorm cum grano salis. Hd. etwas cum grano salis verstehen;
Eng. to take a thing with a grain of salt.
1803. Een zak zout met iemand gegeten hebben,
hem al lang kennen, dus gelegenheid gehad hebben zijn aard te doorgronden. Veelal
in een waarschuwing om niet te spoedig intiem met iemand te worden. „ Men sal
niemant tot enen vrient verkiesen men hebben dan te voeren veele schepel solts met
hem ghegeten, secht Cicero" (GDS 2). Daar men van zout telkens slechts een kleine
hoeveelheid gebruikt, duurt het een hele tijd voor men een zak, mud of enige schepels
verteerd heeft. Hd. man muss erst einen Scheffel Salz reit einem essen, ehe man ihn
zum Freunde wtiwáhlt. — In Z.-Nederl. in dez. zin ook met iemand soep gegeten hebben.

1804. Zuinig kijken,
niet-vrolijk, gekrenkt of teleurgesteld kijken. Het woord is verwant met zien en afkomstig uit het Nd. en Ofri.; de oorspr. bet. is: nauwlettend toeziend, waaruit zowel
die van spaarzaam, als die van benepen kunnen voortvloeien; bij de laatste sluit
dan de toepassing in bovenst. uitdr. aan. Vgl. benauwd, dat oorspr. de bet. van
weinig ruimte of vrijheid latend heeft, en ook voor bekrompen, zuinig werd gebezigd; bij Cats: „hoe moogje soo benaut, en soo bekrompen leven ?".
373

1805. Dat is zuinigheid die de wijsheid bedriegt,
dat is verkeerde zuinigheid, die achteraf onvoordelig blijkt te zijn, b.v. als men iets op
een koopje laat verrichten, zal het veelal blijken ondeugdelijk te zijn zodat men het
later opnieuw moet laten doen en dus dubbele kosten heeft. Reeds vermeld in GDS:
„Die Ghiericheyt bedriecht die wijsheyt" (bl. 16). Fr. 1 avarice perd tout en voulant
tout gagner; Eng. penny-wise and pound-foolish.
1806. Zuur zijn,
erbij zijn, gesnapt zijn, gestraft worden. Oorspr. in militair slang bekend, maar thans
een gewone volksuitdrukking. Het zelfstandig naamwoord zuur, zuurheid, onaangename toestand, is hier als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Iemand zuur slaan,
hem voordragen voor straf (schoolterm). (Voor het zuur hebben aan iets, zie no
1049; voor zuur opbreken bij opbreken).
1807. De oude zuurdesem,
het oude beginsel dat doorwerkt; meest in ongunstige zin, dus zoveel als: het oude
kwaad. Het beeld is ontleend aan 1 Cor. 5:7-8, in de Statenvert.: „Suyvert dan den
ouden suerdesseem uyt, opdat ghy een nieuw deech zijn meucht, gelijck ghy ongesuert zijt" (N. Vert.: „Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt
zijn "). Vgl. Fr. le vieux levain; Hd. der alte Sauerteig.
1808. Zwaar op de hand zijn,
vermoeien, vervelen door veel of onbelangrijk gepraat; alles even zwaar en ernstig
opvatten. De uitdrukking is ontleend aan het paardrijden, waarbij men van een
paard dat de kop naar beneden laat hangen, zegt dat het zwaar op de hand is, daar
dit de hand van de ruiter vermoeit; vgl. Chomel, Huish. Wdb. (1743) 2, 751: „Om
te maken dat een Paard niet op de stang leune, maar licht in de hand schijne" enz.
Vgl. in de oorspr. betekenis het Fr. avoir l appui lourd of peser a la main; (fig.)
être pesant a la main; être un raseur; Hd. schwer in der Hand (Faust) liegen; Eng.
to be heavy in (on) hand, moeilijk te regeren zijn.
1809. Het zwaard van Damocles,
een steeds dreigend gevaar dat aan iemands voorspoed of geluk ieder ogenblik een
plotseling einde kan maken. De uitdr. is ontleend aan het legendarische verhaal van.
Damocles, een hoveling van Dionysius de Oude, de tiran van Syracuse (405-367),
die door hem voor de gelukkigste sterveling was verklaard. Dionysius liet hem nu
aanzitten aan zijn tafel en genieten van de kostbaarste spijzen en dranken, doch
boven zijn hoofd hing aan een paardehaar een scherp, blinkend zwaard, als zinnebeeld van het gevaar, dat de gelukkig gewaande voortdurend bedreigt. Fr. l'épée
de Damoclès; Hd. das Schwert des Damocles; Eng. the sword of Damocles.
1810. Een zwak hebben,
eig. een zwakke plaats, een teergevoelige, kwetsbare plek hebben. Een zwak op of
voor iets of iemand hebben, op iets zeer gesteld zijn om het te bezitten, te bewaren;
een voorliefde, een neiging hebben voor; eig. zwak, gevoelig tegenover iets of iemand
zijn en vandaar: iets of iemand genegen zijn, hart hebben voor. Vgl. Van der Palm,
Salomo, 4, 189: „leder vindt zijn hoofdgebrek geringer en minder hatelijk dan dat
van anderen, — hij noemt dit zijn zwak en daar toch ieder gezegd wordt zijn zwak te
hebben, getroost hij zich deze kleine vlek, die een schoon gelaat niet altijd ontsiert ".
Fr. avoir un faible of de la f aiblesse pour quelqu'un of que/que chose; Hd. eine
Schwäche haben fur iemand (etwas); Eng. to have a foible; to have a weakness for.
.
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1811. Iemand in of bij zijn zwak tasten of *vatten,
iemands zwakke, tere zijde aanraken, waar hij niet veel verdragen kan; waar hij
moreel of emotioneel zwak is, gemakkelijk te treffen is. Sinds de 18de e. bekend; vgl.
n° 1777. Fr. attaqugr, prendre quelqu'un par son (coté) f aible; trouver le défaut de
la cuirasse; H d . jemand bei der schwachen Seite angrei f en of an f assen; Eng. to attack
a person on his weak side of place.
.

1812. Iemands zwanezang,
het laatste lied van een dichter of de laatste compositie van een toonkunstenaar,
iemands laatste redevoering. Sinds de 17de e. bekend (Huygens, Kor. 1, 423). Deze
benaming berust op het bij de Grieken voorkomende volksgeloof dat de zwaan zingende zijn naderende dood aankondigt. Maerlant vertelt dit o.a. in zijn Nat. Bl. III,
270: „Natuerlike pleght hi (de zwaan) dit Dat hij vor sine doot onlanghe Hem
merghet (verlustigt) met soeten sanghe." Men heeft hier te denken aan de cycnus
musicus, de hoefzwaan, wiens „letztes Aufröcheln klangvoll ist wie jeder Ton, welchen er von sich gibt" (Brehm, Tierleben 1879, II, 3, 446). Fr. le chant du c ►'gne; Hd.
der Schwanengesang, das Schwanenlied; Eng. swan song; thing strains.
.

1813. In zwang komen, raken, brengen,
in algemeen gebruik komen. Eig. aan de gang, in beweging komen; vgl. het Mnl.
ww. swingen, Hd. schwingen, zwaaien; vroeger ook in zwang gaan (sinds de 16de e.)
in verschillende betekenissen. Hd. im Schwange sein; in Schwang bringen, kommen;
etwas au/bringen; Fr. être, mettre en vogue; être , fort suivi; Eng. to be in vogue; to
get (come) into vogue; to be in, f avour; to bring up; to bring into use.
1814. Iemand zwart maken,
kwaad spreken van iemand, hem in een ongunstig licht plaatsen, hem verdacht
maken. Zwart (Lat. niger, ater) is de kleur van de nacht en van alles wat slecht
is, zoals wit (Lat. candidus) die van de reinheid en alles wat goed is; de duivel stelt
men zwart voor, de engelen wit. Vgl. iemand of iets zwart afmalen (reeds in het
begin der 17de eeuw) of afschilderen, met de donkerste kleuren afschilderen; in het
Hd. einen schwärzen, schwarz machen; Fr. peindre noir les actions de quelqu'un;
rendre qqn. noir; noircir la réputation de qqn.; dénigrer qqn.; Eng. to blacken a person's reputation, name; to paint something black.
1815. Iets zwart op wit hebben,
een schriftelijk bewijs van iets hebben, bijv. van een schuld of een overeenkomst.
Men denke aan de zwarte letters op wit papier; vgl. Hooft, Ged. 1, blz. 152, waar van
een briefschrijver gezegd wordt, dat hij „de cleene swarten door 't witte veldt in 't
gelit gestelt" heeft; Brieven, bl. 537: „Dat zwart, waarbij U Ed. Gestr. zich verbonden heeft, Muide te koomen bestraalen, staat nog in 't wit, d'onderteekeningen zijn
niet verflauwt, de zeegels gaaf'; bl. 402: „Voorheene had ik slechts vlugge toezegging,
nu 't zwart in 't wit; want U. E. schrijven bekent een daageraadt aan onze pruimen belooft te hebben." Hd. etwas schwarz aufweiss geben (haben); Eng. to have it in black
and white of black on white; vgl. Fr. mettre du noir sur du blanc.
1816. Zwart zien van de honger,
er uitgeteerd en mager uitzien; een groezelige, vale, bleke gelaatskleur hebben. Het
adjectief zwart komt in de middeleeuwen ook met bleek en vaal verbonden voor, o.a.
bij Maerlant, die van Andromache zegt (Troyen, vs. 5749): „Andromaca weende
ende versuchte Om die sake sy vruchte (vreesde). Dat rode blie (gelaatskleur), dat
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haer stont wale, Wert swert, bleek ende vale." De uitdrukking kan dus uit het Mnl.
dagtekenen, waar ook wordt aangetroffen: van honger verzwert. Vgl. Afrik. vaal
van die honger wees; Eng. black fasting.
1817. In het zweet zijns aanschijns,
onder lichamelijke inspanning, met harde arbeid. Deze woorden zijn ontleend aan
Gen. 3: 19, waar God na de zondeval tot Adam zegt: „In het zweet uws aanschijns
zult gij brood eten". Fr. a la sueur de ton ,front of de ton corps; Hd. im Schweisse
defines Angesichtes; Eng. in the sweat of th' brow of, face.
1818. Hij mag of'kan zijn zweet niet ruiken,
hij is lui, liever lui dan moe. Harde arbeid veroorzaakt overvloedige afscheiding van
zweet; dat de lucht hiervan onaangenaam is, wordt aan de bedoelde persoon als
quasi-verontschuldiging toegedicht om zich te onthouden van arbeid en liever de
zevende dag te zoeken zoals men in Twente zegt. Reeds vermeld GDS, bi. 108. Ook
in het Nederd. bekend (Wander 4, 462).
In alle of'zeven talen zwijgen. Zie bij Zeven.
1819. Die zwijgt stemt toe.
De mening dat iemand die zwijgt op een voorstel of een vraag, toestemt, is al zeer
oud en komt bij zeer vele volken voor'). In de middeleeuwen: soo wie swi jgt die looft;
die swighet die volghet (Prov. Comm. 297). Vgl. ook De Brune, Nieuwe Wyn in oude
le'er-zacken 324: „Die niet en spreeckt. op dat men vraeght. Ghenoegsaem daer
consent in draeght." Fr. qui se tait, consent; Hd. wer schweigt, stimmt zu; Eng. silence
is (of gives) consent.

1) In het rechtswezen heeft de regel qui tacet consentire videtur zo algemeen niet gegolden.
Wel schijnt het volgens de lex Rubria, cap. 21, 22, dat in het Romeinse recht degene die voor de
praetor op een gedane vordering niet antwoordde, als confessus, d.w.z. damnatus behandeld
werd, doch de autoriteiten zijn het over de betekenis van het hoofdstuk in bovengenoemde
wet niet eens. In het Germaanse recht was de gedaagde in een proces tot antwoorden verplicht.
Deed hij dat niet, dan verloor hij het recht tot verdediging. Ook moest veelal bij gebreke van
bewijs door de eiser de gedaagde zijn onschuld bezweren; deed hij dat niet, dan werd hij niet
voor onschuldig gehouden, doch dat is nog wat anders dan toestemmen, erkennen.
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REGISTERS
I REGISTER
van woorden en uitdrukkingen die niet afzonderlijk behandeld,
maar bij andere artikelen verklaard of vermeld zijn.
Aan (er—zijn) 121
aaneenspinnen 1075
aangaan 1121
aanstaan doet verkrijgen 13
aap (zij zien op geen — die uit Oost-Indië
komen) 24; (een — geselen) 149
aapje (het — hebben) 78
achtentwintiger 823
achterdeurtje (een — openhouden) 1406
achterlopen 503
achterpoten (op zijn — staan) 1265
achterste van zijn tong (het — laten zien) 1539
Adam (de rechte —) 723
adem (zijn — verhalen) 1598
aderlaten 205
afkammen (iem. —) 1023
afkerven 782
afpeperen 61
afschieten 1378
afsmeren 1411
aftands 1511
aftuigen 53
afvangen (iem. iets —) 1638
afzettertje 60
Aha-Erlebnis 1370
alf (de — met iem. steken) 456
allemansgading 434; 702
amen zeggen op iets 698
Annas (iem. van — naar Cajaphas zenden)
114
apekool 867
apotheker (een vieze —) 80
appelen (koop er — voor) 859
appelepap 1410
aprilzaad 306
Ariadne (draad van —) 361
arm (de sterke —) 99
armoe is troef 1552
as (ongebrande —) 1082
assurant 291
aver 603; 1182
averechts opgestaan zijn 141
avond (aller dagen —) 300
avondrood water in de sloot 1068
Baal (de balen hebben van —) 125 a
baard (iem. iets in of door zijn — wrijven of
strijken) 1109; (iem. de — smouten) 1411;
(Onze Heer een vlassen — aandoen) 1115
baat (alle — helpt) 148
babbel (voor de — en de buis) 1427
babo (van — naar bibo) 114
bad (van het — in het voetwater) 1308
bak (rug) 40, 1114

bak (grap) 119
bak (balie) 1405
bakkig 119
baks 119
bal (het is —) 1260
balie (voor de — komen) 365
baliekluiver 1233
balken onder het ijs 688
balkenschaar 306
band (er een — om leggen) 836
bank (de — spannen) 1617
banke (te — houwen) 1205
bannen (daar is de duivel te —) 149
barbiershemel (naar de — gaan) 90
barreken (een — aan mijn lichter) 1099
barsten van spijt 1583
Bartel 36
bataljon (van 't tiende —) 680
batterij (van — veranderen) 213
bed (ik zal dat — wel opmaken) 1575
bedde (uit het — klappen) 1371
beeldeken (een — plakken) 1290
been (het zere —) 1777
beentje (iem. een — geven) 1646
begijnekoek, begijnenleugen 1039
beheft 152
behipt 152
bekaan 121
bekattering 770; 1023
bekeeuwen 153
bekomen (slecht —) 1165
bekrimpen (zich —) 891
bekrullen (zich —) 209
belabberd 153
belul 166
ben (door de — vallen) 1020; (heel wat in de
— hebben) 1029
benauwd 1804
benen (iem. — maken) 1655
berecht 1533
berokkenen 1545
berooid 1335
beschuit (fijne —) 1266
beschuitje (iem. een — geven) 1082
betaald zetten 1088
beul 389
bezegelen 1779
bezem (de — uithangen) 206
bezemstok (over de — trouwen) 1294
biecht (uit de — klappen) 1371
bier (boven zijn —) 666
bier (geen klein —) 1410
bier (iem. een — brouwen) 109
biezen (op eigen — drijven) 1730
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bijbel (uit zijnen — zijn) 1498
bijl (er met de brede — inhakken) 1173
bijltjes 186
Bijsterveld (heer van —) 807
bikboord 114
bilk (uit de — springen) 210
bitter als gal 435
bleken noch blozen 200
blijft (die niet en —, niet beklijft) 1466
blindeislaan 1399
blond (en blauw) 238
blut zijn 1335
bocht (de — om de arm houden) 1406
bodem (de -- inslaan) 382
boeha 1245
boek (ergens te — staan) 11; (uit een ander —
praten) 1568; — met zeven zegelen 216
boekje (heel wat op zijn — hebben) 219
boel (de — de boel laten) 194
boender (de — geven) 236
boenen 236
bof (de — krijgen) 236; op een — 1470
bok (de — zijn) 1800
Bok (van de — op Jasper) 114
bokking (iem. een — geven) 1461
bol (de — wassen) 1023; 1541
bolkies vangen 1290
bolus (vervelende —) 1266
bolwassing 1178
bongel 207
booms smaken 85
boontje (zijn — bijleggen), 388
boord (het over zijn — laten gaan) 750
boots(e) 1248
bordjes (de — zijn verhangen) 619
borgen baart zorgen 421
borstels (nieuwe — keren goed) 181
bot (iem. — zetten) 1203
bot 485; (door de —) 130; (op een —) 1470
boter (er de — uit braden) 1391; (dat gaat erin
als —) 821
boteren (iem. zijn koek —) 285
botermelk (een gezicht gelijk —) 1161
botje zonder gal 381
bouten (op de — komen) 1286
bovenste beste 1238
boze oog 1154
braadje 1614
brand (hij weet van de —) 1065; (in de — laten)
1463
branden (zich —) 1624
brander (een — hebben op iem.) 448; 609
brandschoon 270
bras 290
breeveertien (de — uithangen) 206
bremer 1569
broek (iem. in de — steken) 1007; (de — niet
kapot hebben) 325; (met de — op het hoofd
thuiskomen) 874
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broer (zijn — gesproken hebben) 1278
brokje (een lief—) 1266
brokke (een ferme —) 547
brood (van het ene — aan het andere) 407;
(iem. iets op zijn — geven) 109; 1109; (zijn
laatste — bijzetten) 1552
brooddronken 288
broodmager 1012
broodprofeet 1283
brouwen (iem. iets —) 119
Brugge en Gent 63
bruid (de vuile —) 1038
bruidleider 1038
buil (zich een — lopen) 198
buiten zichzelf 1583
buitenste duisternis (land der —) 387
bult (zich een — lachen) 209
bus (in de — blazen) 179

Carabas (markies van —) 707
Caudijnse juk 725
cent (op een — zien) 1223
chapiter (van zijn — zijn) 1498
Christoffel 1481
col (achter zijn — gieten) 837
Dag (de zevende — zoeken) 1818
dam (voor de — zitten) 1031
dansen gelijk er gefloten wordt 1230
dek (iem. een — zetten) 548
deken zijn 1278
deun 807
deur (achter de schuine —) 710; (een — opendoen om een venster te stoppen) 441; (als
de — van 't rasphuis) 1161
diep (als het — verloopt) 116
dieven vangt men met dieven 1675
dik (zich — maken) 1583
diknek 325
Dirk (op — slaan) 1318
dissel (een — van een vent) 1514
dodendans 310; 344
doeken (vrouwen) 280
doeken (iem. in de — doen) 1007
dom als een koffietrom 1068
dominee (die —s wil eren, moet er niet veel mee
verkeren) 1659
dons (goed in zijn — zitten) 277
dood (tegen de oude —) 716
doodarm 78 a
doodsteek (de — geven) 477
doop (de — loopt over de vis) 1445
doorleggen (er enen —) 836
doortrapt 354
doosje (er uitzien als uit een —) 1319
dove neuten (er voor — bij zitten) 1427
draadje (daar is een — los) 1472
draai (er de — van geven, hebben) 1014

dragonder 373
drevel (iem. op een — zetten) 548
droge (op 't —) 1343
droogkomiek 685
druipen 557a
dru(i)pneuzen 1113
druppen (in de — laten) 1463
dubbeltje (een — kan het niet winnen van een
kwartje) 2
duim (van de — schieten) 570
Duits spreken 429
Dulcinea 1747
dut (de — is erop) 823

Eensklaps, eensslags 1470
eeuwig en ervig 1309
egge (een — van een kerel) 1514
ei (een — in 't nest laten) 91
einde (het — kroont het werk) 895
eitje (een — met iem. moeten pellen) 92
erwt (blauwe) 196
euvel (in —en moede) 100
Fakkel (brandbrief) 271
falievouwen 1243
Fijchie de voorste 1228
fletsdank 1240
flikke 423
flikken 1599
flip (witte —) 1750
foef 986
foeteren 970
frak (iemands — uitborstelen) 1561
futselboek (het — zoeken) 1436
Gaar 1141
galgenaas 436
gapen als men pap biedt 691
garen (in zijn goed — zijn) 1127; (ergens goed
— bij spinnen) 1791
gasthuis (in 't zelfde — ziek gelegen hebben)
1711
gat (iem. een — in de neus boren) 681
gatje (iem. een — geven) 1646
Gauw ligt bij Sneek 101
gebaad (heet — zijn) 118
gebakje (een fijn —) 1266
gecoiffeerd zijn met 1127
Geel (goed voor —) 1461
gek (de — van de feest zijn) 791; (de — in de
mouw hebben) 25
geklonken (het is —) 156
gelardeerd 486
geleerder (hoe — hoe verkeerder) 453
geleggen 464
geleverd zijn 614
geluksster 489

genadeslag 1300
geradbraakt 1300
gerinnen 497
gescheept zijn met — 1171
geschrijf en gewrijf 1384
gestreden zijn op 448
geur (in de — staan) 1312
gewaterd 1707
gewijsde 1450
gezet (op iets — zijn) 488
glazen huis (die in een — woont enz.) 258
gluur (in zijn — gaan) 1127
godsblok 1481
godsklop 477
goedvrijdagskind 1798
goochem 485
gooi (de — geven) 236
gordijn (achter de — zitten) 1355
goud (in zijn — gaan) 1127
gouverneur zijn; de — gouverneur gezien heb
-ben1278
gras (in het — bijten) 1773
graszak (iem. in de — nemen) 524
graten (geen — vinden in iets) 140
greep (de — weg hebben) 1402
groen achter de oren 377
groepdweil 306
grondverf (uit de —) 1595
grootje (naar zijn —) 1055
Grotebroek (hij komt van —) 807
grutten 259

Haag (achter de — getrouwd zijn) 1249
haaien (voor de —) 1247
haak (met de — in de keel zitten) 1042
haaks (hou je —) 535
haal (geen — hebben in iets) 536; 1555
haam (in 't — zijn) 1544
haan (de — maken, spelen) 537
haar moeten laten 1582
haar of pluimen 591
haartje (een — in de boter zoeken) 1436
haartje (een — naar zijn vaartje) 33
haasje (in 't gefopte — gelogeerd zijn) 20
hak (een — hebben op iem.) 1125; (op de —)
1249
hakken (niet veel om de — hebben) 974
hakkidou ('m van — geven) 772
halfgaar, half(ge)bakken 1041
hals (sukkel) 554
halsdoek (er een achter zijn — knopen) 837
halve deur (over de — getrouwd zijn) 1294
hamer (een zilveren —) 1792
hamerslag houden 1403
hand (de — aan iets slaan) 1401; (tussen — en
tand) 1114; (iets met de warme — overbrengen) 1620; (voor de —) 1661; (van goeder —)
561
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handdruk (een gouden —) 1232; 1792
handen (zijn — branden) 1624
handgeld 1082
handijzer 587
handlichting 564
handspaak 1423a
hangbast 436
hangen (blijven — aan iets) 17; (ik laat mij
245
— als
Hannes 706
haring roepen 613
harleveens (op zijn —) 34
hart (een klein — hebben) 593
havenen 53
haver (korte, lange —) 1082
hazevet (zijn schoenen met — smeren) 1413
hebben en houden 601
heeromnes 702
heiligedag (een grote — houden van) 1321
hek (bij het —) 568
hel (de — inhebben) 390
hen (niet — of omtrent) 615
hennetaster 706
herbergierskrijt 889
heren boven heren 111
hiel (op zijn — spelen) 1256
hinken van —, 1021
hobbelpaard (zijn — berijden) 1485
hoed (iem. een lelijke — opzetten) 1242
hoepels (er — om leggen) 836
hok (over — en blok of'stok) 1482
hond (blauwe —) 1298
honing (iem. — om de mond smeren) 1060
honk zijn 188
hoofd (zijn — stoten) 198
hoofdig 659
hoofdzonde 347
hoogte (op de — zijn) 1255
hooi ('t — is niet altijd voor de werkende paar
den) 1198
hooischaar 306
hora 1260
horoscoop trekken 1237
hotten 259
houtmager 1012
huilen en de lamp vasthouden 920
huisje (het — bij het schuurtje laten) 783
huizeke (ergens geen — bouwen) 1507
huizen (over de — zijn) 1756
hussel (de — kwijt zijn) 826
huzarenboon 195
....)

-

IJs (met zijn koel van het — zijn) 1343
in en uit praten 549
inbrokken 1037
indrogen (iem. iets —) 694
ingespannen zijn 1544
invetten (iem. —) 1411
inwrijven (iem. iets —) 694
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Ja en amen 74
Jaffa (naar — gaan, voor — liggen) 136
Jan (praten van ouwe — en jonge —) 844
jan-boerefluitjes (op zijn —) 34
Jandomme 705
Jangat 703
Jan Krent 886
Janmaat 705
Jan van Pas 723
Jan Snotneus 710
Janstramme 705
jas (van — krijgen) 1552
Jetje (van — geven) 772
jok (alle — op éen stok) 460
Jonas 996
joosjesthee 722
jou (van heb ik — daar) 164
juin (een — slaan) 1558
jurrie (stijve —) 802
Kaai (tussen schip en —) 1493
kaantje 1614
kaas (zijn — geven) 547; (de — snijden) 1173
kaats (de — falen) 124
kaatse (een — voor iets leggen) 1378
kalf (een — maken) 224
kalken 14
kallen is mallen 1271
kamerkat 766
kan (zet de — weg) 101
kandelaar (het licht op de — zetten) 960
kansel (inde — zitten) 210; 1212
kapelle (iem. een slag op zijn — geven) 1506
kapot (iem. — spelen) 144
kar (iem. op de — nemen) 994
karpel (zo doof als een —) 348
karren en rotsen 1315
kartouw (zo vol als een —) 748
kasseizaad 306
kastje (van het — naar de muur) 114
kat (de — komt op de koorde) 1260; (de — in
de ketel vinden) 648; (er de zwarte — gezien
hebben) 655; (hij moet aan de — of aan de
kaas) 792
katje (iem. een — geven) 1023
katterig 771
kavelen (kiezen of —) 792
kazakkeerder 1326
kazemat (in de — zitten) 934
Kea (huishouden van —) 684
keep houden 1381, 1645; (zijn — houden; —
geven) 1645
keerzijde van de medaille 191
kees (er zijn — bij inschieten) 547
keg (er een — op zetten) 836
kei (iem. van de — snijden) 681; (een — het vel
afdoen) 697
keien (iem. op de — zetten) 321
keizer (de — gezien hebben) 1278

kemel (een — schieten) 224
kerf (het gaat uit de —) 782; 1445
kerkmuis (zo arm als een —) 97
kersenschaar 306
kerstblok 1481
ketting (op de — springen) 210
keukenklouwer 706
kiekenvlees (voor — meedoen) 1427
kielzog (in iemands — varen) 1794
kies (iem. een — trekken) 681
245
kievit (ik ben een —, als
kijker (in de — hebben) 1632
kikker (veren plukken van een —) 697
kip (een blinde — vindt ook wel eens een
graantje) 838
kiplekker 1012
kist (achter de — liggen) 132
klaar als de dag 299
klad (aanhangen als een —) 817
klak (er zijn — niet naar gooien) 1091
klap voor (of tegen) de vaak 1270
klapslagen (alle —) 604
klaren (iets —) 1575
kleinood 808
kleren (de koude —) 750; (iem. in de — steken)
1007; 1801
klets (op de — kopen) 806; 1249
kletse (het heeft van de — gehad) 1404
klinkum (van —) 164
kloef (met een — en een schoe) 1495
kloeten (op de — komen) 1286
klomp(en) (op zijn — speulen) 1256; (iets tegen
zijn — krijgen) 198
klopschelling 275
klos (de — zijn) 1392
kloten (er de — van snappen) 123
kluifje (dat is net een — voor —) 1643
kluisgaten 442
kluit (= grap) 1248
klus en kluit (met —) 680
kneppelkoek 1082
kneppels (op de — komen) 1286
kneukelsop 1082
knie (= lid, graad) 415
knijpen ('em —) 1303
knijt 1790 a
knikker (zijn lesten — in de o zetten) 1552
knip(ken), knippen (op 't — komen) 1120
knoop (er is een — in het touw) 798
knopen (geen — vinden in iets) 140; — van
zijn rok laten vallen 836
knopjes (in zijn —) 1127
knoppen (= kloten) 123
knorven in de biezen zoeken 1436
knotjes draaien 986
koeikens (goei — vindt men op de stal) 1197
koek (iem. een — bakken) 856; (dat is andere
—) 1526; (voor zoete — meedoen) 1427
koetjes (zijn — op 't droge hebben) 1343
...)

koffertje (er uitzien alsof men uit een — kwam)
1319
kogel (= kovel) 753
koksgast blijven van iets 786
komsa (van —) 164
konijnen (hij heeft — gehouden) 546
koningsbaan 1719
kool (om — gaan) 1776; (ik heb er — van gehad) 734
koord (aan één — trekken) 977
kop (met zijn — spelen) 659; (een — tonen) 659;
(er geen — aan weten te klinken) 1075; (op
de —) 1433; (de — staat hem verkeerd) 1090
kop of staart (geen — hebben) 1409
kopje (iem. een — zetten) 1801
koppen 659
kordewagen 903
koren (geen —zonder kaf) 737
korf (leven uit de — zonder zorg) 1263
kornuit 669
korrel (iem. op de — nemen) 1632
kortegaard 1692
kortoren (ik laat me —) 345
kraag (iem. bij de — vatten) 804
kraaien (al zouden de — het uitbrengen) 1304
kraken (een fles —) 1420
kraker (er een — bij zetten) 836
kriek (zich een — lachen) 209; (het voor zijn
— hebben) 633
kriepstraat (in de —) 934
krijt (in 't — staan) 14
kring (iem. in de — nemen) 1163
krom (zich — lachen) 209
kroosjes (om — gaan) 1776
kraaien (met iem. gaan —) 994
kruidenier 886
kruien (met iem. gaan —) 994
kruik (een — mogen breken) 1267
kruikar (iem. op de — nemen) 994
kruiken (de — bestellen) 918
kruimen (de — steken hem) 288
krukken 970
krul (zich — lachen) 209
kubiek (een gek in 't —) 427
kuieren (met iem. gaan —) 994
Kuilenburg (hij gaat naar —) 807
kuiten (er de — in zetten) 1419
kwaad loont zijn meester 246
kwadraat (een gek in 't —) 427
Laan (de — uitsturen) 321
lachen (al — op een stoksken) 460
laken laken laten blijven 194
laken (voor het — gaan) 930
lame(n)t geven 772
land (van — en zand praten) 844
Langobard 428
langzamerhand 581
lanteern (met de — aan den dijsel) 1124
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Laodiceër 610
lap om leer 1041
lappendief 1155
lat (op de —) 782
latten (er zijn — aan het huis) 305; (er de — in
zetten) 1419
leerken staan 1646
leeuw (gehelmde —) 260
Leiden is in last 642
lek 548; (naar het — luisteren) 1560
lenzen 949
leringen strekken (enz.) 1666
levieten (iem. de — lezen) 950
licht licht laten blijven 194
lijfkoek 971
link (in de — hebben) 1632
lobbe(tjes) (hij is wel in zijn —) 1127
loontje komt om zijn boontje 246
loop (in de — laten), 1463
lorrendraaierij 986
lotje trekken 404
de lucht krijgen van 1111
luchtje (om een —) 1776
lusten (iem. niet —) 378; er van — 845; 1505

Maandag houden 196
maf(je) (voor het — houden) 931
mandje (heel wat in zijn — hebben) 1029
mans hand boven 263
mantel (iem. de — uitvegen) 417
maren 970
marot (iedere zot heeft zijn —) 1485
mat (door de — vallen) 1020; (in de — springen) 210
mat (iem. — zetten) 1339
matten (zijn — oprollen) 185
mede (— blanden) 119
Meenen ligt dicht bij Kortrijk 101
meet (voet bij —) 1645
melk en honing (overvloeien van —) 161
mens (de oude — afleggen) 43
merode 1028
mes (een — in de mouw hebben) 1074
mesten (hem — met) 525
mevrouwen 970
mijken en smijken 1391
mikken (zich uit de — lopen) 1095
miskocht 157
mist, ijs in de kist 846; 1068
mond (zijn — kunnen afvegen) 1625
mondharp (op de — spelen) 1256
moos (geld) 1078
mop 986; 1558
mos (er den — niet laten over wassen) 521
mossel noch vis zijn 1628
mosterd (om — gaan) 1776; (iem. door de —
halen) 61
mosterdstuip 90
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mouw (iem. in zijn — hebben) 1767; (iem. de
— vagen) 1243
muisjes bellen 1290
muizenmaaltijd 378
Munster werd niet in een uur gewonnen 63
muts (smijten met de —) 513
muur (met iem. langs de — lopen) 1554

Naadje van de kous (het — willen weten) 780
naald (iets met de hete — maken) 611
nagel (de — op de kop slaan) 1433; — houden
1463; (iets aan de — hangen) 754; (het niet
over de — gooien) 128
naven (uit de — zijn) 976
nederliggen met enen 1184
Nee is hier 2 uren vandaan 101
neer (in de — zijn) 972
Nergenshuizen (heren van —) 807
net (door het — vallen) 1020
neus (iem. een — aandraaien) 1115; (uw — is
zwart 966
nieren (het voor de — hebben) 633
nipt (als 't — en weer nipt) 1120
nootje (een — met iem. te kraken hebben) 92
nummer (iem. op zijn — zetten) 1669
Og was koning van Basan, 101
olifanten (vrienden als —) 322
ollen (iem. — draaien) 986
omleiden (iem. —) 1554
omzwaaien 396
onbewimpeld 180
ondanks1737
onderband (geen — aan iets kunnen vastkrijgen) 1546
ondergestoken kaart 353
ongerijmd 1318
ongeschoren laten 482
ongewassen 1147
onkruid onder de tarwe 737
onomwonden 329
onvervaard 1574
oogappel 87
oogje (een — toedoen) 1623
oom (een — dood hebben aan iets) 281
oomken (eerst — en dan —s kinderen) 621
oorden (woorden zijn geen —) 1271
oordje (een — in 't schotelken leggen) 388
oorlog (op voet van —) 1650
open (uit weg) 439
opgezet zijn met iets 1358
ophakken 1173
ophanden 573
ophullen (iem. —) 1801
opkammen 1175
opkramen 1167
oplappen (iem. iets —) 1076
oppergaai (hij heeft de — afgeschoten) 1209 a

opperwal 916
opschieten voor zaad 823
opstropen 1168
opstroppen 1168
optakelen, optuigen 1166
opzitten en pootjes geven 1259
oren (iem. — aannaaien) 1115; (aan iets geen
— weten te naaien) 1075; (iem. de — wassen)
1023; (veel om zijn — hebben) 572a
orgel (de — draait) 1260
ovenschroef 306
over (op)! 184
overhand 263
overheen (er — lopen) 1445
overzien 1623
Paal (als een — boven water) 1203
paard (daar is het — gebonden) 834
paarden (de — van St. Franciscus), 82
paardevlees gegeten hebben, 546
paardevoeten (uit de —) 1658
pad (het enge — der deugd) 1718; (het — warm
houden) 109
pak (de — van iets hebben) 1402
pak (iem. in 't — steken) 1007
pakken (iem. te — hebben) 147
paling 2; (een — vangen) 1417
Pampus (voor — zitten) 1031
pan (aan de — likken) 921; (de — warm houden) 109; (de — uit rijzen) 1445
pannekoek (met een warme — kunnen belopen) 1620
pannastuk (met een — uitkomen) 418
pap (er — van gegeten hebben) 734
papje (iem. een — boteren, koken) 119
pappen 16
paradijskostuum 43
parlesanten 970
passen als een tang op een hek 1515
patat, paté 1082
pedes (per — apostolorum) 82
peeën (iem. zijn — opscheppen) 1612
peentjes zweten 1303
peer (hoe smaakt je die —?) 1082
Peer en Pauw 702
peertje voor de dorst 91
pekel (in de — zitten) 1303
pekensveld (zijn nek is als een —) 1434
pels (onder de — zitten) 1207
peper (iem. — geven) 694; 772
peperkorrel (zwarte —) 1951
peren (met de gebakken —) 119
perk (in het —treden) 890
piek (de — schuren) 1235
piepzak (in de — zitten) 1303
pieren (iem. —) 1604
Piet (zwarte —) 1227
Pietje Pek 1227
piewante 1082

pijlen (al zijn — verschoten hebben) 240
pikkedil 1219
pil (bittere —) 1109
pisang (leuke —) 247
pit (iem. — geven) 772
plaats (iem. op zijn — zetten) 1669
plak (op de —) 1249; (iem. een — zetten) 548
plank (de — geven) 1385; (van de — vallen)
1020
planken (goed bij de — kunnen) 332
plat Vlaams 429
plattijnen (op — gaan) 1472
plee (figuur als een —) 420; 1264
pluimen (de — maken de vogels) 810; (van zijn
— laten) 1582
pluimen (iem. —) 1244
pluizen 1243; (iem. —) 1244
poetsen ('m —) 1413
poffen 1249
pomp af 949
pompstokken snijden 1235
post (om de — vragen) 1272
potdoof 348
pots 1248
pottagie (zijn — niet laten nemen) 735
pottenbank (in de — zitten) 934
praat (op de — zijn) 1538
praatjes vullen geen gaatjes 1309
pree (een vette —) 486
priem (een — op de neus zetten) 1221
prietpraat 1271
proef houden 1536
pruik (de — op krijgen) 226
pruimen (tussen — en krenten) 852
pruimen (iem. niet kunnen —) 378
puist (een — hebben aan) 923; 1014
punt bieden 1439; (het — afbijten) 1440
putten in de aarde klagen 1467
Raapzaad (om — zijn) 1776
radartenen 1522
radvogel 436
rakum (van —) 164
ransel (veel in zijn — hebben) 1029
rap 709
rapen (de — zijn gaar) 250
rat (een jagen) 1290
rataplan (de hele —) 1323
recht (kort — spelen) 1727
rechtstreeks 1488
redder in de nood 412a
rederijkers, kannekijkers 1278
reeuws zijn 1335
regel (de eerste — schrijven) 1621
reis (van een verloren — komen) 873
rekbaar (een — geweten) 1334
reus (de — gezien hebben) 1278
richel (van de —) 1580
ridder van de droevige figuur 1747
—
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riemen (op eigen — drijven) 1730
ringelduufken 1298
robbie zijn 1335
roeren (de trommel —) 743
roezemoezig, roezen 1323
rok (voor de — en de brok) 1427
rokken (onder de — zitten) 1207
rollende steen (een — begroeit niet) 199
room (zijn — optrekken) 1036
rooster (op de — spelen) 1256
rosmolen (in de — lopen) 1550
rossinant 1747
rotte plek 1619
rottingolie 1082
roze (de — uitsteken) 206
rozen voor de varkens 1199
rozen (ww.) 1328
ruiker 145; het op zijn — hebben 633
ruim (het — hebben) 272
ruit (een — op hebben) 1324
ruiten Jan Berend 65
rut en roy 1335

Saluut en de kost 900
saus (iem. zijn — geven) 1612
schaaf (op — lopen) 1363
schaamschoenen (zijn — uittrekken) 1367
schaatsen (op — gaan) 1472
schaffen (iem. iets —) 119
schaprade (de hond is in de —) 648
scheepsrecht (driemaal is —) 372
schenetuk (een — krijgen) 198
scheren 482
scheut onder water 1461
schijten als een reiger 48
schilden (de — zijn verhangen) 619
schilderij (zijn — oprollen) 185; 1032
schipperen 1775
schoef (op de —), schoefies (op — lopen) 1363
schoen (op een — en een slof) 1495
schop (de — geven) 236
schoppen is troef 1552
schort (de blauwe — uitsteken) 206
schot en lot 464
schot (er zit — in) 1372; (— zetten) 1424
schrobbering 1023; 1561
schroef (daar is een — los) 1472
schuin oog (met een —) 1348
schuine deur (achter de —) 710
schunnig 1335
Sinte-Patie, Sint- Luiaars 726
slag (op —) 1470; (iem. onder — hebben) 1393;
(— van gratie) 477; (zijn — slaan) 1405; (
-omslinger)
939
slag (soort) 1474
slagbomen 395
slapen (er eens over —) 174
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slempen (van boven neer —) 243
slempje 1614
slijk (geld als —) 1079; dat brengt — aan de
dijk 1793
slinger (zijn — hebben) 368
slingerkoorde (iem. in de — houden) 1015
slipper (een — krijgen) 1407
slof (in de — blijven) 1463
slot van rekening 1027
sluiten als een duim in een hoedje, als zes vingers in een handschoen 1515
smantje 1614
smerig (een — baantje) 486; (er — af komen)
153
smering 1411
smijten (daar is geen — met de muts naar) 513
smoorkuil 597
smoren 350
smouting 1411
smullen (gesmuld hebben van) 734
snaren (de — stellen) 589
sneeg 1416
sneetje (zijn —s snijden) 1398
snert (geen —) 1410
snijboon 247
snister (met een — aflopen) 1375
snitjes (zijn — snijden) 1400
snoer (iem. aan zijn — hebben) 981
snor (een — aan hebben 1324
snorrebaard (een oude —) 828
snotje (in 't — krijgen) 1111
snuf (in de — hebben) 1111
snugger 1416
snuifje (iem. een — geven) 1109
snuiven (iem. laten —) 1109
soebatten 970
soep gegeten hebben (met iem. —) 1803; iem.
zijn — uitscheppen 1612
sokken (van de —) 1419
spanader (van de — gesneden zijn) 1540
spanker lopen 1423
spannen (het zal er —) 1650
spatten 1424
spek op de ribben hebben 325; — zetten 486;
het — niet van zijn bord laten halen 735
spekke 1427
speksponnieuw 1437
spel (open —) 731 (het — komt op de wagen)
1260; op het — zetten 1688
speldernieuw 1427
spersieboon 247
spie (op een — lopen) 142
spinnen van andermans garen 1313
splinternieuw 1437
spoog (geen — water) 585
spot (voor — en spiegel) 1424
sprong (op een —) 1470
staan ('em — hebben) 1139

staan op iets 488; (zijn woord —) 487
staand (met een — zeil) 1782
spie (op een — lopen) 1423
stekken (op zijn —) 1286; (van zijn — vallen,
liggen) 1484
stel (iets op — zetten) 1545
stenen uit de grond klagen 1467
stenen (de — zullen te koud zijn) 30
sterren (liegen tegen de — op) 816; — schieten
814
stijl 1229
stik- 1469
stinken voor iem. 1312
stinker(d) 145
stoefer 805
stoeltje (iem. een — zetten) 1801
stok- 1469
stokken (weer op zijn — zijn) 1286
stoksuiker 1082
stokvis 1082
stompzinnig 485
stoten (zich — aan iets) 29
straatarm 97
straatoud 1181
streek 1551
streepje (een — voor hebben) 1383
strengen (in de — staan) 1544
strootje trekken 404
stuit (op een —) 1470
stuiver (wie tot een penning geboren is, komt
tot geen —) 447
stuk (lekker —) 1266
Taart (van de —geven, krijgen) 109, 1505
tabak (er — van hebben) 125 a; dat is andere —
1526
tabbaard (iem. op zijn — komen) 417
tafel (ter — brengen) 1517
tand (van de — zijn) 54; (iets voor de — hebben) 1044; (iem. de — bieden) 1439
tatsen (zijn schoen —) 875
teem (iem. van zijn — brengen) 1498
tekst (van zijn — raken) 1498
tempel (iem. op zijn — zitten) 1506
tenten (zijn — opslaan) 1507
teren (ik laat me —) 345
theewater (boven zijn —) 666
tijd (bij de — zijn) 503
tintelen 1250
tippelen 954
toetakelen 53
tokken, tokkie 1556
toom (de losse of'vrije — geven) 1525
toompje (met een zoet —) 980
torens hoog liegen 816
touw (aan iets geen — weten vast te knopen)
1075
treife 876
treilt (zoals het — en zeilt) 1309

treiterbossen 769
trek (de — van iets vasthebben) 1402
trekken (iem. —) 425
trens (iem. op — rijden) 1457; — geven 772
troeven 56
trok (een — doen) 1556
trommeltje (met het — gewonnen etc.) 497
tuig (van de richel, van Laban) 1580
tuin (het niet over de — gooien) 128
tukkebollen 1556
tult (bij de —) 1636
tumel ('n — hollen) 1407
turf naar de venen sturen 1701
tussen (iem. er — nemen) 1163
twaalf ogen (tegen — dobbelen) 326

Ui (geluksstoot) 145
uilen naar Athene zenden 1701
uitpakken 1029
uitstrijken (iem. —) 1801
ulkedoof 348

Vaarwel 1569
vaat (de — van iets weghebben) 1402
vallen (niet goed —) 29
vallende (al — leert men rijden) 334
valse broeders 279
vandehands568
vangen (ge vangt zeker?) 1642
van wat-ben-je-me 164
varken (misslag) 145; 224
vast als een boom (zo —) 242
veeg (een — uit de pan) 1082
veiling (iem. in de — nemen), 1015
vensterken (het — geven) 1385
verblikken noch verblozen 200
verdraaien (het —) 1014
verkeren (het kan —) 65
verkuist zijn met — 1127
verlakken 917
vermast 1031
verzien (het — hebben op) 475
verzint eer gij begint 182
vestje (iem. op zijn — komen) 417
vet zijn 1136
vet (een —te pot) 486
vetten (zich —) 525; (afrossen) 1411
vetting 1411
vier (vuur) (iem. bij 't — zetten) 1801
vierels (de weg op vijf — nemen) 1051
vies 80
viesneus 1574
vijf (geef mede—) 384
vijg (iem. een — koken) 109; 856
vijgen na Pasen 1072
vijven en zessen 1616
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vinger (geen vette —s van iets lekken) 1625;
met een natte — te verleiden 1494; 1620;
(van een — een arm maken) 1080
vink 1005
vinken op 1626
vis op het droge (als een —) 375
Vlaams (dat is plat —) 429
vladebakker 287
vlag (de — strijken) 1780
vlammen op iets 609
vleugen 259
vliegend vaandel (met —) 1553
vlinder (een — knippen) 1560
vlintschaaf 306
vloer (de — met de vuiligheid uitvagen) 795
vlotten 259
vodden (geen — in de biecht) 986; (iem. bij de
— krijgen; achter de — zitten) 804
voddenmand (in de — zijn) 934
voering van de hoed 1224
voet geven aan — 1646
voet (voor de —) 1661
voetgeld 1082
vogel (een — voor de kat) 1247
vogel (slimme — enz.) 474
vol (niet —) 411
vonkelnagelnieuw 1437
voois (zijn — strijken) 1665
voorschoot (de blauwe — uithangen) 206
vos (van een — gegeten hebben) 546
vouwtje (een — slaan bij) 1429
vreze des Heren 165
vriend (verwant) 294
vrienden in de nood 1123
vuurken (iem. een — stoken) 1801
vuurvreter 692

Waait (gelijk het — en draait) 1309
wafel 1082
wandel 576
Waregem en Leugegem 807
warm, warmpjes (er — in of bij zitten) 325
was (zo komen de heiligen om hun —) 246
was is altijd beter 101
wat-ben-je-me (van —) 164
water (dat is — op zijn molen) 861
watte is tussenvoering 101
weerhaan 1745
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weerlicht(s) 1705
weg (uit de — ruimen) 751
weg op zeven (een — gaan, doen) 1051
wegmoffelen (iets —) 1074
wel (die — doet, wel ontmoet) 1309
welste (van je —) 164; 679
wereld (van de andere —) 955; (gods ter —) 510
werk (veel — en weinig honing) 483
wervel (de — in het hoofd hebben) 1058
werveldraaier 384; 1301
wieg 117; (aan de — stoten) 362; (iem. in de —
leggen) 1007
wijn (waar Merten zijn — tapt) 36
wijsmaken (iem. iets —) 320
wild haar in de neus 590
windvaan 1745
wippen (iem. —) 1375; (ik laat me —) 345
wit zijn met 1750
wittebrood (het — zijn) 1427
woorden (schone — vullen de zak niet) 1271
worp (een — hebben naar iets) 513
worstpatroon 306
Wouw ligt achter Roozendaal 101

Zaad (er is geen — in 't baksken) 1135
zaaien naar de zak 1523
zagen 49
zak (iem. iets in de — stoppen) 1076
zandmannetje 1772
zandruiter 1765; 1773
zat als een patat 1068
zeel (één — spannen) 977
zegsman (de — ligt op het kerkhof) 298
zelschuitje; zelwagen 101
zeteltje (iem. in 't — zetten) 1801
zever (dat is geen —) 1410
zoetemelk ('t is — tussen die twee) 841
zot (iedere — heeft zijn marot) 1485
zotken (het — scheren met een) 463
zuur (het — hebben aan) 1049
zwaan (zwarte —) 1298
zwalpeiers broen 1746
zwaluw (één — maakt geen zomer) 877
zwartgallig 204
zwerver 80
zwijn (geluksstoot) 145
zwijnen 145

II REGISTERS
OP DE FRANSE, ENGELSE EN DUITSE EQUIVALENTEN

De rangschikking is op het hoofdbegrip, zoals bij de artikelen zelf. De meervoudsvorm van de zelfstandige naamwoorden is als afzonderlijk lemma behandeld.
1 FRANS

abasourdi (être -) 1200
abattre bien du bois 1257
d'abondance (parler -) 1683
abonder dans le sens de qqn. 1060
aborder quelqu'un 15
absents (les -) ont tort 59
acabit (ils sont du même -) 71
acception de personne (faire -) 22
d'accord (être -) 64
accoucher 881
accourir comme poules au grain 223
accroire (en faire - à qqn.) 320; 1734
accueil (le bon -) 696
mal achat de chat en sac 767
acheter chat en poche 767
acte (prendre -) de qq.chose 66
adorer le soleil levant 1795
affaire (1' -) est dans le sac 173
afficher (s' -) 18
affirmer par serment 1460

amen (dire -) a tout 698
bon ami (un -) vaut mieux qu'un parent 294
amis chauds, - comme cochons 322
ami du genre humain 70
l'amour est aveugle 965
l'ancre de salut 76
áne de Buridan (ressembler a -) 635
1'áne du moulin 1800
áne qui s'appelle Martin (ii n'y a plus d'un -)
656
ange (un -) vient de passer 337
anguille sans roche (ii y a -) 45
anicroche (ii y a une -) 798
années (bonnes et mauvaises -) 701
aplomb (perdre son -) 990; sortir d'aplomb
990
appel (battre 1' -) 84
appelés (ii y a beaucoup d' -), mais peu d'élus
479
approcher (ne pas -) de -, 552

à l'affut 1002

appui lourd (avoir 1' -) 1808

aguets (se tenir aux -) 1002
chercher une aiguille dans une botte de foin
1096
aile (en avoir) dans 1' -) 1729
on n'aime que ce u'on connait 1140
qui aime bien, chàtie bien 762
air (ii n'en pas 1' -) 21
l'air du bureau (prendre -) 1255
l'air (avoir -) d'un revenant 344
aire (se donner, prendre des -) 62
aisance (être dans 1' -) 322
a son aise (être -) 332
alarme (sonner 1' -) 67
l'alarme est au quartier 642
algarade (faire une -) 1561
faire aller qqn. 994
allumé 666
almanach (cela n'est pas dans mon -) 220
attendre les alouettes toutes roties 394
alouettes roties ne se trouvent pas sur les
haies 394

àpre a (être -) 602
a propos (venir -) 1214; 1454
araignée (avoir une -) dans le plafond 1085
arc (1' -) ne peut pas toujours être tendu 239
ardent a (être -) 609; 1555
ardoise (avoir une -) chez le boulanger 888
prendre qqch. pour bon argent 1087
point d'argent point de suisse 467
passer l'arme a gauche 638; 1776
armé jusqu'aux dents 1513
arrêt (rendre -, prononcer un -) 1665
s'arroser le jabot 837
qui art a, partout part a 905
assis (être -) sur les fleurs de lis 908
assouvir sa colére, sa vengenance sur qqn.
1052
attaquer qqn. par son coté faible 1811
atteindre (ne pas -) qqn. 552
attelé a sa tache (être -) 1544
attendre le boiteux 1193
s'attifer 1166
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attrapé (vous voilà -) 799
attraper qqn. 147
des 1'aube 302
traiter tout le monde a la même aune 942
l'aurore est 1'amie des Muses 1068
autorité (de son -) 679
autre paire de manches (c'est une -) 1526
quand on a avalé le boeuf, it ne faut pas s'arrêter a la queue 647
avaler la pilule 86
avaler (donner a -) 285
avaleur de charrettes ferrées 692
avare comme un chien 501
1'avarice perd tout en voulant tout gagner
1805
au pays des aveugles les borgnes sont roi 202
n'avoir ni enfants ni suivants, - ni cheval ni
áne 793
babine (s'en donner par les -) 1391; (s'en
lécher les -) 1625
baclé (être -) 156, 801
badinage a part 460
plier bagage 185
baguettes (passer par les -) 1442
bahutiers (faire comme les -) 1245
la bailler belle a qqn. 1076; 1734
baiser de Judas 724
bal (voilà le -) qui commence 1260
balance (mettre dans la -) 1688
banque (comme la -) 133
banqueroute (faire-) 134
bas-bleu 197
base continue (eest sa -) 1354
bassin 378
bataclan (tout le -) 686
bátir en l'air 1001
bátir sur le sable 1774
quiconque bàtit sur la rue, doit s'attendre a la
critique des passants 1533
batons dans les roues (mettre des -) 1423a
batteur de pavé 1233
battre qqn. comme plátre 238
battre la campagne 221
battre l'eau 1063
battre (ne -) plus que d'une alle 78
battre (s'en -) l'ceuil, - la paupière 1014
se battre contre des moulins à vent 1747
bavette (tailler une -) 244
bec et ongles (avoir -) 542
tel bec, tel chant 1663
depuis le béguin 797
les belles plumes font les beaux oiseaux 810
berceau 117; dès le - 797
dans le besoin (eest -) qu'on connait les
(vrais) amis 1123
bête (faire la -) 144; 146; tirer, gagner la 144
bête noire 1342
eest bien son beurre 851
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beurre dans les épinards (ne pas mettre de -)
1743
oter son beurre a qqn. 735
beurré (être -) 1136
biche blanche (il a mangé de la -) 546
bien (tout son) 601
petite biére (cela n'est pas de la -) 183; 1410
bigle, borgne, bossu, boiteux, ne t'y fie situ
le peux 490
bile (décharger sa -) 435; sa bile s'échauffe,
ib.; remuer le bile à qqn., ib.
billet (je vous en donne mon -) 277
bisbille (être en -) avec qqn. 1184
bisque (prendre sa -) 1400
blanc bonnet et bonnet blanc (eest -) 282;
1262
blanchir un nègre 1069
boire comme un templier 374
boire (faire -) qqch a qqn. 694
bois (de quel - est son feu? 1359
sous le boisseau (ne pas mettre la lampe, la
lumière -) 960
bofte de Pandore 357
bombance (faire -) 206; 1391
bombe (la) a éclaté 227
deux fois bon, eest une fois bête 511
bon a mettre a Bicètre, - aux Petites Maisons
1416
bon gré mal gré 1737
bon voisin (qui a -) a bon matin 294
petit bonheur (au -) 1006
bonnet chaussé (avoir son -) 1645
bonnet de travers (il a mis son -) 226; 1090
bordée (lacher une - à qqn.) 911
bornes (mettre des - a) 1190
dépasser les bornes 1445
bosse de rire (se donner une -) 209
bosses (se faire des -) 209
cela lui botte (chausse, gante) 882
grasser ses bottes 1413
le bouc émissaire 1800
boucan (faire du -) 228
bouche en coeur (faire la -) 1287
faire la petite bouche 1112
bouche ni éperon (n'avoir ni -) 1519
boucher (se -) les yeux 1623
bouches (être dans toutes les -) 1538
envoyer de son boudin a qqn. 119
faite de boue et de crachat 959
bouffer -, être bouffi de colère 324
bouillie pour les chats (c'est de la -) 1247;
(faire de la -) 1063
bouquet (eest le -, voilà le -) 895
bourse (une -) bien garnie (arrondie) 486
bout (ne savoir a quel -le prendre) 1546
au bout de l'aune faut le drap 1659
bout de champ (a tout -) 604
boute-feu 1301
bouteille (faire une -) 419

brandi (tout -) 1309
branler dans le manche 13 75
bras dessus, bras dessous 841
bras long (avoir le -) 99
bras de Morphée (dans les -) 1070
sur les bras (avoir qqn. -) 1171
porter qqn. sur les bras 577
qui se fait brebis, le loup le mange 511
brebis égarée 1341
bredouille (en sortir -) 153
lacher la bride (à) 261; 1525
bride (serrer la - a qqn.) 145 7
brider l'áne par la queue 1196
brin (pas un -) 1431
aller sur les brisées de qqn. 393
briser avec qqn. 275
broche (couper - à) 1483
sans broncher 200
brossée (recevoir une -) 1023
brosser (se -) le ventre 1625
brouillamini 704
brouillé (être -) avec qqn. 1184
brouiller les cartes 652
bruit (un -) d'enfer, du diable 955; 1723
bruler (il faudrait le -) pour en avoir de la
cendre 518
bruler (se -) les doigts, - sa culotte 1624
bruler (se) a la chandelle 728; 921
attraper une buse 874
busé (être -) 874
cache-cache (jouer a -) 1386•
se cacher dans l'eau de peur de la pluie 1308
battre en cadence 1403
cadet Roussel 706
cagnarder 979
calendes grecques (renvoyer aux —) 110
bolre le calice 973
calotter qqn. 417
mettre la campane au chat 765
se camper (sur ses jambes) 1381
canaille 705
capot (faire un —, qqn. —) 144
si le carême dure sept ans 726
carotte (tirer un —) a qqn. 682
carotté (être —) 157
perdre la carte 826
donner sur le casaquin 106; 417
catapláme de Venise 1160
cause commune (faire -) avec qqn. 675
aller de la cave au grenier 549
céder (le -) à quelqu'un 50
cendrillon 102
cerveau félé (avoir le-) 997
chacun pour soi et Dieu pour tous 687
battre la chamade 122
chancard 474
chandelle (a chaque saint sa -) 246
change (donner Ie - à. qqn.) 1554

changer de note, de gamme, de ton 1542
le chant de cygne 1812
chaque oiseau chante selon qu'il a le bec tourné 1663
chanterelle (hausser la -) 1542
chantier (mettre sur le -) 1459
chapeau en crane (mettre son -) 635
chapitrer qqn. 757
amasser des charbons ardents sur la tête de
qqn. 850
être sur des charbons ardents, - sur la braise
849
mettre la charrue devant les bceufs 1196
tomber de Charybde en Scylla 1390
chat échaudé craint l'eau froide 1710
chat fáché (avoir l'air d'un -) 1161
chat (eest le -) qui l'a fait 298
jeter un chat aux jambes a qqn. 1731
quand le chat est parti, les souris dansent 768
chateaux en Espagne (bátir des -) 1001
II se chátie bien qui se chátie par autrui
1430
chaud comme braise (lè donner -) 1620
petit chaudron, grandes oreilles 1269
chausser à même point 942
porter les chausses, les culottes 280
propre chef (de son -) 679
tout chemin méne a Rome 1327
le chemin des écoliers 1051
chemin jonché de roses 1331
le chemin royal 628
frayer (se) un chemin 107
la chemise est plus proche que le pourpoint
621
chérir qqn. comme la prunelle de ses yeux 87
a cheval donné il ne faut pas regarder à la
bouche, - a la bride 1191
il n'est si bon cheval qui ne bronche 1192
cheval de trompette (il est bon -), il ne
s'étonne pas du bruit 480
chevalier de la triste figure 1747
les chevaux courent les bénéfices et les ánes
les attrapent 1198
chic (avoir le -) 1402
chicaner 759
chien (un) de ma chienne 175
chien couchant (faire le -) 1259
chien du jardinier (comme le-) 1796
chiffonner qqn. 395
chipie 1514
choisir (n'avoir qu'à -) 909
choquer 19
choux gras (faire ses -) de qqch. 1400
rendre les choux plus gras 1793
remuer ciel et terre 622
troisième (septième) ciel (être au -) 624
cinglé 997
cirer son coup en carabin 388
mettre la clef sous la porte 1124
389

clocher 1021
placer le clocher au milieu du village (il faut -)
783
clocher de deux cótés 635
clou 720
coche (a la -) 1249
coeur (avoir le -) sur la main, sur les lèvres
594
mettre (remettre) a qqn. le coeur au ventre 593
abondance (de 1' -) du coeur la bouche parle
594
coi (se tenir -) 843
coiffé en casseur d'assiettes 635
né (tout) coiffé (il est -) 620
quatre coins du monde (aux -) 32
coller qqn. 1604
prendre qqn. au collet 804
colloquer quelque chose a quelqu'un 17
commandements (les dix -) 445
qui commence bien, finit bien 150
par compére et par commère 903
comprendre ce que parler veut dire 402
mettre qqch. sur le compte (- le dos) de qqn.
1366
compter sans son hote 1684
compter sur qqn. 1451
conclure (se) 173
confesser (se) au renard 389
congé (donner son - a qqn.) 1216
on connait l'arbre a son fruit 241
connaitre qqn. comme sa poche 1768
connaitre toutes et une pardessus 440
connu comme le loup gris (blanc) 646
conscience (avoir une large -) 1334
conservatoire 710
consommé (un filou (etc.) -) 1752
consulter son oreiller, son bonnet de nuit 174
on ne peut pas contenter tout le monde et son
père 399
contes a dormir debout, - de peau d'áne 1270
contrecarrer qqn. 395
contr ecoeur (à) 632
aller a contrefil, contre le fil de l'eau 364
contrepartie (faire la -) 296
contumace (condamner par -) 1606
le coq du village, de la paroisse 541
coq en pate (comme un -) 509
faire le coq 537
coq a l'áne (saulter du -) 1180
coq-à-1'áne (faire des -) 549
rentrer dans sa coquille 1387
corde de pendu (avoir de la -) 620
tirer sur la même corde 977
cordes (avoir plusieurs -) a son arc 240
cordonnier, borne -toi a la chaussure 1368
corns (mettre, planter des -) a qqn. 669
corps et (d')ame (être a qqn. (de) -) 600
corps défendant (a son -) 632
cote (être a la -) 916
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regarder de quel coté vient le vent 764
cotiser (se) 260
couches (faire son -) 1400
ne savoir quelle pièce y coudre 1075
laisser couler l'eau 1704
savoir de quelle couleur est atout 1672
coulisses (se tenir dans les -) 1355
coup (faire son -) 1400
le coup est parti 846
coup de baguette (d'un -) 1547
coup de baton (un) dans un foumilière 837a
coup de bec (donner un - a qqn.) 1461
coup d'essai 1282
un coup de 1'étrier 1573
coup de grace 477
coup de hache, - de marteau (avoir un -)
1057; 1416
coup monté (un -) 353
premier coup (le -) en vaut deux 297
coupe (avoir qqn. sous sa -) 1393
couper court a - 1047
couper pied a qqch. 1378
vider les coupes de sa colère 422
cour (faire la -) 640
cour plénière (tenir -) 641
un couteau de tripière 1043
a couteaux tirés (ils sont -) 1650
couvercle digne du chaudron 1268
crane (a la -; faire son -) 883
creuset (mettre dans le -) 1281
passer par le creuset 1687
crier sur les toits 307
crocs en jambe (faire des -) a qqn. 1648
croix a la cheminée (faire une -) 127
croix ou pile 901
tailler des croupières a qqn. 1205
croute de paté vaut bien pain 283
tant va la cruche a l'eau qu'elle se casse 899
cuir (du -) d'autrui large courroie 1313
it lui en cuira 1165
cuire (faire -) qqn. dans son propre jus 1422
culot 607
culotte (avoir une -) 1499
cuvée (en voici d'une autre -) 1568
dalle en pente (avoir la -) 1136
dámer le pion a qqn. 985
tonneau des Danaïdes 1577
ne savoir sur quel pied danser 635
dauber qqn. 56; 1552
le dé en est jeté 846; 1518
déblatérer contre qqn. 776
décamper à la sourdine 1553
décoiffer -, tordre le cou à une bouteille 1420
déconcerté 1498
découplé (être bien -) 824
à front, a visage découvert 1631
mettre qqn. dedans 1163; 1604
défaire (se) de quelqu'un 52

défaut (faire -) 1463
le défaut de la cuirasse (trouver -) 1811
défiez vous des gens marqués au B 490
dégommer qqn. 108
aller au delà de sa charge 220
déloger sans tambour ni trompette 1553
déménager a la cloche de bois 1124
démonter qqn. 1498
denier (ne pas tirer grand - de qqch.) 1791
dénouer son tablier 754
sur les dents (être -) 154
dépasser_les instructions 220
dépouiller le vieil Adam, le vieil homme 43
qui sont les derniers seront les premiers 912
dérouté (être -) 1584
désargonner qqn. 1765
dessein caché (avoir un -) 1359
le dessous des cartes (voir le -) 730
dessus (avoir le -) 263, 1183; (prendre le -)
264
le dessus du panier 1117
devancer la lumiére 302
le diable le sait 722
diable (fait a la -) 611
diable déchainé (c'est le -) 788
diable au corps (avoir le-) 390
faire Ie diable à quatre 776
tirer le diable par la queue 1763
quand le diable dit ses patenotres it veut te
tromper 1674
diantre 556
Dieu vaut jeu 904
différé (ce qui est -) n'est pas perdu 1564
difficile (rien de plus -) a écorcher que la
queue 992
mal digéré 1141
digne (ii n'est pas -) de lui dénouer les souhers, - de

le déchausser 1369

le dindon de la farce (être -) 121; 794; 1392
diner par coeur 648
dire fait rire 1271
discoureur d'estaminets 1534
remettre qqch. a la discrétion de - 171
disputer de la chape a l'e'vêque 778
docteur (un) a simple tonsure 529
mettre le doigt sur un objet, - sur la plaie
1619
les doigts me démangent 715
mordre les doigts (s'en -) 1165
dommage rend sage 1344
donner a plein collier 1257
donner pour Dieu n'appauvrit homme 3
la donner sèche 1147
donner (s'en -) a coeur joie 598
doré (être -) 1597
dorer la pilule 1232
dormir a poings fermés, - comme un loir
1328
dos (avoir bon -) 1332

plein le dos (en avoir -) 158
qui va doucement va loin 978

doux arbres (de -) douces pommes 85
mauvais draps (être dans de -) 26
un drole de corps, - de coco 1266
du (donner son - a qqn.) 1252
eau (de la plus belle -) 1707
c'est de l'eau a mon moulin 861
mettre de l'eau dans son vin 1702
porter de l'eau dans la rivière, - à la mer 1701
eaux (toutes les - de la mer) ne le laveraient
1709
ébaubi (être -) 1200
les écailles lui sont tombées des yeux 1349
l'échapper belle 310
échasses (être monté sur des -) 1472
s'échauder 1624
échec (et mat) 1339
échelle (sur une grande, large -) 1340
écho (trouver de 1' -) 1716
éclipser qqn. 1345
école (faire une -) 224
écornifler 806
it écoute, mais n'entend pas 818
qui écoute aux portes, entend plus qu'il ne
désire 1004
écouteur aux portes 1005
égorger 554
être dans son élément 408
qui s'élève sera abaissé 1600
plus on est élevé plus on court de danger 230
l'embarras du choix (avoir -) 790
émêché 10; 666
empêtrer quelqu'un 304
emplátre (un) sur une jambe de bois 254
comme par enchantement 1547
folie enchère 1330

payer la folie enchère de qqch. 941
endoctriner 160
enfant gáté de la fortune 1798
les enfants sont une bénédiction du Seigneur
796
enfieller 1596
enfiler des perles (pas pour -) 1641
enfoncer une porte ouverte 316
engraisser de mal avoir 1593
enjóler qqn. 160
enrayer qqch. 1483
ensemble (être -) à pot et à rot 841
entaché de - 152
à bon entendeur demi-mot (suffit) 1605
s'entendre comme larrons en foire 639
entendre (s'y -) comme à ramer des choux,
comme a faire un coffre 166
entre deux vips 10
entretien public (faire 1' -) 1538
envoyer qqn. de C aïphe a Pilate 114
épaule, regarder qqn. par-dessus l' - 1380
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graisser les épaules à qqn. 1411
l'épée de Damocles 1809
tirer l'épée du fourreau 940
pendre l'épée au croc 754
jouer de l'épée a deux talons 536; 878
gagner ses éperons 1443
épine au pied (une —) 356
épreuve (mettre a 1' —) 1281
soutenir 1'épreuve 1536
monter sur ses ergots 1265
ergoter 1265
1'esprit est prompt et la chair est faible 452
s'esquiver 1413
triple étage (un sot a —) 427
état (tenir un grand —) 1452
loger a la belle étoile 623
étouffer une affaire 350
étourdi comme un haneton, — un braque 348
étriers (ferme sur ses —) 1764
étrillé (être —) 157
exemple (un bon —) vaut une lefion 1666
pousser les choses a 1'extrême 1441
face (de — à face) 12
face d'homme porte vertus 211
fagon (de la bélle —) 28
fadaises 79
sentir le fagot 1092
faible (avoir un — pour qqn.) 1810
qui a faim mange tout pain 657
faire (le bien —) vaut mieux que le beau dire
1271
fais ce que dois, advienne que pourra 1722

prendre fait et cause pour qqn. 210; 276
sur le fait 631
fait et parfait 749
chose faite (a —) point de remède 450
faites et gestes 576
farine (de même —) 1262
juger de la farine 1027
mettre la faucille dans la moisson d'autrui
393
it ne faut pas réveiller le chat (le loup) qui dort
651
faute de grives on mange des merles 283
une femme de vie 954
fendre (se — de) 179; 1408
battre le fer quand it est chaud 691
employer le fer et le feu 589
ferme et loyal 673
ferme (être —) dans les arsons 1764
fermer l'écurie quand les chevaux se sont
échappés 738
ferré (être bien —) 689
férule (sous la —) 1207; 1236
fesser pour un écu (se faire —) 342
le fétu (voir —) dans 1'oeul de son prochain
1151
mettre le feu sous le ventre a qqn. 1685
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on n'y verra que du feu 539
long feu (ne pas faire —) 1507
qui a peur des feuilles n'aille pas au bois 736
rendre fève pour pois 939
fèves en fleur, fous en vigueur 233
fèves fleuries temps de folies 233
fiasco (faire —) 419
ficeler qqch. 933
ficher (s'en —) 290
un fieffé fripon 1752
fiel (être sans —) 381
vomer son fief 435
fier comme Artaban 654
faire belle (bonne, triste etc.) figure 420
de fil en aiguille 1097
fil a retordre (avoir du —) 326
couper le fil de la vie a qqn. 957
perdre le fil de son discours 361.
tenir (ne) qu'à un fil 363
filer doux 287
filer par la tangente 1413
filet coupé (avoir le —) 1540
filière (faire passer qqn. par le —) 1731
fils au chat doit prendre la souris 1084
le fils de la poule blanche 1798
la fin couronne l'eeuvre 895
qui veut la fin veut les moyens 330
fiocchi (en —) 1253
flagorner 1243
flagrant délit (en —) 631
flambant neuf (tout —) 1437
flambé (être —) 424; le voilà — 642
flotter (faire — qqn.) 1653
ce qui vient de la flute, s'en retourne au tambour 497
aller aux flutes de qqn. 1230
foin (avoir du —) dans ses bottes 1343
foires (avoir bien couru les —) 1026
a foison 1636
fond (faire —) sur qqn. 1217; 1451
le fond (est) pour le bon 531
fond de cale (être a —) 1763
forfait (vendre a —) 1661
en forgeant on devient forgeron 334
fort (se faire — de) 1476
la fortune sourit aux sots 461
faire le fou, le sot 458
fouiller (tu peux te —) 426
faire four 419
la fourchette du père Adam 43
plus on est de fous, plus on rit 1790
foutre (s'en —) 290
franc et libre 428
parler frangais 429; 1145
frapper toujours sur la même enclume 6
qui veut frapper son chien facilement trouve
un baton 649
frein (mettre un — à) 1190
pour la frime 952

pour un fripon le monde est tout de coquins
1690
jeter le froc aux orties 754
ga me laisse froid 811
ga se me fait ni froid ni chaud 811
qui s'y frotte s'y pique 736
frousse (avoir la -) 830
le fruit défendu est le meilleur 1680

1'homme propose et Dieu dispose 1736
un honnête homme n'a que sa parole 1017
courte honte (en être pour sa -) 153; (en revenir avec -) 874
it n'y a plus d'huile dans la lampe 1135
sentir Thuile, - la lampe 919
Thuile a la belle femme 696
bonne humeur (être de -) 685
hurler avec les loups 683

gaffe (faire une -) 423
donner gagné 745
gain (a bon -) qui se léve matin 1068
chanter a qqn. sa gamme 950
hors de gamme 1498
jeter le gant a qqn. 583
relever le gant 583
gazer quelque chose 1589
geai (c'est le -) paré des plumes du paon
1594
né pour le gibet (qui est -), ne se noyera pas
dans l'eau 447
gibier -, graine de potence 436
girouette (tourner comme une -) 1745
gloser sur qqch. 508
gober des mouches (pas pour -) 1641
gogaille (faire -) 206
hors des gonds (jeté -) 976
jeter ses gourmes 590
goutte (n'y comprendre -) 1462
gouverner sa bouche selon sa bourse 1523
monter en graine 823
la graisse de la terre 1615
vivre de sa graisse 1610
trancher du grand seigneur 537
gratter l'épaule a qqch. 1243
savoir gré 308
attacher le grelot 765

jachére (laisser, rester en -) 266
jouer des jambes (faire -) 1655
prendre ses jambes à son cou 536; 1419
par-dessous la jambe (faire qqch. -) 1073
trousser la jaquette a qqn. 1023
tomber en j avelle 382
Jean cocu 703
Jean Farine, - Fesse 703, 708
Jean de Lagny qui n'a point de hate 410
Jean-lorgne (faire le -) 1397
Jean qui fait tout 712
Jean Saucisse 708
gros Jean qui en remontre a son curé 401
jeter au panier 132
jeter l'or avec les crasses 795
jeu joué (un -) 353
a beau jeu beau retour 939
le jeu ne vaut pas la chandelle 1421

grenouille (faire une -) 224

faire le jeu de qqn. 732

gris (être -) 10
gris comme un cordelier 374
guignol 708

montrer son jeu 812
voir le jeu de qqn. 730
double jeune, double morceau 1576
les jeux sont changes. 619
jocrisse 706; 712
joindre (nouer) les deux bouts (avoir de la
peine à) 407
jota (pas un -) 1535
coucher en joue qqn. 1608
imposer un joug a qqn. 725
secouer le joug 725
jouer cartes sur table 721
jour (se faire -) 107
jour (ne voir point -) a 439
vivre au jour le jour 558
jubé (venir a -) 661
judasserie 724
porter jugement sur qqch. 1665
jugement dernier (le jour du -) 300
jurer par tous les diables, - les saints du paradis 664; 892; - ses grands dieux 664

1'habit du père Adam 43
1'habit fait l'homme 810
habit de béat a souvent ongles de chat 1754
haleine (de longue -) 46
haquenée (une grande -) 373
hasard (a tout -) 1008
haut du pavé (tenir le -) 265
hauteur (a la -) 666
couper l'herbe sous les pieds de qqn. 522
employer toutes les herbes de St.-Jean 589
heureux comme un sot 473
heureux fripon (un) 474
hic (c'est la le -) 827; 834
ne pas être né (fait) d'hier 503
une hirondelle ne fait pas le printemps 877
homme (être - a) 1022
homme (un) comme un chêne 242

ce que j'ignore ne me fait pas mal 1717
illumine 10
d'importance 28
imposer (en a qqqn.) 1734
improviser 1683
incrédule comme St.-Thomas 1527
aux innocents la main pleine 461
insister sur 1447
-

-
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Ie juste milieu 1048

frapperjuste 1433
labourer avec la génisse d'autrui 741
tenir qqn. en laisse 981
laissé (il y a -) ses guêtres, ses grègues, le
moule de son pourpoint 544
laisser telle quelle 194
laisser là qqch. 194
boire du lait 1337
lambiner 979
rompre une lance pour qqn. 928
langue (qui - a) a Rome va 1327
langue bien pendu (avoir la -) 1540
larmes de crocodile 893
larron (bien -) qui vole un larron 1471
laver (se) les mains de qqch. 579
laver la tête a qqn. 1178
laver la tête au Maure 24; - d'un Maure 1069
lécher (s'en -) les babines 1625
lettre close (eest - pour lui) 216
lettre incendiaire (une) 271
lettres rouges (écrit en -) 1321
leurrer qqn. 1604
lever (se) du pied gauche, Ie cul le premier 141
a beau se lever tard qui a bruit de se lever
matin 1679
lice (entrer en -) 210; 276
prendre le liévre au collet (au corps) 1433
linge mouillé (un -) 711
courir la lippée 806
lit de Procruste 1280
comme on fait son lit, on se couche 138

livré aux bêtes (être -) 614
logé à l'étrille, - chez Guillot 26
loi (une -) des Perses et des Mèdes 1726
loin (être - de) 1501
qui veut aller loin ménage sa monture 978
long (au -) et au large 1732
qui se loue, s'emboue 987
loue le beau jour au soir 1275
louer devons de qui le pain mangeons 284
long (faire un -) 224
quand on parle du loup, on en voit la queue
392
lourdaud 1481
lundi (faire Ie -) 196
saint lundi (fèter -) 196
montrer a qqn. la lune en plein jour 1299
lune de mie! 1751
reposer sa lyre 967
masons (avoir les -) 771
maigre comme un coucou, - un chat de goutière, - un bas 1012

main (à la -) 568
main (sous -) 573
sous la main (avoir qqch. -) 568
coup de main (donner un -) a qqn. 569; 571
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main chaude (jouer a la -) 582
main droite 1307
la main gauche ne sache point ce que fait la
droite 982
lacher la main 564a
mettre la main sur qqch. 564
mettre la main sur la conscience 560
passer (se) la main sur le coeur 559
les mains me brulent 715
mainmorte 562
une maison de Bohême 925
maison du bon Dieu 696
maison (la) de Robin de la Vallée 684
jeter la maison par la fenêtre 1172
mettre qqn. à la maison 809
maisons (les) empêchent de voir la vile 231
maitre (trouver son -) 111
servir deux maitres (nul ne peut -) 627
majeur (être -) 1061
tourner -, báter mal 1423
malin (faire Ie -) 18
servir le Mammon 1016
jeter la manche après la cognée 186
manchettes (faire de belles - à qqn.) 1248
pour manger it faut travailler 1724
manger a deux ráteliers 1696
laisser (se) manger Ia laine sur le dos 735
manier qqn. comme de la cire 1622
manteau (sous le-) 1329
couvrir qqch. du manteau de la charité 1024
marchander 998
marchandise qui plait est a demi vendu 1667
marcher qqn. sur le pied 1522

laisser (se) marcher sur le pied 735

manage sous la cheminée, - au troisième
arrondissement 1294
marié a la mode de Bretagne, - du cóté
gauche 1294
faire bouillir la marmite 103 7
poser une marmite a qqn. 856
marotte (chacun a sa -) 1485
marqué au bon coin 1474
marquer de blanc 1321
marquer double, - avec une fourchette 889
tirer les marrons du feu 761
passer sous le marteau 557
mater qqn. 809
d'un mauvais débiteur (payeur) prends paille
et foin pour ton labeur 402
mauvais ceuil 1154
mauvaise herbe croit toujours 1148
sentir la mèche 988
medaille (la) est renversée 619
ménager la chêvre et le chou 855
mener

a la baguette (se laisser -) 1230

mener en bateau, en barque qqn. 252.
mener qqn. par le petit doigt 1494
on le mènerait au bout d'un fil 1494
meneur 1301

mentir comme un arracheur de dents, - un
laquais, - à faire trembler la maison 966
mercuriale (faire une -) 1456
un merle blanc 1298
mesurer les autres à son aune 1690
métier (mettre -, avoir qqch. sur le -) 1545
métiers (être de tous les -) 1026
trente-six métiers, quarante malheurs 73
chercher midi à quatorze heures 1436
mine de déterré (une -) 344
sans mitaines (dire qqch. -) 1145
un moineau dans la main vaut mieux qu'une
grue qui vole 1662
le moment psychologique 1288
venir de l'autre monde 1676
battre monnaie avec qqch. 1086
payer qqn. de la méme. monnaie 1088
rendre à qqn. la monnaie de sa pièce 1088
montrer qqn. au doigt 1621
par monts et par vaux 323
promettre des monts d'or, monts et merveilles
170
montagne (la) a enfanté un souris 168
moquer (se) de qqn. 457
il ne faut point se moquer des chiens avant
d'être sorti du village 613
morceau avalé n'a plus de gout 947
pour un morceau de pain (acheter -) 1276
après la mort le médecin 738
le fin mot (dire -) 1145
lacher le gros -, le grand mot 1759
mots (avoir des -, en venir aux gros -) 1760
faire d'une mouche un éléphant 1080
jeter (tout) dans le même moule 744
moule de gant (décharger à qqn. un bon -)
1082
mousser (faire -) qqn. 1175
moutarde après diner (servir de la -) 1072
premier moutardier du pape (se croire le -)
654
les murailles ont des oreilles 1089
chassez le naturel, il revient au galop 1100
naviguer selon le vent 682
néant (mettre -) á la requête de qqn. 1128
né (être -) sous une bonne étoile 489
faire de necessité vertu 1122
nettoyer les écuries d'Augias 104
Kocher du nez 1112
se couper le nez pour faire dépit à son visage
1116
à chaque oiseau son nid est beau 1162
petit à petit l'oiseau fait son nid 366
nigaud 1481
le nccud de l'affaire 834
noir comme dans un four 387
noir (du -) sur du blanc (mettre -) 1815
noircir la réputation de qqn. 1814
répondre en Normand 1406

noté (être bien, mal -) 11; 190
qui ne nourist le petit n'aura ia le grand 809a
rien de nouveau sous le soleil 1118
nouvelles de l'école (dire des -) 1371
qui veut noyer son chien l'accuse de la rage
649
nues (être -, aller -, porter aux -) 1756
la nuit tous chats sont gris 773
ce qui nuit à l'un, duit à l'autre 341
nul et d'aucune valeur 1129
numéro (entendre, savoir le -) 36
saisir l'occasion par les cheveux 468
odeur de sainteté 1312
odeur (en bonne -) 1312
eeuf (1') de Colomb 400
frire des ceufs à qqn. 119
chacun croit que ses eeufs ont deux jaunes, boulettes 1559
battre tous ses ceufs dans le même panier 733
l'oeuil du maitre engraisse le cheval 1152
l'ecuil du fermier veut furrier 1152
eeuil pour eeuil. dent pour dent 1150
battre (s'en -) l'oeuil 917
donner dans l'eeuil a qqn. 1134
chaque oiseau trouve son nid beau 544
l'oisiveté est la mère de tous les vices 502, 938
ombre (faire -) à qqn. 1345
un oncle à la mode de Bretagne 872
l'ordre du jour (être à -) 1176
oreille (avoir 1' -) de qqn. 1158
faire la sourde oreille 349
si on le pressait derrière les oreilles il en sortirait encore du lait 377
les oreilles me cornent (tintent) 1179
l'orgueil est l'avant-coureur de la chute 665
laisser ses os 1776
ours (un) mal léché 143
séparer la paille du bon grain 737
pain (avoir du -) sur la planche 1343
pain cuit (avoir son -) 188
pain bien dur (c'est du -) 1125
remporter la palme 1204
décerner la palme a qqn. 1204
le papier est doux, it endure tout 1210
papiers' (être bien dans les - de quelqu'un) 11
papillons noirs (avoir des -) en tête 1085
paquet (donner a qqn. son -) 1552; (recevoir
son-)236
par dévant (notaire etc.) 1186
avoir (en -) pardessus la tête 177
Paris n'a pas été biti en un jour 63
parler comme un livre 215
parler de la pluie et du beau temps 844
jamais beau parler n'écorche la langue 1758
parole d'evangile (c'est -) 75
parole haute (avoir la -) 265
tenir parole 1757
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la part du lion 943
partir avec armes et bagage 1201
partir avec ses cliques et ses claques 686
partisan (un) de la onzième heure 409
au pas (mettre qqn. —) 572
pas de clerc (faire un —) 224
passager clandestin 201
passe (cela me —) 1224
passer par là ou par la fenêtre (ii faut —) 792
faudra (il) qu'il en passe par là 471
laisser passer l'eau sous les ponts 1704
passer le pas 86
faire passer qqn. au fd de l'épée 815
passer comme une lettre a la poste 821
pateliner 1243
patience de Job 716
tenir qqn. sous la patte 1393
pauvre comme Job, comme un rat d'église 97;
716
pavé du roi (être sur le —) 628
mettre qqn. sur le pavé 321
le pavillon couvre le marchandise 1633
amener, baisser pavillon 1634
payer son apprentissage, — son béjaune 941
payer les pots cassés, les violons 464
payer le tribut, — sa dette a la nature 1537
payer (faire —) qqn. 175
autant de pays autant de coutumes 1735
ne pas tenir dans sa peau 1583
crever dans sa peau 1583
péché mortel 347; — véniel 129
toujours pêche qui en prend un 1630
pêcher en eau trouble 1705
peindre noir 1814
peine surmontée (la) est le sel du plaisir 94
pelote (avoir fait sa —) 188
peloter en attendant partie 129; 764
pendard 436
pendre sur la tête 660
pendu (je veux être —) si ... 245; 345
pénitence (faire —) dans le sac et dans la
cendre 1769
pensées (les) sont libres 449
pépète (avoir la —) 830
pèrles (donner des —) aux pores 1199
semer des perles devant les pourceaux 1199
persévérance (la) vient a bout de tout 13
peser a la main 1808
peser ses paroles (au trébuchet) 519
pétaudière 704
petit à petit l'oiseau fait son nid 366
pétrin (être dans le —) 1212; 1303
pied (sur un bon —) 1651
bon pied, bon eeuil (avoir —) 1783
au pied levé 1470
le pied dans l'étrier (avoir —) 1783
vivre sur un grand pied 1651
pied au cul (donner du —) a qqn. 1374
le pied sur la gorge (tenir —) a qqn. 1649
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faire un pied de nez a qqn. 1113
pied de veau (faire le —) 1259
tenir pied a boule 1645
tirer pied ou alle de qqch. 591
pieds chauds (avoir les —) 325
tendre un piège (— des embuches, — un guetapens) a qqn. 915
qui tend un piége s'y prend le premier 904
pierre angulaire (la) 639
pierre d'achoppement 20
pierre (faire d'une —) deux coups 1640
pierre qui roule m'amasse pas mousse 199;
1466
Pierre et Paul 702
jeter des pierres dans le jardin de qqn. 1461
pile ou face 901
mettre qqn. au pilori 727
pilorier qqn. 727
pincé (être —) 121
pingre 886
piquer 1'assiette .806
piquer son chien 1556
'les pirates courent les cotes 755
laisser pisser les mérinos 764
piston (avoir un —) 903
placarder 727
place nette (faire —) 1361a
remettre à sa place qqn. 1669
se plaindre comme un pot cassé 1467
plaisanterie froide 872
planche (donner La—) 1385
planter là qqn. 983; 1463
plaquer qqch. au nez de qqn. 1109
plein comme un oeuf 1079
plein le dos (j'en ai —) 292
pleurer comme un veau, — une fontaine, — une
Madeleine 1549
les pleurnicheurs ne manquent de rien et les
vantards n'ont point de pain 805
la plume de l'oiseau 1117
une plume bien taillée (avoir —) 1220
plume a son chapeau (c'est une —) 1242
passer a qqn. la plume par le bec 1110
laisser (y —) de ses plumes 1582
plumet (avoir son —) 1324
poché 1136
poil (avoir du —) 542
poil (un homme a —) 542
poil (être au —) et a la plume 1026
point (de — a —) 1500
point (être sur le — de) 1291
point (savoir a —) 1277
venir (faire — qqn.) a son point 572
pointe de vin (avoir une —) 10
poire pour la soif (garder une —) 91
petits pois a écosser (avoir des —) ensemble 92
poisson sans boisson est poison 1629
poissonnier (se faire —) la veille de Páques
1107

qui traite la poix s'embrouille les doigts 1218
polichinelle 708
politique d'autruche 1496
pomme de discorde 1557
pommes (être dans les —) 1303
envoyer qqn. de Ponce a Pilate 1254
pont aux ánes (le) 1253
pontificat (en grand —) 1253
poqueté 1136
porte de derrière (avoir une —) 1406
il porte le feu et l'eau 1703
portée (a —) 568
le porter haut 1699
tomber dans le pot au noir 921
pot (il n'est pas si méchant —) qui ne trouve
son couvercle 1268
pouce (avoir du —) 383
pouces (mettre, serrer les — a qqn.) 386
jeter de la poudre aux yeux a qqn. 1294; 1772
pouf (á —) 1249
a poule aveugle ne faut pas le grain 838
la poule aux oeufs d'or 800
poule (qui nait —) aime a gratter 85
tater le pouls a qqn. 1250
pousse-café 60
poussière (faire de la —) 228; 1480
prêcher dans le désert 1473
premier venu premie moulu 1008
premier venu (le) a l'avantage du choix 251
je vous y prends 799
se préparer 1532
petits présents (les) entretiennent l'amitié 481
prêt et fini 749
le prince Charmant 723
envoyer promener qqn. 52
promettre' sans donner 162
chose promise chose due 1017
prophète (nul n'est —) en son pays 1284
prophète (un faux —) 1283
la prudence est mere de l'assurance 1671
prune (une) 195
prunes (n'y être que pour des —) 1427
prunelle de ses yeux (comme la —) 87
publié (être —) 444
un puits de science 883
pur (tout est —) a ceux qui sont purs 1310
quartier (pas de —) 910
quatre (en dire — a qqn.) 1669
quatre chemins (ne pas y aller par —) 192;
315; 329
mettre (se) en quatre 589
queue (cette affaire aura une —) 1083
tenir la queue de la poêle 606
faire la queue a qqn. 1115
quia (mettre qqn. a —) 1203
qui vive (être sur le —) 1297
jouer des quilles 1419

rabattre le caquet de qqn. 1221
raccroc 145
exercer sa rage contre qqn. 1052
se raidir contre qqch. 1381
rapports tendus (avoir des —) 1650
rasoir 378
rat (prendre un —) 1407
rats (avoir des —) en tête 1085
rebattue (chose —) 49
je reconnais mes hommes 1211
réfléchir avant d'agir 182
essuyer un refus 198
regarder à (un franc etc.) 1223
regarder de travers 1348
regarder qqn. sous le nez, — en face 1133
regimber contre l'éperon, — sous l'aiguillon
1607
en règle (n'être pas —) 535
regretter les oignons d'Egypte 1635
rejoindre ses pères 1570
relever la tête 662
rembarrer qqn. 1552
remettre en selle qqn. 1767
remonter sur sa bête 264
remplumer (se —) 1598
remporter une veste 419
remuer (ne pouvoir —) ni pied ni patte 1618
renaitre de ses cendres 103
le renard change de poil, mais non de naturel
1673
le renard mourra dans sa peau 1673
quand le renard prêche, prends garde a toi
1674
avec le renard on renarde 1675
il faut rendre a César ce qui est à César 777
rentrer en soi-même 560
renverser qqn. 1185
se répandre comme une trainée de poudre
1686
répugner a qqn. 253
reste (donner son — a qqn.) 1612
sonner la retraite 55
réunir la cour 1617
revenir sur l'eau 264; 1706
tirer le rideau sur qqch. 194
rideau (se tenir derrière le —) 1355
ne savoir rien de rien 1319
oil il n'y a rien, le roi perd ses droits 697
rime (n'avoir ni —) ni raison 1409
rimer comme hallebarde et miséricorde 1318;
1515
rincette 60
rira bien qui rira le dernier 914
rire comme un bossu 209
rirejaune 913; 1750
rire homérique (un) 644
risques (a mes —) et perils 1320
faire ce que Robin fit a la danse 142
vieille roche (de la —) 1474
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mettre (y) du sien 388
les signes du temps, - de l'époque 1520
situation intéressante (être dans une -) 499
faite a la six-quatre-deux 959
société (être de la -) du doigt dans l'eeuil 1699
songes sont mensonges 376
sonner la grosse cloche 818
ménager une sortie (se) 41
sortir de la coquille, de sa coque (ne faire que
-) 359
sortir d'une bofte (avoir l'air de -) 1329
souffier qqch. à qqn. 443
souffler le pion a qqn. 1638
souffrir (ne pouvoir - qqn. 1638
souffrir (ne pouvoir - qqn.) même en peinture
sabbat (un vrai -) 719
998
venu (il est -) en sabots, - le baton blanc a la souhait de roi 1317
main 1495
soul (en avoir son -) 158
sabouler qqn. 1147
chacun sait oû le soulier (- Ie bat le blesse
sabrer qqch. 1047
1364
sac (avoir son -) 1768
petits souliers (être dans ses -) 1303
soupé (avoir - de) 177; 292
sac (donner a qqn. son - et ses quilles) 1768
vider son sac 1029
souple comme un gant 1622
sacrements (avoir tous les -) 749
sans sourciller 200
safran (aller au -) 424
sourd comme un pot 348
saigner qqn. 205
souris qui n'a qu'un trou est bientót prise 440
faire le saint au jour et le diable en cachette soutenir son dire 1497
766
il souvient toujours a Robin de ses flutes 1644
Sant-Jamais (a la foire de -) 726
stylé (être -) a qqch. 581
saler qqn. 61
sucer avec le lait 1053
mauvais sang (se faire du -) 204
sucrer la moutarde 1232
sauce (faire sa - a qqn.) 1612
suée (donner la - a qqn.) 1685
it n'est sauce que d'appétit 657
sueur (a la -) de ton front, ton corps 1817
sauter le baton 86
suffire (se) à soi-même 139
savoir au bout (sur le bout) des doigts 384
suivre le tambour 743
savoir ce qu'en vaut l'aune 734
supplanter qqn. 1765
savoir de quoi it retourne 1672
supplice de Tantalus 1516
savon (donner - a qqn.) 1561
sur le champ 1652
scandale (donner du -) 19
surmonter les difficultés, les obstacles 262
scandaliser 19
surnois 25
scier quelqu'un 49
table ouverte (tenir -) 641
scrupule (ne se faire pas un - de qqch.) 140
table rase 1142
sec (être à -) 375
tabler sur qqch. 1217
secret de Polichinelle 1289
taille (être de - à) 1022
sein d'Abraham (être dans le -) 35
tailler en pièces 1205
entre deux selles le cul par terre 1479
qui se tait, consent 1819
sellette (tenir qqn. a la -) 1797
talon d'Achille 38
semaine des trois jeudis (a la -) 726
tante (ma -) 710
qui sème le vent, récolte la tempête 1741
en tapinois 478
semonce (donner une -) 1456
mettre sur le tapis 1517
sermonner qqn. 757
tate au pot, - poule 705
nourrir un serpent dans son sein 44
pays des taupes (s'en aller au -) 878
serrer la bride a qqn. 864
tel père tel fils 85
servi (être -) au doigt et a l'oeuil 574
serviette (donner une - à qqn.) 862
tempéte (une) dans un verre d'eau 1487
quand on veut trop servir l'anguille elle tempêter 1174
s'échappe 746
temps (au -) du bon roi Dagobert, - oil (la
reine) Berthe filait 1138
avec un si on mettrait Paris dans une bouteille
101
tout avec le temps 1530
Roger-bontemps 430
le roi est mort, vive le roi 853
à Rome comme à Rome 1735
rompre les chiens 213
rompre le fétu, la paille avec qqn. 275
rompu de fatigue 154; 1300
rompu (être - à) 354
couché sur des roses 1331
mettre tout son rot a une méme broche 433
pousser a la roue (qqn. pour -) 903
roué (de fatigue) 1300
le royaume des ombres 1360
ni rue ni issue (ne connaitre -) 612
grand rumeur, petite toison 483
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se donner du bon temps 512
tenir à qqch. 488
tenir bon, - ferme 1203
tenir pour qqn. 675
it a de qui tenir 33
planter (aller -) sa tente sous d'autres cieux
1507
se terminer en queue de poisson 1095; 1395;
- en queue de rat 1395
gagner du terrain 1584
la terre promise 922
la tête me tourne 663
tête (avoir la -) près du bonnet 118; 868
tête chaude (avoir la -) 118
tête dure (avoir la -) 659
faire (en) a sa tête 659
tenir tête à qqn. 1439; 1446
deux têtes dans un bonnet 578
soutenir thèse pour qqn. 210
ils se tiennent tous par le cul comme les
hannetons (les juifs) 817
timbre félé (avoir le -) 1490
tirage (il y aura du -) 1656
tiraillements 550
tirer a la courte paille, au court fétu 404
tirer au cul, - au flanc, - ses grègues 1235
toc (cela n'est pas du -) 1410
rester comme une tomate 789
tomber de la poêle dans la braise, - de fièvre
en chaud mal 1308
baisser le ton 122
donner le ton 1541
tonneaux vides font le plus de bruit 1579
mille tonnerres 556
toqué 997
tordre (se) de rire 27
torquet (donner le - a qqn.) 1554
toucher la corde -, l'endroit sensible de qqn.
1777

travail de bénédictin 1063
tel travail, tel salaire 993
celui qui travaille mange la paille 1198
aller de travers 1423
traverser les projets de qqn. 1489
treize a la douzaine (il n'y en a pas -) 313
tremblement (tout le -) 686
trente-et-un (se mettre sur son -) 1166
trente-six du mois (tous les -) 667
trêve de plaisanterie 460
troisiéme coup (le -) fait feu 372
trompeter qqch. 818
faire trop (en -) 237
trou (faire un -) pour en boucher un autre
441
faire un trou à la lune 1124
passer par le trou d'une aiguille 1153
l'usage est une seconde nature 498
l'usage rend maitre 1131
il ne lui va pas jusqu'à la jarretière, la cheville
585
vache de loin a lait assez 1587
une vache prend bien un lièvre 838
le vaisseau du désert 1361
bruler ses vaisseaux 1352
va -tout (faire son -) 733
mieux vaut donner que recevoir 1771
tuer le veau gras 740
veinard 474
crier vengeance au ciel 625
vent (avoir -) de qqch. 1111
vent (avoir du -) dans les voiles 1781
vent et marée (avoir -) 930
le vent en poupe (avoir -) 930
le vent est tourné 1740
regarder de quel cote vient (souffle) le vent
1740

la tour de Babel 112
avoir qqch. dans le ventre 1029
tour de main (avoir le -) 581; 1402
verbe haut (avoir le -) 265
jouer un tour (des tours) a qqn. 1213; 1 248; verges (passer par les -) 1442
1551
vérités (dire ses -) a qqn. 56
tourner a tout vent 1745
verni (être -) 1597
tourner au baton de qqn. 1230
tirer les vers du nez a qqn. 1539
tourner casaque, - jaquette 1326
parler vertement a qqn. 1147
tournure (prendre une autre -) 19 1
ils (les raisins) sont trop verts 379
monsieur tout le monde 702
vétiller 1436
train de commerce (tout le) 1309
veuve blanche 1143
un train de diable 955
victoire de Pyrrhus 1296
train (faire le -) 1172
chanter victoire 538
en train (être -, venir -, (se) mettre -) 371
vie (faire la -) 954
1401
vieux comme les rues, - les chemins, - le pont
trainer en longueur qqch. 110
de Rouen 1181; - comme Méthusalem
traitre comme Judas 724
1045
tramontane (perdre la -) 1548
vignes (être dans les -) 666
trancher des deux cótés 1043
ville prise, chateau rendu 647
trancher la difficulté, le neeud gordien 835
vin sur lait
lait sur vin 103 5
trancher, zie ook bij couper
à bon vin point d'enseigne 1733
...
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violente (chose -) n'est pas permanente
630
virer de bord 213
visage de l'autre monde (un) 344
viser a qqch. 1608
vive-la-joie (un -) 430
vivre et laisser vivre 956
vogue (en -) 1813
la voie étroite, - large 1718
voilà le diable, l'item 827
voir (n'y -) goutte 123
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voisin (qui a bon -) etc. 294
voix au chapitre (avoir -) 756
voix de Stentor 1475
voter de ses propres ailes 1730
en vouloir a qqn. 475
ni vu ni connu 539
yeux d'Argus 96
yeux (avoir les -) plus grands que la panse,
- le ventre 1132
fermer les yeux sur qqch. 1623

2 ENGELS

in Abraham's bosom 35
to be all abroad 995
to accost a person 15
in the very act 631
in acute 485
Adam's apple 43
in Adam's coat, suit 43
Adam's fork 43
to shake off the old Adam 43
to be afflicted with 152
to be of age 1061
to get aground 375
to beat the air 316
to give oneself airs 62
to give the alarm 67
to be on the alert 1297
almost and very nigh (etc.) 545
almost was never hanged 545
almsgiving lessons no man's living 3
to take the sun's altitude 1255
to say amen 698
to anchor (up)on 76
there is an angel passing 337
talke of an angel (etc.) 392
angry as a wasp 1438
an apple of discord 1557
the apple of one's eye 87
the apple falls near the tree 85
apples of gold in pictures of silver 89
an Arabian bird 1298
Argus -eye 96
to have long arms 99
to rise in arms 592

to become a bankrupt 134
to be under the banns 444
barefaced 200
that's not in the bargain 492
off one's own bat 679
to have bats in that belfry 1058
a bayard of ten toes 82
to get beans 1082
it is a regular bear-garden 719
to bring one to his bearings 1669
to lose one's bearings 1488; 1548
to take one's bearings 1255
to be beast, beasted 144
at the beck and call of 574
to make one's bed under the stars 623
as you make your bed, so you must he on it
138
to get out of bed the wrong foot foremost 141
to be brought to bed of 881
to have a bee in one's bonnet 1085; 1642
that's no small beer 183; 1410
well begun is half done 150
I've had my bellyful of it 292
you bet 340
that is beyond me 1224
to stir up a p.'s bile 435
a bird in the hand is worth two in the bush
1662
black fasting 1816
the black sheep 1342
to beat one black and blue 238
to mark black 854
to paint black something 1814

to throw aside 132

to have it in black and white 1815

to have been asked in church 444
Augean stables 104
to suffer average 105

washing a blackamoor white 1069
in a blaze 961
like blazes 28
to blaze forth 818
to bleed 1582
to (make a p.) bleed for 205
in the kingdom of blind men (etc.) 202
a blockhead 1421
blood is thicker than water 203
the first blow is half the battle 297
blow him! 1014
to blow up a p. 911; 1338; 1456
to blubber like a whale 1549
a blue moon 196
to blue 196
blue-stocking 197
without blushing 200
as bold as brass 291
a bone of contention 1557
to have a bone to pick with a p. 92
without finding bones in it 140

-

to have someone at one's back 903
to have.. years on one's back 902
to keep one's way back open 1406
to back down 122
to back oneself to 1476
game to the backbone 542
to keep a backdoor open 41
to save one's bacon 547
to be baffled 1200
a bag of bones 344
to be in the bag 747
to lay in balance 1688
off his balance 1498
the ball opens 1260
to set the ball rolling 129
to look as out of a bandbox 1319
as good as the bank 133
.

-

-

-

-

-
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a sealed book 216
to be in a person's (black) books 11; 190; 888
not suit one's books 882
a boon companion 430
to be born and bred in - 446
he that is born to be hanged (etc.) 447
borrowed plumes 1594
to dive into one's own bosom 560
to bott into the thick of the matter 315
all in one bottom 733
to give the bounce 236
beyond all bounds 1445
tube out of bounds 788
to set bounds to - 1190
a boW long bent at last waxes weak 239
the whole box-and-dice 686
to pick a p.'s brains 1539
to be on brambles 849
brand-new 270
to come down to brass tacks 1435
to throw into the breach 276
who finds my bread and cheese (etc.) 284
to break with a p. 275
to break out 131
one man's breath, another's death 341
what is bred in the bone comes out in the
flesh 1100; 1673
to wear the breeches 280
to breed ill blood 204
to be brewing 1532
to give a p. the bridle 1525
to bristle a up to a p. 1782

many are called but few are chosen 479
not fit to hold a candle to - 585
to give the canvas 1768
to set one's cap to the wind 682
if the cap fits, wear it 1365
to make capital out of - 1086
to put down one's cards 731
to throw up one's cards 186; 731
not care a button about 917; 1014
to bring on the carpet 1517
to carpet a p. 950
to put the cart before the horse 1196
to build castles in the air 1001
cat after kind 1084
to let the cat out of the bag 25
to see which way the cat jumps 764
when the cat's away, the mice will play 76E
the cat has done it 298
to bell the cat 765
to live under the cat's foot 1207
to put the cat among the pigeons 769; 8371
to be upon the catch 1002
catch me! 1067
in the dark all cats are grey 773
to be catsick 771
born with a caul 620
to cave in 661
caviare to the general 775
to sift chaff from wheat 737
to put one in the chair 1801
not by a long chalk 1657
not know chalk from cheese 672

as broad as it is long 926

I can make neither chalk nor cheese of - 1 546

new brooms sweep clean 181
to do a p. brown 1554; 1604
to bear the brunt 911
to tar with the same brush 744
to pass the buck to somebody 127a
to kick the bucket 878
to know neither buff nor stye 1519
to buff 1203
he who buildeth in the street (etc.) 1533
by the bulk 1323
to sell in the bulk 1661
to be a little bunched 1416
to bundle out a p. 321
to stick to a p. like a bur 817
to burn one's boats (behind one) 1352
one beats the bush (etc.) 1198
to have bushels of - 1636
they that have good store of butter (etc.) 272
not look as if butter would melt in his mouth
735
fall on its buttered side 257

to chalk down, - up 14
to chapter 757
to shun Charybdis and fall into Scylla 139(
to be checkmate 1339
to make good cheer 1391
that's another cheese 1526
to pull the chestnuts out of the fire 761
to chicane 759
to have neither chick(en) nor child 793
from a child 797
a chip of the old block 33
from chipping come chips 551
the larger the choice the more irksome the
task 790
to have picking choice of - 909
to chuck the thing 290
Cinderella 102
not a circumstance to - 552
circumstances alter cases 116
to climb down 1387
to be clinched 156
that's a clincher 1433
to cover with the cloak of charity 1024
to live in clover 509; 833; 1331
to club together 260
coals to Newcastle 1701

render unto Caesar (etc.) 777
to worship the molten (golden) calf 739
to kill the fatted calf 740
to eat the calf in the cow's belly 860
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the coast is not clear 755
to cut one's coat according to one's cloth
1523
to turn one's coat 1326
let the cobbler stick to his last 1368
to have cobwebs in one's brain 1085
there's a cock 540
to cry cock 538
the cock of the school, — the walk 541
the red cock will crow 540
according to Cocker 137
cast at the cocks 534; 1247
to take cognizance of — 66
to pay back in the same coin 1088
to be in collar 804
to seize by the collar 804
to collar 804
to strike one's colours 1634
to have one's hair combed the wrong way
1090
to come down 916
to come in useful 1214
to come off badly 153
to come short of — 866; 867
one's comings and goings 576
the ten commandments 445
put on short commons 1763
he cannot compare with him 552
comparisons never go on all fours 1021
to cast a compass 1051
the whole concern 1309
to connive at — 564a
a large —, an elastic conscience 1334
to put the cops-stone to — 895
to be round the corner 264
a corner-man 1233
the cornerstone 639
to tread on a p.'s corns 1522
a cotquean 706; 712
to cough up 289
to keep a court of justice 1617
to pay one's court upon a p. 640
all covet, all lose 746
a cow may catch a hare 838
to catch a crab 1417
to have a crack 1490
to crack up 1175
crack-brained 1057
cracked 1416
cracked in the filbert 997
the cradle of — 117
from the cradle 797
the cradle straws are scarce out of his breech
377
to cram a p. with something 1734
crammed 1079
a crib-biter 887
crocodile tears 893
cross or pile 901

as cross as two sticks 1438
a crow 145
the end crowns all 895
to stand the crucible 1687
to know to a crumb 1277
if you can't crumb, you must eat crust 283
to pick up one's crumbs 1286
a great cry and little wool 483
an unlicked cub 143
cucumber-time 852
to be cup and cap 841
to drain the cup of sorrow 973
to quaff the bitter cup 973
to be in one's cups 1499
to ride on the curb 1457
curled heads are hasty 462
custom is a second nature 498
as many lands, as many customs 1735
to give one the cut 983
to be cut and dried 747; 749
to cut it (too) fat 1173
to cut a p. out 985
to cut matters short 1047
to cut and run 1419
a cute fellow 485
it cuts both ways 1043
a dab at — 883
to dance to a p.'s pipe (tunes) 1230
the day of the Lord 300
before daybreak 302
may I drop down dead if — 345
a deadly enemy 484
as deaf as a mill-stone, a post, a beetle 348
a dear ship stands lang in the heaven 1351
the death-blow 477
to pay the debt of nature 1537
to declaim against — 1174
to go off the deep end 1408
to condemn by default 1606
to be in the depths 1293
talk of the devil (etc.) 392
there is the devil to pay 1260
when the devil is blind 726
the die is cast 846; 1518
of the old die 1474
to dig into a p. 1461
to dine with Duke Humphrey 648
disconcerted 1498
to lay a thing in a p.'s dish 119; 285
to dismiss a person 1216
to be in a dry ditch 1343
to ditto 698
to be up to all dodges 1026
to have a dog in one's belly 390
to have a black dog on one's back 390
to play the dog in the manger 1796
to go to the dogs 1247
let sleeping dogs he 651
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doomsday 300
to lay a thing at a (another) p.'s door 304;
1366
to doss out 623
to reckon double 889
a Dover court 684; 925
to bring a p. down 809
to come down 289
to come down a peg or two 122
to have a down on a p. 1231
to know how many go to the dozen 36
that's where the drag is 834
dreams are shadows, - lies 376
the dregs are for the wicked 531
to dress out 1166
to drink like a fish, - a fiddler 374
to follow the drum 743
an old dufferr 711
to be a duffer at - 166
to be dumbfounded 1200; 1590
to be in the dumbs 1293
to bite the dust 1773
to raise (kick up) a dust 228; 1480
to throw dust in a p.'s eyes 1772
to dust one's coat, - jacket 106; 1023
I am a Dutchman if - 245; 345
to be eager for - 609
the early bird catches the worm 1068
to have (gain) a p.'s ear 1158
to turn a deaf ear to - 349
to fall on deaf ears 360
walls have ears 1089
an eavesdropper 1005
to eclipse a person 1345
to turn the edge of - 1440
better half an egg than an empty shell 176
all eggs in the same basket 733
to enjoy one's eggs 512
to take eggs for one's money 402
Egyptian darkness 387
to be in one's element 408
at the eleventh hour 409
empty vessels make the greatest sound 1579
the end justifies the means 330
the end tries all 406
to have the better (worse) and of the staff 404
to make the two ends meet 407
public enemy n° 1 1453
to speak plain English 429
to have enough of it 158
there you are entrapped 799
even reckoning makes long friends 1311
evil doings come home to roost 246
whosoever shall exalt himself (etc.) 1600
extempore 1683
to carry matters to extremities 1441
eye for eye and tooth for tooth 1150
to do a p. in the eye 1104
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please the eye and pick the purse 1667
to strike one's eye 1134
his eyes are bigger than his stomach 1132
fields have eyes and woods have ears 1089
what the eye does not see, the heart does not
rue 1717
an eye-sore to - 355
face to face 12
to put a new face on - 367
to face - 1133
to smell of the faggot 1092
failure (to be a -) 419
fair and slow goes far in a day 978
to fall flat 419
to fall through 862
to lie fallow 266
to be in the family way 499
far and wide 1732
far fetched and dear bought (etc.) 1587
not by far 1501
to push things too far 1441
the fat years and the lean 701
the fat of the land 1615
the fat is in the fire 1260
one man's fault is another man's lesson 1430
to fawn 1243
to feast oneself 512
a feather in one's cap 1242
to be in high feather 1337
it was but the turning of a feather 380
to have feathered one's nest 325
fine feathers make fine birds 810
to be fed up with 177; 292
to be under a p.'s ferule 1236
to make a fiasco 419
to play the first fiddle 1627
to hang up one's fiddle 754
fiddle-faddle 1270
fiddlesticks 79
inful fig 1253
to show fight 542
to fight openly 1631
to live like a fighting-cock 509
to cut a bad (etc.) figure 420
not stir (move) a finger 1618
to put the finger on the sore spot 1619
to fetch a p. with a wet finger 1620
with a wet finger 1494
to twist a p. round one's (little) forger 1622
to have a thing at one's finger ends 384
to suck a thing out of one's fingers ends 385
to finger atap.1621
to burn one's fingers 1624
to look through one's fingers 1623
to heap coals of fire on a p.'s head 850
to carry fire in one hand and water in the
other 1703
to fire up 1174

a fire-eater 692
first come, first served 251; 1008
fish must swim thrice 1629
neither fish nor flesh 1628
still he fishes that catches one 1630
good fishing in troubled waters 1705
fit for all waters 1783
as fit as a shoulder of mutton for a sick horse
1515
by fits and starts 667
to fix 933
to end in a fizzle 1395
to fizzle out like damp squib 1098
flabbergasted 1590
free flag makes free bottom 1633
to lower (strike) the flag 1634
to be fleeced 1582
to suffer oneself to be fleeced 735
sick for the flesh-pots of Egypt 1635
flies caught with honey 1640
to flog a dead horse 840
a fluke 145
to flutter the dovecote(s) 837a
not hurt a fly 1639
to fly out atap.776
to fob off upon a p. 17
to have a foible for - 1801
a thorough -, an arrant fool 427
to make a fool of a p. 457
to play the fool 458
every man has a fool in his sleeve 25
for land one takes a fool by the hand 1412
fools have fortune 461
the more fools the merrier 1790
Mr. Foot's horse 82
to put one's foot on a p.'s neck 1649
to get a footing 1646
on the old -, on a friendly -, good footing
1651
forbearance is no acquittance 1564
forbidden fruit 1680
to seize time by the forelock 468
to fork out 179
to be in (good) form 371
as fortune would have it 1428
the fox may grow grey, but never good 1673
when the fox preaches, beware your geese
1674
frank and free 428
to take French leave 1124
when two Fridays come together 726
a friend in need is a friend indeed 1123
to make front to 431
a tree is known by its fruit 241
out of the frying pan into the fire 1308
to add fuel to the fire 1137
to be in a blue funk 1303

to have the gift of the gab 1540
to gag 1203
to sputter one's gall 435
to dip one's pen in gall 435
a gallows-bird 436
the game is not worth the candle 1421
to throw up the game 186
to give a p. gas 1552
at the last gasp 78
to be gathered to one's fathers 1570
to take up the gauntlet 583
to run the gauntlet 1442
to be in gear 371
to think one's geese are swans 1559
from generation to generation 1182
to get in 1401
to be getting on swimmingly 930
a gift horse (etc.) 1191
to gild the pill 1232
it is more blessed to give than to receive 1771
it sticks in his gizzard 395
those who live in glass houses (etc.) 507
to gloss upon 508
to throw down the glove 583
a gnatstrainer 1081
that is no go 178; 677
to play the giddy goat 18
goodness knows 722
goods and chattels 601
a goose cannot graze after him 342
to cook a p. his goose 1612
to play old gooseberry 1256
the big gooseberry-time 852
true as gospel 75
it is not gospeltruth 414
a got-up affair 353
against the grain, - the hair 364
(dyed) in (the) grain 1752
to play the grand 537
teach your grandmother to suck eggs, - to
grope her ducks 401
the grapes are sour 379
to let no grass grow under one's feet 521
to cut the grass under a p.'s feet 522
a grass-widow(er) 1143
to be great with a p. 532
to bring no grits to the mill 1793
to fall on good ground 29
to gain ground 1584
to stand one's ground 1446
to give a p. his gruel 1612
to stand to one's guns 1497
out of gun-shot 1377
according to Gunter 137
hackneyed 49
to strike a hag in the post 127
to haggle 998
hair combed the wrong way 226
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to a hair 1164
half-baked 1141
halfseas-over 10
to halt between two opinions 635
to go -, come to -, bring under the hammer
557
at hand 568; 573; 1532
hand over hand 575
to be hand and glove 578; 637; 841
to bear a hand to a p. 569
to live from hand to mouth 558
to keep a tight hand over - 864
to show one's hand 730
to get (have) the upper hand 263
to show one's handcards 812
from good hands 561
to lay hands on - 564
to wash one's hands of - 579
to play into each other's hands 571
to play into a p.'s hands 732
fallen into bad -, huckster's hands 614
to have handy 568
to get the hang of a thing 1402
hang it 556
a hangrope, -string 436
a haphazard 1006
hard as nails 588a
harm watch harm catch 904
to be in harness 1544
to hang one's harp on the willow 967
to have a p. under the harrow 1393
to have one's hat on nine hairs 636
to haul a p. over the coals 618
neither hawk nor buzzard 1628
not know a hawk from a handsaw 672
it goes down like chopped hay 821
he hasn't got the hay-seed out of his hair yet
377
at hazard 235
to make head against - 1439
to hang over one's head 660
my head swims 663
neither head nor tail 1628
I cannot make head or tail of it 1546
head over heels 641a
to raise (rear) one's head 662
heads or tails 901
to put heart into - 593
to be heart and soul for - 600
to search one's heart 560
to wear one's heart upon one's sleeve 544
what the heart thinketh, the mouth speaketh
595
to move heaven and earth 62
to be in the third (seventh) heaven 624; 1756
heavy in (on) hand 1808
over hedge and ditch 612
to be on both sides of the hedge 855
men leap over where the hedge is lowest 1388
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the heel of Achilles 38
to kick up one's heels 878
to take to -, to pick up one's heels 536
a hell of a (noise etc.) 1723
to be at the helm 606
to put the axe in the helve 1672
to be henpecked 1207
to end in a savour of red herring 1395
to play at hide-and-seek 1386
to give one a good hiding 417
every man for himself (etc.) 687
to stand (get) on the hindlegs 1265
off the hinges 976
to look to one's hit 1400
hit or miss 1006
to hoax a p. 994
to ride one's hobby horse 1485
hole in the head (to need like a -) 433a
it's a poor mouse that has but one hole 440
to pick holes (in a p.'s coat) 1436
home is home 544
east or west, home is best 1162
to sheet it home 694
a Homeric laughter 644
an honest man is as good as his word 1017
honeymoon 1751
two faces under one hood 578
to hoodwink 1075; 1299
on one's own hook 679
to take one's hook 1235
to hook it 1413
off the hooks 976
to draw in one's horns 1387
to bestow horns upon one's husband 669
to cast a horoscope 1237
it's a good horse that never stumbles 1192
to ride the high horse 1699
all lay load on the willing horse 511
to reckon with one's host 1689
to be hot upon - 609; 1555
to get it hot 1612
to make it hot for a p. 1685
to be in hot water 1303
to have the hotcoppers 771
to ride with the hounds and run with the hare
855
a hubble-bubble show 719
to make things hum 95
to eat humble-pie 287
to be in a good humour 685
to have the hump 1415
hunger is sharper than thorn 658
hungry dogs will eat dirty puddings 657
an old hunter loves to talk of game 1644
a hurly-burly 704
to hush up an affair 350
idea (to have not the slightest -- of) 166
an idle head is the devil's workshop 938

to be keen (up)on - 609; 1555
to kick against the pricks 1607

the last shall be the first 912
the last mile is the longest 992
not worthy of loosing his latchets 1369
too late in the field 1107
at latter Lamas 726
to laugh oneself limp 209
laugh at the wrong side of one's mouth 913
who laughs last, laughs best 914
to split one's sides with laughter 209
a law of Medes and Persians 1726
to lay down one's life 50
to change like a leaf on a tree 193
lean as a rake 1012
look before you leap 182
to leave the matter there 194
to leave without drum or trumpet 1553
to lecture a p. 950
the left hand shall not know (etc.) 982
to give a leg up 1646
to fall on one's legs like a cat 1258
to put a p. on his legs 1766
to recover one's legs 1286
to let down a person 1169
to he like a jockey, - a trooper 816; 966; like print, like truth 966
the light is out 1135
to strand in one's own light 506
not hide one's light under a bushel 960
lightly come, lightly go 497
like is an ill mark 470
to get one in a line 1163
to go over the line 1382
the lines are fallen unto me in pleasant places
1418
to be in liquor 1499
listeners never hear good of themselves 1004
to enter the lists 210

to kick over the traces 131

live and let live 956

kind words go a long way 1758
the King's way 628
there is a kink in it 798
the whole kit and boddle 686
to rise like a kite (etc.) 1593
to have neither kith nor kin 793
to have the knack of - 581; 1402
once a knave ever a knave 1465
he will have to knock under 471
knocked-up 154; 1300
there lies the knot 834
to cut the knot 835
to crawl through a knothole 1033
knowledge is power 779

to go to Davy Jones' locker 638
to be at loggerheads with - 1650
to put off to a long day 110
longwinded 46
he doesn't look it 21
to weave on the same loom 744
to keep oneself a loop-hole 1406
those who cry loudest (etc.) 805
love is blind 965
to play for love 778
to be low 916
to be at low-tide 972
in a light low 961
loyal and true 673
a lucky pig, - dog 474
lucky at cards, unlucky in love 473
to sell in the lump 1323
to leave in the lurch 1463
to be lying in 881

idleness is the root of all evil 938
ill-doers are ill-deemers 1690
ill weeds grow apace 1148
to be in for it 121
in for a penny, in for a pound 647
to take a p. in 1604
incendiary letter 271
every inch a gentleman 1164
an infernal noise 1723
to insist on - 1447
to be high in the instep 1699
strike while the iron is hot 691
my fingers itch 715
he is itching for - 715
Jack in the low cellar 588
every man Jack 702
a good Jack makes a good Jill 1666
there are more than one Jack in the fair 656
Jack of all trades 73
Jack Pudding 708
a j aculatory prayer 1357
to wish a p. at Jericho 136
to give a p. jessie 772
as poor as Job 716
the patience of Job 716
all joking apart 460
a jolly dog 430
no jot or tittle 1535
a Judas 724
one cannot judge of the flour (etc.) 1027
to jump the besom 1294
to jump at it like a cock at a gooseberry 223
to do full justice to (the dinner) 1144

a lady-killer 339
the lame post 1193
to smell of the lamp 919
to break a lance with a p. 928
to know how the land lies 729
the larks fall there ready roasted 394
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to have maggots in one's brain 1085
as if by magic 1547
to be the man to - 1022
to put off the old man 43
to manage a p. 809
his master's mantle is fallen upon him 1025
to steal a march upon a p. 1638
to be beside the mark 1239
take heed of a person marked 490
married over the broomstick 1294
to come down on one's marrow-bones 1259
a busy Martha 1030
better a martyr than a confessor 81
the master's eye 1152
no man can serve two masters 627
to meet his match 111
to afford means to - 566
measure for measure 939
to measure other people's corn by one's own
bushel 1640
that's meat and drink to him 851
one man's meat is another man's poison 341
time and straw make medlars ripe 1529
the meekness of Moses 742
to make merry 1391
the midnight cat 766
to imbibe with one's mother's milk 1053
no mill no meal 1724
to have been through the mill 734
not mince the matter 192, 329
to tell a p. one's mind 1145
to give a p. a piece of one's mind 1147
to mind one's P's and Q's 1521
to mint 475
to miss the mark 124
to get the mitten 198
the mob 705
a mock-prophet 1283
a (regular) Molly 706
of little moment 974
to throw good money after bad 466
to get a monkey on one's back 324
between the moon and the milkman 1124
to shoot the moon 1124
to have the mopusses 1078
toe lie in Morpheus' arms 1070
mortal sin 347
in mortmain 562
the mote in the eye (etc.) 1151
mother-naked 1054
the mountain has brought forth a mouse 168
mountain (to make a - out of a molehill) 1080
if the mountain will not come to Mahomet
169
to promise mountains of gold 170
to be in everybody's mouth 1538
He that sends mouths sends meat 796
to sit mum (chance) 1427
murder will out 1304
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after meat mustard 1072
to hit the nail on the head 1433
give a dog a bad name and hang him 649
to take a nap 1556
nature passes nurture 1100
second nature 1101
near is my coat, but nearer my skin 621
to go neck and heels into - 600
to stick out one's neck 1105a
with a hot needle 611
to look for a needle in a bottle of hay 1096
a good neighbour is worth more than a far
friend 294
nothing new under the sun 1118
to know to a nicety 1277
in the very nick (of time) 1120
there isn't a nift in the lute 1681
to be niggardly 886
to talk nineteen to the dozen 653
a ninny 712
to bore through the nose 1110
to cut one's nose to spite one's face 1116
to put a p.'s nose out of joint 1763
to turn up -, to curl one's nose at - 1112
to make a p.'s nose swell 1134
where nothing is, the king must lose his right
697
null and void 1129
a hard nut to crack 1125
to have a nut to crack with a p. 92
nuts 1416
that's nuts to him 851; 861
to sow one's wild oats 590
odd man out 1427
in good (bad) odour 1312
to give offence 19
to give a p. oil of hazel, of holly 1082
to pour oil on the waters 1137a
to be oiled 1136
as old as the hills 1181
as old als Methusalah 1045
it is one thing or the other 792
like one o'clock 28
to force an open door 316
an open secret 1289
to keep open table (house) 641
to call to order 1176
ostrich policy 1496
an ounce of lead 195
to come out in the open 1631
the murder is out 1065
from the outset 1034
to overlook 1623
to overrun 1185
to hold one's own 1446
packed to the doors 1079

to bear (win) the palm 1204
to palm off upon a p. 17
to give a p. palm-oil 1411
Pandora's box 357
a panic fear (fright) 1206
to pave the way 107
to pay for one's schooling 941
to make one pay for - 175
to pay dear for one's whistle 941
to pay dearly for - 1165
to pay the piper, - the scot 464
to pay one's way 139
to pay one home 175
no small peaches 1410
to cast pearls before swine 1199
eat peas with the King (etc.) 629
peccadillo's 1219
to peg away, - along 1257
no penny no paternoster 467
to think one's penny silver 654
penny-wise and pound-foolish 1805
pent-up anger 1603a
to be peppered 61
at my (risk and) peril 1320
perserverance kills the game 13
petticoat-government 1207
the pick of the basket 1117
to cut to pieces 1205
to fall to pieces 382
a pier-lounger 1233
to buy a pig in a poke 767
to stare like a stuck pig 789
as happy as a pig in a turnip-field 833
pigeon-livered 381
to have made one's pile 18, 1343
a blue pill, - plum 195
to pillory a p. 727
to send a p. from pillar to post 114

to consult one's pillow 174
a pin a day is a groat a year 366
to put in the pin 1483
a pin-basket 607
at a pinch 1121
to be on pins and needles 849
to pipe down 1542
to pay the piper 794
to be pissed 1136
he that touches pitch shall be defiled 1218
to pitch into a person 1561
the pitcher goes so often to the well (etc.) 899
small pitchers have great (wide) ears 1269
short and pithy 863
as plain as day 299
as pleased as Punch 1127
pleasing ware is half sold 1667
to plough with another man's heifer 741
to be plucked 862
plums will not drop into his mouth 394
to have something in one's pocket 1767

to be at (on) the point of - 1291
when it comes to the point 1295
a pothouse politician 1534
in full pontificals 1253
poor as Job 97
to pop up (again) 1706
to go to pot 424; 916; 1000; 1264
to keep one's pot boiling 109
no pot so ugly as not to find a cover 1268
he is not the clean potato 279
practice makes perfect 334; 1131
praise a fair day at night 1275
to play a prank upon - 856
to play one's pranks upon a p. 1213
a preconcerted game 353
in the presence of - 1186
to break into a p.'s preserves 393
to prevail over - 1183
pride will have a fall 665
a prig 378
to prink 1166
to proclaim from the housetops 307
the Procrustian couch 1280
the Land of Promise 922
promise is debt 161
to promise and give nothing (etc.) 162
a prophet has no honour in his own country
1284
man proposes, God disposes 1736
a proser 378
his provender pricks him 288
Paul, Paulina Pry 1
to puff up 1175
a great (hard) pull 326
to pull somebody's leg 1075
to feel a p.'s pulse 1250
to pump a p. (dry) 1539
to pun a story on a p. 1076
Punch 708
to sell a pup 858
the real Simon Pure 723
to the pure all things are pure 1310
a well-lined purse 486
to loosen the purse-strings 179
a pursy mouth 1287
to get the push 236
to put in one's word, - oar 388
to put off a p. 52
to be put out 826
to pick a quarrel with a p. 1456
to give no quarter 910
a queer custumer 80
to be in queer-street 26
to carry a good quill 1220
to be on the qui-vive 1297
the rabble 705
for a rainy day 91
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to ramble from one to another 549
to touch on the raw 1777
to bring up the rear 607
to give a rebuff 56
to recover 1598
to paint it red 206
to take a p. red-handed 631
red-letter-day 1321
to keep a stiff rein over — 1457
to give (the) reins to — 261; 606
to hold the reins 606
to reject the good with the bad 795
to rely upon — 1451
three removes are as bad as a fire 1601
to repent in sack cloth and ashes 1769
to blacken a p.'s reputation 1814
without respect of persons 22
to find response 1716
to beat (sound) the retreat 55
without rhyme or reason 1318; 1409
to give a ribroasting 1082
a good riddance 900
Miss Right 723
one's right hand (man) 1307
to talk rigmarole 549
rime, zie bij rhyme
a ringleader 1301
a rip 962
all roads lead to Rome 1327
to rule the roast 265
to rob Peter to pay Paul 441
to have a rod in pickle 1611

to plough the sands 1063
a scalded cat fears cold water 1710
on a large scale 1340
to be in the scales 1688
the scales have fallen from his eyes 1349
a scape-goat 1800
a scold 1514
to have a great score 782
to score off a p. 1203
to chastise with scorpions 1376
to get off scot-free 310
to help out of a scrape 269
to scratch it 1413
to have a screw loose 1490
to put the screw on a p. 386; 1221
to be at sea (about —) 819; 995
to set one's seal to — 1779
to be seasoned in — 354
to tell the secrets of the prison-house 1371
self do, self have 211
self-praise is no recommendation 987
to pronounce (pass) sentence 1665
to give a setdown 56
to be settled 173
a settler 60
to be well set-up 824
to cast a p. into the shade 1345
the abode of (the) shades 1360
to expose to shame 727
the lion's share 943
shank's pony (mare) 82
a she-dragoon 373

a rolling stone gathers no moss 1466

the lost sheep 1341

money is the root of all evil 502
pull at the same rope 477
their path is strewn with roses 1331
to come round 2674
to come round a p. 1554
to go the round about way 1051
to kick up a row 1172
a hell of a row 955
row and pull together 977
there's the rub 827
a rue bargain 1330
to run with the hare (etc.) 1696
to run oneself off one's legs 1095
run away knocks (rings) 1290
to get (give) the sack 236; 1768
to be sacked 236; 1768
to saddle up on — 304
to be saddled withap. 1171
the place is not safe 1244
to trim one's sails to the wind 682

to take with a grain of salt 1802
to salt it for a p. 694
to salt a p.'s account 889
to build upon the sand 1774
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to have a sheet in the wind 1781
hardly out of the shell 359
to shelve 110
to use shifts 1436
known as a bad shilling 743
have taken the queen's shilling 743
to ship a person 52
ships of the desert 1361
you can lay your shirt on it 340
where the shoe pinches 1364
to make one shoe fit every foot 942
over shoes, over boots 647
not worth to tie his shoestrings 1369
the shock of recognition 1370
to come short of — 552
to keep a p. short 864
to be short-tempered 868
to have a shot at — 1399
to have fired one's last shot 240
shot in the neck, in the head 10
to give a p. the cold shoulder 983; 1380
to show off 18
a shrew 1514
to side with —561; 675
a side-thrust 1461
a sign of the times 1520

not bear the sight of - 999
silence is consent 1819
a Sisyphean task 1396
six and half a dozen 282
at sixes and sevens 652
to skedaddle 1413
skill wants no good will 905
afraid of his skin 547
to jump out of one's skin 1583
by the skin of one's teeth 1120
a skinflint 342
to sleep over (on) a thing 174
sleep as fast as a church 1328
sleep like a top 1328
to laugh in one's sleeve 1682
that's another pair of sleeves 1526
to give the slip 1407
to get a slip 1407
to slog away 1257
to slug 979
on the sly 478
smart-money 1330
to smell a rat, - garlic 988
better the last smile than the first laughter 914
no smoke without fire 839
there is a snake in the grass 45
to lay a snare for a p. 915
to snub, to give snub 1552
to go out like the snuff of a candle 1098
for a song 1275
to rub upon a p.'s sore 1777
to sound a p. 1250
in the soup 1303
spander-, span-fire-new 1437
to speak offhand 1683
to speak without the book 220
spick (and) span new 1437
no use crying over spilt milk 450
the spirit is willing (etc.) 452
to be in good spirits, out of - 476; - in high
spirits 685
ministering spirits 454
to have a spite against - 1231
in spite of oneself 1737
to thrust a spoke in one's wheel 1423a
to throw up the sponge 745
to sponge 806
to spread like wild-fire, like a running fire
1686
to set all springs a going 589
to win one's spurs 1443
on the -, out of squares 535
to break te staff over - 1455
to stalemate 1203
of the old true stamp 1474
to stand a thing 675
to stand firm 1203
to stand on 488
to stand up for a p. 276

to stand the test 1687
to stand in stead 1454
as it stands 1309
born under a lucky star 489
when the steed is stolen, the stable door is
locked 738
a stentorian voice 1475
to let a p. stew in his own juice, - grease 1422
to cut one's stick 1235; 1419
to stick to the point 1645
to stick to one's word 1757
to go upon stilts 1472
stilted 1472
to cause astir 1172
with a foot in the stirrup 1470
to have one's foot in the stirrup 1647
a stirrup-cup 1573
stock and block 1482; over - 612
to have -, to place on the stocks 1459; 1545
against one's stomach 253; 632
to throw one's stone to the pile 388
stone-blind 1469
the stool of repetances 1797
between two stools one falls to the ground
1479
to put a stop(per) on - 1378; 1483
a storm in a teacup 1487
stowaway 201
to talk in a high strain 1542
dying strains 1812
a strange fish 80; 1266
strap-oil 1411
nota straw 1431
not sit there to pick straws 1641
to pick up one's strength 1598
to have a p. on a string 981
to harp always on the same string 6
to string; to put on a string 1015
to have several strings to one's bow 240
to keep stroke 1403
the stroke of mercy 477
to do a good stroke (of business) 1400; 1405
not do a stroke of work 1462
to stuff a p. up with - 320; 1734
a stumbling-stone 20
to live in great style 1452
to worship the rising sun 1795
born un Sunday 1798
to surmount the difficulty 262
one swallow does not make a summer 877
the swan song 1812
to swear by all that is sacred 664; 892
in the sweat of thy brow 1817
make a clean sweep 1361a
the sword of Damocles 1809
to put to the (edge of the) sword 815
to build a tabernacle 1507
the tables are turned 191
4.11

to change one's tack 213
thereby hangs a tail 1085
to turn one's tail to the manger 1196
look like the tail-end of a bad road 1161
to take in a person 147
to take on 776
to stick to one's tale 1497
to tell tales out of the school 1371
talk is talk but money buys land 1271
to talk through one's throat 1 105 a
tall of his inches 824
as tall as a tree 242
tantalization 1516
armed up to the teeth 1513
to cast something in a p.'s teeth 1109; 1654
to set one's teeth1381
I (can) tell you 277
a tempest in a teapot 1482
to pitch one's tent 1507
to be on uneasy terms with — 1650
to put to the test 1536
to stand the test 1536
to render thanks to — 309
not be all there 1416
to be thick with a p. 322
through thick and thin 323
set a thief to catch a thief 1675
thin as a lath, a hurdle, a lark 1012
the third time is lucky 372
thirteen to the dozen 313
an unbelieving Thomas 1527
men cut large thongs of other men's leather
1313
a thorn in the flesh 336
to sit upon thorns 849
thought is free 449
to cut the thread of a p.'s life 957
to lose the-thread 361
to hang by a (thin) thread 363
to cut one's own throat 506
it sticks in his throat 1603a
to have a p. under one's thumb 383
to thwart a person 395
a thwarting 1489
on tick 1249
to have a tile off 105 7
time discloses (reveals) all things 1530
time is money 1531
to keep time 1403
to have tin 1078
to make one's ears tingle 1179
tit for tat 939; 1088
tittle-tattle 1270
to toady 1060
Ito-day, you to-morrow 607
to tread on a .'s toes 1522
to change one's tone 1542
to give the tone 1541
to have one's tongue well hung 1540
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the tooth of time 1512
top-hole 1238
a top-up 60
to have torn it 1603
to be touched in the head 997
to pack up one's traps 165
remove an old tree 229
such the tree, such the fruit 85
trial-piece 1282
to do the trick 933
to playa trick upon one 1551
to put a trick on a p. 1213; 1248
for a (mere) trifle 1276
to trim one's sails accordingly 1775
to trip one up 1648
true and faithful 673
to play out one's trumps 1552
to call the tune 1541
not serve one's turn 882
to turn out a p. 321
to turn out badly 1423
the tables are turned 619
it's tweedledum and tweedledee 1262
unknown, unloved, — unkissed 1140
to be up to something 1359
to bring into use 1813
to be at variance with — 1184
with a vengeance 28
to vent one's anger, — spleen on a p. 105
to be versed in — 354
the vessel of the Danaids 1577
the vials of wrath 422
to nourish a viper in one's bosom 44
to make a virtue of necessity 1122
to be (come) in vogue 1813
a voice crying in the wilderness 1473
the have a voice in the chapter 765
to lie in wait for a p. 1002
to wait upon a p. hand and foot 577
to follow in a p.'s wake 1794
to make a p. walk the plank 1653
to go to the wall 424
to have something in one's wallet 1029
a warm man 325
have been in warmer corners 1684
it did not wash 505
to cast water into the Thames 1701
all the water of the sea (etc.) 1709
of the first (purest) water 1707
to be for all waters 1026
the broad way 1718
the king's way 1719
the way to Hell is paved with good intentions
1720
to go the way of all earth (flesh) 1721
not see a way out 439

to attack a p. on his weak side 1811
a weathercock 1745
wedding 1038
to weep copiously 1549
to weigh one's words well 519
weighed and found wanting 496
to be well-to-do 332
to wet one's whistle, - throttle 837
to tell a p. what is what 1669
to wheedle 1243
to get the whip-hand of a p. 1638
a whipping-boy 1800
he may whistle for it 426; 1625
don't whistle before you are out of the wood
613
a white crow 1298
to give a p. a wigging 1561
to get wind of-1111
wind of doctrine 1744a
who sows the wind will reap the whirlwind
1741
to turn with every wind 1745
to know which way the wind blows 1740
to fight windmills 1747
to have windmills in one's head 1058
huge winds blow on high hills 230
to throw to the winds 1742
a wind-sucker 887
good wine needs no bush 1733
to be in one's own wing 1730

to burn one's wings 728
to take forty winks 1556
to give a wipe 1461
wisdom bought by experience 1344
a wolf in sheep's clothing 1754
to cry wolf 67
howl with the wolves 683
to be out of the wood 188
to reach the woolsack 908
a word to the wise is enough 1605
empty words don't fill the pocket 1271
to come to high words 1760
after work done repose is sweet 94
to make short work of - 1047
he that will not work (etc.) 1724
all the world and his wife 702
to be worsted (by a p.) 50; 153
to write home about (nothing to -) 683a
to go wrong 1423
to go to the wrong shop 389
to wrong a person 865
to spin a yarn 244
in a year and a day 700
in the year one, - dot 1130
to be not born yesterday 503
to bring under the yoke 725
to shake off the yoke 725
the days of yore 1138
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3 DUITS

aller Tage Abend ist noch nicht gekommen
300
abfertigen (jem. -) 52
abgedroschen 49
abgefasst sein 121
eine abgekartete Sache, ein abgekartetes Spiel
353
abgemacht sein 156
ein abgesagter Feind 484
es auf einen abgesehen haben 1608
abgetakelt 53
in Abrahams Schoss sitzen 35
abrutschen 1776
abtrumpfen (jem. -) 56; 1552
zum Abzug blasen 55
Achillesferse 38
einen ober die Achsel ansehen 1380
von Adam her (verwandt) 43
den alten Adam ausziehen 43
Af en (einen -) haben 10
Ahnung (keine - haben von etwas) 166
Akt nehmen von einer Sache 66
Allerweltsfreund 70
Almosengeben armet nicht 1
das Alpha and (das) Omega 72
etwas alle machen 1420
alt wie Methusalem 1045
so alt wie die Welt 1181
altfränkisch 358
immerzu auf einem Amboss schmieden 6
wie Amen in der Kirche 75
Ammenmärchen 1270
einen anfahren 776
guter Anfang is halbe Arbeit 150
anführen (einen) 147
angeheitert 10
angeschrieben (gut -, schlecht -) sein 11;
(schwarz -) 854
von Angesicht zu Angesicht 12
in Angriff nehmen 1545
ankern auf etwas 76
Anklang finden 1716
ankreiden (einem etwas -) 14
libel anlaufen 921
von anno dazumal, - anno Tobak 1130
anschmieren (jem. etwas -) 17
man sieht es ihm nicht an 21
ohne Ansehen der Person 22
Anstoss nehmen 19
Stein des Anstosses 20
etwas anzetteln 1545
im Anzug sein 1532
Apfel der Zwietracht 1557
der Apfel fállt nicht weit vom Stamme 85
in den sauern Apfel beissen 86

auf der Apostel Pferde reiten 82
apostoliren 82
es ist aus der Apotheke 83
Appell (der Hund hat -) 84
nach getaner Arbeit ist gut ruhen 94
wie die Arbeit, so der Lohn 993
wer nicht arbeitet, soil auch nicht essen 1724
ohne Arg 413
kein Arg daran haben 413
Argusaugen 96
arm wie Hiob 716
es ist eine arme Maus, die nur ein Loch hat
440
etw. aus dem Aermel schütteln 1073
einem etw. auf den Aermel binden 1076
Art lässt von Art nicht 31
Art (dass es eine - hat) 28
aus der Asche erstehen - aufsteigen 103
Aschenbrödel 102
einem die Aspekten stellen 1237
Ast (sich einen - lachen) 27
wieder zu Atem kommen 1598
wenig auf sich haben 974
aufbegehren 1174
alte Bilder auffrischen 840
aufgeboten sein 444
aufgelegt sein 685
aufgeschoben ist nicht aufgehoben 1564
aufschneiden 1173
das wird ihm sauer aufstossen 1165
sich aufstützen 1166
wieder auftauchen 1706
einem einen Auftritt machen 1338; 1456
einen aufziehen 1163
wie seinen Augapfel hüten (jem. -) 87
Auge um Auge (etc.) 1150
ein Auge auf einen haben 1154
das Auge des Herrn (etc.) 1152
(der Gefahr etc.) ins Auge schauen 1133
einem in die Augen stechen 1134
seine Augen sind grosser als sein Magen 1132
einen Augiasstall misten 104
einen (aus)bräunen 1561
ein Ausbund von Gelehrsamkeit 883
Ausdauer gewinnt 13
ausgehen wie das Hornberger Schiessen
1098; 1395
ausgekocht 1562a
wie ausgetauscht 193
auskommen 407
sein Auskommen haben 139; 332
mit ihm ist kein Auskommen 924
aussehen wie ein Topf voll Mäuse 1161
unter Autorität (eines Notars etc.) 1186
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Babel (das neue -) 112
back brassen, - legen) 122
Backfeige 1160
das Bad austragen müssen 794
einem ein (schlimmes) Bad anrichten 856
einander den Ball zuschlagen 125
durch die Bank 130
unter die Bank werfen 132
sicher wie die Bank 133
einem um den Bart gehen 1243
einem etw. in den Bart reiben 1109
wer da bauet an den Strassen (etc.) 1533
das kann nicht durch den Baum gehen 178
alte Bäume sind schwer zu verpflanzen 229
hohe Bäume fassen viel Wind 230
die Bäume wachsen nicht in den Himmel
hinein 1694
baumstark 242
in Bausch and Bogen (verkaufen) 1323; 1661
wohl begonnen ist halb gewonnen 150
behaftet sein mit etwas 132
auf seinen fünf Augen beharren 1497
einem ein Bein stellen 1648
beinahe bringt keine Mücke um 545
die Beine in die Hinde nehmen 536
es müssen starke Beine sein die gute Tage
können ertragen 163
mit den Beinen läuft men nicht in den Himmel
875
gutes Beispiel, gute Nachfolge 1666
bekannt wie ein bunter (scheckiger) Hund
646
der Berg hat eine Maus geboren 168

wenn der Berg nicht zum Propheten kommt
etc. 169
einem goldene Berge versprechen 170
berufen (einen -) 160
viele sind berufen (etc.) 479
beschlafen (sich ober etwas -) 174
gut beschlagen sein 689
neue Besen kehren gut 181
besorgt um seine Haut 547
besprechen (einen -) 160
besser auf halbem Wege umkehren (etc.) 555
auf etwas bestehen 1447
auf seinem Kopfe, seinem Schein bestehen
1497
bete werden, - machen 144
wie du dein Bett machst, so magst du
darauf schlafen 138
bewandert 354
am Tage bigott, des Abends flott 766
etw. hinter die Binde giessen 837
eine Birne für den Durst 91
ich blase (huste, pfeife, male) dir was 1014
blasen 443
keine blasse Idee, - Ahnung haben von
etwas 166
man heisst keine Kuh Blässlein (etc.) 839
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das Blatt hat sich gewendet 191; 193
kein Blatt vor den Mund nehmen 329
blechen 289
eine blaue Bohne 195
blauen Montag machen 196
Blaustrumpf 197
der böse Blick 1154
eine blinde Henne findet wohl ein Korn 838
bei den Blinden ist der Einäugige König 202
ein blinder Lärm 67
blink and blank 270
durch die Blumen sprechen 1589
Blut ist dicker als Wasser 203
boses Blut machen 204
einen bluten lassen 205
Boden gewinnen 1584
der Bogen will nicht immer zu gespannt
stehen 239
mehrere Sehnen an seincm Bogen haben 240
nicht die Bohne 123
wenn die Bohnen blühen 233
die Bombe ist geplatzt 227
der beste Bote, wenn man selber geht 211
der hinkende Bote komt hinterdrein 212
brach -, in der Brache liegen 266
ein Brandbrief 271
einen braun u. blau schlagen 238
brechen mit jem. 275
ein Kerl von Brei 711
in die Bresche treten 276
das steht auf einem anderen Brette 1526
die Altesten Briefe haben 278
wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe
284
wenn man kein Brot hat soli man Kuchen
essen 283
in die Broche gehen 382
einem die Brücke treten 210
du bist mir der beste Bruder auch nicht 279
die Brühe davon haben 290
einen in seiner eigenen Brühe kochen lassen
1422
einem eine Nachricht brühheiss zutragen
1620
reden wie ein Buch 215
ein Buch mit sieben Siegeln 216
die Büchse der Pandora 357
in die Büchse blasen müssen 179
den Buckel salzen (jem. -) 61
dass soll ihm in die Bude lecken 304
sein Bundel schnüren 185
es zu bunt machen 237
in seinen Busen greifen 560
sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen
735

für ein Butterbrot (kaufen) 1276
Butterbrot fállt auf die Butterseite 25 7
es will nicht buttern 259

Charybdis entfliehen and in die Scylla geraten
1390
da ist Chrisam u. Taufe verloren 254
ein grosser Christoph 1481
in contumciam verurteilen 1606
aufs Dach regnen 304
einero etwas aufs Dach geben 304
auf den Dächern predigen 307
alles schon dagewesen 1118
wieder auf dem Damme sein 1286
Danaidenfass 1577
einem Dank wissen 309
einem den Daumen aufs Auge setzen 1221
einem die Daumenschrauben anlegen 386
Deutsch reden 429
sein Dezem bekommen 1612
es, - etwas dick haben 292; 325
sich dick machen 324
durch dick and di nn 323
dicke Freunde 322
das dickste Ende kommt nach 992
es sind Diebe in der Nähe 755
einem Diebe ist bos stehlen 1471
ungebetener Dienst hat keinen Dank 318
ein Dorn im Auge 355
Dragoner 373
den alten Dreck aufrühren 840
der dreizehnte im Dutzend 313; 1439
ein Duckmäuser 766
die dummsten Bauern haben die dicksten
Kartoffeln 461
sich dunne machen 1413
eine durchgestochene Sache 353
einen durchhecheln 618
einem ebenbürtig sein 415
einen um die Ecke bringen 638
Eckensteher 1233
aus dem Effeff 1238
besser ein halbes Ei als gar keines 176
das Ei will klüger dann die Henne sein 401
ein dickes Ei mit einander haben 841
wie aus dem Ei geschält 1319
etw. mit einem Eide bekräftigen , erhärten
1460
die Eierschalen noch hinter den Ohren haben
359
ein Kuchen and ein Mus sein 841
einbrocken (jem. etwas -) 119
wer es einbrockt, mag es auch ausessen 736
einstehen für 695
einem etw. eintränken, einreiben, einpfeffern
694
eintreten für jem. 276
dem Eis einer Nacht vertrauen 688
das Eisen schmieden dieweil es heiss ist 691
ein Eisenfresser 692
in seinem Element sein 408

in der. elften Stunde 409
das End muss den Last tragen 406
da ist das Ende von weg 405
es geht ein Engel durchs Zimmer 337
eine fremde Ente im Loch 396
entweder - oder 792
sich ergeben 661
wer sich selbst erhöhet (etc.) 1600
erpicht auf etw. sein 609; 1555
einen nicht erriechen können 999
der erste im Boot hat Wahl vom Ruder 251
da hab ich dich ertappt 799
Eselsbrücke 416
in seinem Esse sein 368; 1127; 1337
einem etwas in der Suppe zu essen geben 285
jeder halt seine Eule für einen Falken 1559
eine Eule fangen 1560
es ist nicht alles Evangelium, was die Leute
reden 414
einen Faden spinnen 244
alle Tage ein Faden macht des Jahres ein
Hemde 366
den Faden verlieren 361
jem. am Faden, an der Leine haben 981
an einem Fädlein hangen 363
in die Falle gehen 728
jemand Fallstricke legen 915
die Farbe wechseln 1326
ohne die Farbe zu wechseln 200
mit der Farbe herausrücken 812
ein andres Fass anstechen 1568
fasten ist nicht Brot sparen 1576
auf eigene Faust 679
einen lehren von der Faust zu gehen 572
sich ins Faüstchen lachen 1682
eine gute Feder führen 1220
einem eine Feder durch die Nase ziehen 1110
Federn lassen 1582
einem die Federn lesen 1243
sich mit fremden Federn schmücken 1594
einero die Feige weisen 1552
das Feld ist frei 616
einen aus dem Felde schlagen 1585
aus hohen Fenstern sehen 1699
Fersengeld geben 536; 878
jem. sein Fett geben 1612
sein Fett schwimmt immer oben 538
vom eigenen Fette zehren 1610
fette u. magere Jahre 701
einem Feuer unter den Schwanz machen
1685
die Feuerprobe bestehen 1687
Fiasco machen 419
sich nicht aus dem Haufe finden können 1546
den Finger auf etw. legen 1619
jem. um den kleinen Finger wickeln können
1622
etw. durch die Finger sehen 1623
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die Finger jucken mir 715
sich die Finger, — den Mund verbrennen 1624
zwei Finger an einer Hand sein 578
etw. an den Fingern haben 384
etw. aus den Fingern (dem kleinen Finger)
saugen 385
mit Fingern auf einen weisen 1621
eine Aegyptische Finsternis 387
Firlefanz 79
der Fisch wil dreimal schwimmen 1629
er ist nicht Fisch noch Fleisch 1628
fix and fertig sein 746
die Flagge deckt die Ladung 1633
die Flagge streichen 1634
Flausen machen 1436
die Fleischtópfe Aegyptens 1635
flicken 933
einem eine Fliege wegfangen 1638
nicht da sein um Fliegen zu fangen 1641
die Flinte ins Korn werfen 186
die Flitterwochen 1751
Fldhe hiiten 1063
in Fluss kommen, — bringen 371
in Folio (ein Narr —) 427
frank and frei 428
frech wie Oskar 291
frei Schiff, frei Gut 1633
ein Fremdling in Jerusalem 1676
es gefressen haben 1227
Freunde in der Not (etc.) 1678
auf frischer Tat 631
friss, Vogel, oder stirb 792
Front(e) machen 431
an der Frucht erkennt man den Baum 241
verbotene Fruchte 1680
Fuchs 145
da kommt der Fuchs zum Loche heraus 25
der Fuchs wechselt das Haar (etc.) 1673
wenn der Fuchs die Passion predigt (etc.)
1674
Fi chse mit Fi chsen fangen 1675
fuchsen 145
unter der Fuchtel stehen 1236
kurze funfzehn machen 1047
die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang
165
auf grossem Fusse 1340; — leben 1651
auf gespanntem Fusse 1650
mit jem. uber den Fuss gespannt sein 1650
festen Fuss fassen 1646
einen Fuss im Amte haben 1647
einem den Fuss auf den Nacken setzen 1649
was am Galgen vertrocknen soll, ersäuft in
keinem Wasser 447

Galgenaas, -ast, -strick, -vogel 436
die Galle läuft ihm über 435
seine Galle ausschütten 435
einen unterm Gaumen halten 383
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geben is seliger denn nehmen 1771
gebet dem Kaiser was des Kaisers ist 777
einem die zehn Gebote ins Gesicht schreiben
445
Gedanken sind zollfrei 449
auf meine —, eigene Gefahr 1320
einem ins Gehege kommen 393
es ist da nicht geheuer 1244
es, gekt. so lange es geht 1659
wie es geht und steht 1309
der Geist ist willig (etc.) 452
dienstbare Geister 454
Geiz ist die Wurzel alles Uebels 502
das gute Geld dem bilsen nachwerfen 466
kein Geld, keine Schweizer, — Waare 467
die Gelegenheit beim Schopf fassen 468
den Gelehrten ist gut predigen 1605
geliefert sein 121
viel geloben and wenig geben etc. 162
es auf einen gemünzt haben 475
aufs Geratewohl 235; 1006
in allen Sätteln gerecht sein 1026
ins Gerede kommen 1538
das Gericht hegen 1617
in gutem (schlechtem) Geruche stehen 1312
ihm gesagen lassen 500
geschehen ist geschehen 450
kleine Geschenke erhalten die Freundschaft
481
einem geschenkten Gaul sieht man nichts ins
Maul 1191
ins Geschirr gehen 438
sich ins Geschirr legen 1544
durch Geschlechter hindurch 1182
viel Geschrei and wenig Wolle 483
gesegneten Leibes 499
ein gespickter Beutel 486
Gestank fur Dank 1458
nicht von gestern, — heute sein 503
gestrenge Herrn regieren, — leben nicht lange
630
ein geräumiges Gewissen haben 1334
gewichst 568
gewiegt sein in etwas 354
der erste Gewinn ist Katzengewinn 493
sich kein Gewissen aus etwas machen 140
gewogen and zu leicht gefunden 496
Gewohnheit ist die andere Natur 498
wie gewonnen, so zerronnen 497
mit gezwungenen Hunden ist übel jagen 650
weder Gicks noch Gacks wissen 1519
Gift and Galle speien 435
darauf kannst du Gift nehmen 340
ein Gimpel 712
ein Gläschen zum Zuspitzen 60
wer ein gläsernes Dach hat, muss nicht auf
andere Hauser mit Steinen werfen 507
glatt eingehen 821
dran glauben mussen 471

gleich and gleich geselit sich gern 469
gleiche Breder, gleiche Kappen 1062
kein Glied rühren können 1618
einem in den Gliedern liegen 937
etw. an die grosse Glocke hangen 818
wissen wo die Glocken hangen 819
Glossen machen zu etwas 508
auf gut Glück 1006
Glück im Spiel, Ungluck in der Liebe 473
mit der Glückshaube geboren sein 620
Glückskind, -pilz, -vogel 474
einem den Gnadenstoss geben 477
es ist nicht alles Gold was da glänzt 517
einen in Gold fassen 518
goldene Apfel in silbernen Schalen 89
mit einer goldenen Angel fischen 1792
seine Worte auf die Goldwaage legen 519
den Gottlosen gehort die Hefe, - die Neige
531
Gras darüber wachsen lassen 521
ins Gras beissen 1773
etwas im Griff haben 581; 1402
wer andern eine Grube gräbt (etc.) 904
mir wurde grün and gelb vor den Augen 526
bei Mutter Grün schlafen 623
die grüne Seite 528
grünes Holz, grosse Hitze 678
Grütze -, Zwirn im Kopfe haben 1029
allzu gut ist liederlich 511
aller guter Dinge rind drei 372
sich gütlich -, zu Gute tun 206; 512
Haare auf den Zähnen haben 542
Hab and Gut 601
zu der Hacke (k)einen Stiel finden 1075
der Hafer sticht ihn 288
seinen wilden Hafer säen 590

von guter Hand 561
zur Hand 568
die Hand auf etwas legen 564
die Hand fibers Herz legen 559
die Hand in den Busen stecken 560
wenn die eine Hand die andere wäscht (etc.)
563
seine Hände von etwas rein waschen 579
seine Hände in Unschuld waschen 580
einem in die Hände spielen, - arbeiten 732
Handel and Wandel 576
Handel hat Wandel 1602
jem. auf (den) Hinden tragen 577
Hand u. Handschuh sein 841
den Handschuh hinwerfen, - aufheben 583
neunerlei Handwerk, achtzehnerlei Ungluck
73
sich hingen an einem wie eine Klette 817
Hans Dampf in allen Gassen 1228
Hans Wurst 708
Hansel im Keller 588
einen hänseln 1015
etw. auf ein Härchen wissen 1276
einen in Harnisch bringen, - treiben 592
wissen wo der Hase liegt 1672
da liegt der Hase im Pfeffer 827; 834
das Hasenpanier annehmen, - aufstecken 605
die Haube steht ihr schief 476
einen über den Haufen schiessen 1185
über eines Haupt schweben 660
aus dem Häuschen sein 976
aus der Haut fahren, - springen 1583
Havarie erleiden 105
ein Hecht 883
über Hecken and Grabern 612
das Heft in der Hand haben 606
heimstückisch 478

der Hahn im Korbe 541

einem etwas heimzahlen 175

einen roten Hahn aufs Dach setzen 540
das hat einen Haken, - eine Nase; - einen
Hund, - Knoten 798
manchen Haken haben 1656
da sitzt der Haken, der Knoten 827; 834
Hals über Kopf 641 a
halb and halb 553
es bis an den Hals haben 158
einem den Hals kosten 554
jem. einen auf den Hals laden 304
einen auf dem Halse haben 1171
es mit einem halten 675
dass dich der Hammer! 556
unter den Hammer kommen 557
Hand über Hand 575
einem an die Hand gehen 569
jemand etwas an die Hand geben 566
aus der Hand in den Mund leben 558
etwas hinter der Hand haben 567
in der toten Hand 562
in die Hand (Hände) arbeiten 571

mit der heissen Nadel nahen 611
mit dem Helm geboren sein 620
das Hemd ist mir naher als der Rock 621
den Henker davon haben 290
Henkermahlzeit 437
einen herausstreichen 1175
eigner Herd ist Goldes wert 544
den grossen Herrn spielen 537
mit Herz and Seele 600
einem ein Herz geben, - einstecken 593
das Herz auf der Zunge haben 594
wes das Herz voll ist, des geht der Mund über

595
aus seinem Herze keine Mordgrube machen
597
heute mir, morgen dir 607
Himmel u. Erde (Holle) bewegen 622
im dritten, - siebenten Himmel sein 624
unter freiem Himmel schlafen 623
zum Himmel schreien 625
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der Himmel hangt ihm voller Geigen 1756
etw. in sich hineinfressen 1603a
auf beiden Seiten hinken 635
es hinkt keiner an eines andern Fuss 1778
sich auf die Hinterbeine stellen 1265
hinterhältig 40
hinterrücks 40
eine Hintertür offen behalten 41
Hinz and Kunz 702
Hiobsbote, -geduld, -post 716
hitzig 118
hitzig hinter etwas her sein 609
hoch and teuer schwören 664
Hochmut kommt vor dem Fall 665
jem. den Hof, - die Cour machen 640
von hoher Hand 565
auf höhern Befehl 563
eine Hdllenlärm 955; 1723
wo man Holz haut, fallen Spine 551
jem. mit Holzbirnen traktieren 680
auf dem Holzwege sein 1239
da ist Hopfen u. Malz verloren 254
wer horcht an der Wand (etc.) 1004
über eines Horizont gehen 1224
sich die Hörner ablaufen 590
einem Hörner aufsetzen 669
die Hörner einziehen 1387
die Hosen anhaben 280
heute Hosianna (etc.) 671
weder Hott noch Hist wissen 672
mit jem. ein Hühnchen zu rüpfen haben 92
einem auf die Hühneraugen treten 1522
in Hülle and Fülle 909; 1636
auf den Hund kommen 916
da liegt der Hund begraben 834
wie der Hund auf dem Heu 1796
ins wilde Hundert streichen 652
das Hundertste ins Tausendste werfen 652
vom Hundertsten ins Tausendste kommen
549; - geraten 1180
hundsmüde sein 154
Hunger macht rohe Bohnen suss 657
der Hunger ist ein scharfes Schwert 658
am Hungertuche nagen 1763
es ist gehüpft wie gesprungen 282
den Hut auf elf, - halber zwölf setzen, tragen
636
unter dem Hute spielen 637
hate dich vor den Gezeichneten 490
er hat es in sich, wie die Ziege das Fett 189
Ja and Amen sagen 698
einem Jackenfett geben 417
der wahre Jakob 723
unters Joch bringen 725
alle Jubeljahre mal 667
rufe nicht Juchhe ehe du über den Graben bist
61.3
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die Zunge juckt ihm 715
Judas; Judaskuss, -streich 724

der Kachelofen steht in der Stube 305
um des Kaisers Bart streiten 778
das goldene Kalb anbeten 739
das fette Kalb schlachten 740
mit fremdem Kalbe pflügen 741
wenn's Kalb ersoffen ist, deckt der Bauer den
Brunnen zu 738
dem Kalbsfelle folgen, - gehorsamen; z um
Kalbsfell schwören 743
in meinem Kalender steht nichts davon 220
kalte Fragen, - Possen 872
über einen Kamm scheren 744
einen auf die Kandare reiten 1457
Kannegiesser, -giesserei 1534
Kapital aus etwas schlagen 1086
einen kapitein 757
einem das Kapitel lesen 757
einen kapores machen, - setzen 758
einem auf die Kappe geben 417
die Kappe verschneiden 1603
ein Karpfenmäulchen machen 1287
einem in die Karten gucken 730
Kasperle 708
die Kastanien aus dem Feuer holen 761
einen Kater haben 771
dann hat's die Katze getan 298
fur die Katze sein 1247
der Katze die Schellen umhängen 765
die Katze im Sacke kaufen 767
k
eine gebrühte Katze scheut auch das ka
Wasser 1710
bei Nacht sind alle Katzen grau 773
den Katzenjammer haben 771
viel auf dem Kerbhoiz haben 782
jem. auf dem Kieker haben 1632
das Kind mit dem Bade ausschütten 794
mit Kind and Kegel 686
weder Kind noch Kegel haben 793
Kind noch Kücken 793
Kinder sind Gottes Segen 796
von Kindes Beinen an 797
die Kirche im Dorf bleiben lassen 783
einen kirre machen 5 72
der Klager hat wohl (etc.) 805
klamm sein 1763
einen Klaps haben 1057
Kleider machen Leute 810
das kommt mir nicht an die kalten Klei Ier
811
einen klein, zahm machen 809
wer das Kleine verschmäht, ist des Gros sen
nicht wert 809a
Kleingeld nehmen 402
einem aus der Klemme -, aus der Pats the
helfen 269

bei der Klinge bleiben 1645
einen über die Klinge springen lassen 815
knauserig -, knickerig sein 886
die Knife and Fife weghaben 1026
den Knoten lösen, - durchhauen 835
einem ein Knüppel zwischen die Beine werfen
1731
mit dem Knüppel unter die Hunde (Sperlinge)
werfen 837a
zu Kochstücken hauen 1205
Kohl machen, - reissen 857
wie auf glühenden Kohlen sitzen (stehen) 849
einem feurige Kohlen aufs Haupt sammeln
850
wer zuerst kommt mahlt zuerst 1008
die Köningsstrasse, der Königsweg 628
aus dem Konzept bringen, - kommen 1498
den Kopf heben, - aufrichten 662
den Kopf aufsetzen 659
der Kopf wirbelt, - schwindelt mir 663
einem den Kopf waschen 1023
Kopf oder Schrift 901
einen Korb bekommen 198; 862
das ist ein andres Korn 1526
das Korn von der Spreu trennen 737
jem. (etw.) auf dem Korn haben 1632
nicht koscher 876
unser Herrgott hat mancherlei Kostganger
870
Krabben fangen 1417
etw. im Kragen haben 1499
eine Krähe macht keinen Winter 877
es kräht kein Hahn danach 539
kraus Haar, kraus Sinn 462
bei einem in der Kreide stehen 888
mit doppelter Kreide anschreiben 889
einem em n Kreuz nachschlagen 900
zu Kreuze kriechen 1259
er liesse sich um einen halben Kreuzer schinden 342
kreuzfidel 1127
kritteln 1436
Krokodilstränen 893
seinem Werke die Krone aufsetzen 895
einem an die Krone greifen 896
der Krug geht so lange zu Wasser, bis er
bricht 899
in des Teufels Küche geraten sein 614
ja Kuchen! 845
Küchenmeister, -peter 706; 712
hol's der Kuckuck 842
Kunst macht Gunst 905
kurz and bündig 863
einem kurz halten 864
zu kurz kommen 866
zu kurz schiessen 867
kurz angebunden sein 868
den Kürzern ziehen 404
sich kuschen 843

labet sein 144
sich einen Ast, einen Buckel lachen 209
lachen wie ein Töpfer der umgeschmissen hat
913
wer zuletzt lacht, lacht am besten 914
einen lackieren, leimen 1604
eine volle Lage geben 911
auf Lagerwall geraten 916
nach der Lampe riechen 919
das Land der Verheissung 922
ländlich, sittlich 1735
wer lang hat, lässt lang hangen 272
langatmig 46
eine Lanze brechen mit jem. 928
ein Lappen von neuem Tuch an ein altes
Kleid 929
durch die Lappen gehen 1033
Lärm blasen, - schlagen 67
ein Lärm wie in der Judenschule 719
lässliche Sünden 1219
mit der Latte laufen 997
auf der Lauer liegen 1002
sich wie ein Lauffeuer verbreiten 1686
den Laufpass geben, - erhalten 236; 1216
ein Lauscher 1005
er hat läuten horen, aber nicht zusammenschlagen 819
Leben in die Bude bringen 953
sein Leben einbüssen 547
leben and leben lassen 956
den Lebensfaden abeschneiden 957
Lebkuchen austeilen 287
vom Leder ziehen 940
die Schüssel leer finden 648
Lehrgeld geben 941
den Leidenskelch leeren 973
die Leier niederlegen 967
einen leimen 1604
Leimsieder 378
an einer Leine ziehen 977
über einen Leisten schlagen 942
einem eine Lektion, die Leviten, das Kapitel
lesen 950
der Mensch denkt, Gott lenkt 1736
die Letzten werden die Ersten sein 912
einen hinters Licht führen 1554
sein Licht nicht unter dem Scheffel stellen 960
lichterloh brennen 961
Liebe macht blind 965
lieben Kindern gibt man viel Namen 969
ein Liedchen von etw. singen können 734
Bruder Liederlich 962
mit dem linken Bein zuerst aufstehen 141
lass deine linke Hand nicht wissen, was die
rechte tut 982
einen links liegen lassen 983
eigen Lob stinkt 987
einen loben durch ein eichen Brett, - durch
den granen Klee 1175
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man soli den Tag nicht vor dem Abend loben
1275
ein Loch in den Mond bohren 1124
ein Loch im Kopf haben 433a
ein Loch stopfen 441
er macht hier ein Loch zu and dort wieder
eins auf 441
auf dem letzten Loche pfeifen 78
da geht der Tanz los 1260
da ist das Wetter los 1260
das Los ist mir gefallen aufs Liebliche 1418
losfahren 1174
im Lote sein 535
der Lówenteil 943
einen an die Luft setzen 321
Luftschldsser bauen 1001
logen dass sich die Balken biegen 816
ein Lügenprophet 1283
er logt, dass ihm der Kopf raucht (etc.) 966
wo Luks Bier holt (er weiss -) 36
Lunte riechen 988
ein lustiger Bruder, - Kumpan 430
mager wie ein ausgenommener Hering 1012
dem Mammon dienen 1016
ein Mann, ein Wort 1017
seinen Mann stehen 1446
Manns genug 1022
den Mantel nach dem Winde hangen 682
etw. mit dem Mantel der Liebe zudecken
1024
wenn man von dem Markte geht (etc.) 1027
markten and feilschen 998
eine geschäftige Martha 1030
Mass and Ziel setzen 1190
ich will Matz (Hans) heissen wenn
345
wo Matz nach Hefen geht (er weiss -) 36
das Maul nach der Tasche richten 1523
dastehen wie aufs Maul geschlagen 1059
er kann sich's Maul wischen 1625
einem eine Maulschelle geben 1082
es ist Maus wie Mutter 282
es ist eine arme Maus (etc.), zie bij arm
Mäuschen fangen 1290
es will alles mausen, was von Katzen kommt
1084
Mäusenester im Kopfe haben 1085
das Meer hat nicht Wasser genug um (etc.)
1709
unumwunden seine Meinung sagen 329
es hat alles seinen Meister 111
viel in die Milch (in die Suppe) zu brocken
haben 1037
alle Minen springen lassen 589
ein Mischmasch 704
mitnehmen (einen -) 147
noch ein Wort mitzureden haben 75b
einen Mohren bleichen, - weiss waschen 1069
...
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molum sein 995
Moos haben 1078
einem Mores lehren 1066
Morgenstunde hat Gold um Munde 1068
in Morpheus' Armen liegen 1070
aus einer Mucke (Fliege) einen Elefanten
machen 1080
einen ausschicken um Muckenfett 306
einem nach dem Mund sprechen, reden 1060
mundig sein 1061
ein gutes Mundstiick haben 1540
etw. fur bare Munze nehmen 1087
jem. mit gleiche Munze zahlen 1088
Miissiggang ist des Teufels Ruhebank 938
sein Mutchen kuhlen an jem. 1052
mit der Muttermilch einsaugen 1053
mutter-allein 1054
seine Miitze schief aufhaben 226; 476; 1090
ein guter Nachbar in der Not ist besser als ein
ferner Freund 294
eine Nadel in einem Haufe Heu suchen 1046
einen hohen Nagel haben 654; 1699
ein Nagel zu meinem Sarge 1099
etw. an den Nagel hangen 754
den Nagel auf den Kopf treffen 1433
einem zu nahe kommen, - treten 1094
ein Narr kann mehr fragen (etc.) 455
einen zum Narren haben, - halten 457
den Narren spielen 458
je mehr Narren, je mehr Gelächter 1790
einen am Narrenseil führen 994
etw. in die Nase bekommen 1111
die Nase rümpfen 1112
mit langer Nase abziehen 1113
einem eine (wächserne) Nase andrehen 1115
einem etw. unter die Nase reiben 1109
einem in die Nase stechen 1134
wer seine Nase abschneidet (etc.) 1116
nassauern 806
Natter (es ist eine -) im Grase 45
Natur geht vor Lehr 1100
das ist ihm zur zweiten Natur geworden 1101
was kann von Nazareth Gutes kommen 1102
einem einen blauen Nebel vormachen 1299
bei Nacht and Nebel ausrücken 1124
eigen Nest ist stets das best 1162
Nesthäkchen 607
Jungfer Neugier 1
wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren 697
wo der Zaun am niedrigsten ist (etc.) 1388
am Nimmermehrstag 726
wenn Not an 'n Mann geht 1121
aus der Not eine Tugend machen 1122
in der Not erkennt man den Freund 1123
einen Notgroschen zurücklegen 91
eine putzige Nudel 1266
null and nichtig sein 1129

dreimal genullt haben 823
eine harte Nuss zu knacken geben 1125
die Oberhand haben, - gewinnen 263; 1183
das Oberste zu unterst werfen 1172
Oberwasser haben 930
die Ochsen hinter den Pflug spannen 1196
es ist kein Oel in seiner Lampe mehr 1135
er hat zu viel Oel auf die Lampe gegossen
1136
offenes Spiel spielen 731
ein öffentliches Geheimnis 1289
jemandes Ohr haben, - gewinnen 1158
jem. übers Ohr hauen 682; 1104
das rechte Ohr klingt (singt) mir 1179
sich etw. hinters Ohr stecken 1159
einem die Ohren reiben, - warm machen
1178
die Wande haben Ohren 1089
Ohrfeige 1160
zu Olims Zeiten 1138
Ost, Süd, West, daheim das best 1162
ein P vorschreiben 1483
die Palme erringen 1204
die Palme wächset bei der Last 1593
ein panischer Schrecken 1206
unter dem Pantoffel stehen 1207
das Papier ist geduldig 1210
das ist nicht von Pappe, - von Stroh 1410
den Papst zum Vetter haben 903
passen wie die Faust aufs Auge 1515
das passt ihm grad in die Hand 851
das passt nicht in seinen Kram 882
in der Patsche sitzen 832, - stecken 1303
aus der Patsche helfen 269
wer Pech angreift besudelt sich 1218
einem den Pelz ausklopfen 1023
die Perlen vor die Slue werfen 1199
jem. den schwarzen Peter zuschieben 1227a
in die Pfanne hacken 1205
wo der Pfeffer wachst 136
nach jemandes Pfeife tanzen 1230
mehr als einen Pfeil in seinem Kocher haben
240
den Pfennig ansehen 1223
das beste Pferd stolpert 1192
ein gutes Pferd sucht man im Stall 1197
das Pferd das den Hafer verdient (etc.) 1198
vom Pferd auf den Esel kommen 1180
die Pferde hinter den Wagen spannen 1196
auf den Pfiff gehorchen 5 74
zu Pfingsten auf dem Eise 726
Pflastertreter 1233
einen Pflock zurückstecken 1702
einen Pflock vor etwas stecken 1378; 1483
am Pfropfen riechen 1107
die Pille vergolden 1232
Pleite gehen 424

eire polnische Wirtschaft 684; 925

sich polnisch verheiraten 1294
von Pontius zu Pilatus schicken (einen -)
114; 1254
sich in Positur setzen 1381
einem einen Possen spielen 1213; 1248
an den Pranger stellen 727
ein Prediger in der Wiste 1473
geprellt sein 157
die Probe bestehen 1536
auf die Probe stellen, setzen 1281
Probestück 1282
der Prophet gilt nichts in seinem Land 1284
kurzen Prozess machen 1047
der Prügeljunge 1800
psychologischer Augenblick 1288
es gibt mehr Hunde die Pudel heissen 656
auf Puff; puffen 1249
einem den Puls fühlen 1250
auf dem Punkte stehen, - sein 1291
das geht bis in die Puppen 405
Pyrrhussieg 1296
keinen Quartier geben 910
einem in die Quere kommen 395; 1731
auf dem Quivive sein 1297
ein weisser Rabe 1298
Rädelsführer 1301
gerädert sein 1300
aus(ser) Rand and Band 131; 788
einem den Rang ablaufen 985
einen Rausch haben 1324
die Rechnung ohne den Wirt machen 1689
kurze Rechnung, lange Freundschaft 1311
recht and schlecht 1305
jem.s rechte Hand sein 1307
aus dem Regen in die Traufe kommen 1308
regnet es nicht, so tropft es doch 1630
er reicht ihm das Wasser nicht 585
es reimt sich nicht 1318
dem Reinen ist alles rein 1310
einem den Rest geben 477
Reukauf 1330
etw. einen Riegel vorschieben 1378
nach Adam Riese 137
auf dem rollenden Stein wächst kein Moos
1466
Rom ist nicht in einem Tage erbaut worden
63
unter der Rose 1329
auf Rosen gehen 1331
Zeit bringt Rosen 1529
etwas im Kalender rot anstreichen 1321
einen breiten Rocken haben 1332
Rucksprache nehmen 1333
einem eine Ruge erteilen 1456
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Sacht mit Bedacht (etc.) 978
der Sack ist den Bändel nicht wert 1421
einen im Sack haben 1767
einem den Sack geben 1768
in Sack u. Asche trauern 1769
eine andere Saite anschlagen 1542
noch etw. im Salze haben bei jem. 1611
einen Scheffel Salz mit einem gegessen haben
1803
auf (den) Sand bauen 1774
einem Sand in die Augen streuen 1772
ohne Sang u. Klang abgehen 1553
es satt haben 158; 177
fest im Sattel sitzen 1764
einen aus dem Sattel stechen 1763
einen in den Sattel heben 1766
der alte Sauerteig 1807
Sauregurkenzeit 852
in Saus and Braus leben 1391
schachmatt 1339
wie aus einem Scliáchtelchen 1319
durch Schaden wird man klug 1344
einen an etwas schädigen 865
das verlorene, verirrte Schaf 1341
das schwarze Schaf 1342
sein Schäfchen im Trocknen haben 1343
die Schale des Zorns ausgiessen 422
etw. in die Schanze schlagen 1688
das Reich der Schatten 1360
(einen) in den Schatten stellen 1345
nicht in jem.s Schatten stehen können 1346
scheel —, mit scheelen Augen ansehen 1348
nach dem Scheiterhofen riechen 1092,
ich will eias Schelm heissen, wenn 245
wie der Schelm ist so denkt er von andern
1690
schief gehen 418; 1423
schieren 482
das Schiff der Wüste 1361
klar Schiff machen 1361a
teure Schiffen bleiben am Rande 1351
seine Schiffe hinter sich verbrennen 1352
schikanieren 759
etwas im Schilde fuhren 1359
schlafen wie eine Ratte, — wie eias Bar 1328
schlafende Hunde soil man nicht aufwecken
65
einen beim Schlafittchen, — Wickel kriegen
804
Schlag halten 1403
der erste Schlag ist einen Monat Sold wert
297
eine Schlange am Busen hegen, nähren 44
jem. eine Schlinge legen 915
schmarotzen 806
er schmeichelt dem Hunde des Herrn wegen
23
in der Schmiere sitzen 1303
einem Schmier(e) geben 1411
...
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einem den Buckel schmieren 1411
mit der Schneckenpost 410
gedörrter Schnee 306
aus dem Schneider sein 823
seinen Schnitt machen 1398
seinen doppelten Schnitt haben 1043
von der Schnur zehren 243
etw. am Schnurchen haben 384
iii den Schornstein schreiben (etwas —) 127
Schranken setzen 1190
für jem. in die Schranken treten 210
es einem schriftlich geben 277
vom alten Schrot and Korn 1474
jeder weiss wo ihn der Schuh drückt 1364
einem etw. in die Schuhe schieben 1366
mit Schuhen u. Strumpfen zum Himmel hinein gehen 875
sich auf die Schuhlappen machen 932
nicht wert die Schuhriemen aufzulösen 1369
die Schuld der Natur bezahlen 1537
für alte Schuld nimmt man auch Bohnen-,
Haferstroh 402
aus der Schule plaudern 1371
Schulzenohren haben 349
die Schuppen sind ihm von den Augen gefallen 1349
weit vom Schuss stehen 1377
aus der Schussweite sein 1377
Schuster, bleib bei deinem Leisten 1368
jem. bei der schwachen Seite angreifen 1811
eine Schwäche für jem. haben 1810
eine Schwalbe macht keinen Sommer 877
der Schwanengesang 1812
im Schwange sein (kommen, bringen) 1813
den Schwanz einziehen 1259
eine Schwarte haben 1540
etw. schwarz auf weiss geben (haben) 1815
einen schwärzen, schwarz machen 1814
wer schweigt, stimmt zu 1819
in sieben Sprachen schweigen 1786
Schwein haben 143
im Schweisse deines Angesichtes 1817
schwer in der Hand (Faust) liegen 1808
das Schwert des Damocles 1809
Schwips (einen —) haben 10
hoch and teuer schwören 892
die Segel streichen (vor einem) 1780
bei aufgespannten Segeln ist gut rudern 1448
sehen wie der Hase läuft 764
keine Seide (Wolle) spinnen bei etw. 1791
an dem selben Seile ziehen 977
auf jemands Seite sein 561
einem einen Seitenhieb geben 1461
seinen Senf —, seinen Dreier dazu geben 388
alles auf eine Karte (— einen Wurf) setzen 733
sieben Viertel auf eire Meile gehen 1051
eine böse Sieben 1514
weder Sinn noch Verstand haben 1409
eine Sysiphusarbeit 1396

sich skizzieren 1413
mit Skorpionen züchtigen 1376
sich auf die Socken, die Strumpfe machen
1419
die aufgehende Sonne hat mehr Anbeter als
die untergehende 1795
einen Sparren (zu viel) haben 997; 1490
Spass bei Seite 460
je später der Abend, je schoner die Gaste 935
Speck vor die Katze werfen 769
in die Speichen greifen 1423a
Spektakel machen 228
die Spendierhosen anhaben 1408
ein Sperling in der Hand (etc.) 1662
wer sich an einem andern spiegelt (etc.) 1430
kein Spierchen 1431
Spiessruten laufen 1442
einem spinnefeind sein 1438
es nicht spitz kriegen können 1075
einen Spitz haben 666
einem die Spitze bieten 1439
etw. auf die Spitze treiben 1441
den Splitter im fremden, den Balken im
eigenen Auge nicht sehen 1151
splitterneu 1437
sich die Sporen verdienen 1443
die Spreu vom Weizen trennen 73 7
grossen Staat machen 1452
den Stab über jem. brechen 1455
wider den Stachel lócken 1607
über Stag gehen 1187
einen schweren Stand haben 326
bei der Stange bleiben 1645
etw. vom Stapel lassen 1459
viel Staub aufwirbeln 1480
sich aus dem Staube machen 1658
sein Steckenpferd reiten 1485
aus dem Stegreif 1683
ein Steigbügeltrunk 1573
einen Stein im Brett haben bei jem. 1383;
1660
Stein and Bein schwören 1467
auf der Stelle 1652
auf Stelzen gehen 1472
sich stemmen 1381
unter einem glücklichen Stern geboren sein
489
einem einen Stich geben 1461
jem. im Stiche lassen 1463
nicht Stich halten 1464
keinen Stich sehen können, - arbeiten 1462
wer einmal stiehlt heisst immer ein Dieb 1465
die Stillen im Lande 1478
im obern Stock sein 1756
über Stock and Stein 612; 1482
stockblind, -finster, -nackt 1469
ins Stocken geraten 1423
ein Stoffel 1481
Stossgebet, -seufzer 1357

Straussenpolitik 1496
er hat sich bray gestreckt 824
ein Strich durch die Rechnung 1489
leeres Stroh dreschen 1063
Strohwitwe(r) 1143
sich zwischen zwei Stühle setzen 1479
der Sündenbock 1800
auf dem Sünderstülchen sitzen 1797
einem eine Suppe einbrocken 856
das macht die Suppe nicht fett 1793
Süssholz raspeln 287
offene Tafel halten 641
an den Tag legen 299
der jongste Tag 300
vor Tag and Tau 302
an der Tagesordnung sein 1176
Takt schlagen, - halten 1403
aus dem Takte kommen 826
Tantalusqualen 1516
dem Tanze entspringen 310
etw. sufs Tapet bringen 1517
taub wie ein Auerhahn 348
ein Täubchen ohne Galle 381
die gebratenen Tauben fliegen ihm nicht ins
Maul 394
vor tauben -, fur taube Ohren predigen 360
auf den Tee kommen 845
seinen Tee kriegen 1612
trinken wie ein Templer 374
das mag der Teufel wissen 722
des Teufels Küche (in - geraten sein) 26
beim Teufel zur Beichte kommen 389
den Teufel im Leibe haben 390
der Teufel scheisst bloss auf dungte Aecker
391
wenn man des Teufels gedenkt, ist er nicht
weit 392
ein ungläublicher Thomas 1527
Herrgot, wie gross ist dein Tiergarten 870
in die Tinte geraten 1303
das Tischleindeckdich haben 1263
das Tischtuch zerschneiden 1508
Tobias sechs, vers drei 343
des einen Tod, des andern Brot 341
aussehen wie der Tod von Basel 344
ich will des Todes sein, wenn ... 345
den Ton angeben 1541
einen anderen Ton anstimmen 1542
leere Tonnen geben grossen Schali 1579
jedes Töpfchen findet sein Deckelchen 1268
einem allen Tort u. Dampf antun 308
schnapplange Tranen weinen 1549
die Trauben sind sauer 379
Traume sind Schaume 376
noch nicht trocken hinter den Ohren sein 377
auf dem Trocknen sitzen 375
im Trocknen sein 188
trödeln 979
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nicht bei Troste sein 1416
im Trüben ist gut fischen 1705
aus alter Truhe 358
etwas in die lange(n) Truhe(n) legen, —
schieben 110
einen Trumpf drauf setzen 836
den letzten Trumpf ausspielen 1552
da ist Treff Trumpf 1552
dabei sein wie Trumpf sechs 1427
sich ein Tüchelchen vornehmen 328
Tugendbold, - spiegel 626
mit der Tar ins Haus fallen 315
kein Tüttelchen 1535
bis ins Tz (kennen) 1276
es geht über die Bäume, über die Körbe 1445
ja, übermorgen 1067
übersteuert 1188
übervorteilt sein 157
überworfen sein mit einem 1184
Ubung macht den Meister 334; 1131
dreimal umziehen ist so gut wie einmal ab
-bren160
unbekannt, unbeliebt, — ungenannt 1140
einem ungeschminkt die Wahrheit sagen 1147
immer der Unhold sein 1227
Unkraut vergeht nicht 1148
Unrecht schlägt seinen eigenen Herrn 246
unumwunden mit der Sprache herausrücken
1145
Uriasbriefe tragen 1565
ein Urteil fallen 1665
Vaters Kind (er ist seines —) 33
zu seinen Vätern versammelt werden 1570
etwas verblümen 1589
vergallen 1596
sich aus (auf) etw. keinen Vers machen können 1546
etw. nicht verschmerzen können 1603a
es bei jem. verschotten 1603
Verstecken(s) spielen 1386
er versteht soviet davon wie ein Esel vom
Zitherspielen 166
vertuschen (eine Sache —) 350
wer zu viel haben will, dem wird zu wenig 746
die erste Violine spielen 1627
mit offenem Visier kämpfen 1631
jeder Vogel singt darnach ihm der Schnabel
gewachsen ist 1663
einen fur voll ansehen, — nehmen 1664
vorbei schiessen 124
Vorsicht ist die Mutter der Weisheit 1671
jem. etwas vorwerfen 1654
einem die Wach' ansagen 1691
in der Wage liegen 1688
erst wig's, dann wag's 182
Wahl macht Qua! 790
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den Wald vor Tauter Bäumen nicht sehen 231
einem aufs Wams klopfen 106
gute Ware lobt sich selber 1733
warm sitzen 325
Waschlappen 711
Wasser ins Meer, — in die Elbe tragen 1701
das ist Wasser auf meine Muhle 861
Gottes Wasser über Gottes Land laufen
lassen 1704
in solchem Wasser fangt man solchen Fisch
1712
vom reinsten (ersten) Wasser 1707
wer das Wasser fürchtet, muss sich nicht
baden 736
kein Wásserchen trüben 1639
der breite Weg 1718
den Weg alles Fleisches gehen 1721
einem etwas weis machen 320; 1734
was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss
1727
bei Weitem nicht 1501
je weiter je tearer 1587
eine Wendung geben (etwas —) 367
eine andere Wendung geben 213
so haben wir nicht gewettet 492
in vollem Wichs 1253
einen beim Wickel kriegen 804
widerborstig, widerhaarig 364
einem widerstreben 253
mit Widerwillen 1737
Wiederhall finden 1716
der Wind geht aus einer andern Richting
1740
wer Wind spet, wir Sturm ernten 1741
etw. in den Wind schlagen 1742
mit allen Winden segeln 1745
vor dem Winde fahren 930
viel Wind in der Nase haben 1126
ein Windelwäscher 712
mit Windmühlen kämpfen 1747
auf Wink and Ruf 574
auf der Wippe stehen 1375
alles eine Wische 1262
jem. einen Wischer geben 1561
nicht wissen wie man bekehrt ist 789
Wissen ist Macht 779
all unser Wissen ist Stückwerk 1502
in den Wochen sein 881
im Wochenbett liegen 881
ein Wolf in Schafskleidern 1754
mit den Wolfen heulen 683
es ist kein Wölkchen am Himmel 1681
Wolle lassen 1582
in der Wolle gefárbt sein 1752
in der Wolle —, warm sitzen 325
das grosse Wort 1759
das grosse Wort führen 265
grosse Worte machen den Sack nicht voll
1271

sein Wort halten 1757
ein gutes Wort findet einen guten Ort 1758
jem.s wunde Steile berühren 1777
ein wunderlicher Heiliger 80
einen guten Wurf tun 513
der Warfel ist gefallen 846; 1518
jem. die Warmer aus der Nase ziehen 1539
das wurmt ihn 395
Wurst wider Wurst 939
das Wüstenschiff 1361
einen Zahn auf einen haben 1231
einem auf den Zahn fuhlen 1511
der Zahn der Zeit 1512
bis an die Zahne bewaffnet sein 1513
Zankapfel 1557
wie durch Zauberschlag 1547
wo der Zaun am niedrigsten ist 1388
die Zeche zahlen mussen 464

ein Zeichen der Zeit 1520
die Zeit wird's lehren 1530
wie zerschlagen sein 154
sich ins Zeug legen 438; 1257
gut auf dem Zeuge sein 1783
alte Ziegen lecken auch gerne Salz 1644
nicht ziehen 677
sich zieren 18
jeder Zoll ein Kaufmann (etc.) 1164
in Zug kommen 1401
im Zug sein 368; 371
einem die Zügel kurz halten 864
den Zügel schiessen lassen 261; 1525
sich an etw. zugute, - gütlich tun 598
Zukunftsmusik 1535a
zustatten kommen 1214; 1454
einem zuwider sein 253
eine Zwickmühle haben 1043
Zwirn im Kopfe Haben 1029
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Nederlandse spreekwoorden en gezegden
Dr.' F. A. Stoett
Tiende, geheel herziene en vermeerderde druk.
Verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels.
Deze zgn. 'beknopte Stoett' werd vanaf 1928 een groot aantal
malen onveranderd herdrukt.
Sedertdien is er zoveel idioomkennis en taalhistorie vergaard,
dat een aanzienlijke uitbreiding noodzakelijk werd. Onze meest
vooraanstaande geleerde op lexicografisch gebied, de neerlandicus Dr. C. Kruyskamp, heeft al deze nieuwe materie onder
geregistreerd en — voor zover passend in dit kader — in--zocht,
gelast. Bijna 2000 Nederlandse spreekwoorden en gezegden zijn
nu toegelicht.
Daardoor bevat dit boek zoals het register aangeeft, een aantal
Nederlandse en buitenlandse gezegden die in de meer gedokumenteerde 'Grote Stoett' (de oorspronkelijke uitgave in twee
delen) nog niet voorkomen.
Er dient opgemerkt te worden dat dit werk geen inventaris is van
de Nederlandse spreekwoorden; algemeen bekende en verstaanbare gezegden werden niet opgenomen, alléén die uitdrukkingen
worden behandeld, die tot commentaar aanleiding geven.
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