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VOORWOORD.

On ne peut pas contenter zout le monde
et son père.
Het spreekwoordenboek, dat thans post multos casus gereed is, wil geen
aanspraak maken op den naam van volledig. Het is slechts een begin, waarop
kan worden voortgebouwd en waaraan uit den aard der zaak veel moet ontbreken.
Niemand gevoelt dit beter dan ik zelf, die nu het boek voor mij ligt, menig artikel
zou kunnen uitbreiden of inlasschen 1 ). Waar onze taal duizenden uitdrukkingen
en gezegden kent, is het wel niet doenlijk ze alle op te nemen. Trouwens dat lag
ook niet in mijne bedoeling. Ik heb in de eerste plaats getracht die spreekwoorden
te verzamelen, die voor leeken, misschien ook voor vakgenoten, eenige verklaring behoeven; en in de tweede plaats die, welke, ofschoon in zich zelf duidelijk,
wegens hunnen ouderdom of hunnen oorsprong belangrijk waren . Steeds ben
ik daarbij uitgegaan van den, mij althans bekenden, oudsten vorm en de oudste
beteekenis, en heb zoo langs historischen weg getracht de verklaring te vinden. Waar mij dit geheel onmogelijk was, is het ook ronduit gezegd, in de
hoop, dat misschien anderen met een *beter inzicht dan ik en in het bezit van
meer of ouder materiaal het wèl zouden kunnen, en in de overtuiging, dat
slechts door eerlijk zijne onkunde te erkennen de wetenschap kan worden gebaat.
Op deze wijze hoop ik den weg te hebben gewezen tot eene meer wetenschappelijke
beoefening van dit gedeelte onzer taal en iets te hebben bijgedragen om een einde
te maken aan het onwetenschappelijk gegis, dat men vooral bij de verklaring
van spreekwijzen nog zoo dikwijls aantreft.
Van welke beteekenis de oudste vorm zijn kan, zal blijken, wanneer men de
geschiedenis nagaat van uitdrukkingen als mijn vader is geen breeuwer, den dans
1) Dit is natuurlijk het geval met alle woordenboeken, die, hoe groot het materiaal ook is, altijd zijn aan te vullen. Volledigheid is niet te bereiken, en vooral niet
waar het een boek geldt over spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen, waarvan vele
wellicht nooit gedrukt zijn en alleen voortleven in den mond van het volk. Ieder kan
uit zijn eigen levenden taalschat of eigen materiaal een dergelijk werk aanvullen (vgl.
Taal en Letteren IX, 202; N. Taalgids XI 304 en vlgg.; XIV, 193). Non omnia possumus
omnes heeft Lucilius gezegd, en ik beaam het ten volle, in de hoop, dat anderen mij.
iets van hun schat willen mededeelen dat kan strekken tot verbetering en volmaking van
mijn werk.

I
ontspringen, licht en dicht, van nul en geener waarde, lieverkoekjes worden hier
niet gebakken, slip vangen, zooals het reilt en zeilt , kind noch kraai bezitten, enz . ,
die alleen zijn te verklaren, wanneer men ze kent in hare oorspronkelijke gedaante.
En van hoeveel belang de oudste beteekenis eener uitdrukking is, . blijkt o .a.
uit de verklaring van op zijn elf en dertigst, dat juist wegens de oudste beteekenis
-

onmogelijk zijn oorsprong kan vinden in de staathuishouding der elf steden en
en dertig grietenijen van Friesland, alsook uit die van iemand afzouten, het liedje
van verlangen zingen, fiolen laten zorgen, loven en bieden, pluimstrijken • en vele
andere.
Niet altijd was het evenwel mogelijk langs dezen weg eene oplossing te
vinden, vooral waar het uitdrukkingen gold, die tot het „slang" behooren en
wier oorsprong onmogelijk is na te gaan. In dit geval kon vergelijking met andere
synonieme uitdrukkingen, vooral uit verschillende Noord- en Zuidnederlandsche
dialecten, dikwijls goede diensten bewijzen. Langs dezen weg konden iemand'
een loer draaien, stapelgek zijn, (van) katoen geven, iemand voor het lapje houden,
om zeep gaan, lichtekooi, in de bocht springen voor iemand, in de rats zitten,
iemand de broek opbinden, een uiltje knappen, in de luren leggen enz. worden
verklaard. Ook de vreemde talen hebben hier dikwijls goede diensten bewezen,
waar zij eene gedachte op soortgelijke wijze uitdrukten, zooals is gebleken bij
met iemand een appeltje te schillen hebben, muizennesten in het • hoofd hebben, van
den os op den ezel springen, e.a. Ook hier kon door vergelijking de grondgedachte
worden gevonden, waaruit zich op dezelfde wijze bij verschillende volken een
volmaakt gelijke beteekenis had ontwikkeld. Was het aanhalen van vreemde
talen voor het geven der verklaring hier noodzakelijk, dit citeeren was voor het
doel van mijn werk niet noodig 1 ), als de vreemdeling op geheel dezelfde wijze
eene gedachte uitdrukt en ze voor de verklaring niet helpen, zooals bijvoorbeeld
haastige spoed is zelden goed, de kleergin maken den man, iemand het hoofd breken,
zijne vingers branden, de eerste viool spelen, goede wijn behoeft geen krans, in troebel
water is 't goed visschen en dergelijke, die in allerlei talen voorkomen, zonder
dat het mogelijk is aan te wijzen, wie haar het eerst hebben gebruikt. Het zal
hiermede wel gegaan zijn als met vele sprookjes en vertellingen, die ook bij verschillende volken worden aangetroffen en overal onafhankelijk van elkander uit
gelijksoortige omstandigheden en toestanden, ervaringen en denkbeelden zijn
ontstaan. Wanneer we zien, dat de zegswijze de gewoonte is een tweede natuur
voorkomt bij de Egyptenaren, de Arabieren, de Grieken, de Romeinen, de Polen,
de Spanjaarden, de Hongaren, de Duitschers, de Franschén en de Engelschen,
of dat de Duitschers, de Zweden, de Noren, de Denen, de Spanjaarden en de
Italianen de smart, die een man over den dood zijner vrouw gevoelt, vergelijken
1) Toch heb ik dit meermalen gedaan, om te laten zien over welk gebied zich dezelfde uitdrukking uitstrekt. Dikwijls is evenwel, waar dit citeeren te veel plaats zou
innemen, eenvoudig verwezen naar Wander's Sprichwórterlexikon of een ander woordenboek, te meer daar dit gedeelte van mijn arbeid bijzaak is.
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met de kortstondige, hevige pijn, ontstaan door het stooten van den elleboog,
dan ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat de meening in het woord weeuwenaarspijn uitgedrukt, zelfstandig bij ieder dezer volken is geboren uit dezelfde
ervaring. De mogelijkheid blijft natuurlijk over, dat verschillende volken een en
dezelfde uitdrukking aan eene andere taal, bijv. het Latijn, of het Grieksch,
hebben ontleend, zooals onder de roos of een storm in een glas water, doch niet
altijd is dit met zooveel zekerheid aan te wijzen als hier, evenmin als het in ieder
geval mogelijk is te zeggen, of eene uitdrukking aan eene moderne taal is ontleend, dan wel of zij zich op gelijke wijze zelfstandig uit eene gemeenschappelijke
grondbeteekenis heeft ontwikkeld. Wie zal, om een enkel voorbeeld te noemen,
kunnen uitmaken of ons scheldwoord strop ook (galgenstrop) zelfstandig is ontstaan, dan wel eene ontleening aan of eene navolging van het eng. hangstring,

hangrope of het hd. (galgen)strick is?
Na lang wikken en wegen heb ik de alphabetische volgorde moeten nemen,
daar eene verdeeling in groepen aan te veel bezwaren onderhevig was en hoe ook
geschikt en geordend, er altijd nog spreekwijzen overblijven, die moeilijk te
rangschikken zijn of onder verschillende groepen moeten worden geplaatst . 1 )
Natuurlijk zou het hoogst belangwekkend en leerzaam zijn alle uitdrukkingen,
die ontleend zijn aan het vroegere rechtswezen en -het ridderwezen, aan bijgeloof
en mythologie, aan sprookjes, fabels en tooneelstukken, aan oude zeden, gewoonten en gebruiken, aan den Bijbel en aan de klassieke en moderne litteratuur,
aan het zeewezen en het soldatenleven, den landbouw en het dierenrijk, aan
de school, de kerk en de geschiedenis, of die haar ontstaan te danken hebben
aan volksscherts en volkshumor, overzichtig bij elkander geplaatst te zien, doch
ik meende dat, de practische bezwaren daargelaten, aan eene dergelijke indeeling
nog niet kon worden gedacht, zoolang er nog zooveel onbekend en twijfelachtig
is . Wel heeft het in mijne bedoeling gelegen in eene inleiding te spreken over
methode van onderzoek en de geschiedenis onzer spreekwijzen, haar ontstaan
en hare vorming, en terloops te wijzen op de stof, die het boek thans reeds aanbiedt
voor eene groepeering veler spreekwijzen naar haren oorsprong, 2 ) doch de groote
omvang, dien het boek ver boven de verwachting en berekening van den uitgever
gekregen heeft, en de niet geringe schade, veroorzaakt door het afbranden der
drukkerij, waarbij behalve een gedeelte der kopij 3 ) ook veel van hetgeen was
afgedrukt is verloren gegaan, noopten tot bekorting . Eene studie te leveren van
onze spreekwoorden-litteratuur zou overbodig zijn, daar het uitgebreide werk
1) Ook Otto en Borchardt hebben de alphabetische volgorde gekozen; alleen geeft
de eerste achteraan eene proeve van groepeering, waarin ik niet gaarne gedwongen zou
zijn eene bepaalde uitdrukking te zoeken. Le Roux de Lincy groepeert wel de spreekwijzen., maar neemt onder verschillende rubrieken meermalen dezelfde spreekwijze op.
2) Een aardig beeld van hetgeen onze taal nog bewaart van herinneringen aan het
oude recht gaf W . v. d . Vlugt in den Gids 1895 (3e stuk) in eene schets : Over levend'
volksrechl. Zie ook J . Verdam over Sporen van Volksgeloof in onze taal en letterkunde
in Hand. Lett. 1897/8, bl. 35-86.
3) No. 1943-2073.
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van Dr. W. H. D. Suringar, Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd, nog niets is verouderd en wat nauwkeurigheid en volledigheid betreft niet valt te verbeteren.
Met groote dankbaarheid vermeld ik de hulp die velen mij bij dezen omvangrijken arbeid hebben verleend . De familie Suringar te Leiden stond mij
welwillend eenige kostbare en zeldzame boeken uit de bibliotheek van haren
vader, Dr. W. H. D. Suringar, ten gebruike af, waardoor mijn werk in belangrijkheid veel heeft gewonnen . De heeren Dr. H . J . Eymael te Amsterdam, Johan
Winkler te Haarlem, G. H. Weustink te Amsterdam en Jozef Jacobs, leeraar
aan het college te Boom in België, hebben de vriendelijkheid gehad de proeveni
door te lezen en van menig juiste opmerking te voorzien. Terwijl de heer Winkler
vooral zijne aandacht wijdde aan het Friesch, de heer Weustink de proeven verrijkte met Twentsche uitdrukkingen, heeft de heer Jozef Jacobs ze voorzien van
die Zuidnederlandsche uitdrukkingen, welke ik zelf niet uit de Idiotica of tijdschriften had kunnen putten, en die hem uit andere bronnen of uit de levende
taal bekend waren . Ook Prof. Dr . J . Verdam te Leiden ben ik grooten dank verschuldigd voor het doorlezen van het laatste gedeelte der proeven, toen zij ii
Middelnederlandsch Wdb . mij in den steek liet ; maar niet minder voor zijne
hartelijke hulpvaardigheid mij betoond bij het herstellen van het door den brand
vernielde gedeelte der kopij . Den heer A . de Cock te Denderleeuw dank ik voor
zijne hulp, toen de heer Jacobs door ziekte verhinderd was, en den heer Joz.
Cornelissen te St.-Antonius in Belgie voor de toezending der afgedrukte, nog
niet verschenen vellen van het Autwerpsch Idioticon. Ook aan Prof. Mr. S. J.
Fockema Andreae te Leiden en den heer W . Draaijer, leeraar aan de H . B . S.
te Leiden, betuig ik hier gaarne mijne erkentelijkheid voor hunne mij meermalen
betoonde belangstelling in dezen arbeid
Ten slotte nog de raadgeving om bij het zoeken naar eene spreekwijze vooral
het uitgebreide register op te slaan, waar men veel zal vinden, wat niet in een
afzonderlijk artikel kon worden behandeld en daarom terloops bij eene synonieme
uitdrukking of elders is ter sprake gebracht.
Amsterdam, 1 October 1901. F. A. STOETT.

Spoediger dan ik had kunnen denken is een tweede druk der spreekwoorden
noodig gebleken, een aangenaam en zeker bewijs, dat het werk in eene bestaande
behoefte heeft voorzien. Deze tweede druk verschilt in vele opzichten van den
eersten, daar bijna geen enkel artikel geheel onveranderd is gebleven en bovendien verschillende andere er aan zijn toegevoegd, zoodat het boek aanmerkelijk
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is uitgedijd. Door eigen onderzoek en de besprekingen van Dr. D. C. Hesseling
in den Gids, 1902 en den Heer F. P. H. Prick in Taal en Letteren, 1901 en 1902 1 )
konden hier en daar verbeteringen worden aangebracht, terwijl door het toevoegen van de fr . , hd . en eng . parallellen met het oog op het practisch gebruik het
boek naar ik hoop voor velen een vraagbaak zal zijn. Aan den Weleerwaarden Heer
Pater H . de Mooij te Megen en Dr A . J . Barnouw te 's-Gravenhage betuig ik hier
gaarne mijn oprechten dank voor hunne mij schriftelijk medegedeelde opmerkingen en aanvullingen.
Amsterdam, December 1904. F. A. STOETT.

Deze derde druk onderscheidt zich van den vorigen hierdoor, dat er behalve
vele verbeteringen en uitbreidingen, meer volksuitdrukkingen en gezegden in
zijn opgenomen en zoo mogelijk verklaard. Meestal zijn deze ontleend aan geschriften van jongere schrijvers of aan nieuwsbladen. Dat uitdrukkingen ontleend
aan de dieventaal of aan de ruwe volkstaal niet altijd kiesch zijn, spreekt van
zelf, doch „in spreekwoorden valt het gebruik zo ingetogen en zorgvuldig niet;
maar kapt 'er dikwijls al vry met een ruwe bijl in. Ik kan den gewoonen spreektrant
niet hervormen ; maar moet my in dit werkje van den gemeenen stroom mede
laten voortdrijven, om te melden en verklaaren wat 'er gezegt word, zonder dat
te wettigen, of voor het mijne aan te nemen" (Tuinman I, 231).
Hoewel het aantal der behandelde zegswijzen aanmerkelijk vergroot is,
kan van volledigheid natuurlijk geen sprake zijn. Men zal nog wel eens tevergeefs

zoeken, doch, alvorens de hoop van te vinden op te geven, raadplege men vooral het uitgebreide register, waarin verwezen wordt naar die spreekwijzen en
gezegden, welke niet onder een afzonderlijk hoofd behandeld zijn.
Amsterdam, November 1914.
.

F. A. STOETT.

Deze vierde druk is wederom uitgebreid, terwijl de toevoegsels uit den
derden druk er in zijn verwerkt. Ook nu is van volledigheid geen sprake; bij een
dergelijk werk is dat onmogelijk. Menige locale zegswijze zal men tevergeefs
zoeken; indien alle plaatselijke gezegden en zegswijzen moesten worden opge1) In den jaargang 1903, bi. 121 vlgg. worden door den Heer Prick parallellen
uit de Noorsche talen vermeld . Een belangrijk hoofdstuk over den Spreekwoordenschat
onzer taal vindt men bij Prof. Dr. J. Verdam, Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal,
Ode druk, bi. 163-181. Vgl. ook Lessen over spreekwoorden door Prof . Dr. C . G . N.
de Vooys in N. Taalgids, VI, 81 vlgg.
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nomen , zou het boek te groot en de arbeid, daaraan verbonden, te veel van mijn
tijd in beslag nemen. Dankbaar vermeld ik de vrijgevigheid der heeren A. J.
Hooiberg te 's-Gravenhage en H. Beckering Vinckers te Tiel, die mij hun verzameling en daarbij behoorende aanteekeningen ten gebruike afstonden. Ook aan
Dr. 1!. J . Eymael te Brussel, Mr. C. Bake te 's-Gravenpage, Prof. Dr. D. C.
Hesseling te Leiden en den heer H. Beumer te Amsterdam betuig ik mijn dank
voor hun opmerkingen en de bijdragen, die zij mij nu en dan hebben gezonden.
Amsterdam, October 1923.

F . A . STOETT.

In deze vijfde druk zijn geen wijzigingen aangebracht; het overlijden van
prof. Stoett is . oorzaak dat het boek onveranderd herdrukt wordt.
Zutphen, Maart 1943.

DE UITGEVERS.

1. Geen a voor een b kennen .
Dit is eigenlijk : geen a van een b kunnen onderscheiden, dus het abc
niet kennen, overdrachtelijk : niets geleerd hebben, zeer onwetend zijn ; ook wel:
zeer dom zijn . De uitdrukking komt voor bij Servi lius , 112: Hi en con niet
een A voor een B, en bij Sartorius II, 7, 2: hy kent niet een A voor een B, ter vertaling van ne Aesopum quidem trivit: de vehementer stupidis et imperitis.
Antiquitus enim Aesopi fabellas etiam vulgus idiotarum tenebat. Has igitur qui
non legisset, nihil soire videbatur. Zie ook Brederoo, Sp. Brab, 1352: Ick ken
niet een A voor een B ; Sewel, 1: geen A voor een B kennen, to be very ignorant, very dull ; Harreb . I ; Waasch Idiot : 39 : geen a voor (of uit) b kennen of
kunnen, geen a voor een b geleerd zijn; ook Antw. Idiot. 95; De Bo, 2 a: geene
A voor eene B kennen, niet eene A van eene B weten; Teiri. 1: geen A uit (of
veur) 'n B kennen naast geen A kennen zoo groot as 'n schuurdeur, zeer dom
zijn; fr. ne savoir ni A ni B; hd. weder A noch B wissen; nd. he kann gên a
of b (taander V, 685); eng. not to know A Erom B; not to know a B from a
bull's foot, Erom a broomstick, from a battle-dore; fri: hy kin nin A foar in Bie.
In 't Joodsch : geen ollef van (of voor) een beis kennen ; geen aleph van een beth
kennen.

2. Van a tot z,
d.i. van het begin tot het einde, daar a de eerste en z de laatste letter van het
alphabet is. Vgl. Harreb, 1, 1; Joos 54; hd. von A bis Z; nd. he wêt't van a
bet z ; fr. depuis a jusqu' à z ; eng. from A to Z. In het Westvlaamsch van
ends t' ends, van bende te bende (De Bo, 305 a). Synoniem is de uitdr. van
alpha tot omega; zie ald.

3. Wie a zegt, moet ook b zeggen,
d .i . men moet voortgaan gelijk men begonnen is ; of ook : na de eerste schrede
kan men niet meer stilstaan; fr. qui a dit a doft dire b; hd. wer A sagt must
auch B sagen; nd. waa A ságt, mutt ok B seggen; wenn ik A segg, so mutt ik
B seggen; eng. you cannot say A without saying B; fri dy 't A seit, moat ek Bie
sizze. Volgens Gunther, 94 zou deze zegswijze aan het rechtswezen ontleend
zijn').

4 . Nieuwsgierig Aagje.
Deze zegswijze, zonder of met het bijvoegsel van Enkhuizen, is ontleend
aan , ,T Leven en Bedrijf van Clement Marot . Uit het Fransch in het Neder 1) „Da n^imlich nach der Rechtsterminologie des Mittelalters die Antwort des
Beklagten, namentlich die verneinende, das Besagen hiesz (niederd. besaken oder versaken, spáter in versagen entstellt ), so mag wohl der Volkswitz die Rechtsregel, jeder
Angeklagte misse im Falle der Widerklage demselben Gericht als Antworter besagen,
mit einem Wortspiele dahin gefaszt haben : Wer A sagt (eigentlich : ansagt, anspricht),
inusz auch B sagen, d.h. besagen" .. Zie ook Graf und Dietherr, Rechlsspricht rter, b1.440.

duyts vertaalt Door Jan Soet" . Aan het einde volgt een „Bijvoeghsel, Bestaende
in verscheyde Quinckslagen en aerdige Poetsen, op de voorgaende Materie dienende" en daaronder komt in een uitgave van 1655 voor „het kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwgierigh Aeghje van Enckhuysen" ; ), waarin het wedervaren wordt geschetst van eene vrouw uit Enkhuizen, die uit nieuwsgierigheid
met haar buurman, een schipper, naar Antwerpen ging en daar in deerlijke ongelegenheid geraakte. Vgl. Gew. Wauw. III, 57: Wat schepzel staat daar! ey,
komt vry wat nader, Nieuwsgierig Aagj en van Enkhuizen ; en Comique en vermaaklijke Boerenreis, 1804, bl. 29: 't Zal u even eens vergaan als nieuwsgierig
Aagje van Enkhuizen, daar ik van in den Almanak geleezen hebbe. Thans zegt
men in Friesland nog wel : sa nijsgjirrich as Aechje fen Inkhuzen ; in Groningen
echter zonder dit toevoegsel : een neisgierig Dagtje; oostfri. nêsgirige ágtje (Molenra,
545 a) ; Waasch Idiot. 157: crieuze Beth. Vergelijk hiermede andere uitdrr. als:
een stijve Piet (ontleend aan een klucht van W . D . Hooft) ; een vroolijk Fransje
(zie ald.); een Jan Splinters testament 2 ), die eveneens aan oude tooneelstukken
of verhalen ontleend zijn.
,

5. Hij is zoo glad als een aal,
d.i. men heeft geen vat op hem, hij weet zich door zijne slimheid uit alle ongelegenheden te redden : vroeger ook in de bet .: daar is niets van hem te halen,
hij is geldeloos, „zoo naakt als een luis". Vgl. fr. il est glissant comme une
anguille; hd. er ist so glatt wie ein Aal; aalglatt; nd. he is so glatt as en Al;
eng . he is as slippery as an eel. Reeds in het Grieksch : , eens Cl u 9 y,eÂv . ;
Latijn : anguilla est: elabitur, bij Plautus, Pseud. 747. Zie. Ndl. Wdb. V. 4 ; 9
vgl. in het Mnl. Rose, 9287:
Een Wijf es, dat verstaet,
Lange te houdene alsoe quaet,
Diermen haren wille nine doet,
Alse es te houdene in die vloet
Een levende ael met sinen steerte.

6. Hij is te vangen als een aal bij den staart,
d.i. hij is zo weinig thuis, dat men hem maar hoogst zelden te spreken kan krijgen;
ook : zoo vlug en handig, dat men hem bij eene discussie niet schaakmat kan
zetten. Vgl. no. 7.

7. Een aal (of een paling) bij den staart hebben,
d.i. zich bezig houden met eene zaak of onderneming, die wel denkelijk uit de
hand ontglippen of mislukken zal. In het mlat, qui tenet anguillam per caudam,
non habet illam (Werner, 80) ; bij Goedthals, 18: e e n e n p a l i n g h bij den
steerte hebben, a grand pêcheur eschappe anguille; Campen, 118: hij is te
kolden as een Ael by den stert; Sartorius I, 5, 52: cauda tenes anguillam. Ghy
1) Zie Tijdschrift XX, bl. 291-301 en Noord en Zuid XXVII, 283-288.
2) Uit de klucht: het Testament van Jan Splinter, een waerachtighe historie, enz.
o.a. reeds uitgegeven door den verzamelaar der Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, anno
1600 (ed . Letterk. , bi. 199) ; zie Tijdschrift XV I I I , bi. 210-215, waar bewezen wordt,
dat dit verhaal reeds in het begin der 16e eeuw bekend geweest is.

hebt een gladden Ael by de steert: in eos apte dicitur, quibus res est cum homini-

bus lubrica fide, perfidisque: aut qui rem fugitivam atque incertam aliquam
habent, quam tueri diu non possint. Zie verder Velth. IV, 1, 25: Dus heeft een
t rike na sine begerte alse een ael bi den sterte ; Roemer Visscher, Sinnepoppen, 178;
Coster, 49 vs. 1160; De Brune, 61; Pers, 760 a; Winschooten, 1; Idinau, 14:
DEN PAELINCK BY DEN STEERTE HOUDEN.

Hy houdt den palinck by den steerte,
Soo wie sijn saeck niet vast en heeft.
Neemt rijpen raedt, tot uwer begheerte,
Ende u stuck alle versekerheydt geeft.
T' is toe-siens weerdt, daert al aen-kleeft.
Sewel, 1: Hy heeft een gladden aal by de staart, he has a wet eel
by the tail; Halma, 1: Eenen aal bij den staart houden, tenir une anguille
par la queue, c'est à dire, en fagon de parler proverbiale, tenir le loup par
les oreilles, être fort embarassé.
Vgl. nog Tuinman, I, 367; Harreb, I, lb; III, 97 Erasmus. bl. 83 -85;
Rutten, 168: Iets zoo vast hebben als eenen paling met zijnen steert, zeer onzeker
zijn van iets ; fri. in gledde iel by de stirt habbe ; hd. den Aal beim Schwanze fassen ;
wer den Aal nimmt beim Schwanz hat ihn weder halb noch ganz; fr. qui prend l'anguille par la queue et la femme par 'la parole, peut dire qu'il ne tient Tien; eng.
there's as much hold of his word as there is of a wet eel by the tail, waarmede te
vergelijken is De Brune, 176:
Die by den steert een palingh houdt,
En op een vrouwes woorden bouwt;
Die magh wel zegghen met verdriet,
't Is al maer wind, 'k en hebbe niet.

8. Altijd op hetzelfde aanbeeld slaan

(of hameren),

d .i . steeds op dezelfde zaak terugkomen, aandringen ; vertaling van het lat.
eandern incudem tundere (Cic. de Orat. 2, 39, 162) , Vgl. fr. frapper toujours sur
la même enclume ; hd . immmerzu auf eirem Ambosz schmieden ; fri . a l tyd op 't
selde ambeld slaen.

9. Het aandeel van den leeuw of het leeuwen(aan)deel,
d.i. het geheele bezit of het grootste deel van iets, dat een machthebbende zich
aanmatigt, in plaats van het naar recht en billijkheid met anderen te deden.
Deze uitdrukking is ontleend aan de fabel, waarin een koe, een geit en een schaap
met den leeuw op jacht gaan en afspreken, dat ieder een gelijk gedeelte van den
buit zal krijgen. Als eindelijk een hert gevangen wordt in het net van de geit
en men tot de verdeeling zal overgaan, behoudt de leeuw alles voor zich, eenvoudig omdat hij een leeuw is, nominor quia leo, zegt hij . Zie 258ste, 260ste fabel
bij Aesopus ; de 147ste fabel bij Phaedrus ; Lafontaine liv. .1, fab . 6 . Vgl. fr. la part
du lion ; hd . der Lówenanteil ; eng . the lion's share.

10. Kort aangebonden zijn,
d.i. niet veel speelruimte hebben, maar spoedig aan het einde van zijn geduld
zijn, dus niet veel scherts verstaan, spoedig boos worden. Oorspronkelijk moet

honden, aan welke men belet een
dit gezegd zijn van nijdige
groote ruimte onveilig te maken, en die daarom aan een kort touw aan het hok
of een paal gebonden zijn; zie Ndl. Wdb. I. 74; Harreb. III, 1; Jord, 76; Antw.
Idiot. 98; 699; vgl. De Brune, Bank. 1, 154: Men ziet dat in de honden, die aen
een korten band geleght zijn, dat ze wreed en half dol werden; Chomel 1, 322:
Daar gekomen zynde, laat men 'r den spoorhond, dien men kort aangebonden
heeft, by naderen; Com. Vet. 58; Wander II, 841: eihen bósen Hund musz man
kurz anbinden ; zie iemand kort houden . In het Zaansch en in West-Friesland
noemt men dit kort an'edraaid of ook gauw an'edraaid zijn (Boekenoogen, 3),
waarmede te vergelijken is het Cron. slap andraid wezen, goedaardig zijn of lichamelijk zwak zijn; een sukkel zijn (Molema, 383b); westfri. de ooren staan hem
don (deun) aan de kop; in het Brabantsch kort ingespannen zijn, d.i. kort van stof
zijn, spoedig in gramschap geraken (Schuermans, 281) ; elders in Zuid-Nederland
kortgehalsd zijn (Volkskunde XII, 99); kortom zijn (Schuerm. Bijv. 173 b) of
knap af zijn (bl. 166 a) en in het Hagelandsch kot oepgehange zijn (= kort opgehangen zijn ; Tuerlinckx , 340) , Vgl. ook het hd. kurz angebunden sein en het
Oostfriesche kort anbunnen wesen . In het Fri .: koart oanboun wêze ; in Groningen
kort van kop (Molema, 220), dat iets gelijkt op het bij Sart. IV, 21 voorkomende
hy is kort voor 't hooft, moribus paruur commodis et irritabili ingenio ; en het
fri. de holle is him kaart. Syn. is gauw aangebrand zijn (Harreb . III, 11 ; De Vries, 1;
Boekenoogen, 3).

11. Aangenomen werk .
In de uitdr. het is geen aangenomen werk, het heeft zoo 'n haast niet, het is
geen werk dat op een bepaalden tijd gereed moet zijn ; Harrebomée II , 453: Het
is geen aangenomen werk, gij behoeft u niet te haasten; Fri, it is giin oannommen
wirk. Vgl. mnl. taswerc, 17de eeuw en Zaansch hoopwerc, in de uitdr. tasweerc,
raschweerc ; 't is geen hoopwerk (Ndl. Wdb. VI , 1077 ; Boekenoogen, 343) . Syn.
Het is geen rouwgoed dat het afmoet.

12 . Aangeschoten .
Een der vele woorden voor : een weinig dronken, half onder de pannen zijn
(Jord. 252), half kanes zijn (Jord. 288), half teut zijn (Jord. 147), half bezaanschoot an (in Prol. 10); gewit zijn (in Prol. 11). Oorspronkelijk is het een jagersterm. De jagers verstaan onder aanschieten „het wild met een schot treffen,
doch zoo dat het nog weder loopen of vliegen kan" . Daar dit dan zeer gebrekkig
en met moeite gaat, zegt men aangeschoten ook van personen, die min of meer
geraakt zijn door een lichten graad van dronkenschap; Ndl. Wdb. I 293; Antw.
Idiot. 102; Molema, 11 a: anschoten, een weinig dronken; fri. hy is oansketten;
Schuermans, 586 a : eene scheut in zijnen vlerik hebben ; hd . angeschossen sein;
amer . shot in the neck.

13. Goed (of slecht) aangeschreven staan,
d .i . door iemand op zekere waarde geschat worden . Reeds in de middeleeuwen
kende men enen in iet aenscriven, iemand in een register aanteekenen en daardoor
tot zekere klasse brengen ; vandaar later bij uitbreiding en figuurlijke toepassing:

iets of iemand in zekere klasse rangschikken, op zekere wijze beschouwen of
schatten. Vgl. Sewel, 14: aanschryven (in een boek schrijven), to write down;
Teirl. 6 : goed of slecht aangeteekend staan of zijn, en de uitdr. ergens te boek staan,
in een goed of kwaad blaadje staan; bij iemand in de kas staan of zijn, bij iemand
hoog aangeschreven staan ; hd . gut (oder schlecht) angeschrieben sein 1 ) ; fr . être
bien (ou mal) noté; eng . to be in a p .'s (black) books ; to stand wil or high
in a p.'s books.

14. Uit iemands aangezicht gesneden zijn,
d.i. sprekend op iemand gelijken. Vgl. Sartorius II, 8, 47: Aut Plato Philonissat, aut Philo Platonissat, Malkander soo gelijck, of d'een uyt d'anders hert
gesneden waer. Per allegoriam torqueri poterit ad quosvis inter sese vehementer
similes . Quia vero hic morum similitudo potissimum significatur, ut diximus
nostrate lingua, Of de een uyt des anders hert gesneden waer, ad imitationem tritissimi apud nos sermonis, quo formae similitudinem summam significantes, dicimus:
Hy is hem soo gelijck of hy uyt sijn aengesicht gesneden waer. Zie verder Marnix,
Byen-korf, 209: Daer sach hy den voorghenoemden Prothonotaris met een Pauselijck habijt Bitten, die zijnen meester alsoo natuerlijck gheleke, of hy uyt sijn
aensicht ghesneden ware geweest . Vondel, Jozef in 't Hof, 185: Daer de soon uit
'S vaders aensicht schijnt gesneên ; V . Moerk . 122 ; Smids, De geschaakte Cynthia:
Zy zyn gelyk van gelaat als waar des eenen aengezicht uit des anderen gesneeden
(anno 1688) ; Hooft, Warenar, 1470; Gedichten I, 196:
Laet mij , Mars, oft anders een'
Wt zijn aengezicht gesneên,
Doen eerbiedelijck met zijnen
Wtgestorten moed verschijnen,
Voor die Venus van gelaet;
'K wed zij Venus gangen gaet .
Halma, 176: Hij gelijkt zijnen vader als of hij uit desselfs troonie gesneeden
wa,; Tuinman I, 89. Te vergelijken is nog Campen, 76: Hy is hem also gelijck,
als oft hy hem set der huyd ghesneden waere, dat bij Agricola luidt, 639: Er ist
yhm also ehnlich, ats veere er yhm aus der hautgeschnitten. Thans zegt men in het
nd. dat Kind is sinen Vader u t de Ogen kropen (Mecklenburg) ; hd . einem wie
aus den Augen (of aus dem Gesicht) geschnitten sein ; eng . I'm sure he is the very
moral of you, as like as if he had been spit ofyour own moutti (Smollet ; zie Prick,
2) ; he is the very spit of his father ; in het Friesch : hja is hir mem ut 'e mfele stapt,
eig. zij is haar moeder uit den mond gestapt ; in Vlaanderen : 't Is zijn vader
gedraaid en gesponnen of gewisseld en gedraaid (De Cockl, 225).

15 . De aanhouder wint.
d.i. wie volhardt, bereikt zijn doel; Sartorius III, 3, 81: Assidua stilla saxum
excavat : Aenhouden doet verkrijgen . De stadige aenhouder wint ; ook II , 3 , 27,
waar de volgende verklaring gevonden wordt : significat nihil esse tam arduum,
quod diligentih curhque non efficiatur.
1) Büchmann, bl. 71 denkt aan btjbelschen oorsprong, en wei aan „het boek
des levens", waarvan in Exod. 32, melding gemaakt wordt.

Servilius, 90 heeft hiervoor: wie nyet op en en houdt, verwint ten lesten.
Allerlei variaties vindt men bij verschillende schrijvers. Zoo bij Campen 114:
anstaen doet vercryghen (ook bij Spieghel, Byspr. 3, 15 en R. Visscher, Brabb..
199; aanstaan verwint (Brederoo, III, 408), Gruterus III, 132: de anlegger. wint;
Brederoo, Moortje, 14: ghestadicheyt verwint; Huygens, Korenbl. II, 107: de
eenhouder verwint ; Halma, 7 : de aanhouder verwint ; Tuinman I, 87 : de -aanhouder
overwint; enz. Zie Harrebomée III, 98 ; Waasch Idiot. 43 a; Teirl. 4 : den anhauwer wint, wordt schertsend gezegd als men van iemand spreekt, die met een
vrouw aanhoudt (= het houdt) ; en vgl. Bckart 13 : anholnd deit krign ; oostfri ..
anholden deid ferkrigen; fri. de oanh&lder wint.

16 . Iemand iets aankalken.
„Men was van ouds in herbergen enz. gewoon, het door iemand verschuldigde met schrapjes van krijt op een zwart bord of eene lei aan te teekenen. Die
krijtschrapjes werden witten genoemd (vgl. Huygens, Hofwijck, vs. 1832 ). Daar
nu wit, witsel en kalk gelijksoortige woorden zijn, gelijk b.v. het witten der muren,
die met witsel van kalk worden bestreken, in sommige streken kalken heet, zoo•
is het niet vreemd, dat het aanteekenen van zulke witten ook kalken genoemd
werd. Kalk voor krijt, in toepassing op het schuldbord, is dan ook elders bekend:
men vergelijke onze uitdrukking in het krijt staan met de hoogd. zegswijze ankreiden (fri. oankrytsje) en im Kalke liegen, d.i. in schulden zijn, geen krediet
meer hebben. Kalken is dus zooveel als met krijt schrijven bij uitbreiding schrijven.
in 't algemeen ; vgl . opkalken, slordig en gedachteloos opschrijven ; overkalken,
overschrijven, aankalken „zooveel als met krijt aanteekenen, vervolgens
in ruimeren zin aanteekenen, aanschrijven (op iemands rekening), al wordt
daarbij geen krijt, maar pen of potlood gebruikt". Daarna in overdr. zin:
iets in zijn geheugen prenten om het een ander betaald te zetten. Zie Ndl.
Wdb. I, 187; VII, 993; Harreb. III, 1; fri.oankalkje, ook bij bekeuring
iemands naam opschrijven; Molema, 9 b, in den zin van beboeten, of in een ongunstig daglicht stellen; oostfri. ankalken, anschwârzen, verklagen; Hoeufft,
7 en 278 ; Antw . Idiot . 105 ; Schuermans, 3 a en vgl. . iemand iets aankerven (hd.
einem etwas ankerben), eig. door een kerf op den kerfstok iets aanteekenen, als
door iemand verschuldigd 1
-

.

)

17 . Iemand aanklampen,
d.w.z. iemand, dien men op weg ontmoet, aanspreken; eig. beteekent „aanklampen" door middel van klampen aan iets bevestigen. De uitdr. is ontleend
aan het zeewezen; vgl. Winschooten, 109: klamp een strook houts, dat ergens
aan vast gespijkerd werd, om iets anders daar mede vast te hegten : hier van
daan klampen; aanklampen, oneigendlijk aannaajen; en bl. 34: aan boord klampen, een schip met een klamp aan het andere vast spijkeren; hij klampte mij aan
boord. Halma, 7 : iemand aanklampen, iemand op zij schieten, aborder que l qu'
un, s'approcher de quelqu'un, joindre quelqu'un; Harreb. III. 1; fri. immen
oanklampje; Kluge, Seemannsspr. 453; fr. mettre le grappin sur qqn.
1) In het Middelnederlandsch had kalk ook de bet. krijt; vgl. het eng. chalk, krijt
en rekening : to chalk down (or up ), aankalken ; en Schuermans 216, die mededeelt,
dat te Brugge kalk krijt beteekent, en kalken met krijt opschrijven. Zie Ndl. Wdb.
VII, 978.

18 . Iemand iets aansmeren,
d.i. „het hem door overmatig aanprijzen of door andere bedriegelijke handelingen verkoopen; altijd met het denkbeeld, dat de kooper bedrogen wordt, omdat
het verkochte te duur is of den kooper niet dienen kan . Het onaangename gevoel,
dat het aankleven van iets smerigs verwekt en de moeilijkheid om er zich van te
ontdoen, maken het woord uitnemend geschikt om het hatelijke der handeling
te doen uitkomen. Omgekeerd zegt men van het koopen van iets dat aangesmeerd
wordt, dat men er aan blijft hangen, welk woord in eigenlijken zin ook van
kleven aan iets wordt gebezigd" ; zie Ndl. Wdb. I, 326 en 263 en vgl. iemand
iets aanlijmen. Vroeger zeide men hiervoor ook iemand iets aanplakken
(nog wel gebruikt ; in het Waasch naast aanlappen) en iemand iets a a n z o u t e n
of aandraaien. De zegswijze komt voor bij Hooft, Warenar, vs 1242 ; Brieven
bl. 327: Niet zoo wee en deed in d'ooren van den zinlijken Tiberius, de lammigheidt eener sleepende omspraak, als dat men hem Emblema voor Latijn
wilde aansmeeren; bl. 503: Mijn' huisvrouw zeidt, dat hij gewoon is zijnen toebehoorderen briefkens voor gereedt geldt aan te smeeren; Brederoo I, 11: Dit
waarschuw ick een yeder, dat ick u dit voor gheen waarheydt aansmeren en wil;
enz. Vgl. nog Sewel, 15: Hy heeft my dat duur aangesmeerd, he has
sold it me at too dear a race, he has gulled me in that; Halma, 11: Iemand
iets aansmeeren, of ergens mee bedriegen, tromper quelqun, lui survendre
quel que chose ; Harreb . III , 2 ; fri . immen hwet oansmarre, te duur verkoopen;
oostfri. ansmeren, anfuhren, betrugen, verkaufen; Waasch Idiot. 44 en Teirl.
6: aansmeeren, wijsmaken, opdraaien; Antw. Idiot. 110: iemand wat aansmeren,.
schuld maken bij iemand (syn . van aanplakken) ; Teirl. 5 : iemand iets aanlappen;
Loquela, 3 : aanlooien of aanluchten; dial. beteekent aansmeren ook ten laste
leggen, syn. van aanwrijven (Bergsma Dr. W. 12); iemand een leugen op de nek
draaien (aldaar, 94) ; hd . einem etwas anschmieren . Zie iemand iets op de mouw
spelden.

19. Met iemand aanspannen,
d .i . „zich met iemand vereenigen, om gezamenlijk iets te doen, om hetzelfde
oogmerk te bereiken"; Ndl. Wdb. I. 332. De uitdr. is ontleend aan paarden of
ossen, die voor denzelfden wagen of ploeg gespannen zijn.
In het mnl . aenspannen met enen, met iemand samenspannen ; Kiliaen:
Aen-spannen met iemanden, addere se socium alicui; Plantijn: Aenspann e n met y e m a n d e n , se me t tre ou bander du cos té d'aucun, ou s'allier ensemble.
Te vergelijken hiermede is Anna Bijns, Refr. 323: Wilt metten ongeloovigen geen
Jock trecken 1 ) Sewel vermeldt bi . 15 : Aanspanning , samentrekking van een
lyn met iemand, association; Halma, 11: Met iemand aanspannen, met
iemand iets beginnen, s'associer avec quelcun, s'unir avec quelcun pour agir de
.

concert ensemble.

20. Aanspraak hebben op iets,
d .i . het recht hebben om het bezit of genot van iets in rechten te vorderen . Voorheen gold aensprake voor het aanspreken in rechten, de gerechtelijke eisch 2 ) Nog
in de 17de eeuw bezigde men aensprake en antwoord voor hetgeen nu eisch en ant.

1) Vgl. 2 Cor. 6, 14.

2) Mnl. Wdb. I, 151.

-voord (of verweer) heet . Thans echter wordt aanspraak, als rechtsterm, niet
meer opgevat als eisch zelf, maar als het recht om iets te eischen. Vgl. Sewel,
15: Aanspraak, of eisch in Rechten, demand; Halma, 11: Aanspraak, aantaal.
Eisch, of verzoek, in regten, demande en justice, action. Zie verder het Ndl.
Wdb. 1, 341 en Sewel, 15 : Aanspraak op iets manken, to lay claim to a thing;
fri. oanspraek meitsje op ; hd. Anspruch machen auf etwas.

21. Aanstoot geven.
Het znw. aanstoot komt in den bijbel voor in den zin van het voorwerp,
waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok, bijv.
Levit. 19, 14: ,,Gy en sult.... voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot
setten" . Vervolgens beteekent het datgene, dat iemand licht doet vallen (op
zedelijk gebied), de aanleiding tot zonde ; daarna in overdrachtelijken zin : , ,de
stuitende of hinderlijke gewaarwording die iemand ondervindt bij iets, dat zijn
zedelijk of godsdienstig gevoel, of wel zijne eigenliefde stoot, d.i. beleedigt of
kwetst ; dus : ergernis, welke beteekenis het woord in de uitdrukking ergens
aanstoot mei geven of aan nemen heeft" ; vgl . zich aan iets stooten, mnl. hem stoten
ane iet; zie Ndl. Wdb. 1, 372; Plantijn: A e n s t o o t, poulsement, aheurtement,
choppement, scandale; vgl. het fri. oanstiet; hd. Anstosz geben, erregen; Anstosz
nekmen an etwas ; fr . choquer q qn . Hiervan aanstootelijk ; hd . anstöszlich.
-

22 . Steen des aanstoots .
Deze uitdrukking is ontleend aan 1 Petr. 2 vs. 7 en . Jes . 8 vs. 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; mnl. een stotinghe over te vallen. De oorspr. beteekenis is dus
een steen, waaraan men den voet stoot, maar altijd figuurlijk gebezigd voor:
oorzaak of reden van ergernis. Vervolgens beteekent de uitdr. ook de persoon
of zaak, die aanstoot of ergernis geeft ; vgl. mnl. een steen der stotinge (fig .) ;
Pelgrimage 110 c: Si was in enen schonen wegh een aenstoot om alle lude te doen
an te stoten; Reyn. II, 4153: Als ic der werelt ward gemeen, so vindic so veel
steen in minen wech; zie Ndl. Wdb. 1, 373; Plantijn: Steen des aanstoots,
pierre de choppement, ou aheurtement, lapis offensionis ; Winschooten, 296 ; Harreb . I , 3 a ; fr. une pierre d'achoppement ; hd . ein Stein des Anstoszes ; eng . a
stumbling-stone.
,

23. Aanstoot lijden (of hebben),
d.i. aangevallen worden, vijandige bejegening ondervinden. Het znw. aanstoot
heeft hier de beteekenis van aanval, aanranding, vijandelijke bejegening met daad
of woord, en is de stam van het wkw. eenstoten, dat in de middeleeuwen ook
bestoken, aanranden, aanvallen beteekende. Vgl. bijv. Exc . Cron. 204 d: Dye
stede was seer vast ende starck.... wel voorsien ende bescermt van allen aenstoot; D. B. II. Chron, 36, 2: Alle die anstoot (Vulg. impetus) des strides wart
Bekeert tegen Jherusalem ; zie Mnl. Wdb. I , 157.
Later krijgt de uitdr. ook de meer algemeen beteekenis van : te lijden hebben.
Zoo bij Sartorius III, 10, 47 : Hy heeft veel aenstoots, quadrabit in hominem omnium
omnibus injuriis expositum ; Hooft, Brieven, bl. 226: Dat (het maken van een
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een persoon
persoon maakt,
maakt, dat
datmen
menaan
aanhem
hemdenkt
denkt;
of wel,
welthet
hetzien
zien
maakt, dat
dat men
herinnert"; Ndl. Wdb.
van een
een voorwerp
voorwerp maakt,
men zich
zich iets
iets verledens
verledens herinnert";
Wdb.
Plantijn:Aensien
Aensiendoet
doet gedincken,
gedincken,
1,509.
VgI. mnl,
doetgedencken
gedenken 22 ));; Plantijn:
mnl. aensien doet
I, 509. Vgl.
aspectus ad memoriam
la
veue ou
ou regard
regard faict
faiet souvenir,
souvenir, aspectus
memoriam revocat,
revocat, praesentia memela veue
l'oeil amour
Aensien doet
g h ghedencken,
e d e n c k e n, l'oeil
24: Aensien
doet
amour
moriam
; Goedthals,
Goedthals, 24:
moriam refricat
refricat;
Sewel, 19:
Zinnebeelden, 29
attire;
1670;; V.
Venne, Zinnebeelden,
29;; Sewel,
Moortje, vs.
vs. 1670
V. d. Venne,
attire ; Brederoo,
Brederoo, Moortje,
Halma, 14,
14,
sight calls to
or eo
to mind;
mind; Halma,
Aanzien
gedenken, sight
to remembrance,
remembrance, or
Aanzien doet gedenken,
zie verder Harrebomee
Harrebomée
die
vertaalt door
door:: la vue rapelle
rapelle lelesouvenir
souvenir des
des choses
choses;; zie
die het vertaalt
III,
Waasch Idiot.
45:: aanzien doet
doet gedenken
gedenken (en
waren doen
doen den
den koopman
koopman
2 ; Waasch
Idiot . 45
(en de waren
III , 2;
wenken);
7.
Teirl. 7.
wenken) ; Teiri.

26. Zonder
persoons,
Zonder aanzien
aanzien des
des persoons,
dd.i.
.I, zonder
zonder te letten
letten op
op den
den stand,
stand,de
de geboorte
geboorte ,, den
den rijkdom,
rijkdom, den
den ouderdom,
ouderdom, enz.
Deze uitdrukking
uitdrukking is van bijbelschen
menvindt
vindt haar
van den persoon
persoon.. Deze
bijbelschen oorsprong
oorsprong;;men
by Godt.
Rom.
en is
is aenneminge
aenneminge des
des persoons
persoons by
Godt. Vgl.
Vgl. hiermede
hiermede
Rom. 2:
2: 11
11:: Want daer en
17; Sewel,
Sewel,20:
20:Zonder
Zonder aanzien
aanzien
Deut.
10: 17;
Spreuken
, 24,
: 10:
7; Deut
Spreuken,
24,23;
23; 22 Kron;
Kron. 19:
19: 7;
b; Ndl.
Ndl. Wdb.
I, 512;
Harreb.I,
I, 33 b;
van
personen, without
Wdb. I,
512;
of persons;
persons; Harreb.
without respect
respect of
van personen,
eng.
ohne Ansehen
Ansehen der
der Person
hd ,. ohne
XII,
considerer les personnes ;; hd
Person;; eng.
sans considérer
XI I , 1324;
1324 ; fr.
fr . sans
persons.
irrespective
of persons.
irrespective of
of persons;
persons ; withou'
without respect
respect of

27. Aap.
,„Daar
,Daar de
de aap
aap leelijk
leelijken
enboosaardig
boosaardig is,is,lachwekkende
lachwekkende bewegingen
bewegingen maakt,
singer,
(naáapt; fr.
fr. linger,
sterk
mensch gelijkt
diens handelingen
handelingen nabootst
sterk op
op den mensch
gelijkt en
en diens
nabootst (noiiapt;
komt hij
hij veel in vergelijkingen,
hd.
vergelijkingen t spreekw.
spreekw, zegssegseng. to
p.), komt
nacháffen; eng.
to ape
ape aa p.),
hd. nachaffen;
1, 526.
526.O.
0. a.
a. in:
in:
wijzen
Wdb. I,
Ndl. Wdb.
wijzen en
en spreekwoorden
spreekwoordenvoor";
voor"; Ndl.
1)
HarreboméeIII,
III, 99.
1) Harrebomee
2)
204.
TijdschriftXXI,
XXI, 204.
2) Tijd8chri(t
8TOBTT.
Spreekwoorden, Ie
STOETT. Ned.
Ned. Spreekwoorden,
5e dr.
dr.
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Iemand voor den aap houden , hem voor den gek houden , hem foppen;
hd . einen áffen ; sich áffen lassen . In de 17de eeuw kende men ergens den aep mee
houden; evenzoo in de 18de eeuw Adag. 11: den Aep houden met Imant,
postica- sanná ridêre quempiam. Thans is deze uitdrukking dialectisch nog bekend,
ook in Zuid-Nederland ; zie Schuermans, 5 ; Rutten, 5 b ; Antw . Idiot . 113: iemand veur den aap houden (ook De Bo, 12; Draaijer, 1 a); Waasch Idiot. 45 b.
Synoniem hiermede is het door Tuinman I , 347 opgegeven : den aap scheergin
(Schuermans, Bijv. 4 a). In het Engelsch zeide men: to make any one his ape.

28 . Aap, wat heb je mooie jongen!
„Woorden aan iemand in den mond gelegd, die tegenover een persoon voor
wien hij bevreesd is en dien hij in zijn hart verfoeit, van den nood eene deugd maakt,
door hem te vleien, teneinde hem daardoor in een goed humeur te brengen"
(Ndl. Wdb. I, 527); ook in 't algemeen van iemand, die een ander flikflooit.
Deze woorden zijn ontleend aan Reynaert II, 6543 vlgg., waar verteld wordt
hoe Reynaert in het hol van een afschuwelijke aap en hare jongen kwam, en,
ofschoon hij van plan was „twaer te segghen", de vrees hem zoo bekroop, dat
hij van den nood eene deugd maakte en
most vertiden
ende metten hoop, die daer lach, liden.
Om ze 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 liefiic sijn si ende hoe scone!
elc mocht mit eren eens coninx sone
wesen. wi moghen u loven mit recht,
dat ghi dus meerret ons gheslecht.
ic had grote bliscap ghedreven,
had ic gheweten van delen neven:
want het is een troostelic toetiden;
ie en mochts niet langher liden,
doe ic hoorde waer ghi waert gheleghen,
ic en moste tot u tomen pleghen:
mi waer leet, ic en had vernomen.
Eerst in de 17de eeuw trof ik deze zegswijze aan bij Coster, 236 vs. 259:
Een groote wort wel meer zo veer door noot ghedronghen
Dat hy om baat zeyt, Aap wat hebt ghy schoopder Jongen.
Ook bij J. S. Colm, Battaefsche Vrienden-Spieghel wt levender Jonste, Amsterdam 1615, vindt men bl. 17: Speel: Ay lieve Aep! wat hebje schoone jonghen;
bij Winschooten, 3 : Aap wat hebt gij schoonder Jongen, dit is een soort spotternij:
als of men iemand die leelyke Jongen, of Kinderen hadde prees, van weegen
haar schoonheid, eeven gelyk men seid : Schipper wat een mooj Wijf hebje. Vgl.
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verder Mergh. 1: Aap wat schoonder jongen hebt ghy; Tuinman I, 89; Sewel,
20; V. Janus I, 312; Slop, 151; Amsterdammer 4 Januari 1914 p. 1 k. 5; Het
Volk 15 Juni 1914 p. 7 k. 1; Nkr. III. 5 Dec. p. 2; Harreb. I, 3 b. In
Duitsche dialecten komt de zegswijze in eenigszins anderen vorm voor, zooals:
aap, wat hest du moje Jungen; Aap, wat hest du wakkere Kinder; Aap, wat hest
du wakkere Kinner; Ap, wat hast wacker Kinner; zie Eckart, 6; Taalgids IV,
241, waar ook vermeld wordt, dat men in Groningen zegt: oap, wat bist 'n mooie
jong! In het fri. aep! hewt hestou moaye jongen!

29. Hij heeft den aap binnen (of beet),
d.w.z. hij is in het bezit van het geld; eene uitdr. die in de 17de eeuw voorkomt bij Coster, 502 vs. 137 ; Smetius, 138 en Winschooten, 3 : „het woordje
Aap beteekend ook oneigendlijk een schat : waar van daan komt het seggen:
hij heeft de Aap al weg : dat is, hij heeft de bogt al onder den arm" . Het Ndl.
Wdb . I , 527 verklaart het ontstaan dezer beteekenis aldus : , ,De benaming schijnt
hieruit te verklaren, dat men vroeger wel eens steenen beeldjes in den vorm van
apen bezigde, om er geld in weg te bergen, gelijk men nog b.v. de steenen varkens voor spaarpotten kent. De aap werd aldus de naam van den spaarpot, en,
bij overdracht, van den inhoud . daarvan, de spaarpenningen, het opgespaarde
geld. Ook het fr. magot vereenigt de drie beteekenissen. Eigenlijk eene soort van
aap, wordt het ook van allerlei koddige en snaaksche porceleinen of steenen beeldjes gezegd, en overdrachtelijk voor opgespaard en weggelegd geld genomen:
iets dat hier te eerder geschieden kon om de woordspeling, die voor de hand lag,
met het oud-fransche magaut, mlat. magaldus, d.i. een zak, bedel- of geldzak.")
De tegenwoordige Fransche woordenboeken, o .a . dat van Hatzfeld, onderscheiden evenwel twee woorden magot. Het eene moest eigenlijk luiden mugot, doch
is onder invloed van het ofr. magaut (zak, beurs) veranderd in magot, opgespaard
geld . Het andere magot houdt men voor denzelfden naam als Magog, uit den
bijbel bekend, en beteekent aap, en ook een Japansch of Chineesch beeldje
„ligurine trapue en porcelaine, en jade, etc., fabriquée d'abord en Chine, ou
Japon". De vergelijking met het Fransch gaat dus niet op. Ook moet het bewijs
nog geleverd worden, dat men vroeger spaarpotten had in den vorm van apen.
Het komt me daarom waarschijnlijker voor, dat het znw. aap de beteekenis geld ontleend heeft aan de 17de-eeuwsche spreekwijze : ze zien op geen aap,
die uit Oost-Indien komen, 2 ) eigenlijk: voor iemand die uit Indië komt, komt
het op een aap niet aan, doch overdrachtelijk : wie overvloed bezit, kan wel
wat missen; die in het veen zit, ziet op geen turfje; hij die geld heeft, is niet karig.
Ten gevolge van de bepaalde toepassing, welke van deze spreekwijze gemaakt
werd, heeft aap de beteekenis van geld daaraan ontleend, zooals blijkt uit den
naam ,,ronde apen" voor ronde schijven, geld (Gew. Weuw. II , 44) . Vgl. Huygens Korenbl. II, 87; Brederoo III, 226:
Is Marten murru, 't is gien noot,
Hy het Apen en Meerkatten:
Sen Peet hetme sen goet egroot.
't Is een bom vol Spaensche Matten.

1) Eene geheel andere verklaring geeft Tuinman I, 12 die aap in dezen zin aan
het Hebreeuwsch wil ontleenen.
2) Dat voorkomt in de Gew. Weuw. 1, 28; Harreb. 1, 4 b.
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Het is hiermede dus gegaan als met muts, dat de vroegere beteekenis „liefde"
ontleende aan de uitdr. „de muts hebben op iemand", verliefd zijn op iemand
(fr. être coiffé de. 1 ) Zie verder, ook voor meer dergelijke gevallen, het Tijdschrift
XII, 253-254. Ook in het fri, is aep, geld, buit, bekend in verschillende zegswijzen, als: hy het de aep binnen; hy gong mei de aep striken, etc. Vgl.
ook Bergsma, Dr. W. 18.

30. Den aap in de mouw hebben (of houden),
d.w.z. zijne streken, zijne slinksche oogmerken verbergen. Volgens het Ndl.
Wdb. I , 527 en Archief IV, 49 is deze zegswijze afgeleid van de kabaaien met
wijde mouwen, waarin de aapjes zich bij hun grappenmaken verscholen en waaruit zij wel eens onverwacht te voorschijn sprongen om te krabben of ander
kwaad te doen. Waarschijnlijker is het, dat wij met Beckering Vinckers 2 ), in
de mouw hebben of houden moeten opvatten als iets verbergen 3 ) en aap als apenaard. Vgl. de synonieme zegswijze den gek (het gekje) in de mouw hebben of houden, ontleend „aan de wijde mouwen, waarin narren of bootsemakers hun gekstok behendig wisten te verbergen, om dien onverwachts te voorschijn te brengen";
Ndl. Wdb. IV, 941. In de 17de eeuw zijn beide uitdrukkingen zeer gewoon; vgl.
o .a . Winschooten, 3 : „hij houd de Aap in de mouw, dat is : hij verbergd sijn
boosheid soo lang, en daar en teegen hij laat de Aap uit de mouw springen beteekend sijn aard laaten blijken" (vgl. onze, ook in het Land van Waas bekende,
zegsw. toen kwam (of keek) de aap uit de mouw, toen bleek zijn eigenlijke bedoeling,
zijn geheim oogmerk; o.a. C. Wildsch. III, 53; 385; Nkr. VIII, 21 Nov. p.
2) . Zie verder Halma. 14 ; Sewel, 20 ; Tuinman I , 43 : hy laat den aap uit de mouw
springen, en vgl. het eng. every man kas a fool in his sleeve, niemand is zonder
dwaasheid.

31. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een
leefijk ding.
d .w .z . , ,fraaie kleederen en sieraden kunnen een leelijk mensch niet bevallig
maken, of : pracht en praal verheffen niemand tot den beschaafden stand";
Ndl. Wdb. I, 527. De zegswijze is eene navolging van het lat. simia est simia
et si aurea gestet insignia. Bij . Servilius, 78 lezen wij Een simme blyft altyd een
simme; Spieghel, 288: Een aap is een aap, al droeghze een goude huif (zoo ook
bij Cats, 424); De Brune, 240:
Een Bimm' in 't purper blijft een simm,
Ghelijck zy was, zoo blift-ze slim'.
Tuinman I, 89: Een aap blyft een aap, al droeg hy een gouden ring. Het naast
aan onzen vorm komt Sewel, 20: Al draagt een aap een gouden ring, 't is evenwel een leelyk ding.
In het Nederduitsch luidt de spreekw.: 'n Ape is un blift 'n Ape un droge
he auk sidene Schlipklêer un golden Kien un Spangen (zie Eckart, 7) ; in het
Friesch : in aep bliuwt in aep al het er in rok oan en in prik op ; zie W . Dijkstra, 279 en vgl. Harreb. I, 3 b; III, 100; hd. Affen bleiben Affen, wenn man
sie auch in Seide, Sammet und Scharlach kleidec; eng. an ape 's an ape, a varlet
'a a varlet, tho' they be clad in silk or scarlet; fr. le singe est-il vêtu de pourpre,
est toujours singe.
Taal- en Letterbode, V, 295 vlgg.
Tijdschrift, XXXIX, 140-142.
3) Vgl. de uitdr. Het achter (of in) de mouw hebben.
1)

2)

-
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32. In den aap gelogeerd zijn.
Het schijnt, dat deze spreekwijze van zeer jongen datum is. Tot nu toe is
zij niet in vroegere geschriften aangetroffen ; ook de woordenboeken van Sewel,
Halma en Weiland vermelden haar niet. Zie verder Ndl. Wdb. VIII, 2612;
Onderm. 24: Geachte familie en vrinden, ik ben huwelijkslang in den aap gelogeerd; Nkr. II, 20 Dec. p. 2: Dan bennen we allemaal in den aap gelogeerd, wat
'n beroerd hotel is. Harrebomée geeft ze op , dl. II I , L I V met de verklaring
„hem treft een slechte ontvangst' • 1)
Aangaande den oorsprong dezer uitdr. is niet veel bekend; wel deelt Ter
Gouw in zijne Uithangteekens I, bl. 180 eene anecdote mede, waaraan de spreekwijze haar ontstaan kan hebben te danken, doch deze zal wel verzonnen zijn,
toen de uitdr. reeds bestond. Dat uithangborden dienden om aan te duiden,
welk bedrijf in een huis werd uitgeoefend, is bekend. Zoo hing bij den metselaar
een troffel, bij den schoenmaker een leest, bij de hoedemakers een hoed, bij de
kleermakers een schaar uit. De kleermakers hingen wel eens een vergulde
schaar uit ; vandaar, volgens Ter Gouw, onze uitdrukking : daar hangt de gouden
schaar uit, voor : ' men moet er duur betalen, dus men werd er „geschoren" 2 ) ;
of ook volgens Tuinman II, 47: daar hangt de scheer uit, gezegd van een dure
1. ook Halma (i .v . étrille) : in de schaar thuis liggen, in
g, o winkel ; vgl.
een zeer dure herberg logeeren. Op dezelfde wijze, stel ik mij voor, is onze uitdr.
in den aap gelogeerd zijn ontstaan. Dat de aap op uithangborden voorkwam, is
zeker 3 ). Hing hij nu in een herberg uit, dan was men „in den Aap gelogeerd",
doch daar de aap ook bekend staat als een dier, dat iemand onverwacht een
poets speelt, bezigde men die uitdr. voor herbergen, waar men nu niet direct
voor zijn genoegen was, en beet genomen werd ; later in algemeener zin om het
verkeeren in een onaangenamen toestand aan te duiden. 4 ) Zie ook Ons Volksleven III, 25 ; De Cock', 235 ; 't Daghet XIII, 48 ; en vgl. onze uitdr. In 't gefopte,
verneukte ofvernoken haasje gelogeerd zijn, gefopt zijn ; het hd . Hotel zum schwarzerg
Engel, eene benaming voor den , ,Carzer" bij de cadetten ; fr . loger d l'enseigne
de la lune, á la belle étoile, passer la nuit en plein air ; ' ils sont tous deux logés
á la même enseigne, ils sont dans la même situation fácheuse (Hatzfeld, 910).

1

-

33. Uit den aard slaan,
d .w .z . „zijnen aard gedeeltelijk verliezen ; andere hoedanigheden aannemen,
dan de aard medebrengt ; ook toegepast op menschen, ten aanzien van hunne
zedelijke hoedanigheden, wanneer deze beschouwd worden als kenmerken van
hun geslacht"; Ndl. Wdb. I, 536. Bij Gruterus III, 41. 126 staat opgeteekend
1) Ook in België is zij bekend. De Bo citeert, hl. 12: In den Aap gelogeerd zijn,
voor den aap gehouden worden, een voorwerp zijn van schimp ; Rutten, 5 : in den aap
gelogeerd zijn, een slecht gasthuis hebben; flg. met iets of met iem. in verlegenheid
zijn; Antw. Idiot. 114; Waasch Idiol. 45 b. Een variant hiervan is de Vlaamsche
uitdr. in den hond (= duivel ) gelogeerd zijn (Joos, 107; Waasch Idiot. 293 b) en in de
kwaai negen gelogeerd zijn, welke laatste zegswijze aan het ganzespel is ontleend (Schuermans, 404) .
2) Ter Gouw, Uithangteekens I, 112.
3) Uithangt. I, 118; II, 324.
4) Eene andere verklaring vindt men in Noord en Zuid, XXIV, 27 ; Tijdschrift
XXI, 131 en vgl. Mnl. Wdb. VII, 423.
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de spreekw. bastaarden nemen altyts wte van aarden, waar wij thans zeggen bastaarden slaan altijd uit den aard ; 17de eeuw : uit het geslacht slaan (V . d . Veen,
Zinneb . 32) . Vgl. hd . aus der Art schlagen ; eng. to grow out of kind (verouderd) .
,

34 . Dat het een aard heeft.
„Eene gemeenzame uitdrukking (in de 17de eeuw o.a. voorkomend Brederoo
II, 216; Com. Vet, bl. 61) die, naar gelang der omstandigheden, de waarde heeft
van een der versterkende bijwoorden zeer, sterk, hard, duchtig, terdege, enz.,
en waarin aard dus, evenals in de zegswijze naar den aard, in de beteekenis van
goede, sterke aard of wijze genomen wordt. Ndl. Wdb. I, 538; fri. dat it in aerd
het ; hd . schreiben dass es (nur so) eine Art hat.

35. In goede aarde vallen .
Eig. gezegd van het uitgestrooide zaad, dat in goede aarde valt en opschiet;
bij overdracht toegepast op denkbeelden en voorstellen, in den zin van : gunstig
ontvangen worden; ontleend aan Marcus 4, 8: Het ander (deel van het zaad)
viel in de goede aerde, ende gaf vrucht. Vgl. fr. tomber en bonne terre; hd. auf
guten Boden fallen; eng. to fall on good ground; ook in Zuid-Nederland; zie
Teirl. 406.

36 . Een aardje naar zijn vaá rtj e ,
van een zoon gezegd, die — hetzij ten kwade of ten goede — naar zijnen vader
aardt ; Ndl. Wdb . I , 537. Deze zegswijze is in de 17de eeuw al zeer gewoon.
Voor bewijsplaatsen zie Harrebomêe I, 5 ; Brederoo III, 191; Ogier, 28:
En had' ick de weet
Dat gy waert een aertjen, naer't Vaertjen, ick smeet
U met de Cop tegen de steenen.

Ook in Zuid-Nederland is zij thans nog bekend volgens Schuermans, die
bl. 5 citeert: 't Is een aar(t)ken naar zijn vaárken; bl. -171: Hij heeft een haarke
van (naar) zijn vaarke (Antw . Idiot . 114) ; zie ook Waasch Idiot . 271: Een
haarken van zijn vaarken hebben, naar zijn vader aarden. In verwante Duitsche
dialecten ontmoeten wij deze zegswijze eveneens ; o .a . in het Nederduitsch : ' t
is een Artje van Vártje (Eckart, 2) of ook 'n urdje fan 't fdrtje (Dirksen, I, 9) .
Vergelijk verder nog Tuinman I, 6 ; Erasmus, 334-337 ; Teirl. 8 : Hie heet 'n
aarke va' zijn' vaarke; fri. in aerdtsje nei (fen) syn faertsje, en de Groninger
zegswijze : Zij heeft een snoertje van haar moertje (Taalgids VIII, 108), dat te
vergelijken is met Waasch Idiot. 607 b: een snoerken van moerken hebben, en
nedersaks. oortjen van 't moortjen (Taalgids IV, 266). 1
)

37. Op de AB -bank • zitten,
d.i. op de onderste schoolbank zitten, de eerste beginselen leeren, nog uit het
„Ab-boek" leeren. Vgl. Sewel, 22: Iemand na 't A, B of kinderschool
stuuren, to send one to the A, B schoot; Halma, 1: Hij is nog een abeceling,
of nieuweling in de wetenschappen, il est encore aprenti, il n'est que fort peu avancé
1) Laurillard bl. 93 meent den oorsprong der zegswijze te moeten zoeken in Joh•
38-44, vergeleken met Hand. V I I : 51, 52. Vgl. , , zoo moer, zoo dochter" ontleend aan
Tzech. XVI; 44.
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dans la connoissance des choses; ook Sewel, bl. 22, die abeceling vertaalt door
an abecedarian (lat. abecedarius, fr. abécédaire) . In de 16de eeuw noemde men
zoo iemand een abc ionghe (Plantijn); 17de eeuw: een abc klerk. Vgl. het fri.:
abiebern, abieciejonge ; abiebankje ; hd . noch auf der Abc bank sitzen ; eng . to be
still (or only) at the ABC.

38. Iets kennen als het ABC,
d.i. iets goed van buiten kennen, door en door kennen. Vgl. Tuinman 1, nal.
bl. 13: Ik ken dat als myn a, b, c; Harrebomée I, 9: Het wordt hem zoo eigen
als zijn alphabet. Figuurlijk wordt het ABC evenals in het Fr., Hd. en Eng.
ook gebezigd voor de allereerste beginselen eener wetenschap of kunst, die men
(fr . l'alphabet) van een vak noemt . In 't fri . hy kin
ook wel het alphabet
alp
't as 't abie.

39. Het is abracadabra,
d .w .z . het is wartaal, onzin, overstaanbare taal, fr . hd . eng . abracadabra;
volgens sommigen afgeleid van het Grieksche ABPACALIABPA, waarin de C,
een oude vorm voor de 1, is genomen voor eene K. Men meent, dat gnostieken
dit woord gevormd hebben van het gr. áf pa,^ác of d flpacá5 (waarvan de verschillende letters ieder een getal aanduiden, wier gezamenlijke waarde 365 is 1 )
en waarmede de 365 openbaringen der Godheid worden bedoeld) en het Hebreeuwsche dabar, woord. Eigenlijk verstond men onder dit abracadabra een
tooverspreuk, bestemd om op perkament geschreven aan een vlasdraad om den
hals gedragen te worden als middel tegen koorts, kiespijn, enz. In den vorm
waarin de letters geplaatst worden, kan men het denkbeeld van verminderen
herkennen:

abracadabra
a b r a e a d a b r
abraeadab
abraeada
ah r a c a d
ah r a c a

abrac
ah r a
abr
ah
Ook konden de beginletters worden weggelaten . Daar deze onder elkaar
geschreven woorden onverstaanbaar zijn, kreeg „abracadabra' de beteekenis
van wartaal, onzin, in welken zin ik dit woord bij ons aantrof bij Tuinman I,
247; C. Wildsch. III, 158: „Hevige, tedere, belanglooze liefde" is voor haar
abra cadabra ; Janus, 48 ; 165. 2)
1)

^p = 100; 6= 200; k = 60; f = 2; aaa = 3.

Zie Hatzfeld, 10 b; Woordenschat, bi. 7 ; Baumeister, Denkmti ler des Klassischen
Aliertums I, bi. 1-2, waar eenige beschrijvingen van abraxoïden (amuletten) gevonden
worden. Nederlandsche Volksboeken XII, bi. 23: Also heeft hy oock van den Herono
2)

Semmonico geleert, dat hy die woorden Abracadabra op een briefken schreef, ende altijdt
een letter achter liete, ghelijck ghy hiersien meucht. Ende hier na eenen crancken, die
het feber ofte coude hadde aen den hals hienge. gelijck hem nu dat woort alleynsken
met een letter verliest. also soude ook het feber alle dagen afnemen; ende vergaen.
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Volgens anderen is abracadabra „nur der nach analogie gelaufiger palindrome
zur rollenden zauberformel gemachte anfang des lateinischen alphabets" • 1 )

40 • In Abrahams schoot zitten .
Dit wordt gezegd van-iemand, die een rustig, aangenaam leven leidt, of eene
kostelijke plaats heeft; bij de militairen eene veilige plaats tijdens een gevecht,
een veldslag, bij de manoeuvres (ook in het hd.). De uitdrukking is ontleend
aan den bijbel en wel aan Lucas XVI : 19-31, bepaaldelijk vs 22-23 . Zeeman, bl. 33, deelt aangaande den oorsprong het volgende. mede : „De uitdrukking
is ontleend aan de gewoonte der Oosterlingen, om bij den maaltijd aan te liggen
op rustbanken, waarbij het hoofd des eenen rustte tegen den boezem, om zoo
te spreken in den schoot van den anderen gast ; zoo lag de discipel, dien Jezus
liefhad, in zijn schoot volgens Joh. 13 :23 ; er wordt door aangeduid de plaats
welke innige vertrouwelijkheid, hartelijke genegenheid verleent, zooals ook bij
de Romeinen esse in sinu amplexu que . Daar nu Abraham de hooggeëerde en
geliefde stamvader was, die na zijn dood in het paradijs was opgenomen, werd
de plaats aan het hemelsche gastmaal naast hem als de schoonste eereplaats
beschouwd, zooals in het algemeen het aanzitten met of ook het aanliggen in
den schoot van Abraham, Izaak , en Jacob voor de grootste eer, het hoogste genot
in het toekomstige leven werd gehouden . Van daar dat ook in de taal van ons
volk met die uitdrukking een rustig, genoegelijk leven wordt aangeduid", Vgl.
in het Mnl. in Abrahams scoot varen (of leven; Mnl. Wdb. VII, 656); in de 16de
eeuw ; rusten in Abrahams schoot 2 ) fr . être dans le sein d'Abraham ; hd . in
Abrahams Schosz kommen, sitzen; eng. to be in Abraham 's bosom.
;

41. Weten waar Abraham den mosterd haalt .
Bijna allen, die getracht hebben eene verklaring van deze uitdrukking te
geven, beweren dat zij eigenlijk moest luiden : „weten waar Abraham den mutsaard haalt." 3 ) Het zou dan eene zinspeling zijn op het verhaal van Abrahams
offerande, zooals het staat opgeteekend in Genesis 22, vs. 1-14. Er bestaat
evenwel een groot bezwaar tegen deze verklaring, nl. dit, dat er in dat verhaal niet naar een mutsaard gevraagd wordt. Izaak zegt alleen : „Vader! ik zie
het vuur en het hout, maar waar is het lam tot brandoffer ?" Zie Zeeman, bl.
30-32 en Laurillard, bl. 31-32, waar de verschillende bezwaren tegen deze
verklaring worden besproken, alsook Navorscher, XXVI, 248. Prof. De Goeje
heeft in het Tijdschrift, II,. bl. 71-75 eene andere verklaring voorgesteld. Deze
geleerde wijst op de hd. spreekw. er weiss wo Barthel Most holt, en meent dat
mosterd een verbastering kan zijn van most, dat zelf weder een verbastering
is van het Jodenduitsche moos, dat in het meervoud geld beteekent, terwijl Barthel
1) Zie het uitvoerig artikel van A. Dieterich over ABC denkmaeler in Rheinisches
Museum f rir Phi lologie, bd . 56 , p . 91; vgl. een artikel van J . Verdam over Bezweringsformulierer, t de Mededeelingen v.d. Maatschappij d. Nederl. Letterk. te Leiden, 19001901, bl. 51; Volkskunde, XV, bl. 16; J. Hoops, Reallexikon, 82: Einen Sinn aus diesen
und ahnlichen Formeln zu entziffern ist bisher nicht gelungen. Je dunkler sie war, desto
mehr Kraft schrieb man ihr zu.
2) Trou moet blijcken, 203.
3) Zie Harrebomée 111, 104.
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het Jodenduitsche bartel voor barzet zou zijn in den zin van ijzer, breekijzer. Wij
zouden dan in plaats van Bartel Abraham gezegd hebben 1 ) en most veranderd
hebben in mosterd. Hoe vernuftig ook bedacht, is deze verklaring niet zeer aannemelijk, omdat zij veel te gedwongen is voor een volksuitdrukking. 2 ) Prof.
De Goeje gaat bovendien van de meening uit, dat de Duitsche spreekwijze oorspronkelijker is dan de onze, zonder dat dit bewezen is.
Ik stel mij het ontstaan dezer spreekwijze veel eenvoudiger voor en zie in
Abraham den naam van een jongen of een man, wien ook, en vat mosterd in den
letterlijken zin op. Dat dit toch uit mutsaard zou zijn verbasterd, is hierom
reeds niet zeer waarschijnlijk, omdat in naburige Duitsche dialecten ook de
spreekwijze voorkomt en ook daar van Abraham en van mosterd sprake is . Zoo
lezen wij bij Eckart,. 561: ik sal or well wise, wor Bartel de. Mostert halt; ik will
di wisen, war Abram de Mustert malt of ook ik will di wisen, w&r Abram de
Ton (Zaun) uphangt. Zie ook Taalgids IV, 281 en vgl. V. Janus II, 40: In
het Mosterthuis, daar Bartelt gewoonlijk de mostert haalt; Antw. Idiot. 1438:
Weten waar Bert zijnen mostaard haalt; fri.: Hy wit wol hwêr 't Bartele de mosterd
heller. Bedenken wij dat mosterd een gewoon alledaagsch artikel is, voorkomende in
vele spreekwijzen; dat bijv. om mosterdgaan in de 17de eeuw een gewone uitdrukking
was voor , ,een boodschap gaan doen" , 3 ) en dat Abraham een algemeen voorkomende
naam is, dan dunkt mij, dat de uitdr. oorspr. wil zeggen : hij weet wel waar
iemand iets (in dat geval mosterd) kan koopen, hij is op de hoogte van een
zaak, hij weet er alles van. Steun vindt deze meening in andere zegswijzen, die
hetzelfde willen uitdrukken. Zoo lezen wij bij Goedthals, 141: Wel weten wat
ter marckt t' eten is: wat daer gaens is, qui a touché en 1'hospital, il scait bien
de quels draps on y use. Campen citeert bl. 86: Hy weet noch niet, waer Oost
is, waarmede te vergelijken is : Weten waar Oost ligt, dat we aantreffen bij Coster,
41 vs . 934 en Molema, 307 b : Van oost wijten ; wijten waar oost is . In de middeleeuwen kende men de uitdr. Wel weten van melc meten. 4 ) In een pamflet,
collectie Muller 630, anno 1608, 21 v. leest men:
o Jae ghenoech, ten is oock myn meyningh niet,
Dat wy door onsen praet souden d'Overheyt bepaelen.
Sy kennen die mijnen wel, daer tgout is te haelen,
En dat het sulpher brandt op Etna den berch.
In Van Vloten's Kluchtspel III, 128 vinden wij : Ik hoor wel, dat gy mede wel
weet, waar Den Haag leidt, waarmede te vergelijken is de bij Rutten, 137 opgeteekende zegswijze : Ge zult heur niet verneuken; zij kent Maastricht, waarvoor
men ook zegt Sint-Nicolaas kennen, d.i. slim zijn, vooral van een minderjarig

1) In Gelderland is, volgens Prof. H. Kern, Bart of Bartel de gewone verkorting
voor Abraham. Zij komt in de 16de eeuw reeds voor bij Sartorius II, 6. 46, alsmede
in de 17de eeuw bij Cats. .Joh. Winkler citeert een naam Bartle of Bartele, wellicht
eene verbastering van Bartlef, Bartolf of Bartold, welke naam Bartlef ook in deze uitdrukking als variant voorkomt van Abraham en Bart; zie Friesc.h Wdb., Lijst van
Friesche Namen, bl. 26 en Nav. XXVII, bl. 249. vlgg.
2 } Vgl. Borchardt no. 123 en Zeitschr. f. D. Wortf. IX, 307.
3) Vgl. ook het Fransch: les enfants en vont d la moutarde, het geheim is slecht
bewaard, overal bekend.
4) Mnl. Wdb. IV, 1360.
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meisje sprekende (Rutten, 205) ; terwijl Joos citeert bl. 108: Hij weet waar
Merten zijnen wijn tapt, en in het Waasch Idiot. 93 a : Weten waar Bartel zijnen
wijn tapt. In N.-Brab.: hij weet wel waar zijn interest ligt. Afrik. Hij weet waar
Dawid die wortels gegrawe het (Boshoff, 346) .
Verder is te vergelijken hij weet wel ware syne kullekens hangen ; 1 ) weten
wat op den teerling loopt ; 2 ) weten wat Paap Marten song (Hooft II, 422) ; van
de garstenbrooden gegeten hebben (o.a. Van Effen's Spectator V, 236, ontleend
aan 2 Kon. IV : 42-44) ; hij wist wel waar Petrus den sleutel heeft (Harreb . II,
181) ; thans bezigt men hiervoor ook : weten wat er in de wereld te koop is ; weten
wat de boter kost (Tijdschr. XX, 78: hij weet wat die botere ter maerct mach
ghelden) ; nd. há weiss ech, wat de Bottir gilt (Eckart, 571). In het Deensch:
.han veed, hvor David henter Oellet (Bresemann, 264) ; hd. er weisz wo Luks Bier
.holt, wo Matz nach Hefen geht (taander V , 311) .
Met het oog op al deze uitdrukkingen komt mij de hier gegeven verklaring
als de meest waarschijnlijke voor. De Duitsche spreekwijze zou ik geheel op
dezelfde wijze verklaren en met Zeeman in Bartel willen zien „een eigennaam,
gebruikt zooals bij ons Piet of Klaas om in 't algemeen een boerenjongen aan
te duiden ." 3 ) Ten slotte wijs ik nog op de uitdr. van de mosterd weten, gebruikt
door Bilderdijk, 10, 137 (zie Ndl. Wdb, IX, 1169).

42. Zoo de abt, zoo de monniken,
,d.i. zoo heer, zoo knecht; zoo de heer is, zoo is de dienaar. Bij Campen, 87:
Sulcken Abt, sulcke 1V1 onnicken . Vgl. verder Sewel, 22 : Zo den abt is, zo
zyn de morsnikken, like the abbot is, so are the monks; Halma, 15: Zoo
de Abt is, zoo zijn de Monniken. Spreekw. De een is als de ander, tel Abbé
tets Moines ; Harreb . 1, 9 b. In het hd. zegt men: wie der Abt singt, so antworten die Mónche ; fr . le moine répond comme l'abbé chante ; eng . like abbot like
nionk .

43 . Achilleshiel (-pees).
Hiermede bedoelt men „het zwakke punt in iemands karakter of zedelijkheid,
ook in een betoog of stelsel, naar den hiel van den Griekschen held Achilles,
het eenige kwetsbare deel aan het lichaam van dien held. Zijn moeder Thetis
had hem, met de bedoeling om hem onsterfelijk te maken, in het water van
den Styx gedompeld, doch de hielen, waarbij zij hem vasthield, werden niet
door het water aangeraakt, zoodat die kwetsbaar bleven" (Woordenschat, 10).
In de gedaante van Paris doodde Apollo hem. Van deze sage is bij Homerus nog
niets te vinden; wel vindt men ze bij Hyginus (tijdens keizer Augustus) fab.
107. 4 ) vgl. fr. le talon d'Achille; hd. die Achillesferse; eng. the heel of Achilles.

44. Ahitofel.
Hieronder verstaat men een slechten raadgever. De naam is ontleend aan II
Sam. 16: 20-23, waar wordt medegedeeld, dat Ahitofel de raadsman was van
-

1) Tijdschrift XVI, blz. 57: Hy weet wel ware syne kullekens hangen, hy is loes
ghenoech.
2) Zie o. a. Verwijs X goede Boerden, bl. 46 en Hooft's Brieven, 500.
3) Zeeman, bi. 31 noot.
4) Zie ook Schrader, W undergarlen , bi. 266 vlgg. ; Roscher, bd 1, 11 vlgg. en vooral A. de Cock in Volkskunde XXIII, 169-193 of Verst. en Meded. der Kon. Vlaamsche
Acad. 1912, bl. 217-245; Studiën, 153, 169 vlgg.
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koning David ; „hij voegde zich evenwel bij Davids zoon Absalom, toen deze
tegen zijn vader opstond en gaf hem menige raadgeving, die wel van zijn 'scherpzinnigheid en slimheid, maar tevens van zijn koude en ongevoelige staatkunde
getuigenis geeft. " Zie Zeeman, 34 ; Bijb . Wdb . I, 21.
-

45 . Acht is meer dan duizend .
Een schertsende woordspeling met het telwoord acht, in de beteekenis van
zorgvuldige behartiging zijner zaken, b.v. goed acht slaan op zijn zaken is veel
waard ; Harreb . I, 9. Ook in het Nederduitsch komt deze zegswijze voor ; zie
Eckart, 4: Acht is mehr as Düsend, Acht geben ist besser als Tausende besitzen ; Ten Doornk. Koolm . I , 5 b ; Taalgids IV, 241; in het Friesch zegt men:
acht is mear as njuggen (negen) ; in Groningen : acht is meer as doezend (Molenra,
81 a).

46. Iets (of zich) achterbaks houden,
d .w .z . „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 schuilhouden, zich niet vertoonen uit vrees of
schaamte." 1 ) Vgl. ook Sewel, 43: Agterbaks (in 't geheim), in secret, secretly;
agterbaks snoepen, to eat dainty bits in secret; Halma, 16: Achterbaks,
bijw. In 't heimelijk, en cachette, en tapinois, en secret. Het bijw. achterbaks
beantwoordt aan een mnl. achterbaecs, mnd. achtertakes, dat met de bijwoordelijke s van een vermoedelijk achter bake gevormd is, zoodat het geheel wil
zeggen achter den rug. Vgl. het mnl. achter rugges. Een synoniem van dit achterbaks is achterbanks, dat door Sewel vertaald wordt door : in a corner, en door
Halma verklaard wordt door achterweg, dans quel que coin. 2 ) In Zuid-Nederland achterduims, in 't geheim, in 't geniep (Teirl . 10) ; ook bij V. Schothorst,
95: achterduems, onoprecht. In Groningen achterbaks blieven, terug blijven;
iets achterbaks schoeven, laten rusten ; achterbaks eten, in 't geniep snoepen (Moleina, 2a) ; in Drenthe en Noord-Holland iets achterbaaks (-baks, -banks), houden
(Bergsma, 6 ; Bouman, 2) ; evenzoo in Westphalen áchterbdks, hinterrücks,
rücklings (Woeste, 1 b) ; oostfr i . achterbaks ; fri . hwet efterbaks (efterbeks)
ha^lde, waarnaast efterbek, adv. achteruit, terug, achterover.

47 . Een achterdeur (tje) openhouden.
Een achterdeur is een deur aan de achterzijde van een huis of in den muur
van den tuin, waardoor men in tijd van nood of gevaar kan wegvluchten. Figuurlijk wordt dit z.n.w. gebruikt in den zin van een uitvlucht, een middel
om zich terug te trekken en voor mogelijke ongelegenheden te vrijwaren; vandaar
achterdeurtjes zoeken, uitvluchten zoeken. Volgens het Ndl. Wdb. I, 653 verstaat
men onder bovenstaande uitdr. „zich slechts zoover met een zaak inlaten, dat
men bij het voorzien van bezwaren nog tijdig kan terugtreden ; bij het doen van
beloften of verzekeringen behendig zorg dragen, dat men altijd een uitvlucht
gereed heeft om zijn woord niet te houden of een mogelijke dwaling te ontschul1)
2)

Ndl. Wdb. I, 644.
Vgl. achter de bank liggen, raken; ook werpen, schuiven.
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digen .'' De zegswijze komt voor bij Plantijn en bij Sartorius I , 1, 48 : Dudbus
ancoris fultus. Hy houdt een achter poort open, de firmis et immotis,
et qui rem suam probe constabilierunt, quibus non facile deest quo confugiant,
et qua evadant . In de litteratuur der 17 de eeuw komt ze o .a • voor bij Pers,
636 b; Hooft, Ned. Hist. 286 en in een liedje van Bredero, dat wordt aangetroffen in Den nieuwen verbeterden Lusthof, anno 1607, bl. 67:
Sy laet my al vast verlanghen,
En zy wilt niet zijn ghetrout
Als een dief die noo sou hanghen
Sy een achter deur op hout
Sewel geeft op bl. 43: Een agterdeur open houden• to make use of a
reserve; Halma, 16: Hij houdt altijd eene achterdeur open, il se reserve
toujours une défaite zoute prête. Zie ook Van Effen 's Spectator, IV, 8; XII 62 en
235 ; Tuinman I , 233 ; Harreb • I , 128 a ; Waasch Idiot • 47 : Eene goede achterdeur
hebben, iemand hebben, die in den nood u helpt en ondersteunt; Antw• Idiot.
120: Achterpoort, uitvlucht; Teirl. 10: Achter deure, toevlucht, ook: erfenis;
Cremer, Gedichtjes (Amst . 1874), bl. 39 : Achterdeurkes, met het slot:
Welbegrepen hiew Janboer zooveul ie kos
Bij al z'n doen en achterdeurke los,
En 't zeggen is dat ie lêft ien 't stil verhopen:
Dat de hemel ook zet van die deurkes open.
Vgl. verder het fri. hy haldt altyd in efterdoar iepen; oostfri. achterdór, Aus$ucht, Ausrede . Synoniem hiermede is de vroeger voorkomende uitdr. een open

deur houden, die we lezen in de Vryage v. d. Kaelen Edelm. bl. 118: Vorder
denk ik immers niet dat u iets beweegt, om (gelyk men zeid) een open deur te
houden, van my altyd de schop te konnen geven, en een ander te verkiezen.
In het fr . avoir quel que porte de derrière ; se ménager une porte de derrière ; hd.
eine Hintertür offen behalten; eng. to keep a backdoor open.

48. Het (of zijn) achterste tegen de krib zetten,
d.w.z. zich stijfhoofdig tegen iets verzetten, zich dwars tegen iets aankanten.
Eigenlijk gezegd van koppige paarden, die niet uit den stal willen. Zie Tuinman I, 227: Hy zet zyn' aars tegen de krib : Dit zegt men van een styfkoppigen
dwarspaal, die noch ter roer, noch ter hand wil, maar zich dwars tegen iets aankant . 't Is genomen van een paard , dat zijn achterste zet , daar 't hoofd moet
staan. Van zulk een 'zegt men ook : Hy is dwars in den wagen. Zie ook nog 't
Daghet XII, 160; Harrebomée I, 207 en 450: Hij zet zijn gat of zijn kont tegen
de krib (vgl. N. Taalgids XI, 305).

49. Adam .
De naam van Adam, den eersten mensch, komt in vele zegswijzen voor.
Wil men een familiebetrekking aanduiden, die zoo ver verwijderd is, dat niemand
ze zou kunnen uitrekenen, dan zegt men, dat hét een bloedverwant is van Adams
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wege (ook in het Waasch Idiot. 50 b) of zooals men in Zuid-Nederland zegt : langs
Adams kant (Joos, 97; fr. du co^té d'Adam; hd. von Adam her verwandt) . Van
iemand die naakt loopt, wordt gezegd, dat hij dat doet in adamskostuum of
adamskleeren fr. 1'habit du père Adam; eng in Adam's suit (coat) of ook in
paradijskostuum. Eet iemand met de hand, of met de vingers, zooals ook Adam
dit gedaan moet hebben, dan gebruikt hij zijn adamsvork (Molema, 286 a;
vgl . fr. la fourchette du père Adam ; eng . Adam's fork) . Het vooruitstekende bovenste gedeelte van het strottenhoofd noemt men den adamsappel (fr. la pomme
d'Adam ; hd. der Adamsapfel; eng. the Adam's app le) , in W.-Vlaanderen ook
kelebeier geheeten, naar de overlevering der rabbijnen, volgens welke een stuk
verboden vrucht den aartsvader in de keel bleef steken en deze deed zwellen. 1 )
Het zondig beginsel in den mensch, de erfzonde, wordt ook aangeduid met den
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 den ouden Adam, die nog niet geheel is afgelegd" ; Archief
I, bl. 5. Zoo krijgt de uitdr. „den ouden Adam afleggen" of „uittrekken"
de beteekenis van de geneigdheid tot zonde laten varen, zich verbeteren, waarmede hetzelfde bedoeld wordt als met den ouden mensch afleggen (Ephes 4 , 22) .
Zie verder het Ndl. Wdb. I, 769-770; 1129; Zeeman, 37; 513: Korenbl. II,
213 en vgl. bij Maerlant Sp. Hist. III 4 , 45, 72:
Nu doen wi af den ouden Adam,
Die noch in desen es met berste,
Ende laet ons andoen Jhesum Kerste
Den jongen Adam. 2)
Anna Bijna, Refr, 323: Wilt uut Adams rock trekken, doet Christum aen, ghij
sult veel rusten erven; bl. 297: Doet Christum ane, wilt uut Adam ruymen.
Fr. dépouiller le vieil Adam, le vieil homme; hd. den alten Adam oder den alten
Menschen ausziehen; eng. to lay aside the old Adam; to put off the old man.

50. Een adder aan zijn borst koesteren,
d.w.z. weldaden bewijzen aan iemand, die ze met snooden ondank vergelden zal
of, zooals in Gelderland gezegd wordt. luuz potten in eigen kragen (D. Bl. 3, 48).
Deze uitdr. is ontleend aan fabel 97 van Aesopus, in het Middelnederlandsch
vertaald in den Esopet 10. In het lat. viperam sub ala nutricat. 3 ) Evenzoo zegt
men in het fr. nourrir un serpent dans son sein; hd. eine Natter, eine Schlange
am Busen hegen, náhren; eng. to cherish a snake (to nourish a viper) in one's
bosom. Vgl. Vondel, Adonias, 559; Jos. in Egypte, 1367; Noah, 410; 834:

1) Zie Volkskunde XXIII, 196; A. de Cock, Natuurverklarende Sprookjes, 61-63,
waar ook nog een ander sprookje voorkomt.
2) Vgl. hiermede Tijdschrift XXII, 24 : Doe (toen Jezus de hel verbrak) ontspranc
die oude Adam ende (sprac) alle sijn menschelike gheslacht an ende seide : „Nu ist tijt
op te staen, dat wi den huwen Adam ontfaen: hi heeft menschelike cleder an ghedaen."
3) Zie Petronius 77: Tu viperam sub ala nutricas.
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Het is geraên, dat ik uw bedgenootschap vlught',
Gelijk een adder, die bevrozen, na 'et verwarmen,
Een die haar koestert in den boezem, onder d'armen
Naer 't slaepend hart steekt, en in zijnen slaep vermoort.
Ook gebruikte men vroeger de synonieme zegswijze: een slang aan (in) zijn'
boezem koesteren (stoven, voeden, broeden), soms met de toevoeging die hem het
hart zal afsteken. Zie het Ndl. Wdb. III, 231; Harrebonzëe III, 136 en vgl. Piet
Paaltjes in zijn Snikken en Grimlachjes, bl. 40 :
-

„Ha!" dus riep hij verwoed,
„'k Heb een adder gebroed
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 boordjes bemorst schier.

51. Er schuilt een adder in 't gras,
d.w.z. er ligt onder het voorkomen der onschuld, een boosaardig opzet verborgen; fr. i l y a anguille sous roche; hd. es ist eine Natter im Grase; eng. there
is a snake in the grass. Het is eene vertaling van het lat. latet anguis in herba, dat
voorkomt bij Vergilius Ed. 3 , 93 , doch aldaar in letterlijken zin ; in het m lat . is het
reeds eene spreekwijze (Journal, 10). Ook in liet Mnl. wordt de zegswijze reeds fig.
opgevat in Rose, 1.3931. Eveneens zeide men : er schuilt een slang in 't gras (Vondel)
of er schuilt een angel onder, of zooals Halma, 33 citeert: Daar is een angel
onder verborgen, il y a quelque venin, ou quelque mal caché làdessous. Huygens, I, 172 spreekt van een aeltje onder 't gras (vgl. fr. anguille). Tuinman I,
1: Daar schuilt een slang onder 't loof. Natuurlijk moet hier onder angel verstaan
worden de tong eenex slang, zooals ook blijkt uit de in het Ndl. Wdb. II, 451
opgegeven plaats uit J. Luyken, Zed. en St. Gez. 168: Daar 't masker van behaaglykheid een valsen add'ren angel dekte 1
.

)

52. Adonis .
Adonis was volgens de Grieksche sagenleer een buitengewoon schoon jongeling,
die door Aphrodite werd bemind . Vandaar dat wij spottend een mooien jongen
of een jonkman wel eens een Adonis noemen ; ook wordt het gezegd van , ,een
pronker, die zich op zijn schoonheid laat voorstaan en overdreven werk maakt
vankleeding en opschik"; Ndl. Wdb. I, 819. C Wildsch. II, 73: Met zoo een gek
is niets te beginnen ; al waart gij de Godin der liefde zelve geweest, van hem is
nooit een Adonis te maken. Ook in liet Fr., Hd. en Eng. Van bier het wkw.
zich adoniseeren, zich opschikken, mooi maken.

53. Afgezaagd.
Eigenlijk wordt afgezaagd met minachting gezegd van een muziekstuk,
dat men tot in het uiterste, d.i. tot vervelens toe, op de viool heeft hooren krassen, en waarvan men meer dan genoeg heeft. Het wordt echter alleen figuurlijk
1) In Journal, 388 wordt
pius in sinu tuo.

ook geciteerd : serpens in gremio en non remoritur score.
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gebruikt, in toepassing op hetgeen het onderwerp van zingen, spreken of schrijven
is, en dus in den zin van : zoo 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 . Verg . lat . decantatus, en zie voor deze verklaring het Ndl, Wdb. T, 974.
Als bewijs van het wkw, zagen in den zin van „krassen op een viool" (fr.
scier le boyau ; hd. die Darmsaiten ságen ; eng. to saw on the f iddle) moge een plaats
dienen uit Avant. II, 248: Een menigte Jan-hagel en eenige hoeren, die na het
sagen van een ellendigen speel-man lustig in het rond dansten; zie ook Van Effen,
Spect. XI, 102. Vgl. voor de overdrachtelijke beteekenis De Brune, Bank. I,
40 : Niet dat ons meer vermoeyt als de zagingh van ons ooren ; wanneer de woorden
klateren en klappen, als losse vensters in de wind; II, 281: 't Is zeker een groot
voordeel, hoewel men eygentlick tot noch toe niet en weet, waer in de schoonheyd
bestaet, en hoe-ze dient, naer de kunst bepaelt te werden; daer over veel getwist
en 't zaeghen over en weer ghetrocken kan werden. Thans is bij ons nog bekend
de fig. zegswijze altijd op dezelfde snaar zagen altijd over hetzelfde onderwerp
praten; de Vlamingen kennen zagen ook in den zin van „verdrietig altijd.
van hetzelfde spreken" (De Bo, 1417 a), waarvoor zij ook zeggen ziegezagen
en altijd op dezelfde snare veêren; zagen en klagen, gedurig klagen (Joos 51).
Zie ook Schuermans. Bijv. 196 i.v. mes; Antw. Idiot. 674: Knaag en zaag, zagerij,
vervelend gezanik ; 1463: 'en zaag spannen, zaniken, zagen ; een zaag (= zaagteef) , vrouw die zanikt (fr. une scie), enz. ; Teirl. 57 : Iemand zijn ooren afzagen,.
iemad door zouteloos en dwaas gepraat ten uiterste vervelen ; Harreb . III , 4 a
en vgl. het fr. scier quelqu'un, le fatiguer par la répétition uniforme de qqch.
In Groningen gebruikt men zoagen in den zin van vervelend praten en telkens
dezelfde uitdrukkingen gebruiken (Molenra . 487 b) .

54. Het afleggen.
Een verzachtende uitdrukking voor sterven, eig. het leven afleggen (lat.
ponere vitam; eng. to lay down one's life), veelal met het bijdenkbeeld van het

lijden, dat er mede gepaard gaat en waarvan de mensch door den dood wordt
ontheven ; ook : in zijne pogingen bezwijken ; niet bestand blijken tegen iemand
of iets, er voor moeten zwichten in de uitdr. het tegen iemand afleggen; eig, het
leven afleggen, als de toestand van kracht en werkzaamheid, in tegenstelling van
de machteloosheid van een doode; Ndl. Wdb. I, 1129-1130. In de eerste beteekenis komt de zegswijze in de 17de eeuw voor. Bij Vondel, Herkules, 880: Z'is
doot, en kout, noch eens gezeit — Och arme, heeft zy 't afgeleit? Tuinman II,
235: Hy heeft het afgelegt, verstaat daar onder het leven, en daar mede de lasten
en moeyelykheden van dit traanendal ; Halma, 23 : Afleggen, sterven, mourir ;.
Abr. Blank, bl. II : De tyd, waarin myn dierbaare Voogd dit leven heeft afgelegt
voor een staat, waar toe hy zich door alle zijne gedraagingen, had voorbereid;
Van Weel, 84. In 't fri. hy het it óflein.

55 . Iemand afpoeieren,
d.w.z. iemand afschepen, door hem onheusch te bejegenen; ook: maken dat hij
aflaat, door zich met een zoet lijntje van hem af te maken; Ndl. Wdb. 1, 1251,
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Harreb . III , 3 b . De eig . bet . van , ,poeieren" is iemand met een (bijtend?)
poeder bestrooien of inwrijven, vandaar : hem onvriendelijk bejegenen ; vgl.
iemand bepoeieren, met sneeuwballen gooien; dial. iemand inpoeieren, met
sneeuw inwrijven; Waasch Idiot. 59 a: afpoeieren, afrossen; Rutten 178: poeieren,
afranselen ; Claes, 187: poederen, afpreugelen ; iemand eene poeiering geven ; Teirl.
37: afpoeieren, hard bekijven of bestraffen; De Bo, 877 a: Iemand poeieren,
iemand doorhalen; iemand een poeiering geven (of draaien), iemand
afranselen; fr. poudrer qqn., iemand uitschelden (verouderd). Dezelfde beteekenisontwikkeling vindt men bij iemand afzouten (zie ald .) en het hd . pfeffern,
gooien, slaan; Teirl. 36: afpeperen, afranselen.

56. Korte (af)rekening maakt lange vriendschap,
d.w.z. om goede vrienden te blijven, moet men elkander op het verschuldigde
geld niet te lang laten wachten; Ndl. Wdb.I. 1275. Vgl. Goedthals, 70: Hoe
effender gherekent, so betere vrienden ; Prov . Comm . 232 ; Spieghel, 283 ; Smetius,
153 ; Cats I , 504: Korte rekeninge, lange vriendschap ; V • d . Venne , 195: Goede
rekeninge houdt geen quade vrientschap. Tuinman I, 78; Waasch Idiot. 203:
Effene rekeningen maken goede vrienden of effene rekening is de beste vriendschap;

fr . les bons comptes font les bons amis ; hd . glatte Rechnung erhált die Freundschaft ;
eng short reckonings make long friends; fri. effene rekkens en dy hwet faeck,
dat is in beste saek; koarte rekkens jouwe lange frjeonen.

57 . Iemand eene afroffeling geven.
Het wkw. afroffelen beteekent eigenlijk met een' roffel (d.i. een schaaf,
die gebruikt wordt om het ruwste van het hout af te schaven) afschaven ; de
de ruwe oppervlakte van een stuk hout wegnemen . Figuurlijk wordt dit toégepast
op personen; ze met woorden ruw aantasten, duchtig doorhalen, een ferme schobbeering geven wegens gepleegd verzuim of verkeerd gedrag; iemand eene afroffeling geven wil dus zeggen : iemand den plantel uitvegen, hem een (af )rammeling
geven. Vgl. hiermede iemand afkammen (vgl. Teirl. 25 : afkammen, afrossen),
afrossen (eig. met de roskam ; vgl. fr. étriller), iemand afborstelen ; het 17deeeuwsche afpluizen (= den mantel uitkloppen) ; ufpeluwwen ; over den hekel halen,
enz. Zie Ndl. Wdb. I, 1294 en vgl. Waasch Idiot. 51 : afroefelen (ook Antw. Idiot.
140 ; Teirl. 39) ; hd. einen Riiffel erteilen, kriegen en dialectisch einen riif feln 1 )
fr. une raclée; eng. a licking. L )

58 . Iemand afschepen.
„Het werkwoord afschepen werd in de middeleeuwen gebruikt in den zin
van goederen, koopwaren inschepen en wegzenden, ze in een vaartuig laden en
naar elders doen vervoeren ; ook werd het later gezegd van personen, die men in
een schip verzendt. 3 ) Vandaar figuurlijk ,,van personen, wier bijzijn men moede
1) Hier kan men denken aan een afl. Ivan roffel, kastijding, eig. de kastijding van
een soldaat, die onder het slaan van een roffel op de trom door de spitsroeden moet
loopen; zie Ndl. Wdb. XIII, 852; 856.
2) Iets afroffelen, zuidndl. roefelen, fri. 8froffelje, iets haastig en slordig afmaken,
is natuurlijk op dezelfde wijze te verklaren. Zie Winschooten, 212: „Hij loopt'er maar
met de roffel Dover" ; het welk oneigendlijk beteekend los 'r oover heen loopen." Ndl.

Wdb. XIII, 850, 854.
3) Mnl. Wdh. 1, 263: Winschooten, 5: Afscheepen, met een Schip af lenden;
ik heb die Waaren, die Vrienden afgescheept.
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is; inzonderheid van dezulken , die iemand met vragen of verzoeken lastig vallen. Ze met een bits bescheid of onder eenig voorwendsel van zich afzenden, ze
nopen om onverrichter zake af te trekken, t.w. door zich df op een onheusche wijze
M 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; of wel aan iemand, die
een lastig bezoeker uitgeleide doet naar de schuit of den beurtman, waarmee hij
gaat vertrekken, en die dan schertsend gezegd werd hem af te schepen, d.i. per
schip weg te zenden." Zie het Ndl. Wdb. 1, 1340 en vgl. Sewel, 35: Iemand
a f s c h e e p e n, (zich van iemand ontslaan) , to dispatch one; Halma, 25: Iemand
a f s c h e e p en, se défaire de quel qu'un , s'en débarasser ; Tuinman II , 82 ; Harreb.
III , 3 b ; Waasch Idiot. 60 ; fri. immen Sfskypje, Sf konfoaije ; amer. to ship a p.
Synoniem in de 17de eeuw: iemand afzetten.

59. Aftakelen.
Dit wordt gezegd van een schip : het van takelage, staand en loopend want,
ontdoen, het onttakelen, het aftuigen; daarna kreeg van iets aftakelen de beteekenis van : een hoeveelheid, een gedeelte van iets afnemen, het in omvang doen
verminderen; later evenals aftuigen bij overdracht, intr. gebruikt, van een mensch,
wiens krachten verminderen, afnemen. Het tegenovergestelde noemt men toe
takelen , 1 ) door Winschooten, 307 verklaard als „het schip van touwwerk versien,
om see te kunnen kiesen," 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. beteekende : in
orde brengen, van het noodige voordien. Zie Ndl. Wdb. 1, 1626 ; De Jager, Fre qu .
II, 114; Molema, 294 b; Harreb. III, 4 a; Ten Doornk. Koolman II, 676 b; fri.
óftakelje, zich van kleeren, die men alleen buiten 's huis of als opschik draagt,
ontdoen, en vgl. hd. abtakeln; ein abgetakeltes Frauenzimmer, ein abgetakelter
Mann.
Het tegenovergestelde optakelen (uitdossen, opsieren) is ook in het hd.
bekend : ein aufgetakeltes Weib, ein Weib das sich mit gar vielfachem Putz und
Flitter behangen hat.
-

60. Aftandsch zijn,
d.w.z. te oud zijn om te trouwen, in den regel gezegd van meisjes; ook in het
algemeen „verouderd zijn" van zaken gezegd. Oorspronkelijk gebruikt van
dieren, bijv. paarden, bij welke het tandenwisselen heeft opgehouden, waardoor
men den ouderdom niet meer met zekerheid kan bepalen, waarvoor ook aftandig
gebezigd wordt (vgl. Bergsma, 8 : een oftandig schaap) . Zie Ndl. Wdb. I , 1627,
Handelsblad, 26 Aug. 1915 (ochtendbl.) p. 6. k. 3: Ons aftandsch vestinggeschut
kunnen wij niet hernieuwen; Het Volk, 19 Febr. 1914, p. 2. k. 4: Het wordt tijd,
dat deze aftandsche rechtspraak zoo spoedig mogelijk worde herzien.

1) In den zin van „uitdossen", 17de eeuw toetakelen, kent Conscience aantakelen
(zie Antw. Idiot. 111), waarvoor wij zeggen optakelen, hd. auflakelen; fr. appareiller;
De Bo, 37 b; Schuermans Bija. 10 b; Waasch Idiot. 51 b. Het Aniw. Idiot. 14 en Teirl.
49 vermelden aftakelen in den zin van afrossen, waarvoor wij zeggen iemand aftuigen
(vgl. o.a. Jord . 25) .

STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e dr.
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In Zuid-Nederland bezigt men hiervoor van den tand (af) zijn of buiten tand
zijn (ook van dieren : niet meer geschikt zijn voor voortteling ; Waasch Idiot.
832) ; in 't Friesch fen de tosk wdze, te oud om veel aanzoek tot een huwelijk te
krijgen, welke zegswijze in de 17de eeuw bekend was, blijkens Poirters,
Mask. 102:
Daar zit zij nu, die trotsche dant,
En is van nu af van den tand.
Bij Tuinman I, 316 wordt Hy gaat van den tand vermeld voor: hij wordt
oud. Zie De Cock 2 , 147 ; Loquela, 15.

61. Den aftocht blazen .
Onder den aftocht verstaat men in eigenlijken zin het aftrekken, het terugtrekken van krijgsvolk; en onder bovenstaande uitdr. door het blazen op de trompet het sein geven om terug te trekken. Vgl. Plantijn: Den aftocht s l a e n ,
sonner la retraite, receptui canere, signum receptui dare. Vandaar in het algemeen
„zich uit een dreigend gevaar of een moeilijken toestand terugtrekken" ; en in
gemeenzamen stijl zich verwijderen, weggaan, vertrekken. Zie het Ndl. Wdb.
I , 1655 en vgl. Vondel's Maeghden vs. 1567: Veel troepen vloón verbaest, dies
ick den aftoght blies ; Winschooten, 313 ; Halma, 27 ; Sewel, 39 ; Janus, 34;
Harreb . I , 11; fr . sonner la retraite ; hd . zum Abzug blasen ; eng . to beat (to
sound) a (the) retreat.

62. Iemand aftroeven,
d.w.z. iemand met woorden of daden zijn overmacht doen gevoelen, hem een
tuchtiging toedienen. Met woorden : hem zijne ongepaste uitdrukkingen doen
gevoelen door ze met een bits en afdoend bescheid te beantwoorden, hem op zijn
plaats zetten; de les lezen, den mantel uitvegen. Met daden: 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. Zie het Ndl. Wdb. I, 1696: Harreb. III, 4 a; Antw. Idiot.
149: aftroeven, afpriegelen, aframmelen; hd. jem. abtrumpfen en vgl. iemand
troef geven.

63. Schitteren door (zijn) afwezigheid,
d.i. „zich doen opmerken, de aandacht tot zich trekken, door niet te verschijnen, waar men met reden verwacht kon worden. Ook wel schertsend in 't algemeen
gezegd voor afwezig zijn, doch altijd met het denkbeeld, dat het afzijn de aandacht trekt, in 't oog loopt" ; Ndl. Wdb. I, 1880. Vertaling van het fr. briller
par son absence. Tacitus, Annales 3, cap. 76 vertelt, dat toen onder de regeering
van Tiberius, Junia, de vrouw van Cassius en de zuster van Brutus, stierf en zij
met alle eer begraven werd, de beeltenissen harer voorvaderen voor den lijkstoet
uit werden gedragen, sed praefulgebant Cassius atque Brutus eo ipso, quod effigies
eorum non '}isPhantur. wat M. J. Chénier (1764-1811) in zijn tragedie Tibére
I , 1 aldus verhaalt:
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Devant l'urne funèbre on portait ses aleux:
Entre tous les hëros qui, présents à nos yeux,
Provoquaient la douleur et la reconnaissance,
Brutus et Cassius brillaient par leur absence.
Zie Biichmann, bi. 283-284 ; hd . durch seine Abwesenheit glánzen ; eng to be
conspicuous by one's absence.

64. Een afzakkertje.
Vroeger ,,,de benaming van den brandewijn, dien men na de thee of koffie,
het banket, de confituren, enz. placht te nuttigen, om, zoo het heette, de genoten dranken en spijzen goed te doen zakken (vgl. fr. un pousse-café) ; thans de
gemeenzame benaming van een glas sterken drank of likeur, dat men na genoten
spijzen of andere dranken nuttigt. Ook wel afzettertje en voorheen ook zakkertje
genoemd" ; Ndl. Wdb . I , 1947 ; Menschenw. 365: Mo je nog 'n afsoakker Kloas?
vroeg plots, voor 'n rot kroegje staanblijvend, Dirk: In Zuid-Nederland spreekt
men nog van een afzettertje. Vgl. Schuermans, 13 b ; Waasch Idiot. 68 : Afzetter,
laatste borrel dien men drinkt, 't zij na het eten, 't zij anders; Teirl. 58: 'n
Afzetterke, borrel dien men neemt om het waterloozen te vergemakkelijken.
Ook in den zin van „een glaasje op den valreep" wordt het bij ons thans gebezigd . Vgl. hiermede een slaapmutsje, een borrel dien men neemt voor het slapen
gaan; hd. Schlafmutze.

65. Iemand afzouten,
d.w.z. iemand afschepen. Deze uitdr. die sedert de 17de eeuw voorkomt, wil
eig. zeggen: iemand zouten, met zout (pekel), een bijtend vocht, inwrijven
en wegjagen; op eene gevoelige wijze van zich wegzenden. Winschooten, bl. 132
stelt haar gelijk met : „iemand lustig in den baard vaaren", „iemand rouw
bejegenen", „iemand de volle laag geeven" . Vgl . bij Heemskerk, Arcadia
bl. 26: Deze beleefde vryer wilde noch met haar na een Duyn toe, om ze al-

daar om en om te wentelen, en tot spels besluit, met zant te zouten. Evenzoo
bij Cats . Voor de hier gegeven verklaring vgl . hd . jemand mit scharfem Salze
laugen oder reiben ; jem . den Buckel salzen (afranselen) ; eng . to give a p . pepper,
iem. afranselen; to be peppered, afgeranseld worden; en Winschooten, 272:
Iemand iets souten, d.i. iemand iets duur aansmeren, hem iets aanzouten, zooals
Sewel, 997 zegt ; fr. saler, of zooals men in Zuid-Nederland nog zegt : hem iets
(be)peperen naast op iemand peper geven, hem- afranselen; Limb. iemand peper
geven ('t Daghet XII, 187) iem. afpeperen, afranselen (Teirl . 36) ; hd. jem. den
Pelz pfeffern; fr. une vinaigrette, een standje, en onze uitdr. dat riekt naar den
mosterd (zie ald .) . In het Friesch zijn bokkings met zout harde verwijten . Thans
beteekent in het Oostfr. o f s o l t e n nog : einen mit Salz (= scharfes, bitteres,
beissendes etc .) gewiirzten Verweis geben (Ten Doornk . Koolm . II 676) ; zie verder Molemá, 295 b; en vgl. iem. afpoeieren (no. 55); iem. iets inpeperen, iem.
*

door den mosterd halen. 1 )
1) Dat de uitdr. ontleend zou zijn aan de Friesche gewoonte om een kind op St.Nicolaas in het „korfke" een zakje zout te geven, als teeken dat het in 't volgende jaar
niet weer mag opzetten (8fsdltsje), komt me onwaarschijnlijk voor, daar ze reeds bij
Winschooten als zeer gewoon wordt opgegeven en in dien tijd eene geheel andere beteekenis had.
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66. Zich airs geven,
ook wel zich een air geven ; 18de eeuw in C. Wildsch . III, 306: Gij geeft u dunkt
mij vrij wat airs. Evenzoo bij Van Effen. Een vertaling van de fr. uitdr. se donner
des airs ou de grands airs, d.w.z. zich gemaakt aanstellen, zich laten dunken.
Eveneens is bekend zich het air geven van iemand, het voorkomen van iemand
aannemen ; vgl. fr . se donner un air ; hd . sich ein Air geben ; eng . to give oneself
airs.

67. Een akefietje.
Onder een akefietje (akkefietje, akkevietje, akevietje) verstaat men iets onaangenaams of lastigs, dat iemand wordt opgedragen of dat hij te verrichten heeft;
een onaangename taak, een lastig werk, een moeilijke boodschap, iets dat men
ongaarne en met weerzin verricht. In het Friesch akkefytsje, akkefysje, baantje,
werkje, vooral onaangenaam ; akkefyt, voordeeltje ; in Drente heeft het ook de
bet. van kleinigheid naast akkefietjen, kleinigheden afdoen (Bergsma, 8). Van
de afleidingen is die, welke in het Mag. v. Ned, Taalk. I, 46 gegeven wordt,
de meest waarschijnlijke. Akefietje zou eene verbastering zijn van aqua vita,
laatlat. voor aqua vitae, brandewijn, fr. eau de vie. In Duitschland is aquavit
in de volkstaal in gebruik voor brandewijn, op kruiden getrokken en met suiker
verzoet. Ook in Pommeren zegt men akviit en het Deensch kent akevit. Bij ons
komt het voor bij Langendijk II, 260: F. Geeft aqua vitae! K. Geeft jannéver!;
en in Van Effen 's Spectator IV, 159. Een aquavit je, akevietje, akefietje zal dan
eigenlijk een slokje, een zoopje, een drankje beteekenen, en een leelijk (of mooi)
akefietje spreekwoordelijk en ironisch gezegd zijn van een werk van onaangenamen
of lastigen aard. Zie het Ndl. Wdb. II, 2; Lvl. 28; 101; Dievenp. 85; Uit één
pen, 110; P. K. 103; Jord. II, 17; 115, II, 360: knok -akkevietje, vechtpartij. Molema, 4 a; Bouman, 3; Van Weel, 84 en vlg. „dat is ook een hapje!"
welk hapje eveneens „borrel" kan beteekenen, en een brommeken, dat bij Ogier
183 voorkomt in den zin van een buitenkansje, en eigenlijk een borreltje beteekent.

68. Aken en Keulen zijn niet op éen dag gebouwd,
d .w .z . , ,groote ondernemingen worden niet in korten tijd volbracht ; een groot
werk eischt tijd en geduld. Waarschuwing om zich in eene zaak van grooten
omvang niet te overhaasten, of wel, om niet te veel op eens te wenschen'' ; Ndl.
Wdb. II, 12. Vgl. Goedthals, 41: Colen en Aken en waren op eenen dach niet
ghemaeckt. Rome ne fut pas faicte en un iour. Item. Bon oeuvre quiert du temps
la longitude . Later is Aken weggelaten en is alleen sprake van Keulen of soms
ook alleen van Rome, zooals in de Prov. Comm. 152: Coelen en wart neyt gemaect
op eenen dach, met het latijn: sancta die nulla fuit ipsa colonia facta; non fuit
in sola bona luce colonia facta en daaronder de variant : Deventher en wart niet
ghemact op eenen dach. Bij Campen, 37, luidt zij : Cohen wordt op enen dach niet
gesticht ; ook vindt men aldaar Romen wordt op een Jaer niet ghebout, evenals
bij Bebel 463: Roma non Puit una die condita. Bij Brederoo, III, 329: Keulen en
Aken sijn op gheen dach volbracht. Idinau, 156: Ceulen en Aken en waren op
eenen dagti niet gemaeckt, met het onderschrift:
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Men seght in t'ghemeyn : Ceulen en Aken
En waren op eenen dagh niet ghemaeckt;
So hoopt-men eens ten eynde te gheraken,
Behoudens men 't werck niet te vroegh en staeckt.
Alle beste werck naer patientie smaeckt .
In de Adagia, bl. 9 vinden wij eveneens : Ceulen en Aken , sijn op een dagh
niet gebauwt, alta die sola non est exstructa Corinthus. In Braband en Limburg
zegt men : Gent en Brugge zijn op eenen dag niet gebouwd (zie Schuermans, 74) ;
in het Land v. Waas : Brugge of Brussel en Gent zijn op éenen -dag niet gebouwd
(Jool, 176 ), wat men - in de 16de eeuw ook uitdrukte door : Men bout niet op enen
dach huysen en kercken. 1 ) Vgl. verder Suringer op Bebel, bl. 508 ; Harrebomée
III, 106 en Taalgids VII, 209, waar nog wordt medegedeeld, dat men in Groningen ook zegt: Hij zou Keulen en Aken verzetten, om zijn doel te bereiken, d.i.
-alle mogelijke, uiterste pogingen, bijna het bovenmenschelijke daartoe aanwenden
(evenzoo in Friesland). Hiernaast Keulen en Aken beloven (in C. Wildsch. III,
345) ; Keulen en Aken wijsmaken (in C. Wildsch. IV, 192) . Ook in het Friesch:
Aken en Keulen binne net yn ien dei boud. In het Fransch zegt men : Paris
ou Rome ne fut pas fait(e) en un jour; hd. Rom ist nicht in einem Tage erbaut
worden; eng. Rome (or Holy-Rood) was not built in a day. Zie verder Wander I,
695; III, 245.

69. Akkoord zijn,
van rekeningen, berekeningen, opgaven, redeneeringen, enz. gezegd. In overeenstemming zijn met hetgeen zij behooren te wezen, met de waarheid of met den
regel overeenkomen, juist zijn. Ontleend aan de fransche zegsw. étre d'accord,
mnl. van accorde sijn, in navolging waarvan men eerst te akkoord, t' akkoord zeide,
en vervolgens, met weglating van het voorzetsel, enkel akkoord (vgl. pal staan
en schrap staan) . In Zuid-Nederland zegt men thans nog t'akkoord ; De Bo , 43;
Waasch Idiot. 69 b; Antw. Idiot, 154; Teirl. 63; Ndl. Wdb. II , 34; Mnl. Wdb.
I, 305; fri. akkoart. Vandaar ook nog akkoord bevinden, d.i. juist bevinden,
en met iemand akkoord gaan, het met hem eens zijn.
Hierbij behoort ook de zegsw. het op een akkoordje gooien of smijten (zie
V. Janus III, 230 ), een verschil bijleggen en zich onderling verstaan door van
weerskanten iets toe te geven ; Ndl. Wdb . 11' , 30 ; fri . it op in akkoartsje
smite.

70. Akkoord, Van (der) Putten ! of Akkoord, Van Varelen !
Volgens het Ndl. Wdb. II, 34 een schertsende uitbreiding van het enkele
Akkoord! 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 den mond hadden ; maar later ook elders doorgedrongen 2 ) . Of men
1) Zie het Tafelspel v. Meester Kackadoris, anno 1596.
2) Zoo deelt iemand in den Nav. III, bijbl . LVIII mede, dat een sappeur in den
tiendaagschen veldtocht dien naam droeg, en diens vrouw al het door hem gezegde met
de zinsnede placht te bevestigen : Accoord Van Putten . Een ander ziet in dezen V. Putten
een timmerman uit Delft (Nav. III, bijbl . LI) ; een derde denkt aan een kastelein te
Hellevoetsluis (Nav. VIII, 296) ; weer een ander aan een rijksroeier te Rotterdam (Nav.
XXXIV, 37) ; terwijl nog een andere navorscher meent, dat de naam ontleend is aan een
tooneelspel of een verhaal (Nav. XXXIX, 468). Vgl. ook Harrebomée II, LVII; I, 12, 13,
en de zegswijze: accoord Van Swieten, - George.
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aan een werkelijk bestaan hebbenden persoon moet denken, is te betwijfelen;
evenmin als dit noodig is bij : ik, zei de gek; daar ga je, Albert; goed zoo, Pietje;
ruiten, Jan Berend; pak aan, Klaas; haal in, Claes Lou (17de eeuw); wat nu?
sprak het meisje; de nieuwe politiek van haal-naar-je Klaas Jansen -1 ) ; bedaar
Arie! blijf in je pothuis (Amst. 59) en andere, al is het voorkomen van namen
van historische personen in dergelijke uitdrukkingen niet ongewoon : 't Kan
verkeeren, zei Breeroo. Dat nooit, zei Van Speyck. 2 )

71. Akte nemen van iets,
d .w .z . , ,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, om zich daarop, waar het noodig mocht zijn, te beroepen" ; Ndl.
Wdb. II , 39. De zegswijze is ontleend aan het rechtswezen, waar men onder
akte vragen van iets verstaat , ,aan den rechter de schriftelijke opteekening vragen
van een in de terechtzitting gedane verklaring of van een voorgevallen feit;
vandaar akte verleenen, dat verzoek inwilligen'; vgl. fr prendre acte de qqch.,
le faire constater lëgalement ; hd . von einer Sache Akt nekmen.

72. Alarm
is eigenlijk een wapenkreet, ontleend aan het fr. alarme of het ital. allarme,
eig . all' arme, te wapen, dat later in den vorm alarme als znw gebruikt werd.
In figuurlijke toepassing werd het als noodkreet gebruikt bij gevaar of onraad
in het algemeen ; vgl . Kiliaen : alarm, ad arma, te wapen . Ook in verschillende
uitdrukkingen komt het voor als:

73. 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. Vgl. Plantijn: Alarm slaen, sonner l'alarme, ad pugnam
canere, conclamare ad arma. Kiliaen, 832: Alarm slaen o f t roepen, ad arma
conclamare, vocare. In de plaats van alarm blazen wordt ook gebruikt : de alarm klok 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. 3 ) Vgl. ook den alarmkreet aanheffen, de alarmtrom roeren,
de alarmtrompet steken, die alle in denzelfden zin gebruikt worden. In het Land
v. Waas: nen alerm maken, groot misbaar maken; evenzoo in het Zuid-Oostvl.
zie Teirl. 65: alarme maken; fri. alaerm slaen, utjaen, meitsje. hd. Lárm blasen,
Lárm schlagen; fr. sonner l'alarme ou la cloche d'alarme; eng. to sound, beat
an alarm.

74. Een loos (valsch) alarm,
eigenlijk een oproep te wapen, zonder dat er gevaar aanwezig is ; een oproep
te wapen zonder dreigend gevaar, maar met het doel om de troepen te misleiden.
1)

Voorbeelden ontleend aan Dr. Leendertz, Warenar, blz. 169.
Het Weekblad (bijv. van Het Volk), 15 April 1913, kol. 1.
3) Bij Coster, 510, vs. 426: de krackeelklok luiden.

2)
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In figuurlijke toepassing een opschudding of onrust, waarvoor geen grond aanwezig
is. Zie Kiliaen: L o o s e n alarm, ficta impressio; het Ndl. Wdb. II, 90-93;
Antw. Idiot . 155 ; fri . in falsk alaerm ; fr. une fausse alarme ; hd . ein blinder
Lárm ; eng . a false alarm.

75. Een alias.
Het lat. adverbium alias 1 ) beteekende eig. op een anderen tijd, bij een
andere gelegenheid, maar stond ook gelijk met ons anders ; bij ons gaf het zooveel
te kennen als anders gezegd (eng . alias) . Zooals van dat den eigennaam inleidt,
de beteekenis van „eigennaam" kreeg, zoo werd alias, dat den bijnaam inleidt,
tot zelfstandig naamwoord met de beteekenis „bjnaam" ; dit werd nu weder
bij verdere overdracht als persoonsbenaming opgevat in den zin van iemand
met zoo 'n bijnaam, iemand met wien men schertst of om wien men lacht ; maar
in bijzondere toepassing gezegd van een knaap, die aardige grappen weet uit
te voeren, een schalk, een guit. Zie het Ndl. Wdb. II, 139-140; Boekenoogen,
CIX 2 ) ; Fri. Wdb. I, 37 b; Molema, 286, waar ook een wkw. oaliassen in den
zin van gekscheren vermeld wordt.

76. Een alibi.
Evenals alias komt dit woord als znw. in klassiek Latijn niet voor. Het
beteekent eig. ergens anders, elders en wordt gebruikt in de uitdr. „zijn alibi
kunnen bewijzen" , d .i . kunnen bewijzen, dat men op den tijd dat een misdaad
gepleegd werd, op een andere plaats (= alibi) was. In het Fransch wordt het reeds
in de 14de eeuw aangetroffen (Hatzfeld p . 70) ; prouver l'alibi ; hd . sein Alibi
nachweisen oder beweisen; eng. to prove an alibi.

77 . Almanak, leugenzak,
d.w.z. de opgaven van een almanak zijn niet te vertrouwen, vooral de weervoorspellingen niet. Vgl. Poirters, Mask. 3: Gelijck die eenen Almanach sou
willen lesen, moet het boecksken een weynich van sijn oogen houden, ende daer
niet op leggen; soo moet men ook de Werelt van verre besien, om te leeren wat
voor een Almanach en Logensack sy is, wat quaet weder sy prognosticeert, wat
tempeesten en eclipsen ; Ndl. Wdb. II , 220 ; VIII , 1683. Zie ook Harrebomée,
I, 13: De almanak en de courant brengen de leugens in het land; liegen als een almanak 3 ); fri. hy lycht as in almenak; Sewel, 47: 't Is een almanak-maker
(een droomer), he is a fantastick, a dreaming man (vgl. hd. Kalendermacher);
zie ook Molema, 6 a; Waasch Idiot. 395 b; Antw. Idiot. 158; D. Bl. I, 49; De
Cocks, 249.
,

1
In klassiek Latijn komt het als znw. niet voor.
2) Aldaar worden o.a. geciteerd Freerick Pietersz. alias Jonge thoen; Aelbrecht
Jansz van den Dam alias den Grandigen Aelbrecht ofte Hollaert; Reyer Jansz. van
Haarlem alias Reyntgen de Vos; Jan Jansz. van Rijssel alias Hans zonder bill;
Claes Jacobsz. van Haerlem alias Galgelap; Gerrit Gerritsz. alias 't Verken; zie ook
Verdam, Uit de Gesch. der Ned. Taal4, bl. 33.
3.) Ndl.. Wdb. II 220:
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78. De Alpha en de Omega .
De alpha is de benaming der eerste letter van het Grieksche alphabet, de
omega die der laatste (6) . De uitdrukking beteekent derhalve het begin en het
einde, en is ontleend aan den bijbel, waar Openb. XXI, 6 van Christus gezegd
wordt : Ick ben de Alpha ende de Omega, het begin ende het eynde . , , Men meent
hier een navolging te vinden van de bij de Rabbijnen voorkomende spraakwijs
„van de aleph tot de thau", die gewoonlijk van den aanvang en het einde der
wet wordt gebezigd." Als symbool van Christus' onvergankelijkheid en onveranderlijkheid werden beide letterteekens vaak door de eerste Christenen op grafzerken terzijde van het kruisteeken geplaatst. Zie Zeeman 40; Bijb. Wdb 42;
vgl. fr. l'alpha et oméga ; hd . das Alpha und (das) Omega ; eng . the alpha and
omega . Van Alpha tot Omega beteekent van het begin tot het einde , en is
synoniem met de uitdr. van a tot z.

79 . Met het ambt komt het verstand .
Men wil hiermee zeggen, dat in de praktijk het meest geleerd wordt, vooral door hem, die eigenlijk geen bekwaamheid genoeg bezit om het ambt te bekleeden. Tuinman geeft I, 257 op : Amt, geeft verstand (vgl. hd. das Amt lehret den
Mann) . Zie ook Harrebornëe 1, 14; III , 107; Ndl. , Wdb . I I , 373; fri. mei 't
ampt komt it forstán; hd. mit dem Amt kommt der Verstand. Wem Gott giebt ein
Amt, dem giebt er auch Verstand.

80. Twaalf ambachten, dertien ongelukken
wordt gezegd van „personen, die telkens een nieuw middel van bestaan zoeken,
maar er altijd slecht afkomen". De uitdr. wordt aangetroffen bij Campen, bl. 19:
Twaelf ambachten syn dertien ongelucken, dat in de verzameling van Agricola
luidt : Vierzehen handwerck, funffzehen unglück; Spieghel, 273 ; 291; Cats I, 421;
Kluchtspel, III, 117. Bij Baardt. Deughden-Spoor, 213:
Men seyt gemeenlyck dat een Man,
Die thienderleye Handt-werck kan
Wel darthien ongelucken heeft.
Bij Berkhey N. H. 3. 1304 luidt de uitdr. weer eenigszins anders : Men leert 'er
(op een Fransche kostschool) vyf arnbagten, en heeft dertien ongelukken . 1 )
Bij Sewel, 48: Twaalf ambachten en dertien ongelukken, they who
undertake every thing are seldom succesfull. Zoo ook in W. Leevend III, 212;
Tuinman I , 127 ; Harreb . I , 14 ; Waasch Idiot. 165 b : Twaalf stielen en dertien
ongelukken; Teirl. 72: Eén ambacht is beter as dertien stielen, wie veel stielen
uitoefent kent geen enkel goed ambacht. In Duitsche dialecten treffen wij deze
zegswijze onder de volgende vormen aan : achttein Handwark, is ncigentein Ungluck ;
teinerlei Handwark, un hunnerterlei - Unglück drözeng (dertien) Handwerker,
vereng (veertien) Onglöcker; zie Taalgids V, 174; Eckart, 186-187 ; Jahrb. 38,
163. Tans zegt men in het hd. Neunerlei Handwerk, achtxehnerlei Ungluck; fr.
quarante métiers, cin quante malheurs ; fri . toalf ambachten en trettsien ongelokken.

1) Zie het Ndl. Wdb. II, 351.

33

81. Een amerij (tje).
Dit woord wil eigenlijk zeggen een Ave Maria, een gebed tot de Heilige
Maagd, en vervolgens bij overdracht een korte tijdruimte, zooveel tijd als noodig
is om een Ave Maria te bidden, een kort oogenblik. In het Middelnederlandsch
komt „Ave Maria" als tijdsbepaling voor in : een Ave Maria lanck; evenzoo in
het Mhd . eines Ave Marien lang 1 ) . Voor de 17de eeuw vgl . Van Moerkerken,
501, vs. 115: een ameré) ; zie verder C. Wildsch. III, 47; Sewel, 48: Amery,
amering (zie Van Effen's Spectator IV, 220), van Ave Maria samengesteld,
instant; Halma, 32: Amerij of Amerings, is eigenlijk geen Duitsch woord en
wordt voor Ave Maria gezegd. In een amerij, in een -ommezien, in eenen
oogenblik. Hiermede zijn •verschillende synonieme uitdrukkingen te vergelijken,
die in de middeleeuwen voorkwamen. Zoo leest men bij Maerlant, Troyen, vs.
4523: Soe langhe dat men hadde gheseit enen paternoster; ook Reynaert II, 5614:
Eer men een paternoster soude lesen wael; II, 6082: Eer men eens credo had geseit.
Zoo werden in de middeleeuwen misse en miserere (eig . een liturgie bij lijkdiensten)
ook uitdrukkingen eener tijdsbepaling . Zie het Ndl. Wdb . II, 400 ; Chomel II,

914: Daar na zult gy ze een weinig over 't vuur zetten in de Pan, welke gy roeren
zult den tyd van een Vader ons. Val ook het 17de-eeuwsche : Eer men eene zoo^
mosselen sou kooken ; 'eer een paard sijn oor likt ; eer iemand drie tellen sou (Winschooten, 159); alle paternoster, ieder oogenblik; vgl. eng. in a pater-nosterwhile.

In Zuid-Nederland zegt men ook alle Vaderonzen, alle oogenblikken (Waasch
Idiot. 836); een Ave Marye wachten (Loquela, 23); met een kruismakens, in een
oogenblik (Ndl. Wdb. VIII, 436) ; ook op 'nen ik en 'nen gij. Volgens De Bo, 745:
't En duurde geen noeneslaan (d .i . in min tijd dan de uurklok twaalf slagen klopt) ;
bl. 227: Zoolang als een hond op eene halve deure zit. Rutten citeert, bl. 245:
Eenen Vader-ons wachten; bl. 274: een wees-gegroet wachten; hij kan geenen weesgegroet stil zitten (Claes, 283), waarmede te vergelijken is het fr. cela n'a duré
qu'un Avé; je reviendrai dans un Avé (Littré I , 260) ; hd . ein Ave (Maria) warten (zeldzaam); eira Vaterunser, Paternoster lang; Antw. Idiot. 955: in eenera
perdominé ; in Maastricht : 'n Amelaank, een Amenlang, d .i . een oogenlplikje ;
fri. yn in amerij(-tiid) ; ook in amerijke gedild; gjin amerij stil sitte; in amerijtsje
tijd (F<ri. Wdb. I. 46a). Vgl. het fr. sans avoir le temps de dire pipe.

82 . Iemand aan zijn angel krijgen.
Een angel is een vischhaak, waaraan men aas doet om de visch te verlokken
er in te bijten en ze zoo te vangen. Figuurlijk wordt deze uitdr. gezegd van
menschen : door een lokaas, dat men *hun aanbiedt , in zijn macht krijgen ; eng=.
to pook one; to keep one on the hook(s) . Men zegt dan, dat zij aan den angel
bijten, vastraken, enz.; Ndl. Wdb. III, 450. ZQo lezen wij bij Vondel, X, 393:
Zoo een van beide zich aan deze vrucht vertast,
Geraeckenze alle beide aen mijnen angel vast.

1) Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden Zusteren, uitgegeven
door Dr. D. de Man, bi. 191 noot.
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Vgl. ook dc fri. uitdr. hwa best nou oan 'e angel ? wie hebt ge thans aan het lijntje?
welk meisje hebt ge aan de hand? 1 ); hd. die Angel nach etwas, nach jem. auswerfen; fr. jeter le grapin sur qqc. — Hengelen naar een man; visschen naar een
complimentje (vgl. eng. to hook, angle, fish for compliments) ; iemand aan den
haak slaan (vooral van meisjes, die een vrijer hebben opgedaan; fr. accrocher
un mari) ; iemand aan zijn snoer krijgen.

83. Anker.
In figuurlijke taal wordt het anker, „de steun van het schip, waarop de
zeeman, ook in den storm, vertrouwt, het eigenaardige zinnebeeld der hoop,
die den mensch moed en kracht geeft, ook in de stormen des levens; eng. anchor.
Waarschijnlijk heeft anker deze beteekenis aangenomen naar aanleiding van
Hebr. 6, 19: „Om de voorgestelde hope vast te houden, welcke wy hebben als
een ancker der ziele, het welck seker ende vast is'." Inzonderheid in toepassing
op het vertrouwen en de hoop van den geloovigen Christen is het zinnebeeldige
anker gebruikt in bijbelschen en dichterlijken stijl" ; zie NdI. Wdb . II, 496;
Winschooten, 8: „Oneigendlijk werd het woord Anker genomen voor hulp en
toeverlaat". Vgl . hd auf etw . ankern ; der Anker des Glaubens, der Rettung, der
Hoffnung; fr. l'ancre de salut, plechtanker (fig.); eng. to anchor on, upon, zich
verlaten op . Zie Plechtanker.

84. Zijn anker ergens laten vallen,
d .w .z . ergens zijn. intrek nemen, om er voortaan — korter of langer — te verblijven, evenals de zeeman zijn anker laat vallen op de plaats, waar hij eenigen tijd
moet blijven liggen; Ndl. Wdb. II, 495. Vgl. reeds in het Gr. d yuv^oav a tévat ;
bij ons Trou m . Blijcken 10 , vs . 198: Daer pleech ick gaern mijn ancker te sineken; Kluchtsp. II, 133: Sy hoeven tmynent peur ankertjen niet uyt te smyten,
want myn stal en sal gien vreemt man meer beschijten 2 ); fr. s'ancrer auprés
de, chez qqn. (vgl. Antw. Idiot. 162: Levers blijven ankeren, er blijven zitten, hangen,
toeven) ; Goeree en Overfiakkee : Zijn anker ergens neerleggen, er blijven eten,
logeeren ; eng . to drop one's anchor ; hd . er geht in jedem Wirtshaus vor Anker;
fri. it anker falle litte.

85. Zijn anker lichten,
d.w.z. heengaan, zich verwijderen; vgl. lat. ancoras tollere. Ook de zeeman licht
zijn anker, als hij het door middel van het spil uit den grond trekt, om de vaart
te beginnen of te hervatten. In de middeleeuwen in letterlijken zin; in de 17de
eeuw ook overdrachtelijk blijkens Winschooten, 138: Een anker ligten: een anker
uit den grond ophijsen; waarvan het bekende spreukjen: ik ligte mijn anker:
ik ging deur; Brederoo II, 824: Voor myn sachtmoedigheyt moet wraak het ancker
lichten; Vondel, Gijsbr. v. Aemst. 354; Cats I, 277:
Maer siet! ons praet die heeft gedaen,
Want ginder koomt u man gegaen;
Ick danck u voor uw goet bericht;
't Is tijt dat ick mijn ancker licht.
W. Dijkstra, 212; Fri. Wdb. I, 48 ,b.
Zie nog een plaats van ,,het anker uitsmijten" bij H. E. H. v. Loon, Ndl.
Vertalingen naar Molière uit de 17de eeuw, bl. 37.
1)
2)
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Zie verder Halma, 316: Zijn anker ligten, vertrekken, deurgaan ; Ndl. Wd$.
II, 493 ; 495 ; VIII, 1970, Jord. 66 : Nou beste siele...... ik licht me anker... .
ajusies! Vgl. Hij moet zijn anker kappen, hij moet zich overhaast uit de moeten
maken.

86. Daar loopt iets van St-Anna (of St. Anneke) onder.
St-Anna (de moeder van Maria, de moeder [Gods) werd op zeer hoogen
leeftijd buiten alle verwachting nog met vruchtbaarheid gezegend . Vandaar
dat zij door het . volk werd en nog wordt aangeroepen en vereerd als de
voorspraak van alle onvruchtbaren, en als patrones van alle zwangere vrouwen.
Het beste bewijs hiervoor vindt men in de verklaring van deze Heilige zelve. in
hare revelatie aan de H . Brigitta : Ego sum mater omnium coniugatarum, quae
.sunt post legem, quia Deus voluit de mea generatione nasci, d.w.z. „Ik ben de
moeder van alle gehuwde vrouwen onder het nieuwe verbond, dewijl God-zelf
uit mijn geslacht heeft willen geboren worden", en in het tegelijkertijd aan
Brigitta aanbevolene gebed : Propter preces Annae miserere omnibus qui in coniugio sunt, utfrucificent Deo, d.i. Ontferm u, om der voorbeden van Anna wille,
over allen die in den huwelijken staat zijn, opdat zij Gode vruchten dragen.
Dr. A. Beets, aan wiens artikel over deze zegswijze in Taal en Letteren IV,
60-64 ik dit alles ontleen, verklaart het verband tusschen het bovenstaande
en de zegswijze daar loopt iets van St.-Anna onder als volgt : „Wanneer men nu
van, of met betrekking tot eene bruid of jongedQchter zeide, dat er iets van StAnna onderliep, dan wilde men. daarmede onder verbloeming te kennen geven,
dat zij zich niet meer met volle gerustheid onder het patronaat van de Maagd
der maagden kon stellen, maar dat men haar (schertsenderwijze gesproken)
verdacht van alreeds met Sint-Anna, de patrones der zwangeren, in betrekking
te hebben gestaan, bij haar ter beevaart te zijn geweest . Het iets van Sint-Anna
doelde dus op de vrucht, die zij reeds droeg of verdacht werd te dragen. Toen
allengs de aanvankelijk alleen met betrekking tot voorbarige bruiden of ongehuwde vrouwen „daar een steekje aan los was", toegepaste zegswijze, waarschijnlijk vooral bij de protestanten, niet meer in hare eigenlijke beteekenis gevoeld
werd, vond zij ruimer toepassing en wel voornamelijk op met de goede zeden
in strijd zijnde gezegden, verhalen, enz. en eindelijk op alles, waar -- om welke
reden dan ook — iets „niet pluis', „niet in den haak'', of zelfs maar iets „geks"
aan was. 1 ) Voor bewijzen van het aanroepen van St-Anna door onvruchtbare
of zwangere vrouwen zie men De Cock. Volksgeneeskunde in Vlaanderen, 5961; Taal en Letteren IV, 62, en de aldaar aangehaalde litteratuur; en voor plaatsen, waar de zegswijze wordt aangetroffen bl. 64. Vgl. ook Navorscher XXXVI,
612 -613 ; XLV, 722 2 ) . In het Nederduitsch zegt men : dar lópt van Sünt-Annen
wat mit unner (Eckart, 14; Wander I, 95); Korrespbl. XXXIII, 66; Jahrb. 38,
155 ; fri. dêr rint hwet fen Sint Anne onder 3). In Zuid-Nederland kent men ook

1) Indien dit niet zoo ware en de bet. iets geks de oudste was, dan zou men kunnen denken aan 1'asile de Saint-Anne, het krankzinnigengesticht.
2) Eene bestrijding van het aldaar beweerde vindt men in de Studiën op Godsdienstig
wetenschappelijk en letterkundig gebied, dl. XLV, Utrecht, P. W. v. d. Weijer, 1895.
3) In het Friesch kent men ook hy haf to Sint-Anne wëst, hij is dronken (in St.Anna brouwde men bier) .
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de zegswijze : zij zit al (of zij blijft nog) in St. -Anna's schapraai (etenskast,
huishouding)-, dat gezegd wordt van een oude jongejuffrouw, die weinig kans
heeft om te trouwen en kinderen te krijgen ; bij vergelijking met Sint-Anna, die
na twintig jaar onvruchtbaar te zijn geweest, eerst op gevorderden ouderdom hare
dochter baarde. Zie het Ndl. Wdb. II , 509 ; Schuermans, V jv . 13 ; A ntw . Idiot.
1063 ; Archief III, 379 ; Waasch Idiot. 77 b ; Volkskunde VII, 29-35 ; De Cock 2
146-147 en Noord en Zuid XVIII, 167-172, waar wordt medegedeeld, dat
men in den noord-westelijken uithoek van Braband, te Merchtem o.a. van de
oude vrijsters .zegt, dat ze in St•-Anna's kapelleken zitten, waaraan nog kan
worden toegevoegd, wat Joos mededeelt, bl. 102: Zij zit op Sinte Anna's (of
Annekens) zolder, zij te oud om nog te trouwen ; op Sint-Anna-bankske zitten,
syn . van in 't schipken van Sint-Annuit zitten of veren (Antw . Idiot. 105 ; 1331),
en het te Aken gebruikelijke In sant Anna Schaaf (kleerkast) kommen (Wander
IV, 69).

is

87. Op (het) apegapen liggen,
d.w.z. naar den laatsten adem hijgen, zieltogen, op sterven liggen. Volgens
een in het Ndl. Wdb. II, 528 gegeven, niet zeer waarschijnlijke verklaring
moet men het wkw, apegapen beschouwen als eerre koppeling van twee gelijksoortige woorden, of wel als een herhalingsvorm in den trant van hassebassen,
hossebossen, harrewarren, hinkepinken, geeuwgauwen, geeuwegapen en dergelijke.
De oorspronkelijke vorm zou dan zijn hapegapen, misschien niet toepassing op
happen (naar adem happen). Uit happen en gapen, happegaben, hapegapen kon
in schertsende volksspraak licht apegapen ontstaan door de bijgedachte aan een
wijdgapenden aap . Misschien behoort hiertoe de hd . uitdrukking affen und gaffen,
door Wander V, 722 vermeld, doch niet verklaard. Een synonieme zegswijze
is op hetgijpen liggen, het 17de-eeuwsche op zijn geeuwen liggen, en in het Zaansch
van visschen te keeuwen liggen (Boekenoogen, 410) . De uitdrukking schijnt
eerst in de 19de eeuw voor te komen. Vgl. Braga, 2, 90:
-

Braga zal gaan slapen,
Sints de Louwmaand lag hij al
Aan een overloop van gal
Op het apegapen.
Handelingen der Staten-Generaal, 1912-1913, bl. 1625: Nu zal ik hier vandaag
over de Nederlandsche Vereeniging heelemaal geen kwaad zeggen. Die vereeniging
ligt, als ik het zoo eens mag noemen, op apegapen ; bl. 1626: Laat de Minister
zich toch niet blij maken met een doode musch en heusch niet te gauw gelooven,
dat dét Nederlandsche Vereeniging op apegapen ligt. Kunstl. 142: Ik docht dat
wullie allemaal feur apegape kwamme ; Uit één pen 162: Hij lei te apegapen.
M. z. A . 27 : Max is ongesteld — Max is ziek — Max ligt op apegapen. Het
Volk, 31 Dec. 1912: Op apegapen ligt ze (een vereeniging), zei minister Regout.
Nonsens . — Maar apegapen, kom, meneer Regout, u zal al lang zelfs niet meer
apegapen, dan staat de Nederlandsche Vereeniging nog als levende kracht in
den proletarischen strijd . — In den algemeenen zin van hijgen leest men dit
wkw. in Zandstr. 85: Als maar hoeste, en as ie 'n trap op komt, staat ie maar
te apegape als 'n ouwe knul, omdat ie niet an z'n asem kan komme 1 ) .
1) Staat hiermede in verband het op Goeree en Overflakkee gebruikelijke Het aapje
hebben, bevangen zijn door hitte? Zie N. Taalgids, XII, 149.
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88. Apenkool.
Hieronder verstaat men „dwaze, nietswaardige praatjes, waarmede men
iemand voor den gek houdt of zoekt te misleiden ; bedriegelijke zotternij ".
Volgens het Ndl. Wdb. II, 533 „eene versterking van kool (onzin, gekheid) door
de bijvoeging van aap, waaraan mede het denkbeeld van dwaas, gek, valsch,
bedrieglijk is verbonden". Het is eerst in de 19de eeuw aangetroffen bij Wiselius,
N. Dichtb. 233; Handelingen v. d. Staten- Gen. 28 Febr. 1913, bl. 2567: Wat is
dat alles dan toch een verschrikkelijke apekool; bl. '2568: Het woord „apekool"
is geen parlementaire uitdrukking. B. B. 162; Nkr. V 9 Febr. p. 4; V I I , 8 Maart,
p. 2; VI, 28 Dec. p. 2: Politiek is apenkool. Vooral bekend in de uitdr. apenkool verkoopgin, opdisschen. Vgl. het 17de-eeuwsche apenstaarten! (o.a.
Gew. Weuw. III, 27) alsook aperij, dat zotternij, gekheid, mallepraat, ook aanstellerigheid (Bruyel, 93) beteekent. Opmerking verdient, dat men in het Zaansch
en Noordhollandseh onder „apekool" verstaat schelvisch van slechte hoedanigheid, en die daarom gerookt wordt; zie Boekenoogen, 20; Bouman 3. De vraag
is het nu of bovenstaande uitdrukking haar ontstaan te danken heeft aan dit woord
of dat omgekeerd deze visch zijn naam ontleend heeft aan die zegswijze. Het
eerste is het waarschijnlijkst, aangezien apekool reeds in de 15de eeuw voorkomt
in de beteekenis van een soort visch ; vgl. Kentenissen der stad Zutphen, 14601470, fol. 121: Werner Kolsack heft in Stipper Heynen Voss scipp van Nymmegen
viij last herings myn ij tonne ende iiij tonne apckelén 1 ) ende Lambert van Zassenem
ende Otto van der Hueden onder hem beiden iiiij last herings in schipper Herman
Voskuylen schip oeck van Nymmegen.
Vroeger ook in denzelfden zin : blauwe boonen! en oele! dat nog niet geheel
onbekend is naast het Zaansche aapjesket! In Groningen hoort men : appelkoukjes,
maar ook oapekool! en oapekoolkwint ; Drente : aopsukkerije (Bergsma, Dr. W.
18); fri. apekaoI, in 't Oostfri. appelbömkes! zie Molema 13 b 546 b en vgl. het
eng, vegetables (Prick, 89).

89. Apenliefde .
Daar een aap soms uit hartstochtelijke liefde haar jongen dooddrukt, verstaat men in fig. zin onder apenliefde, een onverstandige, dwaze liefde, vooral
de blinde liefde der ouders voor de kinderen, die hun meer kwaad dan goed
doet. Vgl. Vondel. Warande der Dieren, 5 ; Winschooten 3 ; Cats I, 451: Een
aap uit al te groote min, die perst zijn jong de lenden in; Van Effen, Spectator X , 151: Hij heeft het (geld) bemind gelijk de simmen (apen) hare Jongen,
dewelken zy uit liefde dood sollen; Ndl. Wdb. II, 534; vgl. fri. apeljeafde; hd.

Affenliebe.

90. Apocrief.
Onder de apocriefe boeken verstaat men „die, welke niet in den Canon der
Heilige Schriften van het Oude Testament zijn opgenomen en dus van de echte,
1) Dit zal wel apekolen moeten zijn. Mededeeling van den Heer J. W. Wijndelts,
Commies aan de Universiteitsbibl. v. Amsterdam.
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gezaghebbende (canonieke) bijbelboeken, vooral door de Protestanten, scherp
onderscheiden worden"; Ndl. Wdb. II, 540. Zij heeten apocrief (fr. apocryphe,
lat. aocryphus, gr diróu^Ot 'gog van á7ton i) i^rEty, verbergen), daar de
herkomst onbekend is. Vandaar kon apocrief de beteekenis aannemen van
twijfelachtig, het vermoeden opwekkende van niet echt te zijn, verdacht, niet
zeer geloofijk, niet aannemelijk.
.

91. Een rare, ruwe, vreemde apostel,
d.i. iemand van vreemde, ruwe manieren, kleeding of uiterlijk. Volgens Zeeman,
bl. 45 is deze zegswijze ontstaan als volgt : „Met dien naam (apostel) werden ook
later zij onderscheiden die in vroeger of later eeuwen het Christendom onder
de heidenen brachten, b.v. Bonifacius (de apostel der Duitschers), en daar
onder deze personen mannen van allerlei stand, ook den minsten niet uitgesloten,
en van onderscheiden uiterlijk en karakter voorkwamen, ontstonden zoo de uitdrukkingen wonderlijke, rare, ruige Apostel, ter aanduiding van vreemdelingen
of min bekende personen, die zonderlinge manieren, vreemde karaktertrekken
hebben of wat slordig zijn in kleeding en toilet". In het Fransch bestaat de zegsw.
un bon apo-tre, dat Halma opgeeft als de vertaling van een ruige Apostel, een
loskop, en dat het voorbeeld kan geweest zijn van onze zegswijze. Ook Sewel,
bl. 50 kent de zegswijze 't 'is een ruigen apostel, met de vertaling : a good cornpanion, a notable blade, a 'droli; Schuermans, Bijv. 13 citeert : eent rage apostel,
een luiaard ; een drooge apostel, een die droog is of nooit lacht ; Rutten, 15 : een
vieze apostel, een vies (d.i. rare) vent; zoo Antw. Idiot. 162; Waasch Idiot. 78 a;
Teirl. 76 ; Ndl. Wdb . II, 542; fri. in nuvere, in rare apostel, een zonderlinge
kerel; in rauwe apostel, een ruwe vent. Synoniem is een lastige apotheker; Teirl.
76: Pier es ne viezen apothekere, een lastig sinjeur; een vieze stuiver, een drollige
vent (Claes, 229); fr. un dróle d'apótre.

92 . Kleine apostels .
Zoo worden kinderen wel eens genoemd, „omdat de ouders hunne kinderen
tot het verrichten van kleine diensten of boodschappen uitzenden". Zeeman,
45 en Ndl. Wdb . II, 542; Teirl. 76: kleinen apostele, kind. Ook spreekt men van
drukke apostels.

93. Op zijn apostelpaarden.
Deze uitdrukking, ook wel in het Latijn per pedes Apostolorum, wil
zeggen te voet, daar de Apostelen volgens het voorschrift van hunnen Heer (Matth.
10: 5, 7, 11 enz) te voet moesten reizen naar Galilea's steden, ter volvoering van
den hun opgedragen last; Zeeman bl. 46 en Laurillard bl. 19. In het Italiaansch
zegt men hiervoor andare sul cavallo di San Francesco, waarmede te vergelijken
is het bij V. Duyse bl. 457 voorkomende : zij zijn met de paarden van den H.
Franciscus gekomen, waarbij• men zich herinnere, dat de arme Franciscaner monniken altijd te voet reisden, in tegenstelling met de rijke Benedictijnen, die
dit te paard konden doen (Borchardt, bl. 430). De zegswijze is sedert de 17de
eeuw bekend en wordt aangetroffen bij Coster (Teeuwis de Boer) bl. 35, vs. 766:
Nou mach ickme t'huys laten dragen van me Apostels paerden. Zie ook Sewel,
627: Apostels paerden, de voeten; Boekenoogen, 65: met den bilwagen uit rijden
gaan (ook Molema, 38 b ; Gunnink, 109) ; met Jan Bil z'n wagen thuis komen
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(De Vries, 64) ; in de Betuwe : op de pootewaoge ; in Limburg : op schoenmakers
trein rijden ('t Daghet XII, 142); elders reizen met den schoenmakers trein (Waasch
Idiot. 579 b) ; met de tweewielkar reizen (Waasch Idiot. 668 a) ; met 't schoenmakerskonvooi of 't schoenmakersvapeurken vertrekken (Antw . Idiot . 1082) ; met
den wagen van Van der Stappen (ib . 1414) . Te vergelijken zijn nog de Nederduitsche spreekwijzen: up dem Apostelpearde rigen; spann dine Apostelpêr an
(Eckart, 16 ; Wander, V, 785) . In het hd. zegt men naast auf der Apostel Pferde
reiten of apostoliren ook auf Schumachers Rósslein, auf Schusters Rappen reiten;
auf der Kuhhaut reiten; de beenen noemt men Spazierhólzer, gebruder Beeneken,
Stelzen, Pedale; Deensch : at rejse med Apostlenes Heste; in het Friesch : mei
de bilwein, op -'e apostelwein of mei skoenmakersweintsje reisgje; in het Engelsch: to
go by Walker 's 'bus ; to ride a bayard of ten hoes ; to ride shank's pony ; to travel
by the narrow-bone stage ; to travel by Mr Foot's horse ; fr . monter le cheval de
St. Crispin; aller sur la hacquenée des cordeliers of venir par le train onze (11) .
Vgl. de in Amsterdam gebruikte uitdr. met lijn 11 (of lijn 2) gaan.

,

94 . Iemand onder appèl houden .
Onder appèl, fr. appel, een afleiding van appeler, verstaat men het beroep
op een hoogeren rechter, of in het krijgswezen : het sein tot verzameling der troepen, door trompet of trom gegeven ; de verzameling der troepen in de kamers
of buiten, waarbij de namen der manschappen worden afgelezen, om te zien of
allen tegenwoordig zijn ; fr . faire l'appel nominal ; sonner, battre l'appel ; hd.
Appell blasen, schlagen. Vandaar in het algemeen de .zegswijzen op 't appèl
zijn, tegenwoordig zijn op tijd en plaats zooals afgesproken is ; op 't appèl ontbreken (man quer à 1'appe' ; beim Appell fehlen) , niet aanwezig zijn, waar men
behoorde te wezen; onder appèl, van een hond gezegd, die zich gemakkelijk
laat terugroepen of fluiten (vgl. fr. obéir à l'appel ; hd . der Hund hat Appell,
is gehoorzaam) ; vandaar in figuurlijke toepassing van personen gezegd in de
bovenstaande uitdrukking voor : hem in bedwang en gehoorzaamheid houden,
zorgen dat hij doet wat hem is voorgeschreven. Zie voor dit alles het Ndl. Wdb.

II, 557--559.

95. De appel valt niet ver van den stam (of den boom),
d .w .z . kinderen aarden gemeenlijk naar hunne ouders ; mlat . arbor sit qualis,
fas est cognoscere malis ; ex radice mala nascuntur pessima mala ; ex ovis pravis
non bona venit avis. Bij Goedthals, 77 vindt men deze gedachte uitgedrukt door:
Alle vruchten smaken naer huerliederen boom, de noble estoc naist riche plantage.
Den wijn smaeckt geerne zijns stocks, le vin se cognoist a la saueur; mlat. stirpe
saporatur pomum quocumque rotakur (Werner, 94) . Cats drukt het op de volgende
wijze uit : 't Appelken smaeckt gemeeniijck boomigh (zie Bebel, no 451), dat in
het Vlaamsch luidt : het appelkeu smaakt gemeenlijk boomsch (De Bo, 55). Vgl.
ook Mergh. 11: de peere en valt niet wijt vanden boom. Ook in het hd. zegt men
der Apfel fiillt nicht weit vom Stamm ; in Nederduitsche dialecten : de Appel
fallt nicht wiet van 'n Stam; de Apel fallc ni widd fon Stamm. Zie Taalgids
IV, 254 en vgl. Eckart, 16: de Appel fiillt uit wit vam Stamme et en si dann, dat
de Bom schêf am Auwer (Ufer) steht. In het Friesch luidt de spreekwijze: de apel
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lalt net fier fen 'e beam. Vgl. nog het Ndl. Wdb. II, 552; III, 407; 429; Harreb.
I , 17 a ; fr. de doux arbres douces pommes ; eng . the apple fa lis near the tree;
such as the tree is, such is the fruit (vgl. Waasch Idiot. 663. b: zulke tronk, zulk
jong) . Blauwe doeven, blauwe jongen (Cats 1, 424 ; Groningen IV, 191) .

96. Een rotte appel in de mand maakt de geheele vrucht tot
schand,
d.w.z. het kwaad is aanstekelijk, slecht gezelschap bederft goede zeden; lat.
uva uvam videndo varia fit. Vgl. in het Mnl. Doct. II, 852 :. Die appel oec gheerne
vervuult die bi verrotten appelen leght. Con. Somme, 478: Een verrotte appel
onder ganse appelen verderft die ander appelen, is hi langhe daer onder; Cats
I, 408: Een rotten appel in de mande maeckt oock het gave fruyt te schande;
De Brune, 425: Een wrotten appel in een mand, maeckt al de reste licht tot
schand; Tuinman I, 141; Harreb. I, 17 b; Waasch Idiot. 78 a: Een appel die
bedorven is, schendt al wat in de korven is . Syn . is Een schurft schaap bederft
de gansche kudde (zie Servilius, bl. 59) ; Cats I , 410 ; De Brune, 424 ; Tuinman I,
141 Harrebomëe I, 454 ), dat ontleend is aan het lat . unius pecudis scabies totum commaculat gregem ; fr. il ne faut qu'une pomme pourrie pour en guter cent autres;
hd. ein fauler Apfel steekt hundert gesunde an; eng. one ill weed spoils a whole
pot of pottage (zie verder Prick, bl. 9).

97. Voor een appel en een ei,
d.w.z. voor een kleinen prijs, voor een onbeduidende kleinigheid. Een appel
is, evenals een ei, een ding van weinig waarde; vandaar bij Servilius, 76: Onze
questie en is nyet om eenen appel oft om een eye, lat . non certatur de oleastro.
Vgl. ook Con.-Somme, 483: Hi (God) en wil di niet betalen mit een appel, als
men. die kinder doet, mer hij wil dattu hem grote dinghen eyscheste; 227: Si
laten hem hoors vaders erve ofcopen om een appel of om een ey. In de middeleeuwen werd niet een ei als versterkte ontkenning gebruikt, b .v. in Z. ende Liehaem, vs. 325:
Want u gheroep ende ghecrey
Mach u helpen niet een ey.
Reynaert I, 3163: In waers een ei niet te bat. Zie Mnl. Wdb. II, 587 ; De Jager,
Lat. Versch. 121 en vgl. het mlat. acquiri porno non est constantis amici; ac
ovo perdi solet inconstanti, - dici (Werner, 1). Bij Coster, 64, 1605: Om een appel,
om een luer (d.i. om een kleinigheid), en bij Van Moerk. 241: Jou crediteurs die
stelje wel met een ei of een appel te vrede. Eerst bij Van Effen. Spectator II,

124 vindt men : Waarom zou ik zulks voor een ey en voor een appel verkopen?
vgl. Bergsma, Dr. W. 106: Veur 'n ei en 'n appel van de hand don. Op Goeree
en Overflakkee : Voor 'n trot en 'n ot iets opruimen. In Zuid-Nederland zegt men
volgens De Bo, 55; Waasch Idiot. 78 en Antw. Idiot. 162: Voor eenen appel en
een ei, voor „entwat van niet", en in Brabant volgens Schuerinans, 115: iets
verkoopen voor een pan eieren, d.i. goedkoop verkoopen; iet veur een stik brood
verknopen, voor een kleinigheid .(Teirl . 219) . Ook in verwante Nederduitsche
dialecten is de zegsw. bekend : he verkapt om for 'n Appel on'n Ei of 'n Ei
un'n Appel, of in eenigszins anderen vorm : vor 'n Ei un Botterbrood kopen (vgl.
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lid. etwasfür ein Butterbrot bekommen) ; zie Taalgids IV, 282 ; Eckart, 93 ; Wander
V, 783-785; en vgl. fri.: for in spel en in aei. In het Fransch zegt men avoir
quel que chose pour un morceau de pain of pour des néf les (dus voor mispels), waarmede te vergelijken is de bij Marnix Byenc. 93 voorkomende uitdr.: Ons en is
niet een platte mispel daer aen ghelegen (vgl. dial. dat is geen rotte mispel
waard; zie o.a. Claes, 149).

98. Een zuren appel doorbijten.
Daar een zure appel wrang is en de tong doet samenkrimpen, ziet men er
tegen op hem door te bijten. Bij overdracht wordt dit gezegd van een onaangename zaak, die men zich moet laten welgevallen, die men moet aanpakken en
volvoeren. In de 17de eeuw komt de zegswijze voor bij Huygens. Oogentroost, vs.
322 ; Pers 538 a ; Paffenrode, 4 . Vgl. verder Tuinman I , 2 : 't Is een zuure Appel
om in te bijten;; en Ndl. Wdb. II , 551; 2651. In andere verzamelingen wordt
zij meestal eenigszins gewijzigd aangetroffen (Harrebomée III, 109), zooals „men
moet door een zuren appel heen bijten" ; , % door een zuren appel bijten" of „in
een zuren appel bijten", evenals ook de Duitschers zeggen in den sauern Apfel
beiszen, dat bij Luther wordt aangetroffen ; zie Borchardt en vgl. de Ndd . zegswijze : ik muss in den suren Appel b£ten, ik mug willen oder ni (Eckart, 16 en
Taalgids IV, 279). Ook in West-Vlaanderen zegt men in eenen zuren appel bijten,
eenen zuren appel eten, iets onaangenaams tegenkomen en ondergaan (De Bo,
54 , en Joos 100) ; Schuermans , 19 ; Bijv. 13 verklaart in den appel bijten door
in ongenade vallen, iets duur moeten betalen. In het Friesch: yn in sfre apel
bire, een moeilijke taak op zich nemen; ut offen in sure apeI bite, iets met tegenzin
doen, van den nood een deugd maken.

99. Een schip met zure appelen (of met grauwe erwten).
Hieronder verstaat men een opkomende zware regen- of hagelbui . Vgl.
Harrebomée I, 3 b : Het schip met zure appelen is in aantocht. In het Friesch :
Dër komt in skip mci sure apels oan, er is een regenbui in aantocht ; ook : het
kind wil gaan huilen (Dijkstra, 283); vgl. bijv. J. P. Heye's „Pietje bedroefd":
Een scheepje met zuur appelen, dat zeilt er om zijn' mond ; en in het Oost-Friesch
Dar kumd 'n schip mit su-re appels afer (Ten Doorpk. Koolman I, 48); bij Eckart,
457: en Schipp vuil su-re Appeln, eine dicke Regenwolcke. Zie ook Jahrb. 1904,
bl. 79. In Limburg spreekt men, volgens Welters 86, van een appelenschip of
-schuit voor een „koude bui" ; evenzoo is in het Vlaamsch een appelschip
(-scheep ), een hagelvlaag, een buiige -wolk, waaruit het hagelt (De Bo, 56);
in Limburg een hagelwolk .('t Daghet, XV,172); langs den Rijn spreekt men van
het regenschip. Zie ook Waasch Idiot. 578: Ze zijn een schip aan 't laden, het zal
gaan donderen; Antw. Idiot. 1079: Schip, wolk, waaruit men een felle regenbui
of hagelvlaag verwacht in de uitdr. ze zijn weer een schip aan 't laden of er komt
weer een schip af; Jongeneel, 94 : Es et Noar.4jip (Meersjip) mit der kop nae 't
Weste sjteet, hant ver binne veer en twintig oere reège, als de nevelbank ('t zeeschip) in het Noorden met den kop naar het Westen staat, krijgt men binnen
24 uren regen. Dat het geloof aan zoo 'n schip oud is, bewijst Mannhardt. Germ.
Myth . 466 met een plaats uit Agobard (f 840 als bisschop van Lyon) : „contra
insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis". Plerosque autem vidimus
et audivimus tanta dementia obrutos, ut credant et quandam esse regionem quae
-

STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e dr.
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dicatur Magonia, ex qua naves veniant in nubibus, in quibus fruges, qua grandinibus decidunt et tempestatibus pereunt, vehantur in eandem regionem, ipsis
videlicet nautis aëreis dantibus pretia tempestiariis et accipientib»s frumenta
vel ceteras fruges 1
)

100. Gouden appelen in (of op) zilveren schalen.
Dit wordt toegepast op de „vrucht der redenaarskunst", wanneer men
een meesterstuk van welsprekendheid wil aanduiden, voortreffelijk van inhoud
en vorm . De zegswijze is ontleend aan Spreuken 25 , 11: , , Een reden op sijn pas
gesproken, is als gouden appelen in silvere gebeelde schalen". Zie het Ndl. Wdb.
II , 552; Korenbl . II ; 404; Vondel's Harpoen, vs. 105; Kalv. 1, 16: Zijn woorden
waren van pas als zilveren appelen in een gouden vlechtwerk; Nkr. V , 9 Sept.
p. 4:
Daer schettert Ruys de Beerenbrouck
Woest tegen de socialen,
Geeft tal van gouden appelen
Op zuiver zilveren schalen.
Hd. goldene (guldene) Aepfel in silbernen Schalen (Zeitschr. f. D. Wortf, IX,
291; XIII, 91); eng. apples of gold in pictures of silver.

101. Iemand liefhebben als den appel zijner oogen.
Deze zegswijze vindt haar oorsprong in Spreuken 7, vs. 2: „Bewaert mijne
geboden.... ende mijne wet, als den appel uwer oogen', dus : als het dierbaarste
wat men bezit, de appel der oogen opgevat als het zinnebeeld van het levenslicht.
Als een gevolg van deze vergelijking wordt de door iemand geliefde persoon ook
zelf wel de appel zijner oogen genoemd. Meer gewoon is evenwel in dien zin oogappel ; zie aldaar, en Ndl. Wdb . II , 554 ; vgl. hd .: jemand wie seinen Augapfel
huten ; fr. conserver quelqu'un (quel que chose) comme la prunelle de ses yeux;
eng . he is like the apple of his eye . Reeds bij de Romeinen werd oculus in dezen
zin gebruikt, o.a. bij Catullus, Luct. pass, 3, 4: Plus oculis suis amare; en
Plautus, Curculio, 1, 3, 47: Ocule me (mijn oogappel, als liefkoozing). Zie Journal, 255 en vgl. Vondel's Palamedes, vs. 948; Jeptha, vs 302: Ick min hem als•
den appel van mijne oogen; Gijsbr. v. Aemst. 549: Wie kloosters raeckt, die
raeckt den appel van Godts oogen; Brederoo I, 361: Sy mint hem alsoo hooch,
dat sy hem liever heeft als d'appel van haar ooch; Tijdschr. VIII, 126: Die heeft
u zo lief als den appel van haar oogen (anno 1688).

102. Een appeltje voor den dorst.
Hieronder verstaat men iets dat men op zijde legt en bewaart, om het in
tijd van nood te gebruiker. Deze zegswijze komt in de 18de eeuw voor, blijkens
Sewel 519, die het gezegde een ey in 't nest laaten (vgl. Ndl. Wdb IX, 1854)
verklaart door : een appel voor den dorst bewaaren, to keep an apple for the thirst,
to save something. Ook in Zuid-Nederland is zij bekend; vgl. Schuermans, 19:
een appeltje voor dr n dorst bewaren, spaarzaam leven, wat op zijde leggen voor den

1) Zie ook Ons Volksleven VIII, 235: Grimm, Mglh.' 532, i. v. nebelschiff en
Dr. Coremans, L'année de l'ancienne Belgique, bi. 133.
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ouden dag; vgl. ook Bijv, 312 b; De Bo, 54: een appel tegen den durst of een
appeltje tegen dat meerder nood komt ; ook Antw . Idiot . 163 ; Waasch Idiot. 78 b:
een appelken tegen den dorst; 'n appelke veur den auwen dag bewaren (Teirl,
248); Harreb. I, 17 a; Ndl. Wdb. II, 551; Amst. 34; Eckart, 16; Wander "I,
209 ; V , 784. In het Fransch zegt men garder une poire pour la sof; hd . eine
Birne fur den Durst (kleine, ungenügende Hulfe ), dat te vergelijken is met het
verouderde ndl. een peertje voor den dorst (zie Ndl. Wdb. XII, 890).

103. Een appeltje met iemand schillen (of te schillen hebben),
een netelige zaak met hem afhandelen, hem onderhouden over iets dat hem
niet aangenaam zijn kan" ; Ndl. Wdb. II, 552. Over het ontstaan van deze spreekwijze is veel geschreven, o.a. door Tuinman I, 110; Sprenger v. Eyk III,
20 en Van Moerkerken in Noord en Zuid XVII, bl. 189-190. Het komt mij voor,
dat wij de beteekenis dezer zegswijze moeten verklaren door het ironisch gebruik.
Evenals wij in ironischen zin zeggen : iemand een kool stoven (17de eeuw : een vijg
koken) , iemand van de taart, een oorvijg, een muilpeer, een beschuitje (= een kneep)
geven, en een gebraden peertje (Tijdschrift XII, 239) ook de beteekenis van een
hatelijk gezegde, een poets heeft, zoo heeft ook „een appeltje schillen met iemand'' de beteekenis gekregen van een onaangename zaak met iemand afhandelen.
Steun vindt deze verlaring in de synonieme uitdrukkingen een eitje mèt iemand
pellen (Harrebomëe I, 178; Schuermans, 115; Waasch Idiot, 204 a; De Bo, 841;
, ,met iemand een eitje pellen, te pellen hebben, met hem over een zaak handelen,
over iets te spreken hebben, bezonderlijk met eenen tegenstrever" ; met iemand
een nootje te kraken hebben (Taalgids VIII, 108; Eckart, 392), 17de eeuw: een
ui met iemand te schillen hebben, een hach(t)je met iemand kluiven, een zaak met
hem uitvechten ; Ndl. Wdb. V . 1508) ; Westerbaen, Boden — Brood, 15 : Dit
peultje sal ick hier nae met u schillen. Vgl. ook de hd. uitdr. einen Apfel mit
jem . zu schiilen haben (taander I , 109 ; V , 1000) ; ein Ei mit jem . zu scholen haben
(I, 760); mit jemand ein Hühnchen (oder ein Strc uszchen) zu rupfen haben. dat
in Nederduitsche dialecten luidt : wi hebt nog een Höneken mit een ander to plukken ; ik hef met di en Hónken to plukken ; ick hiihw noch en Hann má de tó plucken
(Taalgids IV , 266) . In het Friesch : ik hab in appeltsje mei dy to ski en (Dijkstra,
283) ; in het Engelsch : to have a bone to pick with any one ; to have a crow to
pluck with any one: to have a nut to crack with any one; in het Fransch : j'ai
maille partir avec vous ; avoir des petits pois écosser ensemble, In denzelfden zin
zegt men in het Zaansch : ik moet met hem an de kersen (Boekenoogen . l 32S 1.

a'

a'

Het eerste trof ik de uitdr. aan in de 18de eeuw bij Tuinman 1, llu en in liet
Boere-krakeel, anno 1763, bl. 227:
Maer ik heb
Ook nog ien Appeltje te schillen
Mit jou, daer ik gien vermaek in schep.
In de 17de eeuw (anno .1680) komt evenwel reeds- voor : Iets met iemand
te schillen hebben

1).

1) Zie A. Peys. Gedwongen Huwelijck.
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104. Een appelflauwte krijgen,
d .w .z . in een lichte bezwijming vallen . et apenoer kriege (Maastricht 1 ) . Men
wil hiermede zeggen, dat de flauwte zoo weinig te beduiden heeft, dat men door
het eten van een zuren appel weer kan bekomen . Vgl. Dodonaeus 1328 b : „Alle
appelen zijn Boet den genen die haest in onmacht vallen oft flaeuw van herten zijn".
Steun vindt deze verklaring in de uitdr. een mosterdstuip, een stuip, die door
wat mosterd te genezen is; in C. Wildschut 4, 198: naar den barbiershemel gaan,
gaan naar den hemel, waaruit een barbier iemand weer op aarde kan terugbrengen;
Ndl. Wdb. 11 1 , 1011; fri. yn'e brebiershimel komme. De uitdrukking komt bij
Poirters, Mask. 262 voor : Niet dat ick iet schroomelijcks voorstelle, oft met
doots-hoofden wil aen-tomen : dat zijn dinghen om die bevreesde ende teere
wereltsche Joffertjens in een appelfloute te doen vallen" ; Halma, 34 ; Appelf laauwte, pamoison, mal de coeur; Sewel, 50 : Appelflauwte, a swoon or faintingfit. In Zuid-Nederland is de uitdr. even bekend als bij ons. De Bo, 55 citeert:
Appelflauwte, een lichte, voorbijgaande flauwte, waarbij — zoo men zegt —
water over 't herte draait, zoodat men bleek wordt en onpasselijk is, maar zonder
in volle onmacht of bezwijming te vallen. Zie ook Joos, 81; Antw. Idiot. 163;
De Bo, 55 ; Rutten, 15 : Appelflauwte, dat woord wordt spottend gebruikt voor
flauwte; Waasch Idiot. 79 b; Harreb. 1, 18 a: Zij viel in appelflauwte ; fri. en
oostfri. (in) appelflaute. Vgl. het synonieme Hij valt van zijne peterselie (Harreb. IJ, 180).

105. De appelman (of het appelmannetje) komt om zijn geld.
Halma, bl. 34 omschrijft de beteekenis dezer zegswijze aldus : „De appelman
koomt om zijn geld : spreekwoord dat gebruikelijk is tegen die genen die in 't najaar
ziek worden, omdat zij te veel vrugten gegeten hebben'. Zie ook Tuinman I,
112; 127; Harrebomée, I, 17. Zij komt in de 17de eeuw voor bij Smetius, 60;
Hondius, Mouf, 180; Cats II, 384 b:
Koom, pluckt nu met 'er handt, en eet met volle kaken,
Maar wilt'et niet te grof, of niet te gulsig maken....
Maar denckt oock boven dat, hoe seer het is te schromen,
Dat eens den appelman staat om sijn geit te komen.
Thans is de uitdr. weinig meer in gebruik. Volgens Onze Volkstaal II, 238 leeft
zij nog in Limburg, waar men zegt : het appelmenneke kampt om zie geldj. Vgl.
ook Loquela, 22: Appelman, onpasselijkheid die voorkomt van te veel appels,
te veel peren of zulkdanige vruchten te eten ; de appelman, het appelmanneke
komt om zij' geld, zegt men tegen jongens, die ziek zijn van te veel appels of
van onrijp ooft g'eten te hebben; bl. 55: De bezeman (bessenman) komt om zijn
't Daghet
geld; Volkskunde X, 98 : 't Is fruitmanneken dat om zijn geld komt 2
XII , 1.92: Het appelmanneke komt voor de stelen; fri. it appelmantsje komt om
syn jild.
) ;

1) N. Taalgids, XIV, 195.
2) Kan achter deze benaming een mythologisch begrip schuilen, evenals bij aardmannetje, kaboutermannetje, (hd. heinzelmannchen ), zandmannetje, akkermannetje (Hoeufft,
715)?
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106. Die zijn lijf (of zijn lichaam) bewaart, bewaart geen
rotten appel,
d.w.z. men moet voor zijn gezondheid zorg dragen. In de 18de eeuw komt onze
zegswijze voor bid Tuinman 11, 97 : Die syn lichaam bewaart, bewaart geen rotte
appelen; I, 319: Die zyn lyf bewaart, bewaart geen rotte appelen. Hiernaast
bij Halma, 550: Die zyn moeders kind bewaard, bewaard geen rotten appel,
qui prend soin de sa propre person, ne prend pas un soin inutile ; Harreb . I, 10;
Boekenoogen, 21; fri. Dy 't syn lichem biwarnet, biwarret gjin rottige apel.

107. Op den eersten April verloor Alva zijn bril,
d.w.z. op den eersten April (1572) verloor Alva de stad Den Briel. Dit rijmpje
verving reeds vroeg een ouder gezegde : de Hertog krijget een Bril op die Neuse,
alwaar onder bril moet worden verstaan een dwangmiddel, een pen ; Alva's
macht werd door de inneming van den Briel 1 ) gebreideld, gefnuikt. Zeer spoedig
daarna moet dit gezegde vervangen zijn door het bekende rijmpje, dat Bor, Ned.
Oorl. 6, 266 a reeds vermeldt : Men hoorde vast onder de Borgheren hier ende daar
tot sijn (Alva's) spot aldus rijmen : Den eersten dach van April verloos Duc
d'Alva lijnen Bril. Het Ndl. Wdb. III, 1382, waaraan dit alles is ontleend,
voegt hierbij : „weliswaar drukte het niet zoo krachtig als het vorige uit dat
Alva's macht door die verovering gefnuikt was ; doch het beval zich daarentegen, behalve door het rijm en door toespeling op den laten April, den van ouds
bekenden gekkendag, bovenal ook hierdoor aan, dat het verliezen van een bril
voor de meesten eene duidelijker woordspeling bevatte dan het op den neus krijgen
er van (vooral toen later een bril op den neus krijgen niet overal meer gangbaar was) :
immers Alva had dien dag Den Briel verloren, niet gekregen . " 2)

108. Na gedanen arbeid is 't goed rusten.
Een minder juiste vertaling van het lat . jucundi acti labores, dat Cicero
gebruikt in de Finibus II, 32 met de toevoeging evenwel dat Euripides zegt:
suavis laborum est praeteritorum memoria 3) , de gedachte aan doorstane moeite
is aangenaam (vgl. * Seneca, Herc, fur 656: quae Puit durum pari, zeminisse dolce

est). Vgl. Servilius, 189*: Op gedaen werck ist Boet rusten; Sart. II, 4, 17;
Erasmus, Coll. 157 a : Jae voor waer op 't ghedaen werck is goed rusten ; Hooft,
Warenar, 1312: Op edaen werck is goed rusten ; Korenbl. II, 6 ; 480 ; Tuinman
I, 373; Harreb. II, 454 b. In het hd. nach getaner Arbeit ist gut runen; fr. la
peine surmontée est le sel du plaisir; eng. after the work is done repose is zweet.

109. Een arbeider is zijn loon waard.
Deze zegswijze is ontleend aan den Bijbel Luc. X, 7 of Tim. V. 18. Zie
Harreb. I, 18 en vgl. fr. l'ouvrier est digne de zon salaire of à travail fait salaire est df ; hd . der Arbeiter ist seines Lohnes toert ; eng . the labourer is worthy
of his bire; a fair day's vage for a fair day's work.
1) Deze stad werd ook buiten woordspel wel Den Bril genoemd.
2) Zie Tijdschrift XI, 25-31; XVI, 70-71; XXXI, 43-44; XXXV, 70.
3) Vgl. Euripides, Andromeda ir. 133 N : A22' tÓi toc ów.SévTauEµ ► ^6&at
„
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110. Argusoogen.
De Grieken verstonden onder Argos of Agenor of Arestor of Inachos, een
sterken man , die over zijn geheele lichaam oogen had en door de jaloersche Hera,
de vrouw van Zeus, was aangesteld als bewaker van Io, die door haar in een koe
veranderd was, wegens hare liefdesbetrekking tot Zeus. Vandaar dat men onder
Argusoogen verstaat „oogen, die zich naar alle kanten- richten, die op alles letten, aan wier opmerkzaamheid niets ontgaat". Vgl. lat. Argi centum oculis
observare (Hieron. Ep . 54 , 9) ; zie Otto , bl. 37 . Bij ons komt de uitdr. in de
17de eeuw voor bij Pers. 643 b; zie ook Harreb. I, 19 a; fr. des veux d'Argus;
hd . Argus ; hd . Argus-augen ; eng . Argus-eyes.

111. Arm.
Om de grootste armoede aan te duiden worden verschillende vergelijkingen
gebruikt. Bijv. hij is zoo arm als de mieren; zoo arm als Job; zoo arm als de straat,
ook straatarm (d.i. zoo arm, als wie zonder woning, op straat staat); zoo arm
als een luis, ook luisarm, als een worm aan de haak (lord. 101); nd. nett so
arm as 'n Lus (Eckart, 18) . Evenzoo in het Friesch : sa earm as Jop — as in
lus, — in mier, — in sweal (zwaluw). In Vlaanderen zegt men: zoo arm als
Job, een Laplander, een Ierlander, een schooier, de ratten of de muizen in de
kerk, de mieren, een Kozak, een luis (zie Joos, bl. 11; Teirl. 81; Antw. Idiot.
165) ; vgl. fr. il est pauvre comme Job, comme un rat d'église ; hd. arm wie Hiob,
eine Kirchenmaus; eng. as poor as a church-mouse, as Job. Men herinnere zich
hoe, volgens het Oude Testament, Job beroofd wordt van alle bezittingen ; vgl.
Job I, 13-19 en ook vs. 21 waar hij zegt, „dat hij naakt, van alles ontbloot,
gelijk hij ter wereld is gekomen, naar den schoot zijner moeder, de aarde, zal
wederkeeren". Zie Zeeman, 302.

112. Iemand in den arm nemen

..

Dit wil eigenlijk zeggen : „iemands arm grijpen door de hand te steken in
de ruimte tusschen den arm en het lichaam, dus ongeveer hetzelfde als bij den
arm nemen'. Doet men dit om hem in vertrouwen, om hem min of meer heimelijk iets te vragen, dan krijgt de uitdr. de beteekenis van iemands hulp inroepen,
zooals bij Hooft, Gedichten I, 238:
-

Minerv' en Juno korts gedenkend' ouwden spijt,
In wrevlen moedt, tot hoon van Venus, spanden t'zaemen,
De welgebooren' Eer zy in den arme naemen,
En deeden tegens haer aenvaerden schoonheidts strijdt.

Episodes 1 ), 98 : En neémende den Graaf van Meeghen, met Albernoz 's Hartoghen
geheimschryver, in den arm, verworven zij endtlyk dat dit voorneemen gestaakt
werd. Zie verder Tuinman I, 253 en Ndl. Wdb. II, 655.

113. Iemand met open armen ontvangen .
Men bedoelt hier eigenlijk mede, iemand ontvangen met uitgestrekte armen,
gereed om hem te omhelzen ; vandaar : zeer hartelijk, zeer voorkomend . Vgl.
Tijdsch. XXIII, 255: De vader der genade zal u mit uytgestreckte armen hier
1) Episodes uit Hooft's Nederl. Historiën, Zutphen. W. J. Thieme & Cie, 1919.
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boven verwelcomen (Jan v. Hout); voor de 17de eeuw vgl. Hooft, Gedichten
II, 1.63:
Natuirs geboden dienst is- het onwaert en tegen;
Maer ghij eenvoudich volck ontfangt haer gaven rijck
Met open armen, en gebruicktse danckbaerlijck.
Zie verder Halma, 35: Hij ontving hem met opene armen, il le refut
d bras ouverts; Ndl. Wdb. II. 655; X, 2007; XI, 522; fr. recevoir qqn à bras
ouverts ; hd . einen mit offenen Armen empfangen, aufnehmen ; eng . to receive one
with open arms.

114. Lange armen hebben .
De arm wordt, evenals de hand (lat . longas manus habere ), dikwijls gebruikt
als zinnebeeld van kracht, geweld, macht of gezag (vgl. de sterke arm der overheid ; de wereldlijke arm, enz. ; hd. der Arm der Obrigkeit, der Gerechtigkeit; eng.
the stront arm). Zoo in deze uitdr. die wil zeggen: veel macht hebben. Zij komt
in de Middeleeuwen voor, blijkens Sp . Hist . 1 , 52 , 33 : Lange aerme, wide hande
hebben die heren van den lande ; zie verder Servilius, 79 : Hi heeft lange ermen
ende nochtans is hi arm. . Te vergelijken is Pers, 383 b : De koning heeft lange
handen en sal 't niet ongewroken laeten ; Idinau, 246: Heeren handen reycken
verre ; Harreb . III , 110: Groote heeren hebben lange armen 1 ) ; Sewel, 436: De
koningen hebben lange armen, kings have long arms, are powerfull; Ndl. Wdb.
II, 650; VIII, 1038; Erasmus CVII; Joos, 136; Teirl. 80. In het Friesch: in
lange earm ha ; syn earm rikt fier, zijn arm reikt ver ; fr . avoir le bras long ; hd.
lange Arme haben ; eng . to have long arms . Het tegenovergestelde korte armen
of 'een korten arm hebben komt ook voor.

115. Armoede zoekt list,
d.w.z. de arme, hij die gebrek lijdt, zoekt naar allelei middelen, om een stuk

brood te verdienen, of zooals De Brune, bl. 49 het uitdrukt : Een broodloos man
verzint van alles, wat hy can. Deze gedachte komt voor bij de Grieken en Romeinen; o.a. bij Theocritus, Eidyll. XXI, 1; Plautus, Stichus I, 3, 24 : nam illa
(paupertas) omnes artes perdocet, ubi quem attigit ; zie Otto, 269 en 132 of Montijn, 111. In het Nederlandsch vindt men haar bij Maerlant, Sp. Hist. 1, 55, 52:
Aermoede die leert sere; Campen, 115: Dye arme man soeckt list, daar die rijcke
niet op en gist; ook bij Goedthals, 74: Noid maect nauwe listen, de tout s'auise,
a qui pain faut ; ghebreck dat souckt succours, de mout se pourpense, qui pain
n'a; bij Servilius, 217*: Armoede soect liste; noot sueket broot (vgl. Sartorius 1,

5, 82). Zie verder Spieghel, 295 ; Tijdschrift XXI, 105 Idii^au, 76:
Armoede soeckt list, 't is wel ghedaen:
Daer t' beste ghebreeckt, daer gheldt de konste.
Stelt list te wercke, t'sal eenigh-sins gaen;
Maer sonder archeydt, uyt goeder ionste
Soeckt hier, veur al, de eeuwighe wonste.
1) Vgl, ook in het Grieksch ,U-CY?t^OCII` Tvt^)lX1'1'WV %et f e5 (Montijn, 205) ; bij
Ovid Her. 16 (17), 166: An nescis longas regibus esse manus?; zie Otto, 210 en Journal, 243.
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Tuinman I, 322; Harreb. I, 20 6; III, 110. a; Ndl. Wdb. II, 685. Zie vooral
Bebel, no. 206; vgl. hd. Armut sucht neue Wege (List); fr. de tout s'avise à qui
faut; eng. poverty is the mother of all arts.

116. In arren moede,
d.w.z. in gramschap, in toom, in woede; t.w. bij de vermelding van een handeling, die iemand onder den invloed van dien hartstocht verricht. Het bijv.
naamw. arre, mnl. in den regel erre, beteekent oorspr. verdwaáld, spoorbijster
(vgl . hd . irre) ; vandaar buiten zich zelven van aandoening of hartstocht, en vervolgens verbolgen, verstoord, toornig, welke beteekenis in de middeleeuwen reeds
zeer gewoon was. Toen ook kwam herhaaldelijk voor in' erren (arren) moede,
waarnaast evenzeer met of van erren moede, in den zin van in een kwade luim,
in een vlaag van drift, met een booze of dollen kop, in woede, in toorn, in drift.
Zie Mnl. Wdb. II, 716 en Ndl. Wdb. II, 573-575, waar vele bewijsplaatsen,

ook uit vroegere eeuwen., worden gegeven. Synonieme uitdr. zijn in euvelen
moede (mnl . in evelen moede, van evelen moede) en in grammen moede (thans
verouderd) .

117. In zak en asch zitten,
d.w.z. in rouw gedompeld zijn, doch in ironischen of schertsenden zin gebruikt,
ook in de weinig ernstige gevallen van het dagelijksch leven . In bijbeltaal wordt
de mensch gelijkgesteld met stof en asch van wege zijn nietigheid in vergelijking
met den Almachtige. Vandaar dat de Israëlieten ten teeken van rouw, van verootmoediging zich het hoofd met asch bestrooiden, waarbij zij zich tevens hulden
in een zak, d .i. een zwart haren kleed, zonder mouwen, alleen met armsgaten;
vgl. bijv. Esther 4, 1: Als Mordechai wist al watter geschiet was, soo verscheurde
Mordechai sijne kleederen, ende hy trock eenen sack aen met assche ; 4 , 3 : (Er)
was een groote rouwe onder de Joden.... Vele lagen in Backen, ende assche.
Zie Ndl. Wdb. II, 117 en Zeeman, 53--54; Laurillard, 62 en zie nog Jerem.
6, 26; Jona 3, 6; Jes. 58, 5; Dan. 9, 3; Matth: 11, 21; vgl. fr. faire pénitence
dans le sac et dans la cendre ; hd . in Sack and Asche trauern, Busze tun ; eng . to
do penance in sackcloth and ashes.

118. Asch is verbrande turf.
Dit zegt men tot iemand, die allerlei onderstellingen uitspreekt in volzinnen,
die beginnen met als (uitgesproken as), om hem het ijdele en nietswaardige daarvan te doen gevoelen. Vgl. Smetius, 227: As, en is gheen vier. In Zuid -Nederland
gebruikt men hiervoor, volgens Schuermans 116: Asch is verbrand hout 1 ) of asch
is verbrand hout en kolen is vonkhout (Joos, 197) . Analoge spreekwijzen zijn er
vele, o.a. Assen ligt in Drenthe; asch ligt aan den haard (Harrebomëe I, 22);
as de lucht invalt, zijn al de veugels gevangen of dood (Teirl. 85); als de hemel
valt hebben we allemaal een blauwe muts (Harrebomée I , 302) ; as komt in de meulen
te pas (Taalgids IV, 248; Bergsma, Dr. W. 22); fri. as de mounle gjin as hied,
hoed er net meale (als de molen geen as had, kon hij niet malen) ; as de as breekt,
dan valt de kar (Land v. Waas). Aan iemand, die och! zegt, als uitroep van ontevredenheid en wrevel antwoordt men : Og was de koning van Basan (Zeeman,
1) " Zie ook Antw. Idiot. 167 en Draaijer, 3.
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bi. 394; Laurillard, bl. 35); en aan hem, die verklaart: docht ik dat het zoo
was : je dochters bennen hoeren (volgens Zeeman, bl. 394; hd. Dachte sind keine
Lichte) of je dochters loopen in Amsterdam met visch te hoop (Harre} . III, * 9) ;
in N.-Brab. dochters zijn geen zoons. Zegt iemand: ik meende 't zoo, dan krijgt
hij ten antwoord : Meenen ligt dicht bij Kortrijk of Meenen ligt in Vlaanderen
(Harrebomée II , 71 en Taalgids V, 156) ; ook Mijnen ligt op Drente of Mijnen
het zoo mennig old wie f bedrogen (Taalgids V; 156) ; Meenen is nen bedregert, nd.
-Meener is een Bedreeger. Aan hem dig zegt ik wou wel dat, enz. antwoordt men:
-

Wouw ligt een uur achter Roozendaal of wouwen vliegen hoog of zijn kuikendieven;

en tot dengene, die tot spoed aanspoort door gauw! gauw! te roepen : Gauw ligt
dicht bij Sneek, fri. Gau leyt tichte by Snits. Op het verzoek wacht nou effe antwoordt men in de Bommelerwaard : der is mer één effe in 't a b c (V . d . Water,
72 ). 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 den
winkel (Taalgids VII, 211), watte is tusschenvoering, watte zwarte katte(n) of
watten verkoopt de apotheker of in Twenthe: watte is 'n endegatte (= eendenaars);
in Hageland : watte! een schotel patatte voor uw tong te lappe! (Claes, 280) ; op
de woorden na den eten volgt het antwoord : na de neten komen de luizen. Zegt
men in Antwerpen iets noo (= noode) te doen, dan . luidt het antwoord : Noo
(Noë) was ook 'ne grooten heilige, Noo heeft negenhonderd jaar geleefd en garen
(gaarne) ; in het Land v . Waas, wanneer men beweert : 't schol (scheelde) niet
veel : ja, -maar schol is visch (Waasch Idiot. 578 a) ; aan iemand, die beweert
dat het vroeger „beter was" geeft men ten antwoord : was (bijenwas) is altijd
beter, al regende het honing! Op de aansporing Kom nou! volgt het antwoord nauw
is niet wijd en lastig op zijn tijd en op de bewering 't Kan me niet schelen — Schelen
zijn de mooiste niet. Zie ook nog het art. Lieverkoekjes.
In het Limburgsch kent men : es is een krom letter, en in het Nederduitsch
de volgende zegswijzen veennik is een Underrok; wenn•. de Hemmel infallt, so
krige wi enen groten Kikenkorf; wenn de Bukke nu lammeden, so gingen de Schape
gust, als antwoord aan iemand, die met allerlei vreemde veronderstellingen
voor den dag komt (Taalgids IV, 248). In Groenloo geeft men iemand die „nee"
zegt, ten antwoord : Nee (d .i . Neede) is hier twee uren vandaan ; in de Zaanstreek: hij zit in het zel-schuitje of hij gaat (rijdt) altijd met den zei-wagen van
iemand die altijd zegt : ik zal dat doen, maar die beloften niet nakomt (Boekenoogen, 123) ; in Deventer : motten bint varkens, woordspeling met moeten
(Draaijer, 26 ). Ten slotte mogen nog de Friesche gezegden volgen : as alle assen
ien as wieren, hwet scoe dat in greate as wêze, en as alle wetters ien wetter wieren,
hwet scoe dat in great wetter wêze, en as dy greate as den yn dat greate wetterfoel,
hwet scoe dat in greate plof jaen, d.w.z. waren alle assen één as en alle waters
:

één water, wat zou dat een groote. as en een groot water zijn, en wanneer die
groote as dan in dat groote water viel, wat zou dat een groote plof geven (W.
Dijkstra, bl. 284) . Wiltsje (een mansnaam) stiet efter de deur, tot iemand die
zegt ik wil niet, en Wier leit tichte by Beltsum, woordspeling met waar. Zegt
iemand ik kin net, dan antwoordt men : lit it kin mar hingje, en doch (doe) 't
mei de bannen, wat te vergelijken is met het Antw. zet de kan weg en neem de
stoop, en het Bommelerwaardsche zet de kan neer en vat de leer (V . d . Water,
92) als antwoord op : ik kan niet.
-

50

119. Uit zijn asch verrijzen,
eig. gezegd van den wondervogel Phoenix (Feniks), en daarna bij vergelijking
van al wat verbrand is en dan nog schooner weer wordt opgebouwd (Ndl. Wdb.
II, 716). Van dezen vogel vertelt Herodotus dat hij om de 500 jaar, uit Arabië,
in Egypte verscheen, en op een arend geleek met goudkleurige vederen met rood
doormengd. Maerlant spreekt van 340 jaar (Nat. Bl. III, 1267 vlgg.), Vondel
van 600: De Phoenix
Die nimmer zijns ghelijck ziet, noch ghezien en heeft.
Die nae sess eeuwen zat, en moe van hier te swerven,
Zich willigh en van zelf toerustet om te sterven,
Op eenen steylen Bergh, daer hij zijn dood-bedt sticht
Met zoet welruyckend hout, t'welck 't beete zomer-licht,
Vermids zijn stralen komt ontstekende verrasschen,
De Vogel flucx verbrand, en wordt verteert tot asschen;
Waer uyt allencx ontstaet en voorts kruipt eenen worm,
Daer uyt een Phoenix wordt vernieuwt nae d' eersten form.
-

Zie Warande der Dieren, 123; Joseph in Dothan, vs. 1119 vlgg. Verdam
in Handelingen en Meded. der Mij. v. Ltk. te Leiden, 1898, bl. 76; Volkskunde
XXIII, 84. Onder een feniks verstaan wij verder iemand, die de beste, de eerste
is onder zijn soortgelijken, die boven anderen uitmunt; vgl. Vondel V, 427:
Ghy, Helhont, past het u, dien Hercles na te bassen,
Te • steuren op 't autaer den Fenix 1 ) in zijn assen,
Den mont van 't Hollantsch recht, by Themis zelf beweent?
Zoo knaegh uw tanden stomp aen 't heilige gebeent.

120. Zijn asem over iets laten gaan,
d . w . z . eig . iets van nabij bekijken of beruiken ; fig . zich met iets bemoeien.
Vgl. Huygens, Hofw. 2261: 'k Wouw dat men aessem me iens gaen mocht over
't suyvel ; Asselyn, Spilp . 10 : De keukenklauwers, die toch niet gerust zijn of
ze moeten, over al 't geen er te vuur gedaen wordt, 'er aassem laaten over gaan;
Halma, 17: Over al zijnen asem hebben, alles bestellen, mettre le nez par-to'ut,
se mêler de tout ; Tuinman I , 5 : Hy heeft er de hand in gehad . Zo zegt men ook:
Hy heeft er zijnen adem over laten gaan: 't geen geschied over dingen, die naby
zyn; bl. 196: Hy laat 'er zijnen aassem over gaan. Dat wil zeggen, een zaak van
naby bezien, en behandelen, zo dat men bewind daar over gebruikt; Harreb.
I, 10; Sjof. 199: Je mocht geen borretje pap vrete of de pastoor most'er zijn
asem over late gaan.

121. Ergens geen aspergebedden aanleggen.
ergens niet lang blijven; geen voornemen hebben ergens lang 'te blijven. Ook

hij kan daar wel zijn sperziebedden aanleggen, omdat hij daar lang zal moeten
blijven wonen . Vgl. Fri . Wdb . I , 61: As in dominy asperzjebêdden oanlizze lit,
seit min wol, dat er him nei bliuwen set (dat hij plan heeft te blijven).
Zie Ndl. Wldb. II, 729; Weiland, 172: Dewijl de aspersieplant eenige jaren
moet gestaan hebben, eer zij eetbare vrucht geeft, zoo zegt men van iemand,
1) Hugo de Groot.

51
die ergens eenen post bekleedt, en waarschijnlijk niet ligt naar eene hoogere
standplaats zal geroepen worden : hij heeft aspersiebedden aangelegd. 1 )

122. Asschepoester (-poetster).
Deze benaming voor het meisje, dat thuis alle werk moet verrichten, terwijl
hare zusters uitgaan, is ontleend aan het sprookje van dien naam, dat sedert
de 18de eeuw (anno 1775) bij ons bekend is en vertaald is naar dat van Ch. Perrault: Cendrillon ou la petite pantoufle de verre 2 ). Het woord „asschepoester"
was bij ons reeds bekend, voordat Perrault zijne .contes'' uitgaf, en beteekendé
„iemand die steeds bij den haard in de asch zit te poesten, te blazen". 3 ) Toen
men nu het fr. cendrillon moest vertalen, heeft men daarvoor het reeds bekende
„asschepoestertje" gebruikt ; hd . Aschenbrödel ; Aschenbuttel ; Aschenpudel ;
eng . cinderel la ; fri . yeskepus ter .

123. Augiasstal.
Augias, koning van Elis, bezat 3000 runderen, wier mest sedert 30 jaar
niet opgeruimd was . Hercules kreeg in opdracht van Eurystheus den veestal
daarvan te reinigen, waartoe hij de rivieren de Alpheus en de Peneus eerst in
elkander en vervolgens door den stal liet stroomen, zoodat alle mest in een dag
werd weggespoeld. Overdrachtelijk worden „dienovereenkomstig alle ophoopingen van onreinheden, hetzij ze van geestelijken of ligchamelijken aard zijn
Augiasstallen genoemd" (Harrebomée I, 22). Vgl. C. Wildsch. II, 13: In zulke
gevallen heb ik meermaals, gelijk een andere Hercules, geheele stallen dier
Augiaas moeten zuiveren van vooroordeelen, die gij bij ervarenheid zoo wel
kent. De Grieken en de Romeinen verstonden onder de uitdr. ry)v Mwelóv
f1OVGT(I<71c l' dv^zitu r'^oa6.: cat (zie Lucianus Alex. 1), Augiae cloacas purgare
(Seneca, Apoc. 7) een moeilijk werk, een reuzenwerk verrichten, zonder er nog
-het denkbeeld van verwaarloozing en wanorde mede te verbinden ; zie Otto,
46 ; Montijn, no. 607 en vgl. fr. nettoyer les écuries d'Augias; hd. einen Augiasstal)
misten; eng. to cleanse the Augean stables.

124. Averij beloopen.
Onder averij , fr . avarie, port . it . avaria , dat afgeleid is van het arab . awa-r,
gebrek, verstaat men in eigenlijken zin : de schade, die aan een schip en de
daarin geladen goederen wordt toegebracht ; vervolgens wordt het ook toegepast op de schade aan andere eigendommen dan schip en goederen, bijv. aan

een huis ; vandaar de uitdr . er is averij , of iemand heeft averij , wanneer iets
1) Het door Harreb. I, 22 vermelde men kan wel aspergebedden bij hem aanleggen
werd gezegd van iemand die pokdalig is.
2) Een der verhalen voorkomende in Ch. Perrault's Con les de ma mère l'Oye (1697) .
3) Het beteekent dus hetzelfde als het vroegere aschvijster, iemand die altijd bij
den haard in de asch zit te veesten, ook een aschgat genaamd ; zie het Ndl. Wdb. II, 725
en 733. In Vlaanderen heet zij ook Vuil-vetleken, Sloddeken-vuil of Vuiltje-vaagt-denoven . Vgl . ook J . Bolte und G . Polivka : Anmerkungen zu den Kinder- und HausmZrchen
der Breder Grimm, Leipzig 1913, blz. 165-188.
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van het zijne beschadigd is. In Zuid-Nederland komt averie hebben voor in den
zin van behept zijn met een besmettelijke venerische ziekte (Antw. Idiot. 1550).
Het woord dateert bij ons uit de 16de eeuw en wordt ook in den vorm haverij
(fri. haver j) aangetroffen (bij Halma) ; zie verder het Ndl. Wdb. II, 756 ; VI,
153; Dozy, Oosterlingen, 22 en vgl. in eig. zin hd. Haferei (er)leiden; eng to
suffer average.

125. Hoe later op den avond hoe schooner volk,
een gezegde, dat de Duitschers in dezelfde beteekenis kennen als wij, blijkens
Wander I, 7: Je spdter um den Abend, je schoner die Leute (oder Giste), ein
Compliment, mit dem der Holsteiner um die Abendzeit anlangende liebe Besuche
zu empfangen pflegt; Eckart, 2: Je later up 'n Avend, je moier de Lu; je later
up den Dag, je beter Lüde (Taalgids IV, 275). Bij ons dagteekent deze zegswijze
uit de 17de eeuw; zie Paffenr. 62: Hoe later op den dagh hoe schoonder vollik;
Kluchtspel III, 307: Hoe laater op den dag, hoe schoonder volk. Wie heeft zijn
leeven! Een veenboer in een koffyhuis! Janus 48: Hoe later op den avond, hoe
zoeter gezelschap ; in Zandstr. 90 : Hoe later in den avond hoe beter volk; Schuermans, Bijv. 15 b; in Zuid-Nederland ook hoe later op den avend hoe viezer (=
vreemder) of schoonder volk, omdat men dan meer gedronken heeft (Antw . Idiot.
169 ; Te irl . 88) ; Gron. hou loater op de oavend, hou mooyer volk (of let), een compliment voor een bezoek, laat in den avond (Taalgids IV, 275) ; de . jo sildigere
om Aftenen, jo smukkere Folk.

126. Op zijn baadje krijgen,
d.w.z. slaag krijgen, er vanlangs krijgen. Onder een baadje, ook wel baaitje
geschreven, verstaat men „eerre soort van loshangend buis met korte of lange
mouwen, doorgaans van wit of blauw gestreept katoen" ; het is een Indisch
kleedingstuk, dat in het Maleisch en Javaansch badjoe heet. In Zuid-Nederland
kent men ook volgens De Bo en Schuermans op zijnen baai(tje) krijgen, geslagen
worden (te Kortrijk), waar baai eig . zijn kan een van baai gemaakte borstrok
of afgeleid is van baadje, uitgesproken als baaitje, en opgevat als verkleinwoord
van baai 1 ). Ditzelfde baadje treft men aan in iemand op zijn baadje (baaitje)
komen, iemand wat op zijn baadje (baaitje) geven, slagen toebrengen, een
pak slaag geven; syn.: iemand op zijn vestje, huid, bast, enz. komen; op zene
kazzevèk kriege (= cache évê que, schoudermanteltjee ; Maastricht) ; fr . donner d
qqn sur le casa quin ; hd . einem aufs Wams klopfen ; fri . immen op syn baeitsje

komme, hwet op syn baeitsje jaen; immen op syn wammes jaen.

127. Baanbreken.
Volgens het Ndl. Wdb. II, 809 is deze uitdr. minder een vertaling dan wel
eene bijna gedachtelooze verhollandsching van de duitsche spreekwijze Bahn
brechen (vgl. fr . frayer le chemin) . Het znw . , ,baan " wil hier eig . zeggen een
weg, dien men gebaand heeft door een rotsachtige landstreek, die tot nu toe
ontoegankelijk was ; men heeft rotsen en andere hindernissen weggebroken en
is er zoo in geslaagd een doortocht te verkrijgen. Vandaar bij overdracht op bet
terrein der wetenschap of op maatschappelijk gebied : nieuwe wegen openen,
waarlangs anderen kunnen volgen ; hij , die dit doet, wordt een baanbreker (hd.
Bahnbrecher) genoemd. Zie ook Ndl. Wdb. III , 1250.

128. Ruim baan maken,
den weg vrij maken van belemmeringen, een doortocht banen, alles uit den
weg ruimen. De kegswijze dateert uit de 17de eeuw; Halma, 37 : Ruim baan
maken, fendre la presse, se faire un passage; Sewel, 54; Ndl. Wdb. II, 809.

129. De baan is schoon,
de gelegenheid is gunstig (daar niemand in den weg staat om dat, waartoe de
gelegenheid gunstig is, te verhinderen) ; in de 17de en 18de eeuw zeide men
hiervoor -de baan is klaar. Vgl. Waasch Idiot. 230 a en De Bo, 341: het gat schoon
hebben, vinden of zien; in Boerekrakeel, 41: de baan schoon schrobben. Zijn
baan schoon- of klaarmaken, -vegen, zich verontschuldigen, zich vrijpleiten ; syn. zijn pad schoonmaken (Westerb . II. 457 ; Tuinman I 7 ; vgl. Ter
B . 299 ; A . 577 ; 393) : Willem Leevend VII I , 233: zijn baan schoonvegen ; Nd l .
Wdb. II, 809 en 811.
1) Ndl. Wdb. II, 799-800 en Veth, Uit Oost en West, 170 vlgg.
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130. Van de baan knikkeren (iemand

),

eig. in het knikkerspel iemand afspelen, zoodat hij niet meer mee mag doen;
daarna in 't algemeen een tegenstander uit den weg ruimen. Het znw. baan
heeft hier de beteekenis van den weg, waarlangs de knikkers of ballen worden
voortgeworpen . Vgl . Schuermans, Bijv . 154 b : iemand ergens uitkegelen, hem
er uitdrijven ; Waasch Idiot . 150 a : iemand buitenkegelen, d .i . iemand de deur
uitknikkeren; ook iem. buitenkaatsen (zie Teirl. 226), buitenjassen (Antw. Idiot.
312), buitenwalsen (Antw. Idiot. 1623). De Bo, 341: iemand het gat afslieren;
Tuinman I, 251: ymand van de baan knikkeren, dat is, een mededinger uit den
weg ruimen. Vgl. eng. to bowl one out. In Zuid-Nederland zegt men ook iemand
ievers in of uit cijferen (Teirl. 240; De Bo, 206). Ook iets (bijv. een wetsvoorstel) van de baan kegelen; zie Het Volk, 16 Nov. 1915 p. 1 k. 2.

131. De baan warm houden.
Reeds door Winschooten vermeld en verklaard als „zonder ophouden, en
met iever, den een voor den ander naa langs de baan glijden : het welk ook tot
andere saaken door gelijkenis oovergebragt werd". Halma, 37 verklaart. met
Tuinman I, 263, de uitdr. op dezelfde wijze door „onophoudelijk op de sullebaan glijden", en vervolgens bij overdracht : „zonder ophouden in dezelfde
bezigheid volharden", terwijl Van Date denkt aan de ijsbaan, blijkens zijn
verklaring : „gestadig op de schaatsen zijn'. Het liefst zou ik baan opvatten
in den zin van sullebaan, glijbaan en wel omdat men in Amsterdam nog bij het
sullen roept hou warm! hou warm! Zie nog Pas quil , 6 ; Bank. 11, 33 ; Gew.. ' Weuw..
III, 40; Langendijk, Don Quichot, vs. 1680 en Ndl. Wdb. II, 813.

132. Iets op de lange baan schuiven,
de afdoening van iets vertragen, uitstellen ; fri . op 'e lange baen skouwe . De
Duitschers zeggen hiervoor etwas auf die lange Bank schieben, een uitdrukking
die volgens Grimm en H . Paul aan de rechtstaal moet ontleend zijn 1 ) . Zie Halma:
tirer une chose en longueur, eene zaak rekken of op de lange baan brengen ; affaire
qui Lire en longueur, eene zaak die langzaam voortgaat of op de lange baan sleept;
Tuinman I, 350: „Iets op de lange baan schuiven: dit zegt eene zaak verwijderen
en uitstellen, zo dat ze in langen tijd niet afgedaan wordt. Dus hangt men een
proces aan den spijker. Het spreekwoord speelt op een verren .weg ". Syn. iemands
recht aan het lange lijntje knoopen (anno 1652 2), wat doet vermoeden dat we
bij , ,baan" aan een lijnbaan moeten denken . In 't fri . kent neen ook op 'e lange
baen, op den duur (zie ook Het Volk, 22 Febr. 1915. p. 7 k. 2) .

133. De baard zit hem nog in de keel.
Dit zegt men van half volwassen knapen, wier stem nog niet geheel gevormd
is . Ook in het Nd . he hett de Bart in de Hals (hat Stimmwechsel) ; zie Eckart
33. In het fri. it bird sit him vn 'e kiel; gron. de board in de keel hebben (Molema,
1 ) Otto wijst bi. 333 op het lat. longi subsellii judicatio, en op longis lineis fieri

i. e. de longinquo..
2) W. Davids, Verslag van een onderzoek betreffende de betrekkingen tusschen de
Ndl. en de Spaansche Letterkunde in de 1Ge-18e eeuw, bl. 113.
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43 a); in het Land v. Waas: baard krijgen in de keel, de mannenstem krijgen.
De zegswijze komt voor in Junius' Nomenclator 13, waar ephebus verklaard wordt
door : een jongelinck die den baert in de kele heeft ; zie verder Harreb . I, 24 b;
Ndl. Wdb. II , 825; Anti,.,. Idiot. 172: den baard in de keel hebben of krijgen ; 522:

haar in de keel krijgen.

134. Babel.
Deze hoofdstad van het Chaldeeuwsche rijk was bekend om hare weelde
en onzedelijke afgoderij ; vandaar dat reeds in den bijbel Babel gold als benaming eener stad van weelde en zingenot (Openb. XIV : 8). Vgl. ook in het fr.
la grande Babylone ; hd . modernes Babylon ; Norddeutsches Babel (Berlin) ; Themsebabel (Londen) ; - Seinebabel (Paris) . 1 De bekende toren van Babel, waarvan
Genesis 11 vs . 1 -9 verhaald wordt, komt voor in de spreekwijze zoo hoog als
de toren van Babel, waarbij men bedenker dat de menschen een toren wilden
bouwen, die tot den hemel reikte, hetgeen door God verijdeld is, daar Hij de;
menschen op eenmaal verschillende talen deed spreken, zoodat ze elkaar niet
langer verstonden en uit elkander gingen ; vgl . Gen . 11, 9 : Aldaer verwerrede de
Heere' de sprake der gantsche aerde, ende van daer verstroydese de Heere over
de gantscher aerde.
)

135. Een Babylonische spraakverwarring,
„eene samenvloeiing van allerlei vreemdelingen op de marktplaats eener groote
stad, maar ook eene spraakverwarring bij de vereeniging van allerlei richtingen
in een godsdienstig genootschap ; of ook gebruikt als de leden eener vergadering
groot verschil van meening hebben en daarom met groot gedruisch tegen elkander
in schreeuwen" ; Zeeman, 446 en vgl. het in de 17de eeuw voorkomende den
toren van Babel bouwen, ruzie krijgen ; fr. la tour de Babel ; hd . ein Babel, eine
Babylonische Verwirrung ; eng . a Babel ; fri . in babel, een verwarde boel . Zie
no. 134.

136. Een bakbeest,
d.w.z. iets lomps en diks, een gevaarte; eig. een dier, een varken, dat aan den
bak gevoederd wordt en dus volwassen is . In de 17de eeuw komt het woord ook
voor in den zin van lomperd, domkop, of wellicht als dronkaard (in dezen zin
nog in Zuid-Nederland, wellicht met zinspeling op bak, groote borrel; vgl.
Teirl. 94 ; De Bo, 73 ; Schuerm. Bijv. 18 ; Waasch Idiot. 87 2). Zie het Ndl. Wdb .
II, 875 en vgl. nog Winsch. 152 ; Moortje 247 ; Rusting 250 ; 251 ; Focquenbroch,
Eneas, 80 vs . 5 : dat lompe bakbeest ; Halma, 38 ; Bakbeest, ce mot se dit de toutes
les choses trop grandes ; een bakbeest van een schip, van een boek, van een
mensch (een dik ongeschikt mensch) ; Sewel, 55 : Een bakbeest, een log en
dom stuk vleesch, a clumsy fellow, a lob, a lobcock. Querido, ford. 46: Rooie
Griet, hoog als een bak-beest en breed als een ton, pruimde sappiger dan 'n
schuitenvoerder; Boefje, 3: Een bakbeest van een kamer. Syn. hiervan zijn
in Zuidndl. dial. bakverken en bakzwijn; fri. bak(ke)beest; Bouman, 5; Molema,
16 : bakbijst ; Gunnink, 102 ; V . Sehothorst , 100 ; Ten Doornk . Koolman I , 82:

bakbêst.
1)

Zie Zeitschrift für D. Wortforschunq, XIII, 91.

2) Mag ook het Drentsche bakenter, zwendelaar, drinker, vergeleken worden?
Zie Bergsma, 25.
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137. Iemand van bakboord naar stuurboord zenden.
Onder bakboord 1 ) verstaat men de linker zijde van het schip, en onder stuurboord de rechter zijde. De uitdr. wil daarom zeggen: iemand van den eenen naar
den anderen kant zenden, meermalen met het bijdenkbeeld, dat hij toch vergeefsche moeite doet . Andere synonieme uitdrukkingen hiervoor zijn : iem . van
bikboord naar bakboord sturen; van bobo naar bibo (bijboord ?) gestuurd worden;
ook van rechts naar links; van het kastje naar den muur; van puntje naar paaltje;
van Pontius naar Pilatus ; van Herodes naar Pilatus of van Annas naar Cajaphas

(Jezus werd, volgens Joh. 18, 13 na zijn gevangenneming eerst naar den schoonvader van Cajaphas en vervolgens naar dezen geleid); Afrik. iemand van Bakpoort naar Stuurpoort stuur (Boshoff, 345 ). Zie Zeeman, 44 ; 284 ; Harrebomée
III, 114 ; Ndl. Wdb. II, 877 ; Winschooten, 304: Iemand stuuren van stuurboord
naar bakboord, dat is oneigendlijk, iemand houden voor 't lapje, iemand senden
om een dagscheer; Halma, 624: Iemand van stuurboord tot bakboord
stuuren, iemand dan hier, dan daar stuuren; Sewel, 769: Iemand van stuurboord tot bakboord stuuren, iemand om een dagscheer zenden, to sénd
one on a sleeveless errand; Schuermans, Bijv. 109: van 't haantje naar 't hentje
loopen. In het Zaansch zegt men iemand van den Bok op Jasper sturen (bok en
j asper zijn twee molens ; zie Boekenoogen, 86) ; fri. immen fen 't bok op 't ezel
stjure; fr. envoyer qqn de Caiphe (ou de Ponce) á Pilate; hd. einen von Pontius
zu Pilatus schicken.
.

138. Een schip (of een wrak) op strand,. een baken in zee.
Wanneer een schip ergens gestrand is, dan weet een andere schipper, dat
die plaats moet worden vermeden als gevaarlijk. Vandaar wil deze spreekwijze
bij overdracht zeggen : men leert zich in acht nemen door het ongeluk van anderen
te zien, men spiegelt zich zacht aan een ander. Vader Cats I, 637 a zegt dit in
de volgende woorden:
Een schip, op 't droogh gezeylt, dat is een zeker baken.
En 't is, na mijn begrijp, geen onvoorsichtigh man,
Die op eens anders feyl de sijne toomen kan.
Zie ook Smetius, 18 : De beste baken in zee, is een schip op droogte; Winschooten,
11: Een wrak is een baak in See, dat is, een Schip, dat vergaan is, vermaand
de schippers, dat sij haar naarstelijk moeten wagten voor diergelijk ongeval;
Tuinman I, 150; Harreb. I, 24 a; Ndl. Wdb. II, 878.

139. Als het (ge)tij verloopt, verzet men de baken(s),
waarnaast ook „als het diep, de stroom verloopt", enz. Onder het (ge )tij verstaat men het regelmatig afwisselend opkomen en afloopen van de zee, vloed
en eb, en vervolgens zooals in deze spreekwijze de strooming, de stroom. Neemt
deze een andere richting, dan moeten de baken(s) , welke den schipper of den

1) Het roer was vroeger niet aan den achtersteven, maar hing aan een leeren ring
aan den rechterkant van het schip : de stuurman moest het met twee handen bewegen
en stond met zijn rug (bak, eng. back) naar de linkerzijde, vandaar de naam bakboord;
zie Taal en Lefieren X, 524.
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loods dien stroom aangaven, verzet worden. Vandaar kreeg bij overdracht de
spreekwijze de beteekenis van : bij verandering van omstandigheden neemt men
andere maatregelen. Vgl. Cats I, 458: Als 't diep verloopt verset men de bakens;
Zoet, 11; Halrna, 37: Als het tij verloopt verzet men de bakens,
quand les choses changent de face, on change de mesures ; Sewel, 53 : A 1 s de
stroonsen verloopen moet men de baakens verzetten, one must
acconiodate one 's self to the times; Tuinman I, 150; Harreb. I, 24 a; Ndl. Wdb.
II, 879. Vgl. ook Sewel, 53 : De baakens z y n verzet, daar is verandering
op gekomen ; B
B. Wolff, 63 : de bakens zijn verloopen, de toestanden zijn veranderd ; Wander I. 602 ; fri. as it tij forrint moat men de beakens forsette.

140. Heet gebakerd zijn,
waarvoor men ook zegt haastig (vroeger ook haast) of driftig gebakerd zijn, beteekent : driftig, te voortvarend wezen. Men denkt, dat deze uitdrukking haar.
ontstaan te danken heeft aan de meening, dat de wijze, waarop een kind gebakerd werd, invloed had op zijn karakter; een geloof, dat evenwel nergens is
aangetroffen. De uitdr. dateert uit de 17de eeuw (bijv. in de klucht van Lichte
Wigger, 3: Jou moer heitje te heet ghebakert voor een eieken vier; Hooft, Ged.
I, 295 en Brieven, 549) en komt sedert dien tijd veelvuldig voor; o.a. ook
bij Balma, 210, die opgeeft: Heet gebakerd zijn, driftig zijn, être bouillant
et précipité; avoir la tete chaude. Zie verder het Ndl. Wdb. II, 882; Harrebomée,
111, 369 a en vgl. de synonieme uitdr. hy is te heet gebaedt (Campen, 101) ;
in de 17de eeuw hij is heet gebakken naast hij is qualijk gebakerd (boos) .

141. Iemand iets bakken,
eig . iets voor hem klaarmaken ; ironisch opgevat : hem iets toedienen, dat hem
beleedigt, dat hein onaangenaam aandoet, 17de eeuw; Ndl. Wdb. II, 888);
vooral bekend in de uitdr . iemand een poets (pots) , een kool bakken (zie ald .) ;
vandaar ook een bak, een bakkie (,lord. 399, Menschenw. 113 ; 119 ; 227) : Main
Krist:is, riep Dirk, daa's 'n bakkie, dá' mo'k sien!.... dá' mo'k hoaring of
kuit van hebben), een grap, een mop, een poets (zie Landl. 16 ; 27 ; 80 ; 170;
.175; Liet Volk, 16 Maart 1914 p. 1, k. 2; Nkr. II, 27 Sept. p. 6; VIII, 10
Jan. p. 5; Nw. School, I, 83; Kent. 77; St. L. 41; 50; 57; D. H. L. 29,
grove leugen (vgl. ford. 117: Zij flapte er uit bak op bak) ; een bak zetten, een
verhaal opdisschen (Koster Henke, 6) ; een bak uithalen, een poets bakken,
een grap uithalen of uithangen ; een bak geven, een aardigheid vertellen (V.
Ginneken, I, 514); bakkig, geestig (Bergsma, 25). Zie C. Wildsch. IV, 193;
Sewel, 56: Ik zal u dat wel bakken, wel klaaren. I'll bring it about;
Halma, 138: Iemand eene pots bakken, jouer un tour à qqn. Te vergelijken hiermede zijn de volgende . uitdrukkingen : iemand een vijg koken (17de
eeuw ), iemand een papje koken, iemand iets in zijn schotel schaffen, iemand een
papje boteren, iemand een taart bakken, iemand iets op zijn bord schieten of geven
(Tuinman I, 110, 323, 199), iemand van de taart geven, iemand een peer stove?z ;
en in de middeleeuwen enen een bier brouwen of scinken, enen mede blanden (Mnl.
Wdb. I, 1247 en 1286), met weglating van bier: enen iet brouwen (vgl. fr.
brasser ; eng . to brew) 1 ) ; Teirl . 94 : iemand 'n affronte, ne koeke, 'm poetse, 'm
1) Zie Tijdschrift XII, 239 en 240.
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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perte, 'n torte bakken ; Wander V, 886: ik will di wat bakken twischen Hemd
un Hakken ; Eckart 30 ; Borchardt, 782.

142. Hij is bakkeran of hij is bak an

1 ),

d .w .z . hij is er bij , hij is gesnapt , vliegt er in ; zie Nest, 25 : Achter zijn rug
zei men dat hij „bakker aan" was. Handelsblad, 15 Aug. 1913 (avondbl .) p.
6 , k . 2 : Even voor men binnengaat (het bureau) , laat een van de rechercheurs
het klassieke mes in zijn zak glijden, en voegt er hoonende bij : „Avec ga tu
seras toujours bon" - daarmee ben je in ieder geval bakker-an! Heyermans,
Schakels, 40: As zoo'n kerel onder je duiven schiet, ben je bakker-an. Nkr.
IV , 13 Nov. p. 5 ; Pp l . 45 : Daar doet ie me 'n stommiteit met 'n postquitantie,
die 'm niet toekwam.... nou u begrijpt toen was ie bakker an; Speenhoff V, 85:
-

Waarom heeten nou die kerels
Adurjan en Rasquinet?
Noem ze liever op z'n Hollandsch
Bakkeran en Lik-me-pet.
Volgens Harrebomée III, LXXXIII: hij is beboet, of volgens De Vries, 62:
hij zit in de klem; ook zij is bakker an, zij is zwanger; vgl. Speenhoff, VI, 74:
M'n man is al 'n jaar of drie gestorven,
Die voer als tweede stuurman op Japan;
Die dacht bepaald dat ie te kort zou komme,
Na elke reis was ik weer bakker an:
Hij had zoo'n haast om kinderen te krijgen.
Men heeft op verschillende wijzen getracht deze zegswijze te verklaren. Volgens

den Navorscher V, 107 moet hier gedacht worden aan een stuiter, dien men
in Friesland een bakkert noemt, terwijl aan zijn een term is bij het knikkeren.
Te recht merkt het Ndl. Wdb. II, 891, op, dat de juistheid van die verklaring
nog niet bewezen is; het had er aan toe kunnen voegen, dat ze aan duidelijkheid ook wel wat te wenschen overlaat. Juist kan die verklaring niet zijn, daar
men zoo'n stuiter altijd een bákket noemt (men schrijft bakkert), en de bovenstaande uitdrukking in Friesland altijd luidt hij is bakker-oan, ook in den zin
van: hij heeft proces-verbaal (zie het Fri. Wdb. I, 72 en W. Dijkstra, 287).
Laurillard denkt aan het verhaal uit den bijbel Gen. XL, 21-22, waar wordt
medegedeeld. dat de opperschenker van Farao vrijgesproken, doch „de overste
der backeren" gehangen werd. Doch ook hiermede komen wij niet verder.
Molema verklaart de uitdrukking als : „hij is er aan gebakt, zit er aan vast;
zit 'er an, ondervindt de gevolgen zijner handeling". Zou liet niet mogelijk
zijn, dat de zegswijze eigenlijk moest luiden hij is bak er aan, waarin bak een
bijwoord kan zijn in den zin van vast, behoorende bij het werkwoord bakken,
dat in sommige streken beteekent kleven, vast blijven zitten (zie Molema, 17;
Fri. W:lb. 71; Gal1ée, 2 en Ten Doornkaat Koolman, I, 84), vooral van sneeuw
gezegd 2) In het Holsteinsch bestaat ook een bijv. naamw bakkig, aanklevend
.

1) Aldus in Noord-Brabant.
2) Zie ook het Mn l . Wdb. i. v. backen; 'Nd i . Wdb. op .,aanbakken" en „bakken'' en Muller-Logeman, Die Historie van Reinaert die Vos, bl. 172-173. Ook in het
hd. is backen, kleven, bekend; men kent eveneens backen bleiben, niet op school bevorderd
worden, blijven zitten, waarvoor bij ons ook bakken gezegd wordt.
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van iets, waarvan men niet los kan worden; en in Groningen kent men een
adjectief baks (of baksk, ook in het Oostfri.) voor kleverig. Hierbij behoort misschien ook baks in de Vlaamsche uitdrukking iemand baks togen voor iemand
schaakmat. pal zetten, en baks zijn, iets niet kunnen of niet durven nadoen, dus
vast zitten, pal gezet zijn (De Bo, 75) . Onder er aan zijn verstaat men er bij
zijn, er mede geschoren zitten, het beet hebben (zie Ndl. Wdb. I, 39 en Waasch
Idiot. 162 a : er aan zijn gelijk de deeg aan de koekpan of aan den trog, zeker
gevangen, verloren zijn); in Vlaanderen beteekent het ook in het spel verloren
hebben (evenals in Groningen) ; aan iets vast zijn, b .v. aan boete of straf (evenals
in Friesland ), terwijl men onder iemand aanmaken verstaat : proces-verbaal
tegen hem opmaken (Tuerlinckx, 11; Schuermans, 5 en 886). Zie ook no. 143.
Bak er aan zijn zou dus gelijk staan met vast er aan zitten, er bij zijn, „zuur"
zijn, en door de uitspraak op den klank af veranderd zijn in bakker aan. I)
De uitdrukking schijnt in geheel Zuid-Nederland onbekend te zijn; waarschijnlijk is zij uit het Friesch in het Hollandsch doorgedrongen . Bij Bouman,
5 staat zij nog opgeteekend, doch niet bij Boekenoogen, Hoeufft (Bredaasch
Taaleigen) , Jongeneel, Zuid-Limburgsch Taaleigen 2 ) en anderen ; evenmin in
een der Zuidnederlandsche woordenboeken.
In Tijdschr. XXXII, 148 wordt gedacht aan een verbastering van het Bargoensch bekaan 3) , dat in verbinding met maken of nemen beteekent „aanhouden,
te pakken nemen" en ongeveer als „bigrone" werd uitgesproken.

143. Bakvisch,
d .w .z . een aankomend meisje ; een navolging van het hd . Backf isch . „ De toepassing van het woord is daaruit te verklaren, dat de visch die gebakken wordt
vooral van kleiner soort is"; Ndl. Il✓db. II, 899. In Zeitschr. f. Deutsche Wortf.
III, 94 en bij Kluge, Wtb. 32 wordt ondersteld dat het oorspr. een studentenwoord is geweest voor baccalaureus, laagste academische graad, dus jong student,
en vandaar is toegepast op meisjes. In het Antw. Idiot. 179 wordt bakvisch zijn
vermeld in den zin van : er aan zijn in 't spel, of in de boet geslagen zijn ; ook
in den zin van zeker zullen sterven (woordspel met het ww. bakken, aanbakken;
zie no . 142) . Vgl . het synonieme een (halfwassen) brasem, een opgeschoten
jongen of meisje 4 ), die „te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet"
is . In het hd . heet een halfwassen jongen een gründling of ook een gelbschnabel

1) In het Friesch kent men ook de uitdr. bakker_6f zijn, in den zin van iets, zijne
betrekking. zijn ambacht moeten opgeven (zie W. Dijkstra, 287) . Deze uitdr. zal als een
oppositum-formatie van bakker-oan te beschouwen zijn.
2) Vgl . evenwel Driem . Bl. 18, 28 : Hè is bekker, hij is er bij , betrapt ; bekeurd.
(Heerlen). Mag ook vergeleken worden fr. être cuit. veroordeeld zijn?
3) . Bekend in de uitdr. bekaan zijn, hd. bekahne sein, eig. in de gevangenis (laathebr. kdn) zijn. Zie ook Teirlinck, 4: bekaan, gevangen; Tijdschr. voor T. en L. VIII,
311. In soldatentaal beteejient kahn in 't Nd . bed (Horn , 100) .
4) Vgl. Sewel, 310 c: half-wassen-braassems, hoop-loopers, scheepsjongens van.
16 tot 18 of 20 jaaren; Kuster Henke, 11: brasem, kerel; Jord. 11, 14 : Madame smoesde
weer met de brasempjes (jonge meisjes) , vlak voor 't buffet. Menschenw. 254: Wa' luie
broasims die jonges van jou tog-en-binne, dolde Janbuur. Syn. is ook platvisch voor
onmondige -meisjes; Jord. II, 33: Jet vangt d'r platvisch sooveul d'r over de vlakte
swermt tussche Groot-Mokum, Rotterdam en 't Haagie!
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(vgl. Rose, 11834: U die bec so geel noch steet), grünschnabel, griinspecht; in
het fr. un béjaune, blanc-bec; in Friesland een blei, een laffe meid (Ndl. Wdb.
II, 2822).

144. Bakzeilhalen.
Dit is eigenlijk een scheepsterm en wil zeggen „de zeilen tegenhalen ; zoo
brassen, dat de wind op den voorkant er van inkomt". De uitdrukking is ontleend aan de Engelsche zeetermen to back a sail, to lay it aback, die door Murray,
1611 aldus verklaard worden „to brace the yard so that the wind may blow
directly on the front of the ship and thus retard the skip's course". Vandaar
bij overdracht achteruitkrabben, niet op zijn stuk 'blijven staan. Vgl . het Friesch
bakseilluke en zie het Ndl. Wdb. II, 899 ; Kluge, Seemanssprache, 54-55.

145. Geen bal of de ballen.
In de studententaal wordt geen bal of de ballen 1) gebruikt voor niets. Zoo
zegt men : hij weet er geen bal (of de ballen) van ; hij antwoordde geen bal ; daar
deugt geen bal van, enz. In de middeleeuwen werd bal reeds in dezen zin gebruikt
„voor eene nietigheid, die men wegschopt", bijv. in de Disp. 166: Niet een
bal ne doech hem (helpt hun) haer berouwen. Voor de 17de eeuw vergelijke
men Kluchtspel II, 69: 'k Gever niet om een ouwen bal; Van Moerk. 195: Wat
een ouwe bal, wat een dwaasheid . Zie verder De Jager 's Latere Versch . 110;
Joos, 97 ; Molema, 499 b: 't mog 'n ol bal, er is niets van aan, en vgl. de
Vlaamsche uitdrukking : die jongen deugt geen ket (knikker ; Schuermans, 236) ;
Gron. 75 : Ik heb nooit 'n bal voor 'm uitgevoerd. — Ja, hihihi, ik snap 'r
zelf de ballen (niets) van; St. L. 56: Als je 'm zoo hoorde snoeven, dat-ie de
ballen ooit dee; Nkr. IX, 20 Febr. p. 4: Men wijt het aan allerlei dingen en
snapt er de ballen niet van ; Speenhoff I , 31:
Hij was een man van niemendal,
Om eer en plicht gaf hij geen bal.
Naast ballen wordt ook gezegd „de ballen van den bok" of „de ballen
van den commandant", waaruit blijkt, dat in deze uitdrukking ballen als testiculi
wordt opgevat, waarvoor ook pleit „er de klooten van weten" (Kmz. 186), naast
„er de ballen van weten" of „snappen", en het Antwerpsche : er de konten van
kennen (Antw. Idiot. 692) naast er de knoppen van weten (Antw. Idiot. 2240).
Zie Kniz. 186; 363: Van zoo'n partijtrekken snap ik de kloote; bl. 178: Als ik
ilou weer college ging loopen, zou 'k 'r de balie an hebbe.

146. Den bal mis slaan .
Aan het kaatsen, kolven of klossen ontleend (zie Ter Gouw, De Volksvermaken, 335), en vandaar in .fig. zin missen, bezijden de waarheid zijn, niet het
goede inzicht hebben ; synoniem van de plank misslaan . De uitdrukking komt
sedert de l7de eeuw voor (zie het Ndl. Wdb. II, 901 en vgl. Gew. Weuw. I, 55)
en staat eveneens opgeteekend bij Tuinman I, 267: „Hy slaat den bal mis, dat
is, hij treft de zaak niet : gelijk onbedreven kolvers die den bal niet raken";
V. Janus II, 24. Ook in Zuid-Nederland is zij bekend (zie Joos, 95), waar men
1) Voor het wegvallen der negatie vgl. fr. elle est point lasse; pas d'argent, pas

de Suisse; het mal. twint en bore.
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ook zegt de kaatse falen, zijn oogwit missen (Schuermans, 213), en natuurlijk
in het Friesch : de bal misslaen.
Het tegengestelde luidde : den bal wèl hebben, dat men vindt bij Sartorius
IV, 67, die „rectam instas viam" vertaalt door ghy hebt die bal wel, dat te
vergelijken is met V. Janus III, 147: den bal juist treffen.

147. Die kaatst moet den bal verwachten,
een zegswijze aan het kaatsen ontleend, met de beteekenis, „wie yemand wil
aantasten, heeft te wachten, dat men hem zo weder bejegenen, en met gelyke
munt betalen zal" ; Tuinman I, 266. Vgl. verder Winschooten, 273 ; Huygens
II, 411: Kaetsen en ballen wachten (opschrift) ; Halma, 251: Die kaatst moet
den bal wachten: die met een ander schertst, of een ander scheld wagt het selve;
Ndl. Wdb. VII, 772. Ook in het Friesch : dy 't keatse wol, moat de ballen wachtsje;
dy 't de bal utsmyt, moat Sfwachtsje ho 't er him werom kriget ; en vandaar ook
de zegswijze dou moast him de ballen mar goed werom slaen (gij moet hem de
ballen maar flink terugslaan, zijne scherpe uitvallen, vragen of plagerijen met
dezelfde munt betalen ; z5ie W . Dijkstra , 288 ; vgl . fr . renvoyer la balie, een
slagvaardig antwoord geven 1 ) Te vergelijken hiermede is Campen, 126: wie
vechten wil, die moet den streeck verwachten (hd. der fechten wilt, der must der
Streiche warten) ; Spieghel, 280: die zeit dat hy wil, moet horen het wederspil;
Bebel no. 231: qui velit ludere, debet apponere nummos; Campen, 17 : weel kegelen
wil, die moet opsetten; eng. they who play at bowls must expect to meet with rubbers.
.

148. Elkander den bal toewerpen (of toekaatsen),
een sedert de 16de eeuw voorkomende uitdrukking met de bet. elkander helpeng
in elkanders kaart spelen . Bij Servilius, 209 luidt zij : Si kaetsen malcanderen
den bal toe; bij Sartorius III, 2, 77 : Sy rollen malkander de bal toe, cursu lampada
tradunt; I, 2, 82: Elckander de Bal toesollen, invicem lampada tradere
(vgl. Mnl. Wdb. VII, 1508) ; en 1, 8, 65: Sy geven malkander den Bal
op , hoc est, mutuo sese laudant ac praedicant ; Tijdschrift XXI , 108. (anno 1524) :
Sy sollen den bal tot malcander; Smetius, 154: Malcanderen den bal van andermans dack toecaetsen; Winschooten, 116"; Pers. Ontst. Leeuw. 861 a; Sacspiegeltje, 202: Hoe swaarder parentages hoe grooter ballen over en weeder gekaatst
werden; Idinau, 42:
Die kaetsen den bal mal-kanderen toe,
Die om eyghen profijt met d'officiën spelen.
Die d'een — d'ander rijck maken, Godt weet hoe.
T' secreet der konste , sy meest verhelen.
Daer 't al blindt is, daer is 't licht om te stelen.
Zie nog Tuinman I, 265: Zy kaatzen malkanderen den bal toe „dit zegt men van
die malkanderen over en weder voordeel toe brengen, en in de hand werken".
Bij de uit Sartorius opgegeven zegswijzen, waarin de wkw . rollen en sollen voorkomen, moet natuurlijk niet aan het kaatsen, doch aan het kolven gedacht
worden. Dat ook in Friesland, het land der kaatsers, de uitdrukking bekend
is, spreekt van zelf. Aldaar zegt men ook : hja keatse elkoar de ballen ta, door
1) Vgl . Halma, 334: Repousser ou renvoyer 1'éteuf, den bal wederom kaaizen,
spijtig bejegenen, met dezelfde munt betalen.
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W . Dijkstra omschreven als „schijnbaar in tweestrijd werken ze elkaar in de
hand ". In de literatuur heb ik de uitdr . aangetroffen in Com . Vet . 51; Pers,
861 a en bij Van Effen, Spectator VI, 38 en XI, 45. Vgl. ook het vroeger hd.
„die sick mit eipander vergleichen kónnen, die schlagen eipander den ballen
zu" (Borchardt no. 248; Wander 1, 225) ; Antw. Idiot. 180: iemand den bal
toegooien, hem bovenmate begunstigen ; Teirl . 95 :.Iemand den bal toesmijten,
iem . begunstigen.

149. Baliekluiver,
een leeglooper, ook los werkman; eig. iemand die met zijn gezicht over de balie,
de brugleuning hangt, „over de baddering kneist" en daaraan, vooral omdat
hij gewoonlijk pruimt, schijnt te kluiven; vandaar dat hij ook leuningbijter genoemd wordt (Zandstr. 38; 47: leuningbijten; Koster Henke, 39), een naam,
die te vergelijken is met het hd. Fensterbeiszerin, Rahmenfresserin, Fensterrahmknauplerin, vrouw die steeds voor 't venster zit uit te kijken. Synoniem van
het ww. baliekluiven (zie o.a. Onderm. 57; Het Volk 17 Juli, 1914 p. 3, k. 1)
is het westvl. aan de balie hangen, arm zijn, eig. over de balie hangen bij gebrek
aan vast werk. Ook is te vergelijken bruggebijten, dat men leest in het Handelsblad, 13 Dec. 1906 ochtendbl. 2de.blad, kol. 1: Op harde banken te bruggebijten
en het budget van Publieke Werken te zien afrollen is maar half interessant;
kol. 2 : En weer gingen we, zitten bruggebijten op de harde banken. Hiernaast
een bruggebij ter in Nw. Amsterdammer, 8 Mei 1915 p . 11, k. 3 : Er is toch nog
wel werk buiten het uwe, en wij zijn niet allen bruggebijters. In het Maastrichtsch
ecn balenger (= baliehanger ?) 1 ) . Zie ook het artikel een pilaarbijter en vgl.
nog de Berlijnsche zegswijze : Der spuckt auch den Schwánen auf die Köpfe, er
ist brotlos und lungert herum (Erdmann, 1900, bl. 206).

150. Een balk in zijn wapen voeren,
d.w.z. een bastaard zijn. Men moet hier niet aan een balk, doch aan een dunne
streep denken, die van den linkerbovenhoek tot den rechterbenedenhoek door
het wapen loopt, en linkerschuinstreep genoemd wordt (fr. filet en barre)'. Zie
Rietstap, Handb. 110; Ndl. Wdb. II, 926 en vgl. het 17de-eeuwsche scheldwoord streep ( = bastaard).

151. Iets (met een krijtje) aan den balk schrijven.
Dit zegt men van iets, dat weinig voorkomt, iets zeldzaams. Vroeger, en
in sommige streken geschiedt het nog, schreef men -merkwaardige gebeurtenissen
aan de balken van de zoldering, waar het niet kon worden uitgewischt en gemakkelijk in het oog viel . Zoo teekent men in Friesland , in de herbergen aan den
balk op, wie het eerst over ijs, op schaatsen of met paard en slee aangekomen
is 2 ). Vandaar ook de fri. uitdr. hy stiet der (dat komt) oan 'e balke, ook figuurlijk als een waagstuk gelukt is. Den oorsprong dezer gewoonte zoekt A. Schultz,
Deutsches Leben im XVI u. XV Jahrh. (Wien, 1892, II, 103) in het Driekoningenfeest : „der in dessen Stiick der Pfennig sick findet (nl. het stuk van het
driekoningenbrood) wird als König begrüsst, auf einero Stuhl gesetzt und driémal
1)
2)

J. H. H. Houben. Het dialect der stad Maastricht, 80.
W. Dijkstra, Uit Friesland's Volksleven, I bi. 342.
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mit Jubel hoch gehoben. Er hat ein Stick Kreide in der Rechten, mit dem er
jedesmal ein. Kreuz an die Zimmerdecke macht, das sie sehr in Acht nehmen,
weil sie es als ein Schutzmittel gegen Unglück. ansehen" . De uitdrukking dagteekent uit de 16de eeuw ; ze wordt aangetroffen in Trou m. Bi. 112: Men schryft
ghemeynlijck over al aen balcken : hy es zeer listich, die den duyvel can verschalcken. Bij Marnix treffen wij haar eveneens aan, doch met het toevoegsel
„dat de kalvers het niet aflikken" 1 ), zooals zij thans nog in Zuid-Nederland
luidt (De Bo, 76); vgl. Byen-korf, 130: Is dat niet een lieflijcke ende heerlijcke
ghetuyghenisse van den Duyvel ontleent, daer de H. Vaderen in 't voorz. Concilie
de aenbiddinghe der Beelden mede hebben bevesticht ? Sy is voorwaer weert
dat mense op de Balcken schrijve, op datse de Kalveren niet af en lecken;
Campen, 45: Teekendet ommer hoghe an, dattet die Calveren niet utlicken,
bl. 44: Het is daerhen geschreven, dattet ghien Koe aflicket, noch gien Kreye
uutkratzet (= Meyer, Spr. 21 ) ; Lichte Wigger 8 v: Iek sou 't oock met een
vrijtje aende balck hebben gaen schrijven, dat Coppen niet een glaesje hadde
willen uitdrincken ; W. Leevend VI , 5 : Wel wat jaagt jou hier ? dat mag wel
met een krytje aan den balk; Sewel, 56: Men zal 't aan de balk schryven,
't is wat zeldzaams, we must indeed make a cross or cry miracle. Vandaar kon
,een streep aan de balk beteekenen iets bijzonders ; vgl. Lvl. 34 : Meneer Bijl, vanavond bij exceptie thuis. Deze streep aan de balk is oorzaak enz. Het Volk
(Zondagsblad) , 21 Febr. 1914 p. 2 k. 2: „Morgen" zei ze laatst tegen me,
„morgen blijf ik thuis." Dat is een streep aan de balk waard, merkte ik op,
„dan is er zeker wat bijzonders ?" Zie verder het Schotsch : He may strike a hag
(a stroke with a sharp and heavy instrument) i' the post, he has been very fortunate ; fr. faire une croix à la cheminnée, dat Halma vertaalt door een kruisje
aan den balk schrijven; Ndl. Wdb. II, 924; VIII, 256 en over deze gewoonte Ter
Gouw's Boek der Opschriften, 117 -118 2 ). Hiernaast bestond de uitdr. Het
staat in 't kalverboek aangeteekend, het staat sekuur aangeteekend, wees maar
niet bang, dat men het zal vergeten. Vgl. Meyer, Spr. 21: Het staet int kalverboeck geteekent : dye kalverens sullens daer niet wtlicken (anno 1550) . Onder
het kalverboek verstond men dan schertsend zulk een hooge plaats aan den wand
of elders, dat zij onbereikbaar was voor de dieren. In Friesland kent men nog
het kealleboek; politieregister van verdachte personen. In Deventer bestond in de
18de eeuw het kalverboek, register van onechte kinderen. Zie Ndl. Wdb. VII, 1034.

152. Het (niet) over den balk gooien,
d .w .z . (niet) verkwistend zijn . In de Zaanstreek zegt men ook in denzelfden
zin het hooi (niet) over den balk gooien (zie Kluchtspel II1, 266); zoo ook in het
Friesch dat is hea oer 'e balke, dat is overdadig, meer dan genoeg, De eigenlijke
zin dezer uitdrukking is : bij het werpen van hooi in de ruif, dit ook over den
bovenbalk heen gooien, dus niet er in; het verspillen. Steun vindt deze verklaring door het bij Sartorius II, 6, 80 vermelde hoy over de balck eten d.i. smullen,
-

. . 1) Vgl. ook Wander I, 224: Wir wollen 's an Balken schreiben, wo 's Gaissen und
K?ilber nicht ablecken; hd. eine Schuld in den Schornstein, den Kamin in die Esse (oder
Ilinter) schreiben, wo es die Hühner nicht auskratzen .
2) In sommige Zuidndl. dial. beteekent iets aan of tegen den balke schrijven, er
niet meer op rekenen (vgl. o.a. Antw. Idiot. 180; Rutten, 19).
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overvloedig eten, waaraan „over de balk" de beteekenis ontleende van bovenmatig, zooals in over de balck lacchen (Mnl. Wdb. 1, 538; Sart. II , 7, 14), d.i.
lachen dat men schudt. Tuinman I, 163 denkt aan de balken in de schuren,
waarop het hooi geworpen wordt „op dat het daar bewaart zy tot noodig gebruik.
't Geen men over zulk een balk werpt, valt weêr naar beneden., en kan dus
verlooren gaan". Zie het Ndl. Wdb. II, 925; V, 415; Het Volk, 26 April, 1915
p . 1, k 2 : Het zijn weer die stomme arbeiders, die niet met het kostbare geld
weten om te gaan, en die het maar over den balk smijten ; Antw . Idiot. 180;
Waasch Idiot. 295: niet veel hooi over den balk te rooien hebben, arm zijn, en vgl.
de bij Harrebomée II, 204 voorkomende uitdr. hij gooit het maar over de puije
(in Zeeuwsch-Vlaanderen de lage schutting tusschen den dorschvloer en den
winkel , de bergplaats van den tas of stapel), hij is verkwistend. In N . -Brab .
en in de Betuwe het over den tuin (heg, haag) gooien, smijten ; zie Nw. Rott.
Courant 27 Sept. 1903 Iste bl. c: Ge mark dus wel, ásdá ze hier in de road,de
financies van de gemeinte nie over de tuin zulle smijte.
-

153. Een balletje van iets opgooien,
een o .a . in de Gew . Weuw . III , 6 (een balletjen om hoog smijten om te lachen) ,
bij Van Effen, Spectator IX, 214; V. Janus III, 281; Nkr. VIII, 12 Febr. p.
2; Het Volk, 19 Maart, 1914 p. 12, k. 2, voorkomende uitdr. in de bet. van
„een eerste woord over iets zeggen, om daardoor een gesprek er over aan den
gang te brengen". Het Ndl. Wdb. II, 902 herinnert aan de vroegere gewoonte
„dat drie of vier persoonen, zyn overeengekomen, om een Cabel uit te maaken;
deezen eischen een bal ; snyden 'er met een mes zo veel kerven, of bijhangende

Gezicht op

Florence

lappen in, als 'er uitdaagers zyn, en leggen deezen, dus gesneeden, by de baan,

of steeken hem aan de eene of andere plaats aldaar vast" 1 ) Dit noemde men
den bal opsteken. Iets dergelijks kan ook met een balletje opgooien bedoeld zijn.
Ter Gouw, De Volksvermaken, bl. 100 denkt aan den „kietembal", die door
een jongen werd omhoog gegooid, om te zien of een ander hem zou opvangen
.

(kiepen) .
Te vergelijken is ook het door Plantijn en Kiliaen vermelde synonieme

op-gheven den bal, dare pilam, adiicere pilam, pilam in tectum mittere, dat
herinnert aan het Hagelandsche op het dak werpen, door Schuermans, 89, vermeld in den zin van : „te verstaan geven, een woordje in de samenspraak laten
sluipen om zijn verlangen te voelen'; aan iets opwerpen, iets bedektelijk te
verstaan geven (Tuerlinckx, 464), en het Westvl. iets opsmijten, opwerpen,
melding maken van iets om het gesprek daarop te brengen (De Bo, 799 a) .

154. Door den band,
d.w.z. door elkander gerekend, gemiddeld. In de 17de eeuw reeds gebruikelijk,
volgens Winschooten, 15: sij sijn door den band soo, dat is, de een soo goed, als
den andere ; hd. durch das Band; fri. troch de b án . Tuinman heeft m.i. reed s
de juiste verklaring van deze uitdrukking gegeven; zie I, 364, waar hij zegt:
„dit zal overgebragt zyn van gebonden koornschooven, of takkebosschen, die
elkanderen meest plegen gelijk te zyn, en d' eene tegen de andere gerekent worden''. Hij vergist zich echter met Winschooten, als hij meent dat de uitdr. door
1) Berkhey, N. H. u. Holl. III, 1400.
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de bank (mnl . dore die ban c ; hd . durch die Bank ; nd . dorch (in) de bank ; fri
troch de of 'en bank) hiervan eene verbastering is, daar dit eigenlijk wil zeggen
de verschillende vleesch- of vischbanken door elkander genomen, dus : het gemiddelde; zie Noord en Zuid XIX, 28; Hist. Gen. 4, 16, 241; Huygens VII, 287:
Vier wijf jens, door de banck van redelyck gerucht ; Halma, 117: Door de bank,
door den band , gemeenlijk , ordinairement . Steun vindt deze verklaring in
het syn. door de mand (vgl. Noord en Zuid XXIV, 252) en de Zuidnederl. uitdr.
door (deur) den bot, waarin bot een bos of bundel (fri. botte) beteekent, zoodat
deze uitdr. eigenlijk wil zeggen de verschillende bossen of bundels door elkander
genomen, het gemiddelde . Vgl. Schuerrnans, 71 b ; Antw . Idiot. 182 ; Waasch
Idiot. 166 b: deurbandig, in 't algemeen, door den band; Ndl. Wdb. III, 675. 1 )

155. Uit den band springen,
d.w.z. zich niet houden aan tucht en regel. Sedert de middeleeuwen is de uitdr.
bekend ; vgl. Sp . d. Leken 190 r: Woudese bi tide hair kinderen dwinghen ende
lietse niet wten bande springen. De uitdr. is oorspronkelijk gebruikt .van een
vat, dat springt, waarbij de banden, dat zijn de hoepels (vgl . hd . Faszband 2),
los gaan, gelijk duidelijk blijkt uit Vondel's Noah, vs. 1138 ; 1507: De hemel
springt, gelijk een volle waterton, aan duigen uit den bant (vgl. hd. aus Rand
und Band sein); Winschooten, 15: Uit den band springen, dat is, verwilderen,
agteruitslaan ; Halma, 39 : Uit den band springen, verwilderen, s'écarter de son
devoir ; Sewel , 57 : Uit den band springen, to shake off obedience ; fri .: ut 'e ban
springti of spatte. Syn. was in de 17de eeuw uit of buiten den bocht springen; zie
Ndl. Wdb. 111, 21; Jord. II, 100: Hij haatte landziekig gezeur over het buitenden-bocht springen; vgl. de syn. zegswijzen buiten den band springen (in Nkr.
II, 26 Juli p. 4) ; buiten de duimen springen (Jord. 245) ; over de streng slaan (eig.
van een aangespannen dier 3 ); buiten den pot pissen (veelal van echtbreuk 4 ).

156.

Zoo bang als een wezel,

d.w.z. zeer bang. De wezel is zeer schuw; vandaar deze spreekwijze. Zie Ndl..
Wdb. II, 970 ; V. Eijk II, 95; Harreb. II, 457; Joos , 12; Fokke, Boertige reis,
2, 92: Ze waren zoo bang als wezels voor al wat maar eenigzins op een draak
geleek ; fri. bang as in weesling.

157. Een banjer,
d.i. een groot „heer'', die zich permantig aanstelt; fri. in banjer; dial. banjert.
Ook als scheldwoord gebruikt: vuile banjer (gemeen beest, kreng; Jord. 41).
Men houdt dit woord voor een verkorting van banjerheer d .i. bander (baanderheer)
(vgl . anjer voor ander 5 ) ; zie V. Janus III, 221: als baanderheeren voor den dag
komen) ; oorspr. de naam van „een edelman, die het recht had onder zijn eigen

I) Paul, Wtb, 59 verklaart durch die 'Bank als „alle ohne Unterschied, eigenti.
hinter einander weg, wie sie auf der Bank sitzen''.
2) Zie Ndl. Wdb. II, 954; 956, waar plaatsen worden aangehaald van band in den
zin van hoepel van een vat; vgl. ook Boekenoogen, 435: kitband.
3)

N. Taalgids XII, 145.

4)

Zie. o.a. Brederoo, Moortje, 1469; Tuinman I, 3 ,15; N. Taalgids XII, 145.

5)

Zie Ndl. Wdb. VII, 3.

66
banier zijn welgeboren mannen ten oorlog te voeren"; zie het Ndl. Wdb. II,
81 5 . Den vorm banjerheer trof ik eerst aan in de 18de eeuw • bij Rusting, 234:
Zo dat ik al vry een Banjer heer ben. 1 ) Afgeleid van banjer is het ww. banjeren
(luieren; Zandstr. 53; 63; Frequ. II, aanh. 13; Bergsma, 28).

158. Achter de bank,
meestal verbonden met liggen en raken, soms met werpen of schuiven, wil zeggen
in onbruik raken, vergeten worden en verwerpen, ter zijde stellen, afschaffen;
zie het Ndl. Wdb. II, 978; Pers, 882 a. In het Friesch zegt men eveneens efter
'e bank reitsje, achter de bank raken, achteraan, uit de mode raken, buiten gebruik komen ; hd . unter der Bank liegen, unbeachtet. Men kan onder de bank
hier de zitbank verstaan, die langs den wand stond, en waarachter licht iets
kon vallen of weggesmeten worden, zoodat men het vergat (Tuinman, I, 350;
zie no. 161 ) . De uitdr. komt in de 16de eeuw voor in Marnix' Byenkorf ; Anna
Fijns, Refr. 159 spreekt van iets van achter de bank halen (vgl. hd . etwas unter
der Bank hervorziehen), doch gebruikt evenzeer iets achter -tscrage steken in hare
Refreinen, bl. 10: „de waerheyt steect men heel achter tscrage", waarmede
te vergelijken zijn de hd. uitdrukkingen hinter die Bank, die Kiste werfen, legen,
schmeiszen en hinter den Ofen setzen (zie Erasmus, bi. 333) ; de ndl. hij ligt achter
de kist; vgl. Servilius, 50: Hi leyt achter de kiste; Sartorius, II, 9, 73: Het leydt

achter de kist ; aen een verroeste spijcker vergeten.

159. Door de bank; zie no. 154.
160. Zoo vast (lekuur, zeker) als de bank,
ci .w .z . zoo zeker, zoo te vertrouwen als de Nederlandsche bank. „De zekerheid
der Amsterdamsche bank was ten spreekwoord geworden, om eerre zekerheid,
welke boven alle bedenking verheven was, aan te duiden"; Ndl. Wdb. II, 981.
Dok als de bank zijn, o.a. M. z. A. 161: 't Was zijn trots dat hij (een kruier)
van zich zelven kon zeggen, dat hij „als de bank" was. In het Friesch: dat
stiet sa fést as de bank ; sa grif, sa wis as de bank. Eertijds in Zaandam : zoo wis
als Calf; in Amsterdam : zoo wis als Pels, twee bekende handelaars. Zie Nav.
XXXIX , 237 ; Harreborr ée II, 177 a; hd. so sicher wie die Bank; eng. his word

is as good as the bank ; fr . solide comme la banque de France.

161. Iets niet onder stoelen of banken steken,
d.w.z. iets niet voor zich houden, er geen geheim van maken. Vgl. in het Mnl.
overdrachtelijk : iet onder den stoel steken, iets verbergen ; in de 16de eeuw 2 ) :
Ick en steecks onder geen scraghe; in de 17de eeuw bij Winschooten, 15; Gew.
Weeuw. 1, 37; De Brune, 389:
Een man, die 't onder stoel of banek
Niet steken zal, om yemants danck.
1) Zie ook de Vermakelijke Klugt of samenspraak tussen Hans Dummel, Kaatje,
WWillemyn en Hendrik, bl. 25 (zonder jaartal) en Nkr. IV, 25 Dec. p. 3.
2) Leun. Bijdr. IV, 338.
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Vgl. verder C. Wildsch. 237: Uw vlugt met den ondeugenden schelm heeft hem
den dood gedaan; ja dat steek ik niet onder stoelen of banken; Tuinman I,
350 ; Halma, 40 : Hij steekt het onder stoel nog bank, hij zwijgt het voor niemand;
hij zegt het al de waereld ; Schuermans, 682 a ; De Bo, 1103 ; Rutten, 218 a;

Waasch Idiot. 91 b: Zijn gedacht achter stoelen noch banken steken; Joos, 63:
Zijn geloof achter stoelen noch tafels steken; Te'irl. II, 8: 'k En steek het achter
geen hagen en kanten, ik zeg, ik doe het in 't openbaar; fri. hy stekt it net under
stoellen en banken.

162. Bankroet gaan,
d.w.z. failliet gaan, zijne betalingen staken, „een bankje leggen", zooals men
in de 17de eeuw zeide. Het woord „bankroet" hebben wij ontleend aan het
fr. banqueroute, een verfranschten vorm van het Italiaansche banca rotta, dat
letterlijk wil zeggen , ,gebroken bank" . Deze uitdrukking moet ontstaan zijn
uit de gewoonte om de tafel van een wisselaar, die zijne betalingen staakte,
op het - foro weg te breken . Het woord is in de litteratuur het eerst aangetroffen
in de 16de eeuw o.a. bij Anna Bijns, Refr. bl. 37:
Sulc weerlijc seyt, dat de geestelijcke dolen,
En tsijn de vuvlste kinder vander scholen,
Die den tien thare ontdragen en ontrumen;
Theet banckeroete, in duytsche ghestolen.
Zie verder het Ndl. Wdb. II, 993-995;,Kiliaen: bancke-rote, argentaria dissoluta;
Plantijn : bancqueroet spelen, jouer banqueroute, cedere bonis, foro cedere, decoquere; fr. faire banqueroute; hd. Bankerott machen; eng. to become a bankrups.

163. Barbertje moet hangen,
d.w.z. of men onschuldig is, toch wordt men het slachtoffer. Het gezegde is
ontleend aan het fragment van een onuitgegeven tooneelspel, dat voorafgaat
aan Multatuli's Max Havelaar. Vgl. Het Volk, 13 Sept. 1913 p. 5, k. 4: Dezer
dagen zal in den gemeenteraad nog eens ten tooneele worden gevoerd het treurspel H. de Wilt, ofwel „Barbertje moet hangen"; p. 6, k. 1: Barbertje zal ten
slotte toch moeten hangen.... wanneer althans de Raad zich niet met dat
voorstel vereenigt ; De Arbeid, 23 Januari 1915 , p . 3 , k . 4 : Barbertje-Liebknecht
die sociaal-demokraat is , moet als zoodanig aan de galg van S . W . C . bungelen;
Nw. School VIII, 396: Maar Barbertje moest nu eenmaal hangen; Het Volk,
8 Maart 1915 p. 1, k. 2: Als ze zich beklagen, wel dan wordt de vermoorde
onnoozelheid uitgehangen en wordt gezucht : Ja, Barbertje moet hangen!

164. Naar de bar(re)biesjes gaan.
In sommige gedeelten van ons land wordt dit gezegd voor : dood gaan; om
zeep gaan, zooals in Friesland : hy giet nei de berbysjes, eig. naar Berbice, het
land waar de peper groeit (vgl. hd. ich wollte du wcirst wo der Pfeffer wachst)
en bekend om zijn moordend klimaat ; Harreb . I , 47 b : Ga naar de Berbice . In
Kunstl. 146: Je wil toch nou nog nie na de barrebiessies, hè ? Vgl. Loop naar
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de Kanaries (= Canarische eilanden 1 ) ; naar de Mookerhei, de hel ; naar Iecjekeep
(= Essequebo) gaan (Archief II , 164; III , 399) ; hij gaat naar Jaffa en hij is
al (of ligt) in Jaffa, een zeehaven van het Heilige Land (Noord en Zuid XXIII,
48; Ndl. Wdb. VII, 114; Eckart 322: he ligt in Jaffa, ist ohnmáchtig, krank,
tot) ; zie Winschooten, 91; Brederoo, Sp. 'Brab . 329; Harrebom. 1, 351 b en
Schuermans, Bijv. 139 b. 2 ) In Antwerpen : Naar Magalen (= Magallanes)
zijn, versleten, kapot zijn (Antw. Idiot. 788).

165. Volgens Bartjens,
d.w.z. zoo nauwkeurig berekend als door Willem Bartjens of volgens de berekening van W . Bartjens, een bekenden Amsterdamschen schoolmeester uit het
begin der 17de eeuw, die in 1604 een rekenboek „cyfferinge" uitgaf, dat nog
telkens tot 1839 herdrukt is . 3 ) In Engeland zegt men according to Cocker ; in
Amerika according to Gun ter, twee rekenkundigen ; in Duitschland nach Adam
Riese; in Denemarken efter Sóren Mathiesen; vgl. ook het fr. compter comme

feu Mr . Baréme .

166. Basta!
is waarschijnlijk ontleend aan het italiaansche basta, het is genoeg! genoeg!
om aan te duiden, dat men van iets niet verder wil spreken of hooren. 4 ) Het
komt o.a. voor bij Brederoo; zie Ndl. Wdb. II, 1057. Vroeger zeide men hiervoor
ook : en daar mee holla! of, zooals bij Coster 507 , vs. 318: en daar me - lapsack!
In Zuid-Nederland gebruikt men hiervoor de uitdr. het is daarmeê doef! De Bo,
240 ; Volkskunde XI , 168 ; Ndl. Wdb . III , 2741-. Ook in het hd . (sedert 't laatst

der 17de eeuw) en eng. basta!; fr. baste!

167. Van batterij veranderen,
d .w .z . , ,aan. 't gesprek of aan den loop der zaken een anderen draai geven"
(Ndl. Wdb. II, 1076), een andere taktiek volgen om zijn doel beter te kunnen
bereiken ; eig . uit een andere batterij gaan vuren ; syn . van uit een ander vaatje
tappen of het over een anderen boeg gooien. De uitdr. is 't eerst in de 18de eeuw
aangetroffen, waarschijnlijk als navolging van het fr. changer de bacterie of ses
batteries. Zie Harreb . I, 33 ; Molema, 500: veranderen van batterei, veranderen
van plan, van gedachten, van godsdienst, van beroep, enz. Andere dial. uitdr.
waarin sprake is van een batterij zijn: hij komt nooit meer op de batterij b), knap
en fe(r)soenlijk op de batterij komen, voor den dag komen (Bergsma, 30); achter
de batterij (of zijn vrouws batterij) liggen, achter zijn vrouw te bed liggen (Harreb .
I , 33) ; iemand behoorlijk op de batterij brengen, hem voorstellen ; iemand op zijn
batterij geven, hem een pak slaag op zijn achterste geven ; in Groningen iets op
de batterij brengen, ter tafel, te berde brengen; iets op batterij kriegen, voor den
dag halen ; op batterij kommen, voor den dag komen (Molema , 20) .
1) Ndl. Wdb. VII, 1215.
2) De Delftsche begraafplaats Jaffa wordt zoo genoemd, omdat zij (in de 2de
helft der 19de eeuw) is aangelegd op een terrein van dien naam.
3) Zie C. P. Burger in Het Boek, 1912, bl. 152 vlgg.
4) Vgl. D. C. Ilesseling. Het Afrikaansch, bl. 114.
5) Hier eigenlijk de plaats waar de kanonnen zijn opgesteld.
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168. Tot den bedelstaf (of -zak) geraken,
d.w.z. tot de diepste armoede vervallen; eig. genoodzaakt zijn evenals een
bedelaar met een stok te schooien : iemand tot den bedelstaf brengen, hem in diepe
armoede brengen. Vgl. Halma, 45: Tot den beedelzak gebragt zijn, être
réduit á la besace; -zoo ook Sewel, 62 ; lat. ad saccum ire, den bedelzak opvatten.
Eerst in de 19de eeuw schijnt hiervoor in de plaats bedelstaf gekomen te zijn. Vgl.
Harreb . I , 36 : Hij loopt op een draf naar den bedelstaf; Ndl . Wdb . II , 1 155 ; hd.
an den Bettelstab kommen; einen an den Bettelstab bringen. Vgl. het fr. être réduit
au baton blanc; il est venu le baton blanc 1 ) a la main, il est venu pauvre; nd.
dial . met 'm wittem Stocke dervan gan ; dai maut noch met' me witten Stöcksken
de Har'rop lopen, muss noch auf den Haarstrang betteln gehen (Eckart, 505) ;

mit eineet weiszen Stáblein ziehen ; an den • weiszen Stab kommen . 2)

169. Van de bedplank zijn,
d.w.z. op den dag af negen maanden na het huwelijk van zijne ouders geboren
zijn. In het Zaansch, Noordhollandsch en Drentsch is deze uitdr. bekend (zie
Boekenoogen, 41; De Vries, 62 ; Bergsma, 31) ; eveneens in het Friesch, waar
men zegt : dat 's ek fen 'e bedsplanke óf of hja binee fen 'e bedsplanke óf bigoan,
als het eerste kind 9 maanden na het huwelijk geboren wordt (Fri. Wdb. I, 95).
De uitdrukking dateert uit de 17de eeuw. In de Tien Vermakelikheden des
Houwelyks. anno 1678, bi. 63 leest men : Gints klaagt Juffrou Maagdalena datze
geen kinderen krygt : en Juffrou Vroegrijp beroemt haar datze net van de bedtplank af reeckende. Ook Sewel citeert, bl. 63 : Zy rekent . van de bedplank,
she reckons her being with childfrom thefirst night of her wedding. Het Ndl. Wdb.
II, 1130, waar nog een citaat uit de 18de eeuw aangehaald wordt, meent dat
de uitdr. wil zeggen „dat de bevruchting reeds plaats had voor de jonggetrouwden
nog ordelijk te bed lagen ".
In de 18de eeuw komt als variant ook voor van de bedsponde af rekenen;
zie V. Effen, Spectator IV, 134 en Ndl: Wdb. II, 1246.

170. Zich zelf kunnen bedruipen.
Eig. gezegd van dieren, die aan het spit in hun eigen vet kunnen gebraden
worden, doch overdrachtelijk gebezigd van menschen die in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien, zonder ondersteuning van anderen te ontvangen; syn. van het
17de-eeuwsche zich bedroopen en zich droopen. De zegswijze komt in de 17de eeuw
voor o.a. bij Poirters, Mask. 103: Desen vogel (een gierig, rijk man) was immers
vergenoeght om sijn eygen selven te bedruypen; Pamfl. Muller 509, anno 1603,
bl. 4 v: Wy slaen na gheen Taling, maer al na Endt-voghels vet, die hun zelven
droopen konnen; Brederoo I, 262, 569: Ick bin al een vet Veugeltje, ick ken
1) Dat wil zeggen geschild. Men was anders bang, dat er onder de schil geesten zouden
huizen, die den wandelaar vijandig konden zijn (vgl. Grimm. Rechtsalierih. I, 189).
In 't Limburgsch : Mil ee gescheld slekske nod hoes god, van iets bekaaid afkomen, met
de kous op den kop .
2) Zie vooral K. v. Amira. Der Stab in der germanischen Rechtssgmbolik, München, 1909, bl. 6-7.
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me self wel bedroopen. Zie verder Sewel, 64: Hy kan zich niet bedruipen,
he cannot earrt his livelyhood. Ook in het Friesch: him sels bidrippe kinne. Vgl.
het Ndi. Wdb II, 1243 ; Harreb . III, 5 b ; Waasch Idiot. 95 b : zijn eigen kunnen
bedruppen; De Bo, 821: De paling braadt (of reedt) zich zelven; zij slachten den
paling, zij reeden zich zelven ; zoo ook Schuermans, 454 b ; Joos, 136: Een vette
gans bedruipt beur zelven. Bij Claes, 24 wordt zich bedruipen opgegeven in der
zin van zich behelpen.

171. Een bedsermoen.
„Grappige naam voor eene vermaning of terechtwijzing, die een man van
zijne vrouw ontvangt, terwijl zij samen te bed liggen." In de 17de eeuw in dezen
vorm o.a. voorkomend bij Baard, Deugdenspoor bi. 261: ,,Woorden van een
Bed-Sermoen"; Ndl. Wdb. II, 1246. Ook was gebruikelijk : gordijnmis (mnl.
en 16de eeuw 1 ), gordi jnmette ; hd . Gardinenmesse 2 ) ; gordijnpreek ; hd . Gardinenpredigt; eng. curtain-lecture. Te vergelijken is een vroegpredikatie doen: dat doet
de vrouw, die haren man 's morgens vroeg reeds allerlei aanmerkingen over zijn
gedrag maakt (Harreb. 11, 199) .

172. Het zijn sterke beenen, die de weelde kunnen dragen,
d.w.z. in voorspoed gaat men zich allicht te ' buiten; Ndl. Wdb. II , 1305. Zie
voor de 16de e*euw Campen, 10: Het moeten stercke beenen syn, die guede daghe
verdraegen connen, waarmede te vergelijken is Goedthals, 43: De goede dagen
canmen alder qualicst verdragen. In de 17de eeuw is de zegswijze zeer gewoon;
zie o.a. Spieghel, 129; Cats I, 471; Van Moerk. 355; De Brune, Embl. 135;
Asselijn, 279, enz. en vgl. verder Taalgids IV, 27,3; Harrebomé.e I, 40 a; III,
120; Waasch Idiot. 96 a; Wander I, 300: Es mussen starcke beyne seyn, die gute
Lagen konnen ertragen ; fri . It binne sterke skonken dy't de weelde drage kinne.

173. Met het verkeerde (of het linker -.) been uit het bed
stappen,
d .w.z . slecht gehumeurd zijn ; zijn (zachte) hemd verkeerd aanhebben (17de eeuw) ;
ook hij is met het linkerbeen uit het bed gestapt, dat we met een kleine variatie
lezen in de Gew. leeuw. II, 7: 'K ben links opgestaan, dan ben ik wat baloorig,
dat nog in Holstein luidt : He is mit dat linker Been toerst ut dem Bedde komen
(Taalgids IV, 279) ; of verkeerd opstaan (in Snorp. 33) ; averechts opstaen (Coster,
29 vs. 573); vgl. ook in het lat. sinistro pede profectus (wat als slecht voorteeken
werd beschouwd ; Journal 361) ; zie verder Taalgids IV, 279 ; Volkskunde XXIV,
151; Nkr. I, 15 Sept. p. 2; VII, 6 Dec. p. 2: Wat scheelt er aan, man? Ben
je met het linkerbeen uit bed gestapt ? Allerz. 75 : Stap jij nou nooit is met je
goeie been uit bed ? en Fri. Wdb. 1, 94 b: Mei de forkearde foet fen 't bêd Qf komrne :
Teirl. 108: Mee zij, slenk been uit 't bedde stappen of opstaan. Synoniem is het
bij Sart. IV, 10, 62 voorkomende : Hy heeft sijn hemdt verkeert aen, competit
in hominem concitatiorem ac rixosum. Vgl. fr. se lever le cul, le derrière le premier
(in 't Land van Waas : met zijn gat eerst opgestaan zijn); se lever du pied gauche;
hd . mit dem linken Bein zuerst aufstehen ; eng . to get (or go) out of bed the wrong
foot foremost.
1)
2)

Zie Tijdschr. XXI, 89: Daermen smorgens gardijnmetlen leest (anno 1524).
H. Schulz, Deutsches Fremdw rterbuch, 237.
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174. Geen been (of graten) in iets vinden (of zien),
d .w.z. iets met gemak en vlug opeten, doordat er geen beenen in zijn, en vandaar:
geen bezwaren in iets vinden, geen zwarigheid maken om iets te doen, vaak in
toepassing op iets dat min of meer verboden is. Zie Tuinman 1, 235 ; II. 163;
Taalgids III. 272; Ndl. Wdb. II, 1299 en vgl. Kluchtsp. 1, 178: lek speel uyt
den pot wat - Waermee speeldy? Fgoy, metter pappen, daer en is geen been
in ; Snorp . 29 : Hy vint gien bien in de beulingh, tis hum al wel hoe 't gaet;
Kluchtspel III, 73: Dat smaeckt as koeckjes mit kaes, daer is gien bien in. De
uitdr. komt zeer dikwijls in de 17de eeuw voor, doch veel vroeger vindt men
reeds bij Goedthals, 50: Gheene graten ievers in vinden, qui ne scait rien, rien
ne doubte, dat nog in Zuid-Nederland gebruikt wordt (Waasch Idiot. 264 a).
en te
Vgl. verder Schoolm. 296 : V indj e d'er ook een been in om eens een bluf jen
slaan; Handelsblad, 31 Jan. 1914 (avondbl.) p. 5, k. 6: Wat jammer dat ge dit
niet moogt zingen . Daar steekt toch geen kwaad bij .... ik vind er althans geen
. p. 2, k. 3 (avondbl.) : En zij die op de
graten in; De Telegraaf, 30 Nov. 1914
forten zitten, hebben er geen graten in gezien om zich te hullen in de kapotjassen der Belgische artilleristen; in het Friesch: hy fynt (of sjocht) der gjin
bien yn ; bij Molema, 50 a : doar vindt hij gijn bonken in ; Schuermans, 35 b ; Antw..
Idiot. 193; Waasch Idiot. 96 a; Claes, 24: hij vindt daar geen beenen in; Hocufft
31. Thans wordt ook gezegd : ergens geen been in zien (o .a . Amst . 24) ; er geen bot
in zien (Dr. Bi. II, 51) . Syn. is er geen knoopen in vinden (Ndl. Wdb. III, 1541) ;
vgl. hd. er findet kein Bein darin, kein Bedenken, kein Hinderniss (Wander
I, 302); eng. without finding bones in; to make (no) bones of (or about).

175. Op één been kan men niet loopen (of staan) .
Deze zegswijze wordt gebezigd om iemand aan te moedigen na een glaasje
nog een tweede te gebruiken ; ook wel in andere soortgelijke gevallen . Vgl . Slop,
206: Oppassen, je verstand er bij gebruiken, scherpte hij zich zelf in. Toch ..
op een been kan-je niet staan.... eentje nog ? A . Jodenh . III, 14 : Bet neemt
het zakje balletjes dat zij bij Brijnie gekocht heeft, en geeft hem een. „Is dat
alles?" zegt Sam, aane begabbel, op een been kan 'k nie loope; H. v. Z., 600:
Hier, op één been kan je niet staan. Synonieme uitdr. waren hiervoor: Ten
gaet geen monic alleen; daer gaet noyt goed Monnick alleen; een goed Monik gaat
niet alleen ; dit gebruikt men als een beweegreden, wanneer ymand verzoekt om
het by een niet te laten blyven, b.v. een glas wyn te drinken, een pyp tabak
te rooken, enz. (Tuinman I, 28): de minrebroeders goren alleen niet; de kapuciens
gaan altijd getweeën. Thais nog dial. één soldaat en vecht niet; ze moeten gematen
zijn. Zie De Cock', 283: Antw. Idiot. 192; Harreb. 1, 40; II, 88; III, 296-297;
Taalgids V, 163 ; oostfri. up ên bên kan men nêt lopen ; fri. op ien foet net gean
kinne; fr. vous ne pouvez vous en aller avec une seule jambe; hd, auf eineet Beine
kann man doch nicht stehen! In het eng . zegt men : wet the other eye!

176. Zijn beste beentje voorzetten,
d.w.z. , ,zijn uiterste best doen om er iets goed af te brengen, inzonderheid om
op anderen een goeden indruk te maken". In de 18de eeuw : zijn beentje uitsteken
(Ndl. Wdb. II, 1306) en ook het beste beentje vooruitsteken (in V. Janus II1,
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180, 204); vgl. het Friesch: i& beste foetsje moat foar; MoIema, 509 b: 't beste
bijn mout veur (of veuran), alle krachten moeten worden ingespannen 1 ) ; Wander
I, 1302: den bessten Fot virsetten, das Beste zuerst; z.b. guten Wein; vgl. eng.
to put one's best leg (foot) foremost (before) .

177. Iemand (een) beentje lichten (of zetten),
d .w .z . iemand bij het worstelen onverwacht doen vallen door hem den voet
te lichten; bij overdracht: iemand onderkruipen; Sewel, 67: iemand een beentje
zetten, to supplant one ; Halma, 46 : iemand een beentje of een voetje zetten, donner
a qqn. le croc en jambe; Harreb. I, 40 en de syn. uitdr. iemand den voet lichten
(zie ald . ), dat Halma verklaart door : iemand uit zijn ambt zetten ; mal . enen
scrinkelen ; bij Kiliaen : iemand een voetken setten ; hd . einem ein Bein stellen;
fr. donner un croc-en-jambe d qqn.; jouer qqn. sous les jambes.

178. Beer.
Dit woord heeft in de studentenwereld de beteekenis van rekening, schuldeischer, in welken zin wij het uit het Duitsch hebben overgenomen, waar in de
vorige eeuw bekend was einen Bilren anbinden, schulden maken, naast einen
Buren losbinden, zijn schuld betalen. In het Fransch kent men faire un loup,
schuld maken; un crocodile, een schuldeischer. De schuldeischer wordt bier
vergeleken met een schrikaanjagend d ier, dat den schuldenaar beangstigt . De
Russen zeggen : De schulden brullen wel niet, doch laten ook niet rustig slapen. 2)
Zie ook het Ndl. Wdb. II, 1322 en vgl. nog in den beer zitten, schulden hebben
(Nederland, Aug. 1914, p. 387) ; op den beer, op crediet ; beren, schulden maken,
poffen (o.a. Schakels, 59) ; ' bereleider, schuldeischer.

179. Een ongelikte beer,
d .w .z . een onbeschoft, ongemanierd mensch ; hd . ein ungeleckter Bár ; fr . un
ours mal léché; eng. an unlicked cub. Deze uitdr. heeft haar ontstaan te danken
aan het oude, reeds bij de Romeinen 3 ) bestaande, volksgeloof, dat de jonge
ontijdig geboren beertjes hun fatsoen krijgen, doordat de moeder ze gestadig
likt. Vgl. Bartholomeus den Ingelsman, bl. 800 a: „Ursus dat is een beer,...
hi syn jonghen formeert mit sinen monde, als Ysidorus seit, want si sijn eerst
als een stuck vleysch, dat die moeder al leckende vormt alst wesen sal, ende dat
is daerom want die vrucht en blivet niet langhe ghenoech inder moeder lichaem".
Ongevéer hetzelfde leest men bij Maerlant, Vat. Bl. II, 3793: Die moeder stept
die jonghe lickende met hare tonghe; Vondel II (ed. Thijm-Unger) bl. 281, vs.
302. De uitdr. zelve is het eerst in de 17de eeuw aangetroffen. Zie verder Borchardt
bi. 49; Verdam in de Handelingen v. d. Maatsch. der Nederl. Let terk . 1897-98,

bl. 66-68; . Ndl. Wdb. X, 1617; II, 1321.
1) Dr. S. S. Hoogstra gist dat hier „de linkervoet bedoeld is, dien men, wanneer
men zijn uiterste best wil doen, b.v. bij het beuren van gewichten, bij een wedloop, een
wedstrijd in het schaatsenrijden enz. steeds vooruit zet. Als analogon zou men de uitdrukking het mooie bandje (geven, eten met) kunnen aanvoeren" (Sollicitant, 9 Mei,
1900) ; vgl. fr. être sur le pied gauche klaar staan om te vechten?

2)

Zei tschri ft des Vereins für Volkskunde, X I V , 189.

3) Zie Ovidius, Melam. 15, 379-381.
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180. Beest zijn,
d.i. in het kaartspel geen enkelen slag halen en den geheelen pot moeten inzetten;
in de 18de eeuw vrij gewoon (zie o.a. Van Effen, Spert. III, 492). De uitdr.
is ontleend aan het Fransch, waar men onder la bête verstaat de som, die men
bij verlies in den pot moet betalen; onder faire sa bête verstaat men „zich beest
maken" en onder gagner la bête den pot winnen. Vandaar bij ons iemand beest
maken, iemand doen verliezen, dial. iem. kapot speulen; beest zijn, alles verloren
hebben. Vgl. voor een dergelijke ontwikkeling het fr. faire un capot naast faire
qqn capot en être capot; eng. to capot. Ook in het hd. kent men labet werden,
jemanden labet machen 1 ) ; bete werden ; bete machen ; eng . to be beasted.

181. Een beest maken.
Hieronder verstaat men in het biljartspel een stoot maken waarbij men,
zonder er op gespeeld te hebben, een bal maakt of caramboleert ; ook wel een
Arabier genoemd (Ndl. Wdb. II, 577). Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot.
2198: beest, onbehendige, slechte stoot, die toch goed uitvalt. Let men op synonieme zegswijzen als een zwijn ; een vieze, smerige, vuile bal 2) , ook wel een ruiker,
een stinker(t) of een ui geheeten (Köster Henke, 57 ; 66 ; 70), op het hd. Schwein,
grober Fehler (Grimm, IX, 2441), Ferkel, entstellendes Versehen, ndl. een
varken maken, een misslag begaan (V . Eijk, II, 87 ), dan zal de grondgedachte
onzer uitdr. wel zijn een stoot waar „een luchtje aan zit". De Duitschers spreken van een Fuchs en van fuchsen „Bâlle machen an die man nicht gedacht
hat", maar ook geluk hebben, veel winnen, syn. van sauen, waarvoor wij ook
zeggen zwijnen ; hd . Schwein haben 3 ) .

182. De beest spelen,
d .w .z . zich gedragen als een beest ; opspelen, zich brutaal gedragen . Het lidw.
is te verklaren uit het vroegere geslacht : mnl. beeste (ofr. beste) dat vrouwelijk
was, en het nu nog in Vlaanderen is. Vgl. Teirl. 110: de beeste spelen, de beest'
uithangen; evenzoo in Antw. Idiot. 195. Bij De Bo, 90: de beeste spelen,' van
de beeste maken, een belsch leven maken. De uitdr. dateert uit de 17de eeuw.
Zie het Ndl. Wdb. II, 1331 ; vgl. het fr. faire la bête en het 17de-eeuwsche : de
beest maken. In Noord-Braband : den beest speulen (Onze Volkstaal I, 196),
zooals ook voorkomt in V. Janus, 3, 43.

183. Iemand beethebben (of -nemen),
iemand door hem te slim te wezen in zijne macht hebben, hem bedotten, foppen,
een verbale uitdr. ontstaan uit iemand in de beet hebben, iemand in zijne klauwen
hebben (om hem te bijten) . Zie Tuinman I , 296 en iemand te grazen nemen (Koster
Henke, 23 ), iem . nemen (Köster Henke, 47) of er tusschen nemen, inpakken,
te pakken hebben of nemen (Jong. 174; Falkl. V, 27; fr. attraper qqn; hd. einen
1) Molema, bi. 239 a citeert een hieraan ontleend adj. lebijt, lebait, onwel, krank,
ziek en verwijst naar het oostfri . labél, krank, kaput, en het westfaalsche labêt, erschbpft,
entkraftet.
2) S. S. Hoogstra in de Sollicitant, 9 Mei 1900.
3) Kluge, Studentenspr. 91; Schrader, 200.
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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mitnehmen; fri. immen meinimme, afzetten); bij den neus hebben of grijpen, zooals in de 17de eeuw voorkomt; iemand bij 't (linker) been grijpen (fri. ien by 't
foetsje krije ; eng. to pull a person's leg) ; gron. hij het mie bie 't bijn had, hij heeft
mij beetgenomen (in geldzaken ; Molema, 509 1 ), drentsch een bij 't been krigen,
foppen (Bergsma, 32) en iemand hebben. Zie het Ndl. Wdb. II, 1347 ; VI 214,
en vgl. beet hebben bij 't visschen, tuk hebben, 17de eeuw hoek hebben; fri. byt habbe.

184. Een goed begin is het halve werk.
Deze gedachte vinden we in het Ndl. het eerst opgeteekend in de 17de eeuw
bij De Brune, Bank. I, 190: 't Beghin is 't halve-werck (vgl. bij Horatius
dimzdium facta qui coepit habet naar 't gri, au,Yr) rj,utóv ,7raI'TOc); I, 190: 't
Hanght alles aen een goed beghin; Huygens, Korenbl. II, 298:
Floor had berouw van eersten aen,
En heeft twee weecken pass by 't nieuwe wijf gelegen:
Maer 't spreekwoord geeft hem troost, hy hoopt hy is half wegen:
Begonnen werck is half gedaen,.
Zie verder Harreb . I , 43 en vgl . de variant :. Een goed begin is een daalder waard;
Teirl . 114: Een goed begin is een halve winste ; goed begonnen is half gewonnen;
fri. in goed bigjin is de helte fen 't wirk; hd. guter Anfang ist halbe Arbeit; ook
in het nd . de Anfang is 'n Daler wert (Eckart, 12) ; wohl begonnen ist halb gewonnen nd . begunnen is half gewunnen (Eckart, 40) ; eng . welt begun is half done;
a good beginning is half the battle; fr. qui commence bien, finit bien.
;

185. Alle begin is moeilijk.
In de 17de eeuw wordt deze zegswijze aangetroffen bij De Brune, 183:
't Begin van alle dingh•is swaer,
Maer 't wert veel lichter achter naer.
een navolging van het lat. omnium rerum primordia sunt dura (Petr. Chry sol .) ;
mlat. omnibus in rebus gravis est inceptio prima. Zie verder Harreb. I, 43; fri.
alle bigjin is swier of slim ; Boekenoogen, 32 : Alle begin is moeilijk, zei de barbiersjongen, en hij zette den stok buiten. Dergelijke komische toevoegsels komen
bij deze zegswijze in vele dialecten voor; vgl. Eckart, 12 : Aller Anfang ist schwer,
seggt de Deiw, tin stehlt tauirst 'nen Amboss; zoo ook bij Harreb. I, 43: Alle
beginselen zijn zwaar, zei de dief, en voor de eerste maal stal hij een aanbeeld (zoo
ook in Antw. Idiot. 199); fr. les commencements sont toujours difficiles; hd. Aller
Anfang ist schwer; eng. the difficulty is in the outset.

186. Het op iemand begrepen hebben,
d.w.z. het op iemand gemunt hebben ; eig . een plan tegen iemand beraamd
hebben, in ongunstigen zin. In de middeleeuwen en later was begrijpen in den
zin van ,,beramen", ,,ontwerpen" zeer gewoon. Zie het Ndl. Wdb. II , 1427;
Mnl . Wdb. T, 717 en vgl. het fri. it op immen bigrepen habbe.
1) Volgens Gallée, 4 beteekent in het Overijselsch
onder handen nemen.

iem. bij 't beentje kragen, iem.
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187. Het niet op iemand begrepen hebben,
d .w .z . iemand niet ten volle vertrouwen, tegen iemand zijn ingenomen, het
niet op hem „verzien" hebben ; ook „het niet op iets begrepen hebben", iets
niet gaarne doen, ergens geen zin in hebben (Molema, 22 a). Ook hier moet
begrijpen worden opgevat in den zin van een plan beramen, en is de persoon op
wier men het begrijpt, degene op wien men daarbij zijn vertrouwen stelt; Ndl.
Wdb. II, 1427. In het Friesch : it net op dit of dat (op immen) bigrepen ha. Syn.
Het niet gepakt hebben op iets (in Kippeveer, 184).

188. Behept zijn met iets,
d .w .z . aan een zedelijk gebrek lijden ; 17de eeuw ook : aan een kwaal, een ziekte
lijdende zijn, waarnaast ook behipt met (of in) iets zijn voorkwam in den zin
van : ergens in betrokken zijn. Men houdt behept (dat voor ons taalgevoel verwant is met hebben, vandaar de spelling behebd) voor een versmelting van m.nl.
beheept (fri. behypt), gekweld door, opgescheept met, 17de eeuw behipt met
of in, betrokken in, en het 17de-eeuwsche beheft = mnl. behacht, verstrikt,
overvallen (door den dood). Zie Franck—v. Wijk, 43 ; Ndl. Wdb. II, 1494 en
vgl. behypt wêze mei kweasprekken.

189. Bekaaid ergens afkomen,
d .w .z . slecht afkomen van iets . er schaap afkomen (Gunnink , 201) ; teleurgesteld zijn ; sedert de 17de eeuw gebruikelijk (Winschooten, 18) . Wellicht is
(be)kaaien verwant aan (be)kauwen, een wisselvorm van (be)keeuwen, dat in
de Zaanstreek (Boekenoogen, 410) gezegd wordt van visschen, die in slecht
water boven komen om lucht. De eerste het. van „hekaaien" moet dan geweest
zijn in zwijm vallen, gaan sterven, in welken zin het in de 17de eeuw ook voorkomt; vandaar in zwakkere opvatting krijgt „bekaaid" de bet. van versuft,
verbijsterd 1 ), verlegen, bedot, teleurgesteld en van zaken: bedorven, verkeerd
(vooral in Zeeland) ; zie voor deze afleiding Ndl. Wdb. II , 1559. Anderen zoeken
verband met het 17de eeuwsche, en ook in de duitsche zeemanstaal voorkomende,
bekaeit, gezegd van een schip , waarvan de voegen door de zonnewarmte loslaten;
ook een schip waarvan de zeilen bij windstilte slap neerhangen (vgl. Ndl. Wdb.
I I , 1 560 ; F . K luge , Seemannssprache 38 ; Franck—v . Wijk , 45 , waar ook gewezen
wordt op het zweedsche illa bekajad. „slecht er aan toe"). Opmerkelijk is het
evenwel dat bekaaien ook voorkwam in den zin van bevuilen, en wij thans ook
zeggen: ergens smerig wegkomen; er bescheten [vgl. Halma, 59: beschijten,
bedriegen; fri. biskiten, bedriegen naast biskiter, bedrieger en biskiterij, bedriegerij; Antw. Idiot. 214: met iets bescheten uitvallen, mislukken; drentsch: beschieten, bemesten, bedriegen, syn. bedrieten (Bergsma, 41); bekakt (Harreb.
TII, 3), fri. bipisse, vuil, belabberd (eig. bevuild; vgl. nog Bruijel, 93: belabere,
beetnemen] afkomen 2 ) . Vgl . verder Halma 64 : bestruiven, bekakken, bedriegen;
Bij Speenhoff II, 90:
Anna Marie, lollige troel,
Als ik je zie mot ik je aaien,
Al je eens wist wat ik gevoel,
Zou je bekaaien,
beteekent bekaaien nog verbijsterd zijn, gek staan kijken.
2) Zie voor dezen overgang van.bevuilen tot bedriegen een artikel in Beitr. XXXVIII,
336 en vgl. Taal- en Letterb. IV, 205-217; Tijdschr. voor T . en L. VIII, 312.
1)
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ook bedotten komt voor in den zin van bevuilen. Voor Zuid-Nederland zie De
Bo, 96: bekaaid, verkeerd, verdraaid, ongunstig, slecht, dronken; in het Friesch:
bikaeid weikomme.

190. Bekaf zijn,
d .w.z. uitgeput, doodmoe, doodaf zijn; 't end in den bek hebben (De Vries, 70);
+ r i . bek-Sf, bek-ou . In de 17de eeuw bestond de uitdr . „een paard den bek afrijden", een paard zoo afrijden, dat het over zijn asem is en van het hijgen niet
meer voort kan, dus afinennen; hieruit ontstond: ;,een paard bekaf rijden",
waarin bekaf den toestand aanduidt, waarin het paard door overmatige vermoeienis
geraakt ; vandaar wederom kreeg bekaf de bet . van „uitgeput door te hard loopen",
,,doodmoe"; eng. beat out. In de 17de eeuw komt de uitdr. o.a. voor bij Voskuyl,
Ouden en Jongen Hillebrant, anno 1663, bl. 33: Dat is bygort ereên, het peert
is, loof ick, beek, of. Zie voor de 18de eeuw S. v. Rusting, De Gehoornde Duvel
met boks-pooten, anno 1704, bl. 87:
Gy heeklaars moet terwijl schier smoren in de stof,
En raakt, al hoestende, schier in u jeugt, bek of.
Vgl. verder Kluchtspel III, 302; Esopet, Hansop, 4: iem. bek af maken; De
misleide poesjes, 8:. iem. bek af helpen; Ndl. Wdb. II, 1562; Tuinman II, 238;
Gunnink, 105; Boekenoogen, 195; Falkl. VII, 35; Mgdh. 247; Lvl. 230; Jord.
122 ; Rutten, 298: den bek afhebben fijn), onmachtig zijn, zijn gezag kwijt zijn.
Vgl. ook het 17de-eeuwsche een paard den hals afrijden, afmennen, d .i. doodrijden, en het Hagelandsch : het vas 1 ) af zijn, gansch machteloos zijn
(Tuerlinckx , 670) .

191. Beklonken zijn,
d.w.z. vastgesteld, beslist zijn, van eene overeenkomst gezegd. Men denke hier
niet aan het klinken der wijnglazen, maar aan beklinken in den zin van vastklinken, bevestigen ; vgl. de zaak is tusschen hen beklonken, waarin klinken eveneens vastslaan beteekent. Zie Noord en Zuid XXI, 443; Ndl. Wdb. II, 1606 en
vgl. het Friesch: 't is biklonken, beklonken of klinsd; eng. to be clenched.

192. Bekocht zijn,
d.w.z. bij een koop bedrogen zijn, een slechten koop gedaan hebben, gesnoten
zijn (17de eeuw), ook fig. In de middeleeuwen kende men een wkw. enen becopen,
in den zin van bij een verkoop winst behalen op iemand, een goeden verkoop
doen aan iemand ; in het passief becocht, duur gekocht, van een zaak, bijv. een
onderneming; becocht sijn, bekocht zijn, met schade koopen, een slechten koop
doen; Mnl. Wdb. I, 811; Ndl. Wdb. II, 1625. Hiernaast in de 16de eeuw het
nu nog in dialect bekende miskocht. zijn ; zie Plantijn : Ick ben miskocht, je suis
trompé de mon achept, fefellit me emptio mea; syn. van aan iets bezet zijn (Winsch.
20) ; fri. bikoft wêze mei of oan. Vgl. een koopje hebben aan iets ; iemand een
koopje leveren of geven, iemand er in laten loopen, dupeeren.
l) Vgl. Aniw. Idiot. 415, waar fas verklaard wordt door keel, strot; Waasch Idiot.
213 a: fas, de twee pezen in den nek, die naar de hersenpan gaan; hij is het fas af,
hij zal niet lang meer leven; vgl. ook aldaar 340 a: kiet (= kuit) af zijn, zeer vermoeid zijn.
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193. Iets bekokstoven,
d.w.z. iets klaar maken, beredderen, bedisselen, bekonkelen. Zie Haagsche
Post, 27 Juli 1918, p. 879: En alsof het gold een vraag die de overgroote meerderheid steeds uitermate weinig belang heeft ingeboezemd, gaat men voort in
het donker alles te bekokstoven; Handelsblad, 7 Juni (1921 (A), p. 1, k. 2:
De buitenstaanders, die af en toe hooren wat de fractieleiders van onzen gemeenteraad zoo onder elkaar bekokstoven; Handelsblad, 25 Nov., 1920 (O.) p. 1
k. 2: Maar wat men werkelijk niet voor openbare behandeling geschikt acht,
zal men wel vooraf weten te bekokstoven of door de sub-commissies laten voorbereiden; De Vrijheid, 15 Febr. 1922 p. 1, k. 2.

194. Zijn bekomst hebben van iets,
d.w.z. er genoeg van hebben, ironisch gebruikt van iets onaangenaams. Het
znw. bekomst, waarnaast mnl. becomte, is afgeleid van het ww. bekomen in den
zin van behagen; het wil dus eigenlijk zeggen : zooveel als iemand behaagt, zooveel
als hij lust. De uitdr. dagteekent uit de 17de eeuw; zie Ndl. Wdb. II, 1624 en
vgl. nog Halma, 51; Sewel, 77 ; fri. ik ha dêr myn bikomst fen, ik verlang daar
niet meer mee te doen te hebben ; ook : mijn geduld is uit . In Zuidndl . kent men
de uitdr. niet in ironischen zin ; vgl. Teirl. 119: zijn bekomste hen, genoeg hebben,
verzadigd zijn, dronken zijn; Waasch Idiot. 100: bekomst, verzadiging.

195. Met bekwamen spoed,
d.w.z. met passenden spoed. Het bijv. naamw. bekwaam heeft hier nog de vroeger
zeer gewone bet. als afleiding van bekomen, dat eertijds passen, voegen (eng.
to become) beteekende . Vgl. ook te bekwamer tijd, dat nog niet in onbruik is
geraakt ; Plantijn : B e qu a m e t ij t, temps oportun, temps convenable, oportunum

tempus.

196. Belam,
d.w.z. waarachtig, zeker; ontleend aan ik ben lam (als het niet waar is), syn.
van ik mag doodvallen als, enz. Zie Tijdschrift XXIX, 98 en Landl. 306: Ja,
mensch : da kreng is nou belam toch al twintig.... en dat laat z'n moeder maar
darre en zwoege; Het Volk, 10 Oct .1913 p. 5 , k . 2: En ik moest bij lam bekennen
veel van wat-ie zei was waar; Boefje, 197: 't Jog is dronke, belam as 't nie waar
is; S en S.: Dat leve dat jullie leve, da's toch ooJ maar narigheid, en daar heb
'k belam me te doen.

197. Belazerd,
in de uitdr. belazerd zijn, d.i. gek zijn; eig. aangetast zijn door de lazarusziekte,
de melaatschheid ; mnl. belasert was synoniem van besiect, fri. bisiucht, zaansch
besjoecheld (Boekenoogen, 55), getikt zijn. Zie Ndl. Wdb. II, 1682 ; fri. bilazerd;
Molema, 501; Opprel, 46 b; Gunnink, 105: belázen, bedriegen; Bruijel, 93;
v. Schothorst, 104. Vgl. ook de verwensching krijg 't apelazerus, 't lazerus,
't lazerusklap, de ziekte, syn. van krijg de dood, 't spit, 't koliek, de kippenkoorts,
de kouwe koorts, de slingerschijt (zie Lvl. 119), de krenk (zie Ghetto 2 , 32), de
dalles (armoede), enz.
Synoniem van ben je belazerd is bedonderd, bebliksemd (Boefje, 175) , betoeterd (De Vries, 64 ; Bergsma, 44 ; Boekenoogen, 59), beduiveld, fri. bitabberd,
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besassefrast, eig. heb je een venerische ziekte, die door sassafras genezen werd?;
besodemieterd (zie 11lgdh, 304), besausnegerd (zie ford. 216 ; 276 1 ) -, gron. bist
besoaksemd (o .a. Groningen IV, 196) ; belatafeld (vgl Köster Henke, 8 ; Jord.
400 2 ) ; ben je (nou) van God verlaten (zie Mgdh . 187 , 280 ; Prol . 7 ; Falkl . V,
55) ; besanikt (in Jord. II, 360) ; besalamanderd in Nkr. VII, 31 Mei p . 6) ; betoeterd (o .a . Schakels, 31), bekokmeeuwd (V . Dale) . Iemand belazeren beteekent
iemand beetnemen, bedriegen, iem . bedonderen (zie Lvl. 110 ; Boefje, 168 ; Kmz.
178; 395; Nachtk. 114, enz.).
Andere uitdrukkingen ontleend aan den naam Lazarus zijn : hij is Lazarus,
d .i. stomdronken (zie Köster Henke, 39 ; Kmz. 58 ; Landl. 32 ; Twee W. B. 96;
Nachtk. 54 ; Nest. 76 ; Zandstr. 83) en lazerus bezeupen (in Zoek. 234) ook melazerus
(in Ghetto 2 , 12, 15), waarbij gedacht kan worden aan Lazarus als den tijdelijk
doode, later herrezene ; (niet) Lazarus zijn, (niet) ongevoelig (17de eeuw lazerig),
suf, idioot zijn 3 ); lazerhond, lazermakkero (scheldwoord o.a. Kmz. 23; 375)
naast makkero, fr. maquereau, koppelaar, bordeelhouder (zie Kmz. 181, 187,
304, 505, 362) ; lazersteen (Kmz. 304; Diamst. 26), waarnaast ook de ww. lazersteenen of lazeren, zaniken, syn. van bliksemsteen, dondersteen (Dsch. 68 ; Nw
School, VIII, 215 ; Jord. II, 8 ; D. H. L. 11; Nest, 39, 118), f likkersteen (Nest,
34), lazerstraal (Kmz. 375), syn. van lamstraal (Slop, 32; Kmz. 207; Diamst.
109; Nachtk. 23). Iemand lazeren, trans. iem, smijten, donderen (vgl.
God zal 'm lazeren (Kmz. 23); intr. vallen: Lazer jij dood voor mijn part! (Diamst.
210). - Iemand op zijn lazerij komen, voor zijn lazernis (laarzenis) krijgen;
op zijn lazerus, lazerij (Boefje, 20), lazer, lazerement krijgen, waarin lazerij eigenR

lijk beteekent melaatschheid , daarna het door ziekte besmette lichaam, en dan
het lichaam in 't algemeen 4 ), syn. van iemand op zijn donderement (zie Nest,
35 ), zielement (zie Jong. 193 ; Nest. 34 ; Boefje, 40, 56 ), bliksem, donder, flikker,
mieter, sodomieter komen of slaan.

198. Iemand belezen,
d.w.z. hem bezweren, overhalen; eig. een tooverformulier over hem lezen, hens
betooveren, bezweren, fr. exorciser ; mnl . enen belesen ; Plantijn : B e i e s en,
coniurer par lecture, exorcizare, lectione adiurare. Ook in de 17de eeuw zeer
gewoon; vgl. Huydecoper, Proeve, III, 34-36. Zie voor dergelijke formules
Ons Volksleven III, 50 en 61 5 ) ; en vgl. in denzelfden zin iemand bespreken;
fri . bisprekke naast bilêze (Molema, 31 b ; Bouman, 8) ; hd . einen besprechen,
1) Vgl . Sausneger, eig. Curacaosche neger (Gron . 96 ; Jong, 111) ; (ke)sauss r.
mangelen of kesausies (zie o.a. Leersch . 152, 161) , amandelen uit Curaçao.
2) Vgl. ook Nw. School I, 157; V, 210; Nkr. II, 13 Sept. p. 2; 11 Oct. p. 2;
III, 30 Mei p. 2; IV, 3 Juli p. 2; 16 Oct. p. 2 Twee W. B. 174; Lanal. 194: 't Karn
me niks verlaaitafele; M. de Br. 45: Je staat me toch niet te belatafelen? Dit grappige belatafelen is een vervorming van belazeren. Zie over zulke eufemismen K. Nyrop.
Gramm. Hist. 4, § 370;
3) Noord en Zuid XXVI, 229; Ndl. Wdb. VIII, 1195-1197.
4) Vgl. in 't hd. Kleckslein, verrader; Schmierstein, iemand die op den uitkijk

staat (Gunther, 67) .
5) Noord en Zuid, XXI, 95.

61 Zie ook nog De Cock, Volksgeneeskunde in Vlaanderen, bi. 359 i.v. aflezen;
Studien, 253; Verdam in de Mededeelingen van de Maatsch. der Ndl. Ltk., 1901, bi.
9-11; Zeitschrift f. D. Altert. LIII, 143 vlgg.
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berufen, beschreien; eng. to spell from (ook in gunstigen zin) en het zuidndl.
(een ziekte) aflezen (De Bo, 30 b ; Teirl . 31 ; Antw. Idiot. 136) of overlezen (Antw.
Idiot. 924), mnl. overlesen, een gebed over iemand of iets uitspreken; vgl. ook
lat . incantare en het fr . charmer, afgeleid van het lat . carmen, lied.

199. Belhamel.
In eigenlijken zin is een belhamel een hamel (schaap 1 ), die met een belletje
om den hals, aan het hoofd van de kudde gaat ; bij overdracht en vergelijking:
een aanvoerder bij een oproer, een haantje de voorste, een baldadige jongen;
hd. Leit-, Bellhammel ; eng. bellwether (ook in gunstigen zin) . Vgl. reeds Kiliaen,
die het vertaalt door vervex sectarius, dux gregis, per metaph. coryphaeus; Servilius 2* : hy is den bel-hamel, caput, waarvoor men bij Sart. II, 2, 35 leest:
ghy syt hier bellaert, tu huius rei caput es; IV, 74: 't Katteken zijn, de Bel-hamel
veesen, de eo qui certos omnes vincit ac superat. Zie verder het Ndl. Wdb. II,
1723 ; Harreb. 1, 45 b; Woeste, 26 a en vgl. het fri. belhammer, dat ook voorkomt in den Gew. Weuw. III, 69. In het Land v. Waas is een belhamel iemand,
die te luide spreekt of roept (Waasch idiot . 101 b) .

200. Belofte maakt schuld.
Een reeds in den Saksenspiegel voorkomende gedachte „wye ycht. ...
lovet, dye sal yt gelden". Oorspronkelijk waarborgde niet elke belofte de nakoming. Dit gold alleen van de vormelijke belofte. 2 ) De uitdr. komt verder voor
in het Mnl. loofte maket schuit ; alle gelofte is scout ; belofte es schuit ; voorwaerde
dat es scult ; bij Goedthals 11: Ghelofte maect schuit, après avoir promis, faire
le faut ; Prov . Comm . 460: Loefte maect schuit, jus est itnplere promissa decentia
vere. Zie verder Bebel no. 291; Spieghel, 276 ; Hooft's Brieven, 222 ; V. d. Venne,
195: Belofte eyscht voldoeningh; Van Effen, Spect. IX, 148; Harreb. I, 46 a.
Voor de toevoeging „en die 't niet doet die krijgt een bult" zie ook Antw. Idiot.
315; Teirl. 121 en Waasch Idiot. 151 b; fri. bilofte makket skild; fr. chose promise, chose due ; hd . Gelubde macht Schuld (Wander I , 1540) ; eng . promise is
debt (Prick) ; nd . Verspraken maket Schuld (Jahrb . 38 , 162) .

201. Een bengel van een jongen.
De oorspr. bet. van bengel is stok, knuppel en vandaar bij overdracht een
lomperd, gemeene kerel, deugniet, guit; vgl. een vlegel 3 ), bonk, knoet, knevel,
schoft, een gaffel van een jong (Bergsma, 117) ; het mnl. en 17de eeuwsche schudde
(gaffel, schurk) en het 17de-eeuwsche loer (zie iem . een loer draaien). Vgl. Draaijer,
7: 'n Hele bungel van 'n jonge, een plompe, groote jongen; fri. in bingel; hd.
Pin Bengel ; en zie Ndl. Wdb . II , 1797 ; Franck--v . Wijk, 49 . Gelijksoortige
beteekenisovergangen vertoonen ook Limb. prengel, dikke knuppel, stevige
jongen; het fr. palot, schop, spade; lomperd, vlegel; nd. slêf (fri. slêf), lepel
en lummel ; hd . Hunke, been en schurk ; Fliitz, vlegel en lomperd (zie Kluge
Wtb. 7 139). Vgl. no. 220.
1)

2)

Vgl. Noord en Zuid, XXIX, 526.
Zie Fockema Andreae in de Mededeelingen van de Maatsch. der Ndl. Ltk. 1897-

1898, bl. 106 vlgg.

3) Of moeten wij , met R . A . Kollewijn, een overdracht aannemen van den naam
van een door iemand gebruikt werktuig op hem zelf ? Dus hier op dorschvlegels hanteerende
boeren? Vgl. bijltje, scheepstimmerman. Zie Taal en Letteren XI, 278.
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202. Benjamin,
d.w.z. de jongste zoon, aldus genoemd naar den jongsten zoon van Jacob; ook
de lieveling van vader en moeder, de frul of 'et febbeken, zooals de Antwerpenaars
zeggen. Zie Laurillard, 5; Zeeman, 71 en Antw. Idiot. 415; 435 1 ). Ook in het
fr. en hd. wordt Benjamin in dezen zin gebruikt.

203. Geen (flauw) benul hebben van iets,
d.w.z. geen begrip van iets hebben, geen grint van iets hebben, zooals in de
Zaanstreek gehoord wordt ; vandaar : een onbenul of onbenullig zijn, onbeteekenend, niets waardig zijn. Vroeger zeide men niet „benul", maar belul hebben,
welks afleiding nog niet voldoende verklaard is. 2 ) Bij Weiland staat het nog
niet opgeteekend, en nog in het midden dezer eeuw gold de oude vorm, blijkens
het welbekende gedichtje uit „Braga" : „Tu Nabes nulluur i,'a& nullum belullum,
nulluur belullum de artibus". Zie het Ndl. Wdb. II, 1809; Lvl. 245; Falkl.
VI, 35; Harreb. I, 46 b; Ten Doornk. Koolman I, 147 a; Eckart, 42; Molema,
29 a ; Galleé, 4 b ; V. Schothorst, 104 ; Bruijel, 93 ; Gunnink, 106 en Taalgids
I, 105, waar als Noordholl. wordt opgegeven : hij is zijn belul kwijt; hij heeft
er geen belul van; fri. hy hie gjin bilul (of binul, bewustheid) mear. Vgl. ook
hij was heelemaal van zijn benul 3 ) ; het benul missen om iets te doen (Jord. 175) ;
zonder benul zijn (Lvl. 313); slijtage aan 't benul.

204. Beter benijd dan beklaagd.
Deze zegswijze is bij ons opgeteekend in de 16de eeuw. Wij lezen ze bij
Campen, 70 : Beter benydet dan beclaeget ; Servilius, 161* : 'tIs beter benydt, dan
beclaecht; zie verder bij Spieghel, 276; Mergh. 4; Cats I, 504; Vondel, Jeptha,
vs. 602: 't Is beter zoo benyt, dan droef beklaeght ; Coster, bi. 512: Alst Godt
behaecht, ist beter benijt dan beklaeght; Huygens, Korenbl. II, 334;
Jan was eens arm, en wierd beklaeght;
Nu siet hy sijn geluck benijden,
En seght seer wel, als 't God behaeght,
't Is beter nijd als nood te lijden.
1) Bij Harrebomée I, 47 a lezen we : ,,Daar kwam een stuk vleesch op de tafel
van Benjamin", welke zegswijze hij wil afleiden van Gen. XLIII, vs. 34. De bedoeling
is evenwel „een groot stuk vleesch", zooals blijkt uit Molema, 28, b : Benjamin, in iets,
dat men beschrijven wil als zeer, buitengewoon groot, enz.: 't Was 'n oal van wat
benjemin, zooveel als: wat ben je me; en uit Bouman, 114: „Hij wordt me een kerel
watbenjemen; dat is me een gebouw watbenjemen;;" Draaijer, 44: 'n Stück vleis vanwoar-bi-min. Hieruit blijkt tevens dat Benjamin eene verbastering is van benjemin, benjemen, dat zelf eene onvolledige uitdr. is voor: wat ben je groot, zooals men kan opmaken
uit de Lyste van Rariteiten, bl. 123: Acht ponden metworsten, twee Spaanse radijsen,
met een saussyse broot (wat ben je me groot) ; vgl. ook Brieven van Betje Wolff en Aagje
Deken , 60 : En ik malloot, als ik ben, kreet wat -ben je me ; 114: En zulverde beugeltas,
wat ben je me op zy! De uitdr. is te vergelijken met: een slag van heb ik jou daar (M.

de Br. 1241, van klinkluur, van raakum (Jord. 403), van raak (Uit één pen, 49), van
lik-me-ves (of vessie, zie Kmz. 148 ; 238) . van komsa, fr. comme pa (vgl. Nest. 55 : Een
klein heertje met een neus van komsa) en dergelijke.
2) Zie Franck—v. Wijk, 49.
3) Zondagsblad van Het Volk, 8 Febr. 1913.
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Vgl. nog Harrebomée I, 245 b; M. de Br. 49; Waasch Idiot. 103 a: 't Is beter
beneden (soms benijd) als beklaagd; Teirl. 123; fri. better binyd als biklage. In
de klassieke oudheid komt ze reeds voor bij Herodotus ; zie Erasmus cLXBVti ;
eng . better (to be) envied than (to be) pitied ; hd. besser beneidet als bemitleidet
(beklagt) ; fr. mieux vaut faire envie que pitié.

205. Iets te berde brengen,
dial. iets te berde brengen, w.z. met iets voor den dag komen, iets aanvoeren,
t.w. als voorbeeld, als bewijsgrond, als verontschuldiging; te berde komen,
ter sprake komen; in het Land v. Waas ten berde kommen, te voorschijn komen;
fri. to boerde komme, terecht komen. In welken zin berd hier moet worden opgevat,
is niet zeker; wellicht in dien van plank, tafel; vgl. in de middeleeuwen up bordt
brengen (Froissart), het hedendaagsche wat verder te berde zal worden gebracht
in aankondigingen van verkoopingen, en de uitdr. „iets ter tafel brengen'.
In de 17de eeuw werd ook in dezelfde bet. gezegd iets op het Bert werpen (o.a.
bij Ogier, blz. 222), dat thans nog in Leuven bekend is. Daar in de 17de eeuw
te berde (borde) brengen veelal gebruikt werd voor opbrengen, betalen, zou men
er toe kunnen komen berd op te vatten in den zin van de tafel, waarop de koopman zijne waren uitstalt en verkoopt, welke bet. dit woord in de latere middeleeuwen ook bezat; zie Stallaert I, 189 a; Winschooten, 25; Ndl. Wdb. II, 1845;
III, 520.

206 , De berg heeft een muis gebaard,
d.i. wat veel beloofde is op niets uitgeloopen, eene navolging van Horatius (ad
Pison. 139) : parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (ontleend aan een fabel
van Phaedrus, 4, 22), dat herinnert aan het Grieksch C^otw i' 000c, rÓ Ô'
ErE E , Ivl'. Zie Cats I, 522: Het baren van bergen komt uyt op een muys; De
Brune, 229: 't Schijnt dat berghen zullen baeren, en daer zal een muys uyt-varen;

Tuinman I, 88; 273; Harreb. I, 47 b; III, 124 a; Ndl. Wdb. II, 1865; Buchmann, 389. Vgl. fr. la montagne a enfanté une souris; hd. der Berg hat eine Maus
geboren ; eng . the mountain has brought forth a mouse ; zie voor andere talen

Wander I, 313.

207. Als de berg niet tot Mohammed wil komen, dan moet
Mohammed naar den berg gaan.
Men bezigt deze woorden, wanneer iemand niet zeer toeschietelijk is, niet
wil toegeven en men zelf dan maar de minste wil zijn. Volgens de legende (die
een louter verzinsel is) zou Mohammed een berg bevolen hebben tot hem te
komen ; toen deze evenwel onbewegelijk bleef staan, zeide hij : Welnu, berg!
aangezien gij niet tot Mohammed wilt komen, zal Mohammed zich tot u begeven
(Woordenschat, 753 ; Buclimann , 323) . Vgl. dit verhaal in de 18de eeuw bij J.

Nomsz, Mengelwerken, Amsterdam, 1782, bl. 233 (zie Nav. XXI, 267; Harreb.
III , XLIII ; Ndl. Wdb. II, 1865) . In het lid. wener der Berg nicht zum Propheten
kommen will , so muss der Prophet wohl zum Berge gehen ; eng. if the mountain wilt
not come to Mahomet, Mahomet must go to the mountain ; ook in de Bukowina en
Galicie : der Berg kam nicht zu Mohammed, so kam Mohammed zum Berg. 1 )
1) Zeilschrift des Vereins für Volkskunde XIII, 79.

82

208. Iemand gouden bergen beloven,
ee^ie vertaling van het lat . montes auri polliceri, dat bij Terentius, Phorm . 1,

2, 18 voorkomt (vgl. Journal, 249; Büchmann, 359). De zegswijze dateert bij ons
uit de 16de eeuw. Zie Van Lummel, 135: Men beloofde hun berghen van gout,
d .w .z . stapels, hoopen goud . Voor andere plaatsen zie het Ndl . Wdb . II , 1866
en 1748 ; vgl. fr . promettre u q qn . des monts d'or; promettre monts et merveilles ; hd.

einem goldene Berge versprechen ; eng . to promise a p . whole mountains of gold.

209. Bergen en dalen ontmoeten elkander niet, maar men schen wel.
Men bezigt deze zegswijze bij een zeer onverwachte ontmoeting. Ze komt
hij ons eenigszins anders voor in de 17de eeuw bij De Brune, 224:
d' Fin mensch den ander wel ontmoet,
Dat ghcen gheberght' of heuvel doet.
Huyghens, Hgfw. 645: Daer moeten sich, niet Bergen, maer menschen als mijn
Bergh ; V . d . Venne, 195: Menschen gemoeten malkanderen meer dan de vaste
Bergen ; Gew. Weuw . III , 17 : Huizen en boomen ontmoeten den ander niet, maar
n_eiischen wel; Esopus, Het Crernoneesche Vreugdevuur: Immers is 't waar, dat
be rgen , en daalen malkander niet ontmoeten , maar menschen al . Tuinman II,
102 citeert haar in den tegenwoordigen vorm : Bergen en dalen ontmoeten malkunderen niet, maar wel menschen; dit zegt men van zulke, die malkanderen
onverwacht in vreemde gewesten bejegenen en aantreffen; Sewel, 572: Bergen
ontmoeten malkander nooit, maar menschen somtyds . Vgl . verder Harreb . I, 47
b ; fri .: Bergen mette in-oar net, mar minsken wol ; ook Antw . Idiot. 1228: Boomen
komen malkanderen niet tegen, maar menschen wel (zoo ook hij Rutten, 35 b;
Tuerlinckx, 614); Waasch Idiot. 646 a: Bergen komen malkander niet tegen,
maar menschen wel, ik zal snij wreken ; evenzoo bij Teirl. 126 in den zin van:
,.wij zullen malkaar nog wel ontmoeten en dan zullen we eens voor goed afrekenen'' . De zegswijze is in vele talen bekend ; ook in het Arabisch en onder de
negers in Suriname en de Deensche Antillen; vgl. D. C. Hesseling, Het Negerhollands der Deensche Antillen, 130: Bergi mit bergi no kan tek, ma twee mens
sal lek; 'ander I, 312; 313. Vgl. fr. il n y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas; hd. Berge kommen nicht zusammen, aber Menschen wohl.

210. Berouw komt meestal te laat.
Deze gedachte wordt in de 17de eeuw aangetroffen bij Brederoo I, 130, 756:
Het spa-berouw doet selden baet ; De Brune, Bank. 2, 100: Berouw te laet, en
doet gheen baet ; Willem Leerend. IV , 7.2 . Bij andere of dezelfde schrijvers wordt
d]; ineening verkondigd, dat berouw nooit te laat komt; vgl. Gruterus I, bl.
9 f : Berou quarxi nuit te laat : De Brune, 493: Bernuw quam nimmermeer te
laat. Zie Harreb. III, 124.

211. Iemand een beschuitje geven ; zie; iem. een muilpeer

geven.
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212. Zijn beslag krijgen,
d.i. zijne voltooiing krijgen, tot stand gekomen zijn; sedert de 17de eeuw zeer
gewoon, ook van stoffelijke zaken. Het znw. beslag is in deze uitdr. eene afleiding van het wkw. beslaan, dat in de middeleeuwen o.a. beteekende „inrichten",
„ordenen'; zie Ndl. Wdb. II, 2027; fri. syn bislach krije.

213. Zich beslapen op iets,
d .w .z . een nacht laten voorbijgaan, voordat men een besluit neemt ; mnl . en
thans nog in Zuid -Nederland slapen op iets ; vgl . het lat . in nocte consilium.
Bij Goedthals, 39 : Ick salder op slapen, la nuict donne conseil. Doch bij Campen,
12 : Wy willen ons te nacht daer op beslapen; bl. 110: Wy willender ons op beslapen.
Zie verder Suringar, Erasmus XCIV ; Ndl. Wdb. II, 2080 en Idinau, 270:
Als iemant seght, ick sal-der op slapen,
Dat is, ick sal my daer op be-raden,
De nacht leerdt raedt in stillicheyt rapen,
S' daeghs zijn der menschen sinnen ver-laden.
Goeden raedt is moeder der bester daden.
Vgl. fri. him besliepe op; fr. consulter soit chevet, son oreiller, son bonnet de nuit;
la nuit porte conseil ; hd . sich über etwas beschlafen ; eng . to take counsel of one's
pillow ; to consult one's pillow ; to sleep upon (over, on) a matter.

214. Bestand zijn (tegen),
d.i. tegen iemand of iets kunnende standhouden, er tegen opgewassen zijn. Het
bijv. naamw. bestand is eene samenstelling van be (toonlooze vorm van bi) en
het znw. stand, toestand, gesteldheid, staat, zoodat ,,bestand zijn" eig. wil
zeggen „in staat zijn", „toereikend zijn" (vgl. hd. im Stande sein), waaruit
zich de tegenwoordige beteekenis heeft ontwikkeld. Zie Ndl. Wdb. II , 2111,
waar ook plaatsen uit de 18de eeuw zijn medegedeeld, en vgl. Halma, 62;
Bestand, bekwaam zijn om, être suffisantt pour, être capable de; Sewel, 97:
Hy is niet bestand om dat te doen, he is not able to do that; Men
denkt nu tegen de vyanden bestand te zyn, they reckon now to be
a match for the enemies; in het fri. bistán, bestand weze tsjin.

215. Ten beste geven.
Eig. geven tot iemands best, voordeel; iemand iets schenken 1 ) ; mnl. enen
iet te goede doen. Kiliaen: Ten besten g h e v e n , dare in sumptum, largiri in
symbolam vulgo in antipodium dar.e; dus : in het gelag geven; Plantijn : Ten
besten geven, donner quelque gratis pour bon, ou à l'avantage, aliquid in
commune dare, honorarium dare; hd. jem. etwas zum besten geben. In de 17de
eeuw beteekent iets ten beste geven ook iets als prooi, buit, prijs overgeven. Vgl.
ook het fri. to bêste ; der wier net to bêste, daar was niets in voorraad; to beste
sprekke, in iemands voordeel spreket.

1) Vgl. het mnl. dat beste, wat goed voor iemand is, iemands geluk, voordeel,
belang; Hooft, Warenar vs. 231: Daer en zit niet ten besten; en vs. 176: Adieu, t' uwen
besten, vaert wel.
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216. De bestekamer.
Deze sedert de 18de eeuw gebruikelijke benaming voor het geheim gemak
(vgl. mnl. heimelicheit; fr. commodité, Iieu d'aisance), het geriefke (17de eeuw 1 )
is geen verbastering van het mnl. basse camere, lat. camera bassa, ofr. chambre
basse, eig. benedenkamer, maar een ironische benaming van wat men in de 17de
eeuw ook „het kasteel van Poortugael'' of het salet 2 ) noemde 3 ) . Als afkorting
zegt men ook : de beste, evenals men vroeger sprak van stille (waarvan ons stilletje)
en cleine voor stille of kleine kamer; vgl. ook het secreet (reeds in het Mnl. van
het ofr. secret) en het privaat (reeds in het Mnl. 4 ). Zie verder bij Tante Meyer.

217. Iemand iets betaald zetten.
Dat wil zeggen iemand iets vergelden, inpeperen ; eig . iemand zoo zetten,
in zulk een toestand brengen, dat hij betaald is ; vgl. het zeeuwsche , ,iemand
beschaamd zetten". In het mnl . enen sijn payement geven ; enen payen ; enen
(sware) betalen, iemand duchtig onthalen, hem pijn aandoen, iets vergelden
(ook 17de eeuw en thans nog in het Friesch : ik scil dy bitelje, ik zal je wel krijgen!) ;
den coop ontfangen, de koopsom ontvangen, krijgen wat men verdient, iets bekoopen ; enen iet vercoopen, iemand iets betaald zetten ; enen sijn travers (tol) betalen;
enen finen, en het tegenwoordige met iemand afrekenen of zooals men in ZuidNederland wel zegt, met iemand aftellen (Schuerm. 12 a). Bij Campen, 95 komt
nog voor: het wil hem noch een mael betaelt worden, maar in de 17de eeuw vinden
we de hedendaagsche uitdr. o.a. bij Hooft, Brieven, 472; Vondel, Maeghden,
1411; Jeptha, 557; verder Van Effen, Spect. III, 224 enz.; vgl.. fr. faire payer

qqn; hd. einem etwas heimzahlen; eng. to pay one home.

218. Iets beu zijn,
d .w .z . er genoeg van hebben, iets moe zijn ; mnl . mi heeft boy, ik ben beu van;
oorsprong onbekend. Kiliaen vermeldt: Bo, satur, oppletus, obrutus cibo, potu;
doch in de 16de eeuw is ook beu niet onbekend, blijkens Spieghel, Hertspieghel,
6, vs. 498: Bue van boekwey koeken. Zie ook Brederoo, Angeniet, vs. 664 en
Halma, 66: Ik ben zalm moe en beu gegeten; zoo ook bij Sewel, 103: Ik ben
die kost moe en beu gegeeten, ik ben 'er zat van. Ook in Zuid-Nederland : Iets
beu (of boi) zijn gelijk koude pap (Antw. Idiot. 267 ; Teirl . 134 ; Waasch Idiot.
108 b; Joos, 12), waarvoor men in het Hagelandsch en Antwerpsch zegt : iets
dooretig zijn (Tuerlinckx, 139 ), en in het Haspengóuwsch : iets geus zijn (Rutten,
79 a 5 ) . Vgl. verder Loquela, 53 : beug; 54 : beun; Hoeufft, 60 ; Gallee, 5 b en
het fri. ba of beu wêze , dat ook in Groningen bekend is (Molema 15 a) ; Ndl.
Wdb. II, 2262; Franck—v. Wijk, 56.
1)
2)
slett.
3)
4)
5)

Huygens, Trijntje Cornelis (editie Eymael), vs. 352 (= Worp V, 61 vs. 352).
Vgl. Worp V, 56, 200: T siet hier wat slordighjes, en 't ruijckter wat .na 't
Zie het afdoende betoog van D. C. Hesseling in het Tijdschrift XVII, 292-297.
Zie Mnl. Wdb. VII, 943; VI, 697.
Zie ook Ndl. Wdb. IV, 1884.
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219. Dat kan niet door den beugel,
d.w.z. dat kan er niet door, dat kan niet geduld worden, dat is niet naar behooren. Onder den beugel moet men verstaan den ring, waardoor in sommige steden
de honden gehaald werden ; konden ze er niet door, dan mocht men zulk een
hond niet houden. Zie Taal en Letteren I, 62; Ndl. Wdb. II, 2267; XIII, 496;
Westfri. Stadr. II, 211: Soo en moeter niemant honden houden, uutghenomen
cleyne honden die door een voetyser van een zadel (dus een beugel) moghen;
II, 265: Niet groter (honden) te houden, dan die door den boghel moghen ; R.
v. Hulst, 68, 48: Niemant en sal honde houden sy en waren so cleyne, dat sy
moghen crupen dore eenen steghereep (stijgbeugel).... oft het en waren jachhonde ofte bandehonde (bindrekel, die aan den ketting ligt) ; Rechtsbr. v. Amtterdam, 34: Nyemant en moet honde houden binnen den veyhede, zy en moghen
duer den rinc van der kercduere an den toirne ; ook bl . 220 ; 231; enz . De
uitdr. komt in de 17de eeuw zeer dikwijls voor. Vgl. Winschooten, 23: Dat
wil niet wel door de beugel, -dat is, wij konnen het niet krijgen naa onse sin;
zie ook bl. 399; Brederoo, Moortje vs. 662: Dat mach niet door de bueghel;
Malle-Waegen, 116; Tuinman I, 267; Van Effen, Spect. VIII, 7; IX, 150;
X, 78 , enz . In het fri .: It kin net troch de bugel (of de mësken, de mazen) ; Land
v. Waas: Dat kan door de spil niet, dat is onmogelijk.

220. Een beuker van een jongen.
Onder een beuker verstaat men in eig . zin een klopper, een stamper, een
werktuig om vlas, koren te dorschen, mal . boker, fri .: beuker ; vandaar bij
overdracht „een kleine, stevige jongen"; vgl. no. 201 en zie Ndl. Wdb. II,
2273; Molema, 33 b: beuker = kleine jongen; fri. lytse beuker, kleine jongen;
oostfr. botel, kleine jongen; neders. boete'l, korte knuppel. Ook heeft het de
bet. van „een sterke jongen" (eig. een die er op beukt?), in welken zin het
voorkomt in de Brieven van Abr. Bl. I, 70: Een jong Kerel, die als een gezonde,
sterke Beuker van een jongen naar de studie ging. Zie Boekenoogen, 60 ; Bou`man 9 ; De Vries, 64 en vgl. nog Halma, 110: Een deuvik, tap in eene ton,
kort t'zamen gedrongen mensch.

221. Een beunhaas,
d .w .z . een knoeier, iemand die zijn vak niet verstaat ; een krabber (Antw .) ;
nhd . bóhnhase, dat uit het Nederduitsch is overgenomen, waarin het in de l6de
eeuw voorkomt als bonehase . Ook was aldaar bekend een wkw . bonehasen, d .w .z.
geen lid zijn van Benig gild en toch een gildenering of gildeambacht uitoefenen,
in welken zin het in de 17de eeuw in het Nederlandsch dikwijls voorkomt 1 ).
Vgl . ook Halma , 67 : Beunhaas of B e un a a s word t' Amsterdam van den
geenen gezegd, die, geen gezworen makelaar zijnde, zig evenwel met koopsluiten
bemoeid. B e un h a a z e n, exercer un métier ou quel que autre profession sans y

1) Zie Winschooten. 23 en A. J. M. Brouwer Ancher, De Gilden, 172 vlgg. In
het Westphaalsch bet. bönhasen auf verbotenen wegen gehen; vor der ehe mit der braut
vertrauten umgang haben.
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être admis. De eerste beteekenis is die van kat (zie Gallée, 6 b; Molema, 33 b;
Bergsma, 26 ; vgl. ook in dezen zin duitsch dial . dachhase, ndl. dakhaas en balkhase, drentsch balkenhoaze, ook fig. van iemand, die overal den neus insteekt;
gron . balkhoas ; fri . balkhazze) en daarna handwerksman , die , omdat hij geen
meester is, als zulk een haas op den zolder (dial. beun) vlucht om daar te werken.
Zie Ndl. Wdb. II, 2278; Franck—v. Wijck, 57 1 ).
Het woord moet dan uit het Nederduitsch in het Ndl. zijn doorgedrongen,
evenals het dit in 't Hd .. , Deensch en Zweedsch heeft gedaan. Door Hoeufft,
61, wordt beunnaaijer in denzelfden zin opgegeven, terwijl Bouman, 1.0, beunhaas
verklaart door opklopper, handlanger, knecht.

222. De beurs snijden,
d.w.z.'zakkenrollen; eig. de beurs afsnijden. De uitdr. bewaart eene herinnering
aan de vroegere gewoonte van de beurs niet in den zak, maar aan een riem of
een koord te dragen, die bevestigd was aan een leeren band, welke om den middel
zat of in de mouw verborgen was. Vgl. het mnl. een tronkeborse (mnl. tronken
= knotten, afhouwen), borsen sniden of budel sniden; borsesnider, beurzesnijder 2 ),
dat . ook in Zuid-Nederland bekend is, blijkens Teirl . 200 ; Waasch Idiot. 136 a:
borzensnijder, zakkenroller ; loopen gelijk een borzensnijder, zeer rap ; oogen gelijk
een borzensnijder, doordringende oogen.
Hiernaast kende men in de 17de eeuw ook iemand de beurs of den aap
lichten 3 ), waarin ,,lichten" moet worden opgevat in den zin van ontheffen,
verwijderen, wegnemen; vgl. in de middeleeuwen enen iet lichten, iemand van
iets ontheffen (Mnl. Wdb. IV, 479). Vgl. Ndl. Wdb. II, 2283; VIII, 1975; lat.
zonarius sector; fr. couper la bourse
qqn; hd. den Beutel schneiden; eng. a

a

cut-purse; a purse-cutter.

223. Met gesloten beurzen betalen,
„doordat nl. in iemands rekening met iemand anders debet en credit gelijk geacht
worden"; iets tegen wat anders ruilen. Zie llalma, 67: Met geslootene
beursen betaalen dat is, niet ruilen of anderzins zonder geld uit te schieten,
payer sans bourse délier; vgl. Tuinman I, 323 ; Willem Leevend VI , 372 ; het fri.
mei de ta-pong bitelje ; Antw. Idiot. 480; Waasch Idiot. 252 a; De Bo, 654 a:

Met geloken beurzen betalen; Ndl. Wdb. II, 2200; 2283.

224. Iets bewimpelen,
d .w .z . iets bedekken, verbloemen , bemantelen (hd . bemiintel n) ; eig . niet een
wimpel (sluier; ofr. guiinple ; fr. guirnpe) bedekken . Vgl . het mnl . bewiinpelen,
onimewimpelen, verwintpelen, sluitren, herlekken, omhullen, vermommen, en
in fig. zin Revn. II, 4194: ,,(Die) een logben wil visieren (verzinnen)... , ende
so bewimpelen (inkleeden), daer niense hoort, met doeken die hi daer mn wint,
dat mense voor die waerheit mint"; Mnl. Wdb. 1, 1221 ; Plantijn.: Bewi rnpelen,
1 ) Zie voor liet hd. Zei i•schri f 1 î. 1). W ort forsch u.tnq VIII, 191 ; Kluge, W ib . 63
en vgl . voor een soortgelijke overdracht. tid l . boekenworin , lid . L esedachs .
2)

Mnl. Vdb. VI1I, 1414 ; I, 1385 en 271 ; VIII, 71.4.

3)

I-íuygens, Hofwijck vs. 1823: Ic1 tasten ini men Back, iek vond men Beurs elight.
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voiler, desguiser, ou feindre, velare, velo contegere, vel fingert ; en vgl. Vondel's
Jeptha vs. 1585: „Eer men 't lijck verbrant, dat zy 't in pluimaluin met haere
hant bewimpelen", waar het nog in den zin van „bedekken" voorkomt. Zie
verder De Jager, Frequ. I, 903; Latere Versch. 189; Ndl. t Jdb. II, 2423; 1131.
Vandaar onbewimpeld, zonder er doekjes om te winden, onverbloemd, onverholen, zonder bewimpeling (16de eeuw).

225. Nieuwe bezems vegen schoon.
Dit wordt gebezigd in toepassing op hen, die nog korten tijd in dienst zijn
en hun plicht nauwgezet waarnemen; nief meisens dienen goed (Antw. Idiot.
1648). Vgl. Werner, blz. 73: Pulverulenta novis bene verritur area scopis; bl.
74 : Quam bene, quam munde scopa nova purgat abunde ; Bebel no . 280: Dicunt
nostri : Novam scopam bene purgare et verrere domum : sic novos servos in principio bene servire. Voor de 16de eeuw vgl. Prov. Comm. 549: Nieuwe bessemme
veeghen wel; Campen, 133: Nye bessemen veghen schoone; Spieghel, 300; De
Brune, 453:
Nieuwe bezems vaeghen best,
Beter als zy doen op 't lest.
Zie verder Harreb . I , 54 a ; Taalgids V , 158 ; Büchmann, 94 ; Eckart, 44 ; Welters 107: Nieuwe bezems keren goed; Joos, 160; Antw. Idiot. 217; Waasch Idiot.
106 b: Nieuwe bessems vagen goed, maar die eerst een bessen was, wordt daarna
een schrobber, nieuwigheid behaagt, maar duurt niet lang ; vgl. het fri .: nije
biezems feije skjin; fr. un balai neuf nettoie toujours bien; hd. neue Besen kehren
gut ; eng . new brooms sweep clean ; nd . nigge messen snihet scharp ; nigge Miagde
lopet harde (Jahrb . 38 , 160) . In het Fransch noemt men een nieuwe dienstbode
un nouveau balai; deze zegt van zich zelf faire balai neuf.

226. Bezeten zijn,
d.w.z. door den duivel, den boozen geest bezeten zijn, in diens bezit of macht

zijn, l eduiveld zijn, fr. endiablé; in de middeleeuwen beseten sijn van (of met)
den vian t (= duivel) . Zie Mnl . Wdb . 1, 1027; Ndl . Wdb. II , 2456; fr . être possédé ;
lid . besessen sein ; eng . to be possessed. In het Mnl . zeide men ook in denzelfden
zin: verduvelt sijn.

227. (Be)zint eer gij begint.
Dit gezegde komt in onze taal voor bij Plantijn: Beraedt u, ende versint
eer ghy yet beghint, conseille toy, et delibere premier que de rien commencer, priusquam incipias, consulto opus est; Goedthals, 39: Haestighen raet
en was noyt goet, versint eer ghy begint; Campen, 3: Versint eer ghy begint; Sart.

I, 8, 60; II, 1, 73: Eerst wel versint, dan kloeckelijck begint; III, 5, 6: Men
moet eerst versinnen, eermen sal beginnen; eerst gedaen, ende nae bedacht heeft
nzeenigh Man in last gebracht; Vierling, 47: Men behoort eerst te versinnen,
eer te beginnen; Cats 1, 534; De Brune, 288: Eer ghy begint, bezint te veur;
Pers, 383 b: Een reukloose daet aen te vangen, valt licht, 't eynde sal den last
draegen , besint u derhalven eer gh y beg int ; Tuinman I , 357 ; Harreb . III , 6 a;
Joos, 182; Eckart, 44: Erst besinnt un denn biginnt ; Wander 1, 325; V, 229.
In het Latijn wordt deze gedachte uitgedrukt door priusquam incipias consulto
opus est (Sallustius) of ante quam incipias consulta.

Gezicht op Florence
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228. Tegen de bierkaai vechten,
d.i. iets onmogelijks doen, nutteloos werk doen, iets willen verrichten, dat
toch niet te bereiken is, evenmin als het vroeger veel zou baten in Amsterdam
te vechten tegen de strijdlustige bewoners van de Bierkade, gelegen op de westzijde van den Oudezijds-Voorburgwal tusschen de Sint-Janstraat en de Oude
Kerk. 1 ) Zie Harreb. I, 56 a; Woordenschat, 78 a; Ter Gouw, Volksvermaken,
568; Handelsbl. 26. Maart 1913, avondbl. 2de bl., kol. 1: Montenegro heeft op
de ontvangst van het Oostenrijksche ultimatum onmiddellijk toegegeven, inziende, dat het moeilijk strijden is tegen de bierkade; Ghetto 2 , 33: Tegen de
bierkaai valt toch niet te'vechte; Het Volk, 27 Juni, p. 8, kol. 2: Het was voor
hen evenwel vechten tegen de bierkaai, wanneer ze, op eigen kracht zijn aangewezen, dan kunnen ze tegen ons niet meer op ; De Padvinder, 1913, bl. 297:
Protesteeren tegen de Indische pers en persmanieren van hier (Holland) uit,
is schreeuwen tegen de bierkaai; De Tijd, 28 April 1914, p. 1, k. 1: Als de
Pruisische ministers van Eeredienst hun antipapistischen bril met zwarte glazen
opzetten en het niet inzien, is het vechten tegen de bierkaai.
-

229. Zijn biezen pakken,
d.w.z. er vandoor gaan, zijn matsen oprollen. Onder biezen zal men matten
moeten verstaan; waarschijnlijk de matten, die rondreizende kunstemakers op
den grond leggen, om er hunne kunsten op te vertoonen 2 ), voor welke meening
pleit het Westvl. zijne schilderij oprollen en elders gaan zingen, vertrekken, heengaan, zijne matten oprollen (Schuerm. 589 b; Joos, 116). In de 17de eeuw is
de uitdr. zeer gewoon; vgl. o.a. Van Moerk. 501; Gew. Weuw. II , 37; I II , 43;
Corn. Vet . 86 (aant .) ; Rusting, 160 ; 509 ; Spaan, 6 ; enz. Syn . zijn lappen pakken
(17de eeuw) ; zijn spillen pakken, d .i. zijne spullen bij elkaar pakken ; zie
Schuerm. 658: zijn haspen en spillen 3 ) pakken (ook De Bo, 43 b); in Westvl.:
zijne akkebiliën pakken (De Bo, 43 b); zijne lappen en leesten pakken (De Bo,
610 b), eene uitdr. ontleend aan het schoenmakersbedrijf. In het fri. syn breidsjen
oprólje (zijn breiwerk oprollen) naast syn biezen pakke. Synonieme uitdr. heeft
men ook in andere talen: fr. plier bagage; ramasser son paquet; hd. seine Siebensachen zusammen packen ; eng . to pack up one's traps.

230. 'Den bink steken.
Eene der vele uitdrukkingen voor heimelijk de school verzuimen, stukjes
draaien, vooral bekend uit de Camera Obscura, naast binkje of pinkje steken,
pinkiesteek doen, (de) bink of binkje spelen, binkje draaien. Van werkvolk, dat
gedurende een dag of een deel daarvan niet op het werk komt, zegt men dat ze

binken, een bink hebben of maken; vgl. Ndl. Wdb. 11, 2712; Archief 1, 198; De
Cock en Teirl ., Kinderspel en Kinderlust VII, 186 ; Boekenoogen, 66 ; Bouman,
1) Zie Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, V, 432; A. Margaretha van Gelder,
Amsterdamsche straalnamen • 149.

2) Of moet men denken aan de biezen, waarmede men eertijds de steenen vloeren
belegde? Zie het Mnl. Wdb. I, 249 en Erasmus, Colloquia (anno 1664), 183.
3) Dit Naspe (= haspel) doet vermoeden. dat we aan spil de bet. moeten toekennen van spil van een spinnewiel, daar men de klos op steekt; zie Halma i.v.
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11 ; De Vries, 64. De uitdrukking komt sedert de 17de eeuw voor (Nav. 1902,
446) en schijnt uitsluitend in Noord-Holland gebruikt te zijn. Over den oorsprong
is niets met zekerheid te zeggen, Daar bink naast bing, ontleend aan het Zigeunsche
beng (duivel 1 ), ook in het Bargoensch, de dieventaal, voorkomt als meester,
vader, baas 2 ), kan binken oorspr. beteekenen „den baas spelen", „het heertje
uithangen", syn. den bink spelen, bij overdracht lui zijn, niet naar school gaan,
en door invloed van het synonieme stukjes draaien ook binkje draaien en van het
synonieme pluimke steken of een dergelijke ook binkje steken, den bink steken.

231. Binnen zijn,
d .w .z . zijne schaapjes op het droge hebben ; in het algemeen ook : geborgen zijn.
Waarschijnlijk is het een zeemansuitdr. en wil zij eig. zeggen : „binnen de haven
zijn'', binnengaats zijn of binnenwals zijn (Kluchtsp. II, 197) Vgl. Winschooten,
26; 65: De Scheepen sijn binnens gaats, dat is, sij sijn binnen; 207: Hij sit in
het riet en maakt pijpjes, dat is, hij laat fioolen sorgen; want hij is binnen best.
In het Zaansch : „dat is binkas (binkes) , dat is binnen (in de kast ? )" , en binnen
mikken zijn, onder dak zijn (Boekenoogen, 66 en 639 ; Bouman, 11) of ingepakt
zijn (Zandstr. 86 ; Amst. 96), dat te vergelijken is met het fri. binnen 'e balken
wêze naast binnen mikken brengen (in Menschenw. 516) Zie verder Ndl. Wdb.
1I,' 2715 en vgl. Schuerm. Bijv. 1.37 b; 38 b; Antw. Idiot. 239; Waasch Idiot.
117 a en vgl. de synonieme 17de-eeuwsche uitdrukking honk zijn; ook amerik.eng. to be (all) hunk, to be in a safe or good position or condition (Ndl. Wdb.
VI, 935).

232. Binnenvetter,
ook wel binnenvetje, is iemand, die meer beteekent dan men naar zijn uiterlijk
zou oordeelen; zoo gebruikt men het van personen, die er dom uitzien, doch
vrij kundig zijn, heel wat in hun mars hebben ; ook wel van rijke menschen,
die zich onbemiddeld voordoen. In eigenlijken zin wordt een binnenvetter
genoemd een dier (varken, kip, konijn, enz.), dat er oogenschijnlijk niet vet
uitziet, maar bij het slachten meevalt, doordat het veel binnenvet heeft. Vgl.
Smetius, 13 v: Hij slacht de geyten die zijn vet van binnen, qui divitias tegens
dissimulat; in het hd. er hat es in sich, wie die Ziege das Fett (Wander V,
576) ; oostfr.: he heit 't van binnen, as de Zàgen 't Fett; bij Wander I, 990: er
hat sein Fett inwendig met het Holl. het is een binnenvetter (uit Harreb. II,
376 , alwaar het niet te vinden is ; w èl : het is geen binnen-vetje) ; Eckart, 581:

de Ze-ge drögt dat Fett innewennig ; 582: he hefft et binnen as de Siege dat Fett;
zoo ook in Jahrb. 38, 162. Het woord schijnt vrij jong te zijn en eerst sedert het
laatst der vorige eeuw voor te komen ; zie Ndl. Wdb . II , 2738 ; Opprel, 47;
Sprotje II, 108: Sprotje dreigde toen ook herhaaldelijk met heengaan en bracht
het zoo tot achttien stuivers in de week. Dat was een opkijken thuis! Zoo'n
binnenvetje! Zoo'n goocheme Gerritje! Nkr. III, 21 Maart p. 3:

1) Zie Prof. M. J. de Goeie in Album-Kern, 25 en Tijdschr. XIV, 63.
2) Zie I. Teirlinck, Woordenboek van Bargoensch, 6 en vgl. in het hd. bink, een luie
houder van een dievenkroeg; E. Rabben, die Gaunersprache, 26: binken, arbeitsscheue
Sonnenbriider.
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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Minister Talma
Maakt voor ieder vak een eigen wetje,
Minstens honderd jaar duurt dan het pretje.
Is hij niet een guitig binnenvetje?
In den zin van „inwendig genoegen" lezen wij „binnenvetje" in het Handelsblad 5 April 1914 (O.) p. 2, k. 1 : Toen ik van mijn binnenvetje over het
gedrag van dezen snuiter wat was bekomen — een paar jongens die wij grinnekend
naar buiten zagen komen , keken mij aan en brachten daardoor mijn gezicht
tot effenheid terug —, begon ik na te denken, enz. Vgl. 't Daghet XII, 125 in
geheel anderen zin : het vet van binnen hebben, niet recht uit zijn.

233. Bitter in den mond maakt 't hart - gezond,
d.w.z. een bitter geneesmiddel brengt genezing. In de 16de eeuw is dit spreekwoord aangetroffen bij Goedthals, 65: Bitter in den mont, is therte ghesont,
amer a la bouche est au coeur doux; zie verder Idinau, 211; Huyghens, Onwetend
Medicijn, vs . 56 : Dat bitterst in den mond leidt werckt werckelicst om 't hert;
Tuinman II, bi'. 25: Bitter in den mond, is 't hert gezond, het wil zeggen, 't geen
onaangenaam is voor de tong, pleegt voor de gezondheid heilzaamst te zijn;
Halma, 77; Sewel, 119; Harreb. I, 59: Antw. Idiot. 244; Waasch Idiot. 119;
Ten Doornk . Koolm . I , 174 ; hd . bitter im Mund , ist dem Herzen (Magen) gesund
oder bitter dem Mund, dem Magen gesund; fr. ce qui est amer à la bouche, est

doux au coeur.

234. Zijn bivac opslaan,
d.w.z. zich neerzetten, ergens gaan wonen; eene uitdr. ontleend aan het krijgswezen. Onder een bivac, ook bivouac (fr. bivac, bivouac, van het nd. bi-wake
(bewaking) verstaat men een verblijf voor de soldaten in het open veld ; Ndl.
Wdb. II, 1753. Vandaar ook bivakken, in de open lucht slapen (fr. bivouaquer;
hd . bivouakiren) ; bivakker, daklooze (Koster Henke, 9) .

235. Bijdraaien.
Onder bijdraaien, hd. beidrehen, verstaat men in eig. zin „de zeilen zoo
stellen dat sommige wind vatten, andere tegen liggen, zoodat het schip nagenoeg
op dezelfde plaats blijft." Vandaar fig. „minder koppig worden, langzamerhand
toegeven aan wat iemand verlangt" (Ndl. Wdb . II , 2594) . Ook in 't fri . hy
scil wol wer bydraeije; Molema, 36; Ten Doornk. Koolman I, 162: bidreien,
nachgeben, sich bekehren; Harreb. III , 11.

236. Er met de grove (breede) bijl in hakken,
d .w .z . ruw, driest , ook verkwistend te werk gaan ; fig . groote woorden gebruiken,
snoeven. In de 17de eeuw komt de uitdr. voor bij Winschooten, 25: Hij hakten
met een breede Bijl in: dat is, oneigendlijk hij gaat ruim te werk, hij snijd geweldig
op. Zie ook Paffenr. 121; Van Effen, Spect. III , 36; Sewel, 142: Er met de
breê byl inhakken, to exagerate, to puft, to telt stories; Halma, 260: Gy
h a k t'e r met de k e r f b y l in, vous taillez en plein drap; vous ê tes un grand
hableur; bl. 92: Ergens met de breede bijl in hakken, ruim spreken,
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.faire le fanfaron.; De Arbeid, 6 Maart 1915 p. 2, k. 3 : De „kwakende leiders"
van het N.A.S. hakken er maar met de groote bijl op in. Zij vragen niet waar
het vandaan moet komen. -- Bij verkorting ook er in hakken, in de zegswijze
hij of dat hakt er in, dat kost geld (Harreb. III, 28) . Bij Molenra, 152 a: d'r
mit de heksebiele insloegen (of inhouen); in het fri.: hy slacht er mei de stompe
bile yn, dat te vergelijken is met hy snijt omstikken, dat de svdstikken der nei
fleane, eig. hij snijdt groote stukken, dat er kleine navliegen : fig. hij snijdt op
(W . Dijkstra 335 a) ; ook bet . mei de greate (stompe) bile der ynhouwe, plompweg
iets zeggen (Fri. Wdb. 138 a) ; hy docht it mei lange stappen en de ruge bile, in
't ruwe. In Zuid-Nederland : er diep in toe kappen, overdrijven (zie Volkskunde
XI, 163) ; er met de klos onder slagen, misdoen, afroffelen (Antw. Idiot. 672);
er met den groven borstel (fr. à la grosse brosse), de grove bijl, den groven (of vuilen)
bessem deurgaan, met geweld handelen (Waasch Idiot. 106 ; 267) ; zie Ndl. Wdb.
II, 2620; vgl. opsnijden en het eng. to throw, fling, sling the hatchet, opsnijden.

237. Het bijltje er bij neerleggen,
d .w .z. ophouden met werken, de kap op den tuin hangen ; vroeger het roer in
de heg steken of de spade bij het werk steken ; de naald in 't spek steken ; ook sterven,
waarvoor in het fri .: it breidsjen dellizze, het breiwerk neerleggen ; afrik. tou
opgooi, die riem afsnij (Boshoff, 335; 338). Zie Harreb. II, XLIII a; Onderm.
27 : Ik leg er dus het bijltje bij neer, of anders gezegd : ik abdiceer; Zondagsbl.
v. Het Volk, 21 Febr. 1914 p. 1, k. 4: Nog tien jaartjes, dan waren ze zestig,
dan zouden ze het bijltje er bij neerleggen en uitrusten van al hun gezwoeg ; De
Arbeid, 18 Maart, 1914 p. 4,k. 2: De tuinlieden zijn het confereeren moede en
hebben het bijltje of liever gezegd de schop er bij neergelegd. — De uitdr. kan
ontleend zijn aan de scheepstimmerlieden, vroeger en thans ook nog bijltjes
genaamd 1 ). In liet hd. dialect die Hacke in den Winkel legen (Wander II, 247).
Vgl. nog het fri. hy jout skeppe en leppe wer, bij geeft schop en spade terug, hij
kt i, iet meer zoo hard ; zijn stoffelijke omstandigheden zijn verbeterd , dus
werkt
hetzelfde als het vroegere het anker achter of bij de kat 2 zetten, leggen, werpen,
gaan rentenieren (Halma, 257) ; het anker neergooien (op Goeree en Overflakkee 3 ).
)

238. Ik heb al zoo lang met dat bijltje gehakt,
d.w.z. ik heb dat(zelfde) werk al zoo lang gedaan, bij de band gehad. Vgl.
Harreb. 1, 57 : Ik heb met die bijl al zoo lang (of dikwijls) gehouwen ; Handelsblad, 3 Dec. 1914 (A) p. 6, k. 6: In elk geval zijn deze leden deskundigen, die
jarenlang met dit bijltje gehakt hebben; Schoolblad, XLIII, k. 1238: Nu heb ik
;l eenige jaren met dat bijltje gehakt en kan je dus wel wat meedeelen over het
werken van een reserve-onderwijzer. Hiernaast met hetzelfde bijltje hakken,
op dezelfde wijze handelen; vgl. Het Volk 12 Sept. 1913, p. 1,k. 1 „De Standaard"
laakt thans met hetzelfde bijltje.
1) Zie Winschooten, 25: Bijl of bijltje werd genaamd, binnen scheepsboord, de
scheepstimmerman, omdat hij met de Bijl arbeid.
2) Winschooten, 102: Een paal op de kaai geslagen, daar de Ankerstok aan
geheet werd; Ndl. Wdb. V I I , 1785.
3) N. Taalgids XIV, 249.
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239. Iemand bijlichten.
Eene ironische uitdr. met de beteekenis van iemand onder handen nemen,
hem ,,helpen", op zijn plaats zetten; zie o.a. Jong . 196; Amst. 91; Krates, 29:
Hij vatte Dorus bij zijn kraag met de woorden : ik zal je wel eens even bij lichten.
— In de 16de eeuw iemand luchten (= lichten ; Campen, 125), zooals in Westvlaanderen nog gezegd wordt, doch in den zin van iemand bedriegen, foppen
(De Bo, 652); later, in de 17de eeuw, iemand uitluchten en uitlichten ook met
het toevoegsel met een hondslantaarn (Huygens V, 89) 1), iem. met slagen de
deur uitjagen; dial. thans nog iemand uitluchten, iem. in een minder gunstig
licht stellen (Ga11ëe, 47 a); hd. einem ausleuchten of heimleuchten, eig. iemand
bij zijn vertrek bijlichten, doch ironisch : hem de deur uithelpen, er uitsmijten,
hem uitschelden 2)
;

240. 'Bijspijkeren,
eig. door hier en daar een spijker te slaan, iets dat los zit vastmaken, iets herstellen, opknappen, oplappen. Vandaar fig. trans. goed maken, zijn schade
inhalen ; zijn tekort aan kennis aanvullen ; intr. opknappen, herstellen van
een ziekte; ook in 't algemeen weer terecht komen, Vgl. Ndl. Wdb. II, 2638;
Haagsche Post, 26 Maart 1921, p . 1, k . 3 : Er moet voortgebracht worden om
de onnoemelijke schade weder goed te maken , in te halen, bij te spijkeren ; V.
Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën, bl. 207: Wie nog niet
weet, hoe volslagen autodidact zij zijn, wie hun minachting voor ,,schoolgeleerdheid" nog niet kent, krijgt dat met een stortvloed van woorden te hooren.
Maar in stilte spijkeren ze bij wat ze kunnen, en snuffelen de geleerdheid, die
nog op te doen is, naarstig bijeen ; Menschenw . 495: Nou was er 'n tekort, dat
ie in geen tien, geen twintig jaar weer kon bijspijkeren; Nkr. VIII, 14 Dec.
p . 6 ; Dievenp . 173: Zeven maanden in Hoog-Laren geweest ; daar weer aardig
bijgespijkerd . In 't fri . bispikerje, met spijkers bevestigen, beslaan ; terechtkomen: it scil wol hwet byspikerje.

241. Het blaadje is (om)gekeerd (of omgeslagen),
d.w.z. de zaak is geheel veranderd, heeft een ander aanzien gekregen; eig. het.

het blad (of blaadje) omkeeren, het blad van een boek omkeeren, om het (onverwachte) vervolg, den onverwachten afloop te laten zien. De uitdr. doet denken
aan Reynaert I I , vs. 6168:
al heeft dat ongheval nu mi
aldus onder tnet ghevaen,
dat blat dat mocht noch ommeslaen.
Zie verder bij Campen, 132: Kiert het blad omme; Sart. I, 6, 21: Stilum vertere,
't Bladt om keeren ; 10, 31: Vertere vela, funem reducere. 't Bladt om keeren,
est in diversum mutare sententiam, vitaeque institutum; zie ook III, 3, 45;
1) Vgl. Ndl. Wdb. VI, 906; IHarreb. 1, 321 a: iemand met de hondenlantaarn
nalichten: hd. einem mii der Hundelalerne noch Hause leuchlen.
2) In Zuid-Nederlandsch dialect betcekent uillichkkn een stervende bijstaan met

hem.eene brandende geide kaars in de hand te houden, de gebeden der stervenden te
lezen en heilzame gedachten in hm op te wekken" (Claes, 251).
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Winschooten, 169: Het blaadje sloeg om : dat is, de saak nam een andere keer.
Zie verder het Ndl. Wdb. X, 307; 506, II, 2767; Harreb. I, 59 b; III, 130 b;
Huygens, Cluysw., 365; Hofwijck, vs. 1069; Pers, 409 a; 670 a; Van Effen,
Spect. XI, 94 98, enz. In Zuid-Nederland hij heeft zijn bla(a)dje gekeerd, hij is
veranderd van gedachte (Joos, 113; Schuermans, 57 b en De Bo, 141 a); in het
fri.: it bledtsje is omteard (omgevouwen). Opmerking verdient dat in bledtsje
omkeare in het fri . beteekent , ,een kaartje leggen" 1 ) , terwijl in Leuven en
omstreken „de kaart is gekeerd" gebezigd wordt in den zin van het blaadje is
gekeerd (Schuerm. Bijv. 142 a; in het Waasch Idiot. 316 in den zin van: de
kans is veranderd). Vgl. hd. das Blatt hat sick gewender; fr. la carte est tournée
(Halma) . In het Mal. kende men in denzelfden zin : die terninc (dobbelsteen)
is ommegekeert ; zie Mnl. Wdb . V, 140.

242. In een goed (of slecht) blaadje staan,
d .w .z . ergens goed aangeschreven zijn, goed of slecht te boek of te blad 2 ) staan;
fr. être bien ou mal noté. Bij Roemer Visscher, Brabbeling, 6 : In 't que blaedtken
staen, d.i. op het blad, waarop de slechte betalers worden genoteerd; zie verder
Hooft, Brieven, 133; 345; V. Moerk. 567; Pers, 281 a; 284 a; Van Effen. Spect.
V , 35 ; XI , 6 ; Ndl. Wdb . II, 2767. Waarschijnlijk heeft in de bet . op (vgl . bij
Hooft, Brieven, 402: 't Zwart in 't wit hebben d.i. zwart op wit hebben. 3 )
Volgens Welters, 97, zegt men in Limburg : „op een slecht blaadje staan";
evenzoo in het Antw. en Westva.: bij iemand op een goed of slecht blaadje
(blaaiken) staan ; zie Antw.. Idiot. 245 ; De Bo, 141, waar uit Poirters wordt
aangehaald:
Met veynzen wort hier niet ghedaen,
Ten sy wy op t' schoon blaeyken staen .
Zie ook Joos, 74 en vgl. nog het fri.: hy stiet yn in goed bledtsje of yn in goed
boekje, waarmede te vergelijken is het eng. to be in the (good) books of the bad
(block) books; Rutten, 32 b: op iemands zwarten boek staan, iemands vijand
zijn ; Waasch Idiot. 120 a: bij iemand op een slecht, op een zwart of op het leste
blaadken staan, in ongunst aangeschreven zijn; op een wit blaadken staan, de
-

gunst genieten.

243. Omgekeerd (of veranderd) als een blad,
d.w.z. geheel van karakter, van gezindheid veranderd zijn ; eig. veranderd,
of omgedraaid als een blad op een boom, zooals ook wel gezegd wordt (zie Harreb.
I, 60 en vgl. beven als een blad naast ninl. al die werlt bevede gelijc een blat op
enen boom . 4 ) Zie Van Effen, Spect . V , 219: Dog nauwlyks vond ik my door
zo eene langduurige ondervinding harer deugd, van die jaloursche stuipen geneezen, en ik wierd niet meer door de minste agterdogt gepynigt, of de gansche

1) Vroeger sprak men ook „van de bijbel 'van 52 bladen" of „het boek met 52
bladen" (een spel kaarten ); thans in het fri. de twa en triiich blédden ; drentsch: de bibel
van 32 blaoden (Bergsma, 48).
2) Zie Rusting, 213: 't Schreyen toont sig al wat raars; althans daar moet het
voor te blat staan.
3) Zie ook de opmerkingen in Taal en Letteren I, 276 en vgl. Mnl. Wdb. III, 816.
4)

Maria Leg. II, 141.
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waereld merkte dat ze omgekeerd was als een blad; C. Wildsch. III, 271: Uw
Oom is dan omgekeerd als een blad ; Twee W. B . 95 : Hij is opeens as een blad
an een boom veranderd . Zie het Ndl. Wdb. X , 313 ; II , 2764 en vgl. het fri.
hy is omkeard as in blêd oan in beam.

244. Geen blad (of blaadje) voor den mond nemen,
d.w.z. ronduit, onbewimpeld zijn meening zeggen, 17de eeuw uit den mond
spreken; 18de eeuw: joffer uit den mond spelen (Halma, 358) . In de 18de eeuw
komt deze zegswijze voor bij Tuinman I, 39: „Hy neemt geen blad voor den mond,
dit zegt men van ymand, die vry uit en onbewimpelt eenen anderen zijne feilen
en misdrijven onder den neus wrijft" ; Harreb . I , 60 . In het hd . is de uitdr.
zeer gewoon : kein Blatt vor (den Mund) nehmen, eig. wat men zegt niet van
een blad lezen, waarop alles wel overwogen geschreven staat, doch het zeggen
zonder er vooraf over nagedacht te hebben. Vgl. Handelsblad, 25 Maart 1909
(ochtendblad 2 bl., k. 5) : De heer Brummelkamp is namelijk het tegendeel
van iemand die „geen blad voor den mond neemt". Hij spreekt altijd met het
papiertje waarvan hij leest, vlak voor den mond; Lev. B. 63: Kijk, ik ben niet
gewoon een blaadje voor m'n mond te nemen, en daarom zeg ik ronduit; Prikk.
V, 8: Ik neem geen blad voor mijn mond ook, en zei hem ronduit dat zoo'n juffie
toch niets voor hein was ; Handelsblad, 27 Maart 1914 (avondhl.) p . 1, k . 2:
Weest niet zoo ongematigd als ik, Duys, steeds geweest ben. Neemt een blad
voor uw mond; De Tijd, 3 April 1914, p. 1, k. 5; Het Volk, 22 Mei 1914, p. 1
k. 1; 24 Oct. 1914, p. 5, k. 1. In De Arbeid, 9 Januari 1915, p. 4,k.2: Als het
noodig is de houding dier anderen te bespreken, neem ik ook geen doekje voor
de lippen.

245. Bladstil,
d.i. zoo stil, dat geen blad aan de boomen verroert, loofstil. Vgl. in het Mnl.
Wdb. IV, 762: Donre ende blexem dicken drait, daert een loof niet en wayt;
Kil. Loofstil, tranquillus omnino ; in Zuid-Nederland zoo stil als een loof; het
en waait niet een loovertje, er roert geen blaadje, alles is bladstil (zie Antw.
Idiot. 1879; Schuermans, 549; ook Hoeufft, 365) ; fri. blêdstil naast blakstil
(eig. zoo stil, dat het water blak = vlak, effen staat ; Ndl. Wdb. II, 2775;
Bergsma, 52; Molema, 39) . In het nd. kent men boomstill, bomenstill. 1 ) Syn.
voor „het is bladstil" is het is haverzaaien, omdat dit alleen bij groote windstilte
goed kan geschieden . 2)

246. Iets blauw blauw laten,
d .w .z . een zaak laten rusten, er niet over spreken, haar laten zooals zij is ; fri.
blau blau litte. Eig. luidde de uitdr. blauw blauw laten, d.w.z. wat blauw is,
blauw laten blijven, zooals blijkt uit de Seven Engelen van Dienstm, bl. 120:
Wie sou soo verstandig zijn, om dit (op ordre) alles te verhalen, sonder den een
of d'ander in sijn gemoed te quetsen; daarom is het best, dat wy dit alles met
het aloude spreekwoord bewimpelen; dat is, laat blaau, blaau blijven, een ieder
1)
2)

Korrespbl. XXXIII, 26-28; 64.
N. Taalgids X, 146 en vgl. Antw. Idiot. 537: Als in een gezelschap alleman
zwijgt, dan zegt men schertsend : Nu zou 't goed zijn om haver te zaaien ; zie ook Waasch
Idiot. 280.
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kend sijn selven. Ook Tuinman I, 234: Hy liet blaauw blaauw zijn; vrij dikwijls
bij Wolff en Deken (zie Noord en Zuid XXVIII, 23). Vandaar „iets blauw blauw
laten", iets laten zooals het is. Zie Harreb. III , 42 b; Leopold 1, 190. Synonieme
uitdr. zijn: licht licht laten blijven (Harreb. II, 22 a); laken laken laten blijven
(Harreb. II, 3 b) ; den boel den boel laten (Harreb. 1, 65 b) ; de vloot de vloot
laten (Poirters, Mask . 206) ; de paarden de paarden laten (er zich niet om bekommeren : Beets, C. 0. 270).

247. Een blauwe boon,
d.w.z. een kogel, aldus genoemd naar de blauwe kleur van het lood. Deze
benaming komt in de 17de eeuw voor; zie Erasmus, Colloquia, 53: Daer gy
in 't geraes en gedonder van 't geschut moet staen , dat u de blauwe bonen om
de ooren vliegen. Zie verder het Ndl. Wdb. III, 440, waar de benamingen boden
boon, huzarenboon, ook boon, in denzelfden zin vermeld worden en vgl. de synonieme benaming zwarte peperkorrel (in het Boere-Krakeel, 114) ; blauwe erreten
(Paffenr. 109) ; in het hd. eine blaue Bohne, ein blaues Korn; dial. ook TeuFelsbohnen, schwarze Erbsen, Pfefferkórner (kanonskogels ), Zuckerhütchen (granaten 1 )
eng. a blue bean, a blue pui ; a Teaden pill; fr. une prune.

248. Een blauwe Maandag .
Onder den blauwen Maandag (hd . blauer Montag ; eng . blue Monday) meent
men den Maandag voor het begin der vasten te moeten verstaan, als in de kerk
de beelden, het altaar, de doopvont en de kansel met blauwe doeken werden
behangen. In de middeleeuwen werd deze dag evenwel goede Maandag genoemd,
terwijl niet op dien dag, maar reeds 14 dagen voor den eersten Vastenzondag
het behangen met violet-blauwe doeken plaats vond 2), zoodat de gewone verklaring om deze redenen moet . worden betwijfeld.
In de 17de eeuw wordt deze benaming aangetroffen in Bernagie's klucht
van Het Studenten-leven, anno 1684, bl. 12: De Jonkers (studenten) zyn alle
blaauw maandagen thuis, en beelden'er wel in, datmenze lustig behoorde te
onthaalen; Smetius, 99: t Geschiet niet meer dan alle blauw maendags, semper
fit, ut quibusdam placet. Hier beteekent „alle blaauw maandagen" elk oogenblik, om een haverklap (Tuinman I, 234), in welken zin men in het fri. ook
zegt alle blaumendeis. Het adj. blauw had in de middeleeuwen en ook later de
bet. nietig,. van weinig waarde (fr. bleu 3 ); vandaar een „blauwe maandag",
een maandag van geen beteekenis, die niet meetelt, maar als Zondag, als feestdag beschouwd wordt, waarop men niet werkt (vgl. maandag maken; fr. faire
le Lundi fêter le Lundi ; hd . blauen Montag machen ; ook blau machen ; eng . to
blue), d.i. maandag houden of vlaggen (Antw. Idiot. 1382) 4 ), dat reeds in het
Mnd. voorkomt en bij ons in de 17de eeuw is aangetroffen naast verloren maandag
;

1) P. Horn , Die deutsche Soldatensprache, 67.
2) Zie mijn art.: Iemand eerre blauwe huik omhangen in Noord en Zuid XIV, 31
vlgg. en Borchardt no. 162 noot.
3) Zie Leut,. Bijdr. X, 80; Ndl. Wdb. II, 2789 vlgg. en vgl. nog het fri. blauwe
(onware) praels jes .
4) Vgl. Halma, 333: Maandag houden, 's Maandags niet werken, en in de kroeg
gaan, faire le lundi; in het eng. ook to keep saini Monday.
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houden d .i. Koppermaandag 1 ) houden, in de 16de eeuw Sinte Crispiaen vieren
(eig . van de schoenmakers 2 ) ; Tijdschr . XXI , 92 ; eng . to make a Saint Crisp in's
day) . Bij uitbr. kon alle blauwmaandagen de bet. aannemen van bil de minste
gelegenheid, elk oogenblik, spoedig na elkandç met korte tusscheopoozen ;
vandaar thans een blauwe maandag (soms ook een blauwe maand ; vgl . eng . a
blue moon) = een korte poos, fri . blaumendei . Volgens Schuermans, 38 a betee
kent blauwen maandag houden in Limburg op eene kettersche wijze feest vieren.
Een synonieme uitdr. was een blinde Zaterdag, nog in Zuid-Nederland; zie Loquela,
65 : blende Zaterdag, Zaterdag die te zelver tijde Hoogdag is, fr. une journée blanche.

249. Blauwkous .
Deze benaming bezigt men voor eene vrouw, die zich aan de studie wijdt,
eene geleerde dame. Ze komt tweemaal voor in de Klucht van Kees Louwen, anno
1667 , waar sprake is van Juffrouw blaeukous . Op de eerste plaats is het iemand
die wonden kan genezen, op de tweede iemand die alle praatjes weet en oververtelt . Of we hier reeds met het woord in den tegenwoordigen zin te doen hebben`,
is dus onzeker (vgl. ook Ndl. Wdb. II, 2804). Dit houdt men voor eene vertaling
van het eng. blue-stocking, dat in 1653 het eerst gebruikt is met betrekking tot
het parlement, dat uit eenvoudig gekleede menschen bestond. In het midden der
18de eeuw werd het toegepast op geleerde dames . Toen leefden te Londen eenige
dames, bij wie vergaderingen gehouden werden, waar ook geleerde mannen
kwamen, o.a. een mijnheer Benj. Stillingfleet, die zich zeer vreemd kleedde
en blauwe kousen droeg. Naar hem zegt men dat dergelijke vergaderingen BlueStocking-Societies genoemd zijn 3 ), een naam, het eerst daaraan gegeven door
den admiraal Eduard Boscawen ; vgl. fr . bas-bleu ; hd . blaustrumpf (in de 18de
eeuw = kwaadspreker) .

250. Een blauwe scheen krijgen of loopen.
Zooals bekend is, bezigt men deze uitdrukking, wanneer iemands huwelijksaanzoek wordt afgewezen. Zij wil eig. zeggen : zijn scheen stooten, er tegen
loopen ; vandaar niet-slagen, en thans uitsluitend : afgewezen worden bij een
huwelijksaanzoek. Roemer Visscher schreef reeds 't Loff van de blaeuwe scheen
en Winschooten vermeldt, bl. 224: Sijn scheenen stooten, een blaauwe
scheen loopen, of korter, een blaauwtje loopen: repulsam pati. Bij
Hooft, Ged. 1, 226, lezen wij:
0 mannelijke min, die voor genae de neenen
Zoo wel neemt als de j aen ; ghij loopt geen blauwe scheenen.
1) De naam koppermaandag is nog niet voldoende opgehelderd. In het Mal. Wdb.
III, 1886 lezen we, dat men vroeger sprak van coppeldag, copperdag, kopperkensdag.
De eerste benaming koppeldag, thans nog in westvl. bekend in den zin van een op een
anderen. volgenden feestdag, doet vermoeden, dat de oorsprong wellicht is te zoeken in het
ww. koppelen, omdat die feestelijke maandag onmiddellijk op den zondag volgt. Andere
verklaringen bij Franck—v. Wijk, 338.
2) Vgl. Menschenw. 322: Die suupt te veul en die hep s'n schoenlappertjes moandag.
3) Borchardt no. 163 ; De Cock', 276 ; Büchmann, 481-482 ; Murray, 946 a en
Kluge, Zeitschr. für D. Wortforschung I, 73; II, 26.
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Vgl. verder Brederoo I , 258 ; 460 ; Westerbaen II, 759 ; Poirters, Mask. 177;
Hooft, Brieven I, 289: Een blauwtje halen; Van Effen, Spect. VI, 71; Halma,
77: Een blaauwe -scheen, of een blaauwtje loopen, ergens vrijen daar
't mislukt, essuyer un refus en demandant une file en mariage ; Harreb . I , 59 b;
Ndl. Wdb. II, 2793; 2806; XIV, 336. De Cock 2 , 135. Hiernaast in de 17de eeuw
zijn scheen stooten, o.a. Brederoo II, 127, 3332. In Zuid-Nederland: een
schenetuk krijgen, een tegenslag hebben, zijne onderneming mislukt zien (De
Bo, 985 b) ; zich een buil loopen ; iets tegen zijne klompen krijgen, iets niet krijgen
(Rutten, 116 a); te Antw. 'nen blauwe of 'en blauw' scheen loopen of n'en vos
hebben, op 'ne(n) vos rijde of loopen; in het fri. blau rinne. mei in blauwe blês,
op in blauwe kjedde (run) thus komme, een blauwtje krijgen ; blaujaen, een blauwte
geven; in blautsje rinne, in blauwe skinne opdwaen of rinne, een blauwtje krijgen;
mei de blauselpot omfalle, een blauwtje loopen; in Noord-Holland : blauw halen,
een blauwtje loopen (Bouman, 12) ; in Drente : blauw geven ; een jong blauw
ldoten loopen; hij hef blauw had (Bergsma, 53) ; te Deventer : 'n blonde schenne
krigen (Draaijer, 5) ; in Twente : op 'n oost loopen . Ook in het nd . Hie huwt sick
Bene - blauwe schiene loupen (Jahrb . 38 , 162) .

251. Beter hard geblazen dan den mond verbrand (of
gebrand) .
Sedert de 17de eeuw zeer gewoon in den zin van het is beter veel, misschien
onnoodige drukte te maken ter voorkoming van ongelukken, dan schade te
lijden. Zie Spieghel, 279; Coster, 40, vs. 902: Beter dat je stijf blaest dan datj<
je mongt barrent ; Smetius, 77 ; De Brune, 230:
't Is beter blaezen t'aller stond,
Als datmen heel verbrand zijn mond
Zie verder Paffenrode 51; Tuinman I, 279; Van Effen, Spect. VI, 112; IX,
66 ; Antw. Idiot. 248: t Is beter geblazen als de(n) mond verbrand (zoo ook Waasch
Idiot. 122 b) ; Ndl. Wdb. II, 2807; Joos, 210: Te heet gegaapt is te laat geblazen;
voor het nd . Taalgids IV , 250 ; Eckart 45 ; 46 . In het fri .: better wol to bliezen
as de mule barnd of better ut in heech gat bliesd as de mule barnd; hd. besser hart
geblasen, als sich den Mund verbrennen (taander I, 331).

252. Zonder (te) blikken of (te) blozen,
d.w.z. zonder van kleur te veranderen, onbeschaamd. Het wkw. blikken beteekent hier verbleeken; dus hetzelfde als het 18de eeuwsche verblikken, dat door
Sewel vertaald wordt door „to lose colour", die ook verblikt verklaart door
,,verbleekt". Onze tegenw. uitdr. heb ik niet in vroegere geschriften aangetroffen; wèl verblikken noch verblozen, dat Sewel citeert en dat te vinden is bij
Paffenr. 132 ; Van Effen, Spect. X, 53 ; XII, 48. Ook zeide men in de 17de eeuw:
bleekgin noch blozen (Cats I, 254; Halma, 81; Ndl. Wdb. II, 2818; 2848) en
verbleeken noch blozen (Tuinman I, 311). Zie Weiland, bij wien het eerst „blikken noch blozen" staat opgeteekend 1 ) . Te vergelijken is ook de mnl. verbinding
blicken ende roden (rood worden, blozen, doch niet van schaamte) ; roden ende

bleiken (zie . Mnl. Wdb. VI, 1483).
1) Vgl. nog De Bo i. v. blekken en Draaijer, 44: verblikken, verschieten.
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253. Een blikken dominee,
d.i. volgens het Ndl. Wdb. III, 2784 „een zeer rechtzinnig en dientengevolge
„stijf" predikant". De beteekenis van blikken is echter niet die van „stijf"
maar van onecht, niet vol, van weinig waarde ; vgl . hd . blech, Sache von geringem
Wert ; sinnloses Zeug ; blecherne Weisheit, nietsbeteekenende wijsheid ; ndl.
een blikken, een officier van de administratie l). „Een blikken domfine" is
een straatprediker of een oefenaar (Ndl. Wdb. II, 2847 ). Voor plaatsbewijzen
zie Nav. XXIX, 262; Nkr. II, 6 Dec. p. 6: Daarbij plechtige gebaren makend,
van een blikken dominee afgekeken ; IV , 25 Dec. p . 6 ; VIII, 10 Jan . p . 2
Amst. 62: Hij is fijn geworden!.... 't is de blikken dominee, hij is van 't hondje
gebeten; Kmz. 50; Kent. 35: Toen kijkt-ie me an met z'n valsche smoel, as 'n
blikke doininée bij 'n sterfbed; Twee 1V. B. 91: Ach, blikke domenee, wou je
met mij ruzie zoeken? Groot Nederland, Oct. 1914, bl. 419: Laat onzen lieven
Heer 'r buiten - stel je niet as 'n blikken dominee an; Handelsblad, 2 Maart
1914 (avondbl.) p. 1, k. 2: De vroegere minister joeg op de Jantjes een blikken
dominee af, die onder den eenen arm den Heidelbergschen catechismus droeg
en onder den anderen Bunyan's pelgrimsreis naar de eeuwigheid ; 24 Dec. 1915
p. 2, k. 1 (ochtendhl .) ; Amsterdammer, 13 Dec . 1914 p . 7 , k . 1 : Als niet te kwader
ure op commando van een of anderen „blikke-domine" van 'n legislateur wij
Anisterdanimers zoo buitengewoon fatsoenlijk waren geworden; enz. Vgl. hd.
ein blecherner Heiland, religionslehrer.

254. Zoo blind als een mol,
of, sedert de 17de eeuw, mol(le)blind (zie nog Antw. Idiot. 1904; bij Brederoo
IV, 34: mollich blind) . De volksmeening, als zou de mol blind zijn, komt bij
ons voor hij Maerlant, Nat. Bi. II , 3655:
Talpa dats in Vlaemsche een mol,
Die onder daerde maect sijn hol,
Ende es ene blinde beeste 2 ).
Ook in het Gr^eksch rvq» Erenç d (STt(z%nftO (Otto , 340) 3 ) ; hd . so blind als
ei.n JVIaulwurff (verouderd) ; eng. as blind as a mole; fr. il ne voit pas plus clair
qu'une taupe. Zie Volkskunde XXII, 62, waar medegedeeld wordt hoe de sage

de blindheid van den mol verklaart; Ndl. Wdb. IX, 1015; 1017; Eckart, 54: he
is so blind as'n IVIull.

1) Woordenschat, 83, waar ook vermeld wordt blikken Jezus, spotnaam voor een
mageren, bleeken man. Aldaar wordt medegedeeld, dat men onder „een blikken domfine"
verstaat: , ,een eigengemaakte, een nagemaakte domfine, tusschen 1850-60 de naam
van een bedelaar, die te Amsterdam rondliep. Oorspr. komt de naam te Utrecht voor,
waar voor veertig jaar een blikslager woonde, die voor predikant gestudeerd had, maar
mislukkende, in de zaak zijns vaders kwam. Zijn lust tot preeken en oefeningen leiden bleef
hem bij en daardoor kreeg hij den naam van blikken domfine.''
2)
Vgl. ook Sart. I, 4, 8: „Soo blint als een kneu (kraai). Nostrates caecitatem

tribuunt monedulae, non quod vere caeca sit, eed quod parum circumspecta".
3) Het is mogelijk dat wij hier moeten denken aan de blinde mol, die in Zuid-Europa voorkomt: bij dit dier overdekt, de huid het oog zoo, dat het niet meer te zien is
(Ndl. Wdb. IX, 1015).

255. In het land der blinden

iE

éénoog koning.

„Dat is, onder onwetende munt als wat groots uit, die eenige wetenschap
heeft" (Tuinman I , 364) . Reeds in het Grieksch : é t' TO( róvots T()a' zv922()t'
y.áucnv fingt29vct; Èi' rvtpA6v Jróíst y2auv LoóQ (leepoog) Mrvit2 ,'Ft (Schol.
Bom. Q 192) ; in het Latijn : monoculus inter caecos rex 1 ) . Bij ons in de 16de
eeuw voorkomend ; vgl. Sart. II , 3 , 66 : De Scheele is een Koningh onder de
Blinde, in 't Lant der Blinden is Koppen een-oogh Koning (zoo ook III, 5, 74).
Vgl. ook De Brune, 153; Huygens VI, 170:
In 't Huys daer de- blinde woont
Werdt de slimste eerst Bekroont l').
Zie verder Bebel, 226: inter caecos unoculus rex est; Erasmus XCVI: inter caecos
regnat strabus; Harreb. I, 92; III, 131; 398; Ndl. Wdb. II, 2855; fr. au pays
des aveugles, les borgnes sont rois ; hd . bei den Blinden ist der Eináugige Kónig,
eng. in the kingdom of the blind; one-eyed men are kings.

256. Met blindheid geslagen zijn,
d.w.z. verblind zijn, volkomen gebrek hebben aan inzicht. De spreekwijze is
ontleend aan den bijbel, Deut. XXVIII, 28: De Heere sal u slaen met onsinnigheyt, ende met blintheyt, ende met verbaestheyt des herten.

257. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan,
d.w.z. de genegenheid vóor bloedverwanten, ook in verren graad, verloochent
zich nooit ; de stem des bloeds laat zich altijd gelden ; - waar het bloed, de genegenheid voortkomend uit bloedverwantschap, niet kan vloeien, daar dringt
het kruipend door, de genegenheid wil doordringen; ook: lust tot iets verloochent
zich nooit. In de middeleeuwen Dat bloet moet crupen daert niet gegaen en can;
in de Ptov. Comm. 621: tBloet cruypi daert niet ghegaen en can, ire bonus sanguis
quo nescit repit ut anguis ; Reynaert, Volksb . 91; Idinau, 163:
Het bloedt kruypt, daer 't niet gaen en kan,
Als iemandt deur affectie werdt goedreven,
Tot sijn bloedt en vleesch, t' zy wijf of man:
Maer men moet sulcks niet te veel toe-gheven
Wellustighe liefde sluit uyt d'eeuwich leven.
Zie verder Coster, 538, vs. 1327; Van Moerk. 455; Sewel, 123: Het bloed
kruipt daar het niet gaan kan, the power of blood is not to be resisted;
relations are always dear when it comes to the test; Harreb. 1, 31 b; Ndl. Wdb. II
2870; VIII,.416 en De Brune, 436: Daer liefde zelfs niet gaan en kan, daer zal
zy kruypen of en d'an. In het had. wo das Blut nicht hinlauft, da kriecht es hin;
Blut ist dicker als Wasser (vgl. Büchmann, 556-557); eng. kind will creep where
it may not go (Prick) naast blood is thicker (or warmer) than water; voor het
ndd. zie Taalgids V, 170; Eckart, 55; Jahrb. XXXVIII, 156 en. vgl. Molema,
127 b; Bergsma, 55; in het fri.: it bloed krupt dêr 't net gean kin.
1)
2)

Wander 1, 404.
Vertaling van het Portugeesche : en casa de cego d torto he Rey. Bij Jan Vos,
Klucht v. Oene, bl. 261: In et schip van de blinden is ienoog stuurman.
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258. Kwaad bloed zetten,
d .w .z . aanleiding geven tot ongenoegen en wrok ; eene zegswijze, die alleen
verklaard kan worden door het geloof, dat kwaad bloed invloed heeft op iemands
humeur, zijne gezindheid 1 ) Onder kwaad bloed zal men dan kunnen verstaan
(zwart?) bloed, waarmede zich de gal vermengd heeft (vgl. zwartgallig) ; vgl.
Westerbaen, Ock. 160: Oolijck bloed zetten; Tuinman 1, 312: 't Zet geen goed
bloed; Sewel, 987: Dat zal kwaad bloed zetten, that wilt breed ill blood;
Janus , 31. Ook in het fr . se faire de mauvais sang ; hd . boses Blut machen;
eng . to breed ill or bad blood ; in Zuidndl . (zich) kwaad bloed maken (of kweeken) ;
De Bo, 150 a; Antw. Idiot. 255; Waasch Idiot. 379 b.
.

259. Bloeden voor iets,
d.w.z. de straf, eig. de doodstraf, voor iets ontvangen; bij overdracht de gevolgen van iets moeten dragen, bepaaldelijk veel moeten betalen (vgl. iemand
aderlaten, en een aderlating) . In den zin van „sterven" komt bloeden voor in
Leuv. Bijdr. VI, 311: Als 't vercken moet elck ter dood nu bloeden; Vondel'&
Jeptha, vs. 1160: Nu buiten mijn vermoeden dit uitvalt en d'onnoosle maeght
moet bloeden. — In onzen tegenw. zin in de Leeuwendalers, vs. 874: Neen Govert,
ghy zult bloeden: die moedtwil is te groot (zie ook vs. 1739). Vgl. verder Tuinman II, 230: Men zegt van ymand, die boetstraf te wachten heeft, hy zal daar
voor bloeden; zie ook Ndl. Wdb. II, 2881; Bergsma, 55; De Bo, 150 a en
vgl. fr. saigner q qn ; hd. bluten ; einen bluten lassen; eng. to bleed; to make a

p. bleed; fri. dêr for bliede moatte.

260. De bloemetjes buiten zetten,
d .w .z . zich door een bloem uitdossen ; pret, goede sier maken . Vgl . Kaly. II,
144: Er was geen enkele getrouwde man, die niet eens de blommen buiten
zette; Zondagsblad van Het Volk, 8 Nov. 1913, p. l ., k. 2: En als we wisten,
dat de patroon niet in huis was, en de zoon in de goede stemming verkeerde
om lol te maken, dan gingen we eens goed de blommetjes buiten zetten; Handelsblad, 9 Aug. 1914 (ochtendbl.), p. 3, k. 2: De drift van bejaarde schoonpapa's om de bloemetjes buiten te zetten ; Menschenw . 406 ; 412 ; Nkr . IV , 22
Mei, p. 1; V, 26 Febr., p. 4; IX, 5 Juni, p. 6; 10 Juli, p. 6; Nierstrasz,
75: Zoodat hij bij feestjes onder de jongelui lang niet de minste der broederen
was en de bloemetjes nog wel eens durfde buiten zetten; Sprotje II, 21: Heere
bewaar ons! giechelde Sien, kijk die d'r blommen 's buiten zetten vandaag.
Synonieme uitdrr. zijn : den fietel (viool?) voeren (De Bo, 319) ; de blauwe schort
uitsteken, (bl. 1224) ; de rooze uitsteken, het roosken uitsteken, op zijn uiterste
best aangekleed zijn (bi. 954) ; den blauwen voorschoot uithangen (Schuerm . 597;

Antw. Idiot. 248 ; Waasch Idiot. 121 b ; 710 b) ; de breeveerien spelen, uithangen
of laten waaien (Ndl. Wdb. III, 1206; Hoeufft, 718); den bezem uithangen (in
Friesland) 2 ) ; den bezem uitsteken (Limburg ; zie Welters, 80 en in de 17de eeuw
1) De Cock, Volksgeneeskunde, 275.
2) W. Dijkstra, 299 b: „de biezem hinget dor ut", daar valt iets te vegen, er wordt
steeds overvloedig opgedischt en ieder wordt er gul onthaald." Vgl. ook Breughel,9,
waar uit een huis een bezem steekt, terwijl een vrijend paartje voor eene opening in het
dak zit (zie ook Amsterdam in de 17de eeuw, bi. 125) ; Willems, Oude Vlaemsche Liederen,
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bij Poirters en in de Gew. Weuw. III, 47); bij Halma, 72: Den biesbos uitsteken,
se lever trop haut, trancher du grand (Ndl. Wdb . II , 2557) ; in het eng . to hang
out the besom, alle in de bet. pret maken (bij afwezigheid van de huisvrouw).

261. Een blok aan het been hebben,
d.w.z. niet vrij zijn in zijne handelingen ; getrouwd zijn. In de 16de eeuw komt
de uitdr. in den tegenwoordigen zin voor; zie Visscher, Brabb. 37; Srnetius,
85: Het is goet kinderen vroech houwelicken, een blok aent been werpen, opdatse
sorgen ende sitten leeren te weeten, dieghene die wat lichtverdig ende sonder
sorge zijn ; V . Moerk. 484:
Neen, byla, geen block aen 't been, die plaegen most ick schouwen.
Ja, voor een nachje of twee wou ik wil eens trouwen;
Maer niet voor eeuwighlijck geef ick my tot dat werck.
Carel v. Mander:
Wech lichte schoenen, niet meer men reyster,
Men wort al haest geblockt vast aen de vreyster. 1 )
Bij Van Effen, Spect. VIII, 15 : Zich een blok aan het been hechten (trouwen) ;
bij Sewel 125: De jeugd heeft een blok aan het been noodig om haar wuftheid
te bedwingen; een blok aan 't been hebben, to be married, to have a wife.
Tuinman I, 160 vat het in ruimeren zin op, nl. „ergens aan verbonden zijn,
waardoor men belemmerd is", en denkt aan de paarden, wien men aan een der
voorpooten een blok, een kluister vastbindt, waardoor zij belet worden „uit
de weide te springen", 2 ) een verklaring die steun vindt in het fri .: in bongel 3)
oan 'e foet habbe ; in het Gron. 'n- bongel an 't bijn hebben (Molenra 50 ; 506) en
't Overijs. 'n bungel an 't bigin, een lastpost (Draaijer, 7) ; Borchardt, 1123:
he hett 'n Bungel an 't Been, d. h. er ist gehindert wie ein gebengelter Hund
(Eckart, 67 ); nd . enen Block an 't Ben hebben, verheiratet sein (Eckart, 55).
Vgl. nog Teirlinck, 108: Den blok an 't been hebben, zwanger gaan (zie ook De
Cock 2 , 169 en Ndl. Wdb. II, 1607); Waasch Idioi . 125: Met den blok aan 't been
zitten, in slechten, niet te veranderen toestand zijn ; Gunnink, 113: een bongel

bl. 512; de bezem steekt ten venstren uit; vgl. het Helmondsche: we hebben (den) bezzem
vandaag, de vrouw is uit. Wellicht moet de oorsprong dezer zegswijze gezocht worden in

de vroegere gewoonte om een bezem boven de deur eener herberg uitte steken, ten teeken
dat er wijn getapt werd; vgl. Wander V, 97: die Vermehrung der Reisenden im 14 und
15 Jahrhundert riet das Bedurfniss guter Gasthbfe hervor. In England wiewohl auch
anderwârts wurden die kleinerendieser H8user einfach durch eine Stange mit einem Kruge,
oder durch einen Besen über der Thiir bezeichnet. Zie andere verklaringen bij Tuinman I,
Van Eijk II, nat. 29; Ndl. Wdb. II, 2452.
1) Zie Jacobsen, Carel van Mander, dichter en prozaschrijver, bl. 133.
2) Vgl. Halma, 80: Blok dat de gevangenen en de paarden aan het een hebben
om niet door te gaen, Entrave; Ten Doornk. Koolm. I, 190 a: Blokken, einen Block
an den Fuss legen um das Durchgehen zu verhindern.
3) Zie Ndl. Wdb. II, 1797; III, 1892.
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an bien, getrouwd. V. Schothorst, 113: een bongel an 't bien, een onecht kind.
In de gedichten van Anna Bijns, Nieuwe Refr. 36 a worden de vrouwen tegen
het huwelijk gewaarschuwd, daar zij anders „eenen worpriem 1 ) aen haer
beenen' '' krijgen.

262. Blokken,
d .w .z . hard studeeren ; vroeger in Zuid -Nederland ook blokkeeren . In de 16de
eeuw o.a. bij Kiliaen en Marnix, Byenc. 95 v: Voorwaer S. Michiel sal hier wel
te studeren hebben, soo hy desen reghel na komen moet in 't ghewichte ende
waerderinghen der sonden, soo hy in de Universiteydt van Loven oft in de Sorbone van Parijs niet een wijle tijdt wil komen blocken; zie ook 217 v; Huygens,
VII, 221; Kluchtsp. III, 221; Halma, 81; Sewel, 124: Blokken, stip bezig
zyn, to plod, to study incessantly; oostfri.: blokken, mit Ernst und Eifer arbeiten
u. studieren. Volgens het Ndl. Wdb. II, 2912 wil dit wkw. eig. zeggen zitten
als een blok, t .w . om te werken, zeer ingespannen en onafgebroken werken;
verg. het verouderde hd. er'blockt, arbeitet wie ein klotz, en de jachtuitdr. der
Falke blockt, er sitzt ruhig, eine Beute erwartend, also aufinerksam, auf einem
Baume . 2 ) Winschooten, 115 evenwel meent, dat blokken „niet anders en is,
als aan een blok, gelijk Kuipers, Smits enz. arbeiden'. Eerder zou ik denken
aan het door Kiliaen vermelde blokken, truncare, en het verklaren door een
stuk hout in blokken hakken, stuk kappen ; vandaar zwaar arbeiden; eene meening die steun vindt in het fr. bucher, travailler (le bóis) à coups de hache;
travailler fort; hd. schanzen, aan een schans werken, hard werken; fr. piocher,
den grond met een houweel omwerken; hard, ijverig arbeiden; het dial. bolwerken, hard werken (Ndl. Wdb. III, 320); het 17de-eeuwsche ploegen, hard
werken (vgl. Winschooten, 191: ploegen, met een ploeg . arbeiden : oneigendlijk
blokken; Sewel, 643: ploegen, blokken, to plod); en het 16de-eeuwsche dijken,
zijn best doen (Everaert, 220) ; vgl . eng . to' dig away, graven ; in studententaal
blokken.

263. Bluf slaan,
d.w.z. bluffen, snoeven, pochen, swiet slaan (Draaijer, 50 b; Kmz. 129: Als
j'n vijftig pop in je zak heb en swiet kan slaan; Nest 68: Hoe meer zwiet je slaat
hoe meer crediet je hebt) . Het znw. bluf van of naast het ww. bluffen komt in
de 17de eeuw voor in den zin van iets dat als 't ware spot met alles in zijn soort,
iets dat alles in zijn soort overtreft (Ndl. Wdb. II , 2928) , zooals bij Huygens
I , 82 : Konst aller konsten bluf. Eerst in de 19de eeuw komt het in den tegenwoordigen zin van snoeverij voor. Het schijnt dat de oorspr. beteekenis van
bluffen is geweest die van met lawaai slaan, slagen geven 3), vandaar drukte
maken, snoeven. Een soortgelijke I'eteekenis-ontwikkeling vindt men bij beuken,
slaan, mnd . boken, slaan, pochen ; pochen (= nhd . pochen) , kloppen, slaan,
snoeven; poken, steken, duwen, doch in Teuth. hoigh poicken, bluffen; boffen,
met een doffen plof slaan, smakken en pochen, roemen, stoffen (in Zuid-Neder1) Kiliaen: Worpriem, pugillareligamen: ligaculum quo accipiter in pugno aucupis
lenetur, een dunne riem om de poot van een valk op de vogeljacht, ook een werpelinc
genoemd .
2) Ernst Ritter v. Dombrowski, Deutsche Weidmannssprache, 3te Aufl. bl. 41.
3) Zie Mnl. Wdb. I, 1324; Franck—v. Wijk 57; 79.
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land ; Ndl. Wdb. III, 247-249) ; stuiten, stooten, 17de eeuw pochen. Het is
evenwel ook mogelijk dat men moet uitgaan van eene beteekenis blazen, die
bluffen kan gehad hebben blijkens het eng. to bluff, opzwellen. Ook boffen kon
de wangen opblazen beteekenen. Vgl. verder snoeven dat identisch is met snuiven;
blazen, bluffen, grootspreken (Antw. Idiot. 248). dial. bluusteren, waaien en
pochen; zie Bergsma, 56, die naast blufzak ook bluusterboksen, windzak, blaaskaak, snoever vermeldt; en bl . 53: blaozen, pochen; bloazerd, pochhans. Evenzoo
vereenigt doffen de beteekenissen slaan en blazen ; een dof is een slag, maar ook
een veest.
Het wkw. slaan in bluf slaan kan worden opgevat in den zin van van zich
geven, vgl. mnl. geluut slaen of zijn beteekenis van voortbrengen ontleend hebben
aan munt slaan. Of moeten, als we uitgaan van bluffen in den zin van slaan,
vergeleken worden een dood sterven, een strijd strijden en dergelijke?
-

264. Blut (of blutsch) zijn,
d.w.z. in het spel alles verloren hebben; rut (zie ald . ), lens (o.a. in de Gew.
Weuw . III, 45 ), bos zijn (in Friesland, Overijsel en Drente) of bosseman zijn
(Antw. Idiot. 280); lat zijn (Waasch Idiot. 415 a). Dit adjectief kan verwant
zijn met bloot, zoodat het eig. wil zeggen „kaal", en vandaar platzak 1 ). In
de 17de eeuw komen beide vormen meermalen voor; zie o.a. Hooft, Brieven,
274 ; Huygens , Korenb l . II , 130 ; Westerbaen , Ockenburgh , 144 2 ) ; verder Tuinman II, 138: „Ik ben bluts zo zeggen de jongens, wanneer zy alle hunne knikkers
verspeelt hebben. 't Is het zelve met ik ben reeuws, ik ben rat" ; Bed. Huish.
24 : Naakt en blut. Synoniem zijn nog blas, carens pecuniis (Teuth.) ; blek zijn
(Schuerm. Bijv. 39 b en Rutten, 31 a), krop, mot, krut zijn (Schuerra. i. v.),
bijstier zijn en bles zijn, welke laatste uitdr. geheel analoog is met de onze (zie
De Bo, 132 b) ; in de Neder-Betuwe, képs zijn (Onze Volkstaal II, 91 ) ; te Nijkerk
kaaps of keps zijn (Noord en Zuid II , 60) ; te Antw . keppes zijn (Antw . Idiot.
638) of molk, tops, tort (trot) zijn ; Limb . keps zijn ('t Daghet VII, 66 ; dial. van
Bree keps (zie Leuv . Bijdr. XII , 148) . In het fri . blus weze, syn . van kys , lu ts.
lutes en rut (Fri. Wdb. 201 a) en in Groningen : dop, kaps, koal, schoon, kap,
en koal wezen (Molema, 84 b). Zie verder Kinderspel en Kinderlust, V , 45-48.

265. Zich een bochel (of een bult) lachen,
d.w.z. uitbundig lachen, zich ziek lachen, vgl. in den zelfden zin hd. sich krank
lachen wollen über etw . , zeer hard lachen , zich slap lachen ; eigenlijk zoo lachen
dat men een bochel krijgt, doordat men zich geheel voorover buigt en de rug
dus krom gaat staan. Zie Harrebomée III, LXXi en vgl. de synonieme uitdrukkingen: zich bleinen lachen (Pointers, Mask. 64), een puist, een kriek (Falkl.
IV, 83; Nw. School, II, 336; Nkr. VI, 14 Dec. p. 3; IX, 6 Maart p. 5; Kokad.

1) Zie Franck-v. Wijk, 74 waar gewezen wordt op het nhd. (zeldzaam) en dial.
hd. en nd. blut(f), bloot, naakt; vgl. Schuerm. 62 b en De Bo, 155 a, die mededeelen dat
bluts de beteekenis kaalhoofdig, bloot heeft; Aniw. Idiot. 260: blot, kaalhoofdig (vgl.
Zweedsch blott, zonder pluimen) .
In een 18de-eeuwsche klucht van „De snoevende minnaar of gewaande graaf" komt
bl. 48 voor: myn wvn is blos (= op) .
2) Ook Oudemans 1, 743; Noord en Zuid VIII, 248; 359; Ndl. Wdb. 11, 2934.
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47), een aap (Speenhoff VII , 70) ; Nkr. 1, 17 Nov., p. 4 1), een slingeraap (Jord.
201), een mik (rond brood) lachen (Nkr. VII, 8 Nov. p. 6); zich een hoedje
lachen (Kunstl. 134) ; zich een meikers lachen (Haagsche Post, 1917 , bi. 653
k. 3) ; krom vallen of zakken van de pret (Landl. 11; 251) ; lachen als een geit
die 't schijten leert (ford. 203) ; zich de kanarietjes pip lachen (Boefje, 71) ; het
Zuidn.: zich krul lachen of lachen dat men krult, zich krom lachen (Antw. Idiot.
740 ; Schuermans, 305) 2), en zich bekrullen (De Bo, 99) ; hd . sich schief lachen;
sich kugeln vor lachen ; sich einen Ast (oder Buckel) lachen ; es ist zum wálzen ;
fr. rire comme un bossu; se donner une bosse de rire; se faire des bosses, pret
hebben; rire à se tordre; eng, to double up; to laugh oneself limp.

266. In de bocht springen.
Meestal voor iemand in de bocht springen, d.w.z. voor iemand in de bres
springen, in het krijt treden, iemand helpen, zijne partij opnemen, Bene uitdrukking, die ook in Zuid-Nederland (Waasch Idiot. 127 b) en in het Friesch,
N d . en Oostfri . voorkomt . Ten Doornkaat Koolman I , 245 verklaart haar door
in die Schranken treten en ziet in „bocht" hetzelfde woord, dat wij nog hebben
in melkbocht, dus een afgesloten ruimte, een met een staketsel omheinde ruimte;
een perk, waarin dieren worden bijeengehouden. 3 ) Deze uitdr. staat dus gelijk
met „voor iemand in de mat springen", 4 ) waarin „mat" beteekent de door
een mat afgesloten ruimte, waar hanengevechten gehouden werden. Vergelijkt
men hiermede andere uitdrukkingen als : in een leelijk parket zitten, in den
kansel zitten (Westvl.), dan blijkt dat onze uitdr. 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 beteekent een weiland, door
grachten of heggen afgesloten, waar vee geweid en bijeengehouden wordt, dus:
een bocht. De uitdrukking is opgeteekend uit Van Effen's Spectator III , 191;
V, 39 ; VI, 208 ; VII, 237 ; X, 77 en verder te vinden bij Rusting 486 ; Sewel,
130: Voor iemand in de bogt springen (iemand voorstaan), to take
one's party, to protect one; bij Halma, 84: Voor iemand in de bogt springen, voor iemand een krakkeel opneemen, prendre le parti d'autrui, ou défendre
sa cause; vgl. ook Ndl. Wdb. III, 22. Tuinman (I, 352; II, 54) meent dat de
uitdr. ontleend is aan het touwtjespringen. In het N . -Brab . kent men in den
boog springen, iem. vervangen, inspringen, waarbij aan 't touwtje springen moet
worden gedacht.

267. Boe noch ba zeggen
beduidt : geen enkel geluid geven, geen woord zeggen. De uitdrukking komt
sedert de middeleeuwen voor; vgl. het mlat. vinum sepe facit, quod hgmo neque
„bu" neque „ba" scit (Werner, 100); verder in het mnl. Parth. 6103: Ende

1)
2)
3)
4)

Vandaar ook zich een aap schrikken (Handelsbl. 18 Aug. 1915, p. 9, k. 5).
Vgl. Everaert, 239, vs. 180: Van lachghene moetic als de cromme staen.
Zie Ons Volksleven V, 7; Anlw.Idiol, 261 en Ndl. Wdb. III, 22.
Halma 11, 534: Se mettre en quatre pour ses amis, voor zijne vrienden in de mat

of in de bogt springen.

105
ghi, Cursout, twine (waarom) sprecti niet? ghine segter toe no bu no ba. Ook
zeide men bu noch bau, boe noch bau, ba no bu, ba noch bo (Mnl. Wdb. I, 507);
eveneens bij Campen staat zij opgeteekend, bl. 59: Hv en weet noch bu noch bae;
zie verder Tijdschr. XXI, 89; Brederoo, I, 64, 1714: Sy seyd gans boe noch ba,
in 't alderminste niet; en voorts in alle bekende woordenboeken. Te vergelijken
zijn nog de volgende synonieme uitdrukkingen : hij spreekt ei mij! noch wee mij!
of noch ei! noch fij ! ( Harreboit ée I , 24) ; kik noch mik (Fri. Wdb . II , 160 ; Waasch

Idiot. 341); kikken noch mikken (Miil. Wdb. III, 1426); wik noch wak, (h)ach
noch wach zeggen ; og noch mog zeggen (Spaen, 194) ; woei noch wa zeggen (Rutten,
280 b) ; hou noch ja (jou) zeggen (Waasch Idiot . 298) ; hond noch stront zeggen
(Waasch Idiot. 636 b) ; het Vlaamsche noch o (of ho) noch bo antwoorden (De Bo,
155) ; babo noch bibo zeggen (Zeeuwsch-Vlaanderen), geen bof zeggen (Houben,
84) en de dia!. duitsche uitdr. buff noch baff, bif noch baf zeggen (De Jager, Lat.
Versch. 141), he seggt noch schot noch dröt (Eckart, 444), dat in het fri. luidt
hy seit skeet noch dreet. Vandaar ook de uitdr. zonder boe of ba (te zeggen), meest
bij een vreemde, onverwachte handelwijze : zonder een enkel woord ter verklaring
te zeggen ; en verder bij uitbreiding van boe noch ba weten, niets weten, geene
a voor eene b kennen, van hot noch haar weten (Ndl. Wdb. TII, 51). In het
Friesch en Groningsch is een boeba een stuursch, onvriendelijk mensch (Fri.
Wdb . I , 207 en Molema 44b) ; hd . weder buh noch bah sagen ; eng. to say neither
iuff nor baff (verouderd).

Gezicht op Florence

268. Voor den boeg hebben .
Deze uitdr. wordt in eigenlijken zin gebruikt van den afstand tusschen
den boeg, het voorste, gebogen gedeelte van een schip en een daarvoor gelegen
punt. Figuurlijk „van de tijdruimte die men nog voor zich heeft, de toekomst,
of wel van iets minder aangenaams dat men nog moet volbrengen of doorstaan."
De uitdr. is synoniem met voor de borst hebben. Zie het Ndl. Wdb. III, 69; 70
en 598 en vgl. het fri.: wy ha whetfoar 'e stjuwn, wij hebben iets voor den steven
(in tiet vooruitzicht) ; naast foar de boech habbe.

269. Iets over een anderen boeg wenden of gooien.
Wanneer men het schip over of op een anderen boeg wendt (gooit of draait),
dan gaat men bij den wind zeilende over een andere zijde liggen, verandert men
-van streek of koers . Onder boeg moet dan niet worden verstaan de borst van
liet schip - als éé a geheel, doch een der beide boorden of zij Jen van het schip,
waarvoor het ligt of zeilt . Figuurlijk kon zoo deze uitdrukking beteekenen van
richting veranderen, „aan een gesprek eene andere richting geven, van onderwerp veranderen, of in het algemeen een anderen weg inslaan om zijn doel te.
bereiken , eene zaak op eene andere wijze aanpakken; inzonderheid om iemand
tot iets te overreden of van iets te overtuigen : van batterij veranderen" ; Ndl.
Wdb. 111, 71 en V, 415. Vgl. Sartorius 1, 5, 94: 't Schip over een ander boegh
laten loopen, hoc est, facere ut navis alio feratur cursu; en III, 5, 49: men moet
het schip over een ander boegh laten loopen, quoties id quod hac non successit,
alia tentatur via ; aut quoties, ubi quae potissima fuerant, non contingent, ad
proxima confugitur auxilia; Sewel, 127: Het op een andere boeg wenden,
zyn streek veranderen, to tack about; het op een andere wys bezoeken, to try
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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it in another way; Halma, 82, Ook in het Nd. is de uitdr. bekend volgens taander
1, 430 ; Taalgids V, 173: ik moot idt up 'n andern Boog smiten of leggen ; Eckart,
57: up 'n annern Bóg leggen. Zie verder de door Harrebomée I, 66 aangehaalde
schrijvers en vgl. eng. to get upon another tack; to change the tack.

270. Een hoofd (een kop of een kleur) als een boei.
Onder een boei verstaat men een voorwerp dat, op het water drijvende en
met een touw aan het in den grond liggende anker vastgemaakt, de plaats aanwijst waar dit ligt; soms een eenvoudig blok hout of een stuk kurk, soms in den
vorm van een dubbelen afgeknotten kegel als een vat uit houten duigen samengekuipt (tonnenboei) of van plaatijzer vervaardigd (ijzeren boei) . Daar de boeien
langs de eene zijde van het vaarwater rood geverfd zijn, verstaat men derhalve
onder bovenstaande uitdrukking een hoogroode kleur hebben . Zie Winschooten,
29 : Hij heeft een kop als een boei, dat is. hij heeft een steeg groot hoofd; Com.
Vet. 55: Hoofden als boeyen en hersenen als van een Garn-ael (ook in Bank. I,
126) ; en verder voor de hedendaagsche beteekenis het Ndl. Wdb. III, 84-85;
Noord en Zuid VIII, 358; Harrebomée I, 66; Nest. 57: Ze was geheel confuus en
had een kop als een boei. In het Stad-Friesch zegt men een hoofd (of kop) als
een boeier ; in het Friesch : in kop as in boei ; in Groningen : 'n kop hebben as 'n
slai (houten hamer; Molema, 380 a); bl. 527: 'n kop as 'n poaskeai (zie ook
V . Moerk . 438) 1 ) ; een kop als een brul hebben (Goeree en Overflakkee 2 ) ; bij
Opprel, 50 a: zoo rood as en brul (stier?) 2 ) ; vgl. Maastricht: een kop wie ene
piepers, pijper, blazer 3 ); elders een kop als een bolle, een kop as en tuerhamer
(Dr. Bl. 3, 45), en schatvat (Bergsina, 21); te Dieren: as 'n tuunham.er (een
slei) ; N .-Brab .: een kop alsof hij de hel geblazen heeft. Vgl. ook zoo rood als een
kreeft, een kroot, een koraal, een kers, een kalkoen, een kalkoensche haan,
als bloed. 4)

271. Spreken als een boek.
Dit wordt gezegd van personen, als zij een onnatuurlijke, stijve, schoolsche
taal spreken, boekentaal gebruiken, en van zaken, als men wil zeggen, dat iets
vanzelf spreekt, natuurlijk, duidelijk is, evenals datgene, wat in een boek,
bijv. een boek met voorschriften, staat, op zich zelf duidelijk en niet twijfelachtig
is; in dezen zin ook: spreken als een brief. Vgl. Uit één pen, 128: Eerl fijn man,
hij sprak als een boek en hij droeg een bril van wegens de geleerdheid. In het
fri .: it sprekt as in boek; hd. er redet wie Pin Buch; fr. il parle comme
livre;
eng. he speaks like a book. In Zuid-Nederland in een eenigszins andere beteekenis; zie Waasch Idiot. 128 a: spreken gelijk een boek, verstandig of boekelijk klap.
pen ; Teirl. 189: klappen of spreken gelijk een boek, goed spreken ; vérstandig,
schoon spreken, zonder gebrek noch dwaling; Ndl. Wdb. III, 99.

un

1 ) Hy siet als een Paes-ey, soo staet hy verpleckt (van een dronken boer gezegd).
N. Taalgids XIV, 254; Antw. Idiot, 307: Brul, eene koe, waar men geen kalf
in krijgen kan. onvruchtbare koe.
2)

3) N. Taalgids XIV, 296.
4) N. Taalgids III, 5.

107

272. Een gesloten boek .
Wanneer iets voor iemand een gesloten boek is, weet hij niets van den
inhoud , is de daarin behandelde zaak hem geheel vreemd . Wellicht moet men
hier denken aan boeken, die met koperen sloten werden dicht gemaakt, zooals
bijbels en ook kerkboeken, wier sloten evenwel meestal van goud of zilver zijn;
doch ook is het mogelijk dat men te denken heeft aan het „boek, verzegelt met
seven zegelen'', waarvan in den bijbel, Openb . 5 : 1, sprake is . Vandaar ook
de uitdr. een boek met zeven zegelen of sloten in denzelfden zin van iets, waarvan
men geen begrip heeft. (hd . ein Buch mit sieben Siegeln ; eng . a sealed book ; fr.

eest lettre close pour lui).

273. Te boek staan .
Dat wil zeggen bekend zijn als, doorgaan voor zoodanig als in een bepaling
is aangewezen, bij , in de schatting van anderen . Oorspronkelijk wil de uitdr.
zeggen op een register ingeschreven staan onder een bepaalde soort menschen.
Ook kan zij , verbonden met een bijwoord (wel, hoog, zeer hoog, goed, laag) , beteekenen in iemands schatting veel op zijn creditzijde, in zijn voordeel hebben,
bij iemand goed aangeschreven staan (no . 12) ; fri . hy stiet dêr goed to boek, ook
hy stiet dêr yn in goed boekje (vgl . in een goed blaadje) en het Westvlaamsche
leege te boeke staan, weinig achting of aanzien genieten (Onze Volkstaal III,
6) . Bij Rutten, 32 : Op iemands zwarten boek staan, zijn vijand zijn ; vgl. ook
Waasch Idiot. 128 a; Teirl. 189: In (of op) 't zwart boekske staan, in de gunst
niet staan ; Leopold I , 201: 't zwarte boek (schuldboek) ; hd . im schwarzen Buch
s tehen ; eng. to be in a person's black (or bad) books ; ook bij ons in iemands zwarte
boekje staan, nog wat op zijn kerfstok hebben bij iemand (Dievenp . 97) ; fr.
être marqué sur le livre rouge; vgl. nog het 18de-eeuwsche ergens voor te blad
staan, ergens voor doorgaan. Zie verder Ndl. Wdb. III, 103 en no. 242.

274. Een boekje van iemand opendoen,
d.w.z. iemands misslagen en gebreken blootleggen, aan den dag brengen, over
hem klagen, alles wat men van hem heeft opgeteekend oplezen ; wellicht met
bijgedachte aan de boeken, die bij het laatste oordeel geopend zullen worden,
en waarin de slechte en goede daden van alle menschen staan opgeteekend (zie
Openb. 20 : 12; Dan. 7 : 10) . Vgl. Profijt. Liedeb. 54. 34: 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 ghi
moet rekeninge gheven. — In de 17de eeuw in den tegenwoordigen vorm voor
het eerst aangetroffen (zie V. Moerk. 490) en ook in Zuid-Nederland bekend;
vgl. Rutten, 32 : Iemand zijnen boek opendoen, iemand beschuldigen ; Joos, 73;
Waasch Idiot. 128 b; Teirl. 189; Antw. Idiot. 262: Iemand zijn boeksken opendoen (of openleggen), iemand bekijven . Ook in het Friesch : in boekje fen immen
opdwaen. Zie verder Tuinman I, 12; Ndl. Wdb. III, 104; Nest, 34: Hou jij je
mond maar., baron! anders zullen we een boekje van je opendoen; vgl. Heel
wat, iets op zijn boekje staan hebben, veel op zijn kerfstok hebben (o.a. Dievenp.

17; Jong. 10; Krat. 145; Amst. 20; Uit één pen, 37).
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275. Buiten zijn boekje gaan,
d .w .z • „zijn eigen terrein verlaten, zijne bevoegdheid te buiten gaan ; spreken
over zaken die niet aan de orde zijn of waarvan men geen verstand heeft, of:
iets doen waartoe men geen recht of geen last heeft" . Ook in het Friesch : hou!
nou Biest bute 't boekje, nu dwaalt ge van den tekst af; ook: nu spreekt gij onbehoorlijke taal, bv• onkieschheden in een gemengd gezelschap (W• Dijkstra,
293) ; in het Engelsch to go beyond the bonk. Ook omgekeerd zegt men : hij houdt
zich aan zijn boekje, van angstvallige, niet zelfstandig denkende menschen. De
eigenlijke bet. zal wel zijn zich houden aan hetgeen in het boek met voorschriften
staat, vervolgens zijn bevoegdheid te buiten gaan. Vgl. bij Hooft, Brieven,
139: buiten de boodschap, buiten de gegeven opdracht, buiten het boekje; zie
verder voor syn• uitdr. 't Daghet XIII, 47 ; Schuerm• 27.7 : buiten het koordje
gaan, buiten schreef gaan, in zedelijken zin te verre gaan, de grenzen overschrijden; ook over boord gaan, over zijn hout gaan (Teirl• 198)• Zie Ndl. Wdb. III,
105; 1792.

276. Niet in iemands boekje staan,
d.w.z. iemand niet aangaan, zich niet met iets bemoeien; Friesch: dat stiet
net yn myn boekje. Vgl. Ndl. Wdb. III, 105; Cats I, 266 c (ed. 1726) :
Laet de vijse droomen daer:
Niet een van duysent is 'er w aer ;
En al dat duyster ondersoeck
En staet niet in der maegden boek.
Ook hier zal wel gedacht moeten worden aan het boekje, waarin de voorschriften staan, waaraan iemand zich te houden heeft ; vgl . fr. cela n'est pas
dans mon almanach; hd. in meinem Kalender stept nichts davon.

277. Op den boer gaan (loopen, reizen),
of ook den boer opgaan of zijn, d . i . het platte land afreizen om iets te verkoopen of te bedelen; later ook spottend gezegd van iemand, die voor politieke
doeleinden daar lezingen houdt. Ook zegt men hiervoor den boer (de huizen
der boeren) afloopen. De uitdr. dateert uit de 17de eeuw; zie Van Moerk. 147.
In de middeleeuwen zeide men op de gaerde loopen (d.i. op iemands hof of bezitting loopen ; hd . auf der Garde oder der Wurst reiten) ; gaerden, termine wanderen —
loopen; op termine gaen, d.i. een bepaalde streek afloopen om te bedelen, inzonderheid van bedelmonni yen gezegd ; Ndl. Wdb . IV , 104 ; Antw . Idiot . 264 en

Tijdsch. VI, 299.

278. Zoo vraagt men den boer (of boeren) de kunst af,
d.w.z. , ,zoo komt men van onnoozele lieden het geheim te weten; m.a.w. ik
ben zoo onnoozel niet om mij z66 te laten uitbooren. Zegswijze om iemand af
te schepen, die al te nieuwsgierig vraagt, maar wien men het fijne van de zaak
niet wil mededeelen." Voorkomend in de 17de eeuw bij J . Cats in .het Sp . Heid.
1675: ook in Lichte Wigger 16 v. Zie het Ndl. Wdb. I, 1778; III, 157; De Bo,
588; Waasch Idiot. 129 a; 378 a; Taalgids V, 189.
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278a. In eigen boezem tasten ; zie De hand in den boezem
steken,

278b . Iets op den bof koopen ; zie Op den pof.
279. Op de(n) bof,
d .w .z . zonder bepaald doel of zonder kennis en overleg, op goed geluk af, zooals
het valt , in 't honderd . Het znw . bof beteekent in deze uitdr . oorspr . slag (vgl.
op een bof, op eens, eensklaps, vroeger eensslags, fri. op een stuit; gron. op 'n
barst), doch wordt hier meestal opgevat in de beteekenis onverwachte uitkomst,
gunstig toeval, geluk, buitenkans, meevaller, tref (vgl. het wkw. boffen, een
gelukje hebben; een boffer, iem. die een gelukje heeft, en zie een do(je). Vgl.
ook het Oostfri. dat geit up 'n blinden buf (aufs Gerathewohl ; zie Ten Doornkaat
Koolman I, 244 b); evenzoo in Twente. In Zuid-Nederland zegt men iets doen
op den bots (= slag), op goed valle 't uit, en gelijk men ook wel zegt : op den
lukthem (Schuermans, 72); en op den wilden bof (Schuerm. 148 b en Antw. Idiot.
262). Zie Ndl. Wdb. III, 246.

280. Een bok schieten,
d .w .z . een flater begaan, eene grove vergissing begaan ; hd . einen Bock schieszen;
nd. hei hert en gastrigen Bock ema^ket; Deensch begaa en Buk. Men zal hier bok
moeten opvatten in den zin van iets lomps en leelijks (vgl. fri. in bokfen in hynder,
een leelijk paard, een knol) en vandaar een lompigheid, een onhandigheid, een
fout. Vgl. de synonieme uitdrukkingen een kalf, een kemel maken of schieten
(in Zuid-Nederland); een varken (zie V. Eijk II , 87; Antw. Idiot. 946: 't Is
geene kemel die ge daar begaan hét, 't is een peerd = een grove misslag); ook kent
men in Zuid-Nederland een kwakkel schieten., (zie Ndl. Wdb. VIII, 675 ). In het
fr. spreekt men van un loup of une grenouille; in 't eng. kent men to make a
bull (onzin) ; in het Hoogduitsch zegt men ein Fuchs (een beest) en is ook gebruikelijk einen Pudel machen, pudeln (verklaring onzeker), wat ook door Molema,
329 vermeld wordt : 'n poedel hollen, een misstap begaan (van jonge meisjes),
zich vergissen, naast 'n poedel gooien, poedelen, bij 't kegelen niet raken.
Onze uitdrukking komt eerst in de 19de eeuw voor. Waarschijnlijk heeft
men eerst gezegd een bok maken en later een bok schieten. Zie Ndl. Wdb. III,
265-266. Zie nó. 181.

281. De bokkepruik ophebben.
Deze uitdrukking dateert uit den tijd, dat men algemeen pruiken droeg,
dus uit de 18de eeuw. Het op een bepaalde wijze dragen van die pruik of ook
van den hoed werd als kenteeken beschouwd der stemming van den drager. Zat
de pruik netjes, had men veel zorg aan het toilet besteed, dan maakte men daaruit op, dat de drager van dat hoofddeksel goed gehumeurd was. Stond daarentegen de pruik scheef, zat ze slordig, dan merkte men dat aan als een kenteeken
van onverschilligheid, norschheid, ontevredenheid, de stemming van een bok,
een norsch mensch, en had hij de bokkepruik op. Vgl. hiermede de uitdr. de
pruik zit hem scheef 1 ), hij is uit zijn humeur; de pruik op krijgen, boos worden
1) Wolff en Deken, De fam . Wijsneus en hun boek : Ja wat zou ons beletten onze
pruiken op zestig graden te schuiven?
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(Jord. 89) en goed (of slecht) gemutst zijn. Zie Noord en Zuid XIX, 27; Ndl.
Wdb. III, 269; Slop, 25 en vgl. het fri. de bokkepruk op ha; nd. de Prück steit
ámm verkêrt; ha hot de Prük wieder verkieht stonn (Eckart, 400). In de Zaanstreek : een grim ophebben (Boekenoogen, 1313) ; in de 16de eeuw : de grimmuts
opsetten 1 ).

282. Een bol,
d.i. een baas, een flinke vent, iemand die uitmunt door bekwaamheden, in
welken zin het in de 18de eeuw vrij gewoon was. Eig. beteekent bol hier „hoofd"
(ohd . hirni bolla, hersenpan ; ags . heafodbolla) ; vgl. „een knappe kop" ; fr.
perdre la boule (= la tête) .

283. Bolleboos,
d.i. een baas, iemand die uitmunt. Sommigen achten dit woord van Hebreeuwschen oorsprong : ba'al habbajit, uitgesproken bóól-hd-bn jis, heer des huizes.
Anderen denken aan eene vervorming van bollebuis, poffertje, goede dikke persoon. Voor den bet. overgang zijn wellicht bol en het hebr. woord van invloed
geweest. Zie Franck—v. Wijk, 80; Ndl. Wdb. III, 1872 en verbeteringen; Tijdschr.
v. Taal en Lett. VIII, 307.

284. De bom is gesprongen (gebarsten),
d.w.z. het geheim is uitgekomen. Bij uitbreiding ook met betrekking tot voorvallen die, lang verwacht, eene beslissende wending veroorzaken; hd. die Bombe
ist geplatzt; fr. la bombe a crevé; le secret éclata. In het Ndl. Wdb. III, 332 en
325 wordt bom verklaard als spon ; het geheim wordt dan vergeleken met een
geestrijk vocht, dat door zijne hevige werking den bom van het vat doet springen
(breken) en zich een uitweg baant. 2 ) Te Zandvoort : de bondel (spon) komt los.
Syn. was in de 17de eeuw de bommel is uitgebroken (of gebarsten), waar bommel
wel zweer zal beteekenen; vgl. het fr. l'apostéme créve 3 ).

285. Bombarie maken (of slaan),
d.w.z. drukte, lawaai, ophef, boeha maken. De afleiding van dit woord bombarie is niet geheel zeker. Men houdt het voor een klanknabootsend woord,
wellicht ontstaan onder invloed van bombare, bombaerde, kanon, ook soort muziekinstrument (fr. bombarde; zie Franck—v. Wijk, 81). Het komt dikwijls voor
in hekelschriften over en spotprenten op den windhandel. Daarop vindt men
meermalen een gebrekkige voorgesteld, veelal in harlekijnskleeding, met den
naam Bombario of Bambario op zijn rug, of op zijn mars ; deze figuur stelde den
windhandel voor, en was vooral een toespeling op de daarbij voorkomende
bedriegerij . Zoo staat op een prent als bijschrift:
Cartouche ryd naar broer Jaco
En roud om neef Bombario.
1) Veelderh. Geneuchl. Dichten (ed. Letterk. ), bl. 27.
2) Bij De Cock', 38: De bom is er uitgesprongen, de vrouw is bevallen.
3) In het Ndl. Wdb. III, 332 wordt aan bommel in den zin van spon gedacht.
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Hier is dus Bombario verwant aan twee beruchte dieven. Elders vindt men
genoemd een professor Bombarismi, en zelfs Sint Bombario. Zie Brieven v. Abr.
Bi. 1, 194: bombario maken; Ndl. Wdb. III, 328 ; Jord. 331; Panthéon, no. 5,
bl. 110-111; Bouman, 15; het fri. bombaerje, leven, ophef, vertooning maken;
Molema, 50 a: bomberen, razen, tieren; Bergsma, 64: bombarie maken, bombéren,
razen, tieren.

286. Bombast.
In de 18de eeuw ontleend aan 't eng. bombast, eig. ruwe katoen, die tot
voering en opvulling van kleedingstukken gebruikt werd ; vandaar gezwollen
taal, holle klanken (vgl. fr. farce, grap, klucht; eig. opvulsel); zie Ndl. Wdb.
III, 328 en vgl. ook hd. Bombast.

287. Het kan -me niet(s) bommen,
d.w.z. 't kan me niet(s) schelen, ik geef er niet(s) om, het is me totaal onverschillig; ook wat bomt (mij) dat? dat bomt niet (doet er niets toe). De oorspr.
beteekenis van bommen zal hier wel zijn die van slaan, stootera, bonzen, treffen
(vgl. Ndl. JVdb. III, 336; Opprel, 49; Boekenoogen, 90; het znw. bom, klokkeslag, dial. ijzeren stuiter (Bergsma, 64) : dat kan mij geen bom schelen, 'k ken
er geen bom (ook geen klap) van, zoodat we eene soortgelijke beteekenisontwikkeling mogen aannemen als bij het wkw. bruien, dat ook slaan beteekent (waarvan een brui, een slag) en eveneens gebezigd wordt in de uitdr. wat bruis het
mij, wat raakt het mij, wat kan het mij schelen; wat brui ik er me om, wat bekreun
ik er snij om; syn. is ook het kan me niet bokken (zie V. d. Water, 62), welk bokken in zuidndl. dial. eveneens slaan, smijten, beuken beteekent (zie Ndl. Wdb.
III 268 en vgl. Menschenw. 182: Moar wà' kon 't sain bokkeme). Vgl. ook
Menschenw. 433: Wa kan main de spullemikmak hoameren ; Draaijer, 6 : t Kan
min niks verbotteren; in Leirsch. 14: Dat roest mèn vat, dat gesoanik van jou;
bl. 119: Wat kon 't em waaien. Onze zegswijze dateert uit de 19de eeuw en komt
vrij dikwijls in de litteratuur voor; zie o.a. Amst. 59: 'Kan me niet bommen;
Ppl. 178: 't Kon juffrouw Mens niks bommen vandaag; Lvl. 74; 181; Jord.
247 ; Landl. 259 ; Nachtk. 29 : Het kon 'm niks, niemendal bommen, liever 'n
kort leven van lol, dan 'n heel lang waarin je je versjagrijnde; Lvl. 219: 't Kan
me geen snars bommen ; Speenhoff II, 68 : Een schutter is een klant, die niemendal
kan bommen ; Prikk . V , 27 : Nw . School , V , 342 ; enz . Zie het artikel mieter.
-

288. Op de bon komen,
op het strafrapport komen, bekeurd worden; op de bon zetten, rapport maken
van iemand ; iem . op de bon slingeren of schieten, hem voordragen voor straf 1
De eig, beteekenis van „bon" in deze uitdr. is niet duidelijk; waarschijnlijk
hebben we te doen met bon, schriftelijk bewijs, waarop aan toonder de daarin
vermelde zaak moet worden uitgereikt . Vgl. Nkr . II , 5 April p . 2:

) .

1) Van Ginneken, II, 459; Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs

IX, bl. 424; Woordenschat, 93.
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Een koninklijke Hoogheid,
Die nam, o heerejee!
Voor hem is geen gelijkheid,
Zijn hond in de coupé.
Voor hem bestaan geen wetten;
De conducteur die dorst
Hem op de „bon" niet zetten.
Nkr. VI, 24 Febr. p. 6: 0, brutale Baron, je komt gewis op de bon; 11 Mei
p . 4 : Hij (de Minister van Oorlog) kreeg te veel mot met de Kamer en kwam
voor ontslag op de bon; De Kampioen, 27 Maart 1914, bi. 281: Dit is nu de
derde maal, dat je (een chauffeur) gewaarschuwd wordt, en als je nu niet oprijdt,
dan ga je op de bon; Ilaagsche Post 1917, p. 524, k. 4: En toen men kort geleden
officieel den gemeentevader had aangezegd, dat men ondanks zijn verbod, des
Zondagsmorgens zou voetballen, toen was meteen de politie in actie, kwamen
de jongelui op de bon; 15 Mei 1920, p. 785, k. 2: Het is ons toch onlangs overkomen, dat een orde-bewaarder op ons toetrad, het manuaal van zakboekje
opdiepen maakte, en ons onverbiddelijk op de bon plaatste; Handelsbi. 12 Maart
1919 (O . ), p . 2, k . 6 : In het kort proces van hen (soldaten) , die met jeugdige
lichtzinnigheid het uur van terugkeer hadden vergeten en die bij gevolg „een
douw" te verduren kregen dan wel „op de bon" werden geslingerd.

289. In bonis,
d.w.z. in goeden doen, welvarend, vermogend zijn, er warm in zitten. De uitdr.
kan ontleend zijn aan het Latijn, waar in bonis esse in de juridische taal voorkomt als in 't bezit van het vermogen van een overleden persoon (Cicero, Epist,
13, 30, 1 ) . De beteekenis, die er door ons aan gehecht wordt, kende het Latijn
niet 1 ). Deze kunnen we ontleend hebben aan de hd. studententaal waar in bonis.
(anno 1846) voorkomt in den zin van „goed bij kas zijn" ; zie Kluge, Deutsche
Studentenspr. 84 b.

290. Op de bonnefooi,
d.w.z. in goed vertrouwen (lat . bona fide) , op goed geluk ; ontleend aan het fr.
à la bonne foi. By Servilius, 165 vinden wij opgeteekend al boone fooi te werke
gaen, rectam ingredi viarn, waar dus niet aan foi (lat. fidem), maar aan voie
(weg) gedacht wordt 2 ) . Onze uitdr. trof ik het eerst aan bij W inschooten , 59:
ik doe dat op de bonne fooi, dat is. op goed geloof of vertrouwen; Harrebomée I,
198 b; Ppl. 215: Op de bonne fooi af; Landt. 10: Op 'e bollevooi.

291. Den bons geven (krijgen, hebben),
d.w.z. afdanken, afwijzen, zijn afscheid geven; inzonderheid van meisjes, die
hare vrijers afzeggen; iemand zijn kwartier geven (lord. 330). Vgl. Sewel, 131:
de bons krygen (afgewezen worden) , to suffer a rebuke, a denial; den bons
krygen, to be casheered. Ook in de literatuur is de spreekwijze het eerst in de
18de eeuw (bij Langendijk, Wederz. Huwelyks Bedrog, vs. 1371 en Brieven v.
1)
2)

Dan zeide men : in suis rummis esse.
Zie Suringar, Erasmus, bi. 425. Voor de schrijfwijze met een f vgl. het Mnl.
Wdb. i. v._ fode en ons fooi, eig. weg, reis, afscheidsmaal, en daarna: geschenken geven
bij gelegenheid van vertrek ; zie De Cock', 128-129.
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Abr. Bi. II, 216) aangetroffen. Eigenlijk wil de uitdr. zeggen iemand een stoot,
een duw geven, hem van zich afstooten, vervolgens afdanken, afwijzen. Zoo zeide
men in de 18de eeuw ook den boender geven, — krijgen, waarin boender eigenlijk beteekent duw, stoot, als afleiding van het wkw. boenen, in den zin van wegjagen, uitwerpen (Ndl. Wdb. III, .151-152). Evenzoo zeide men den bof krijgen,
in welke uitdr. een bof ook eigenlijk een klap, slag, stoot beteekent (Ndl. Wdb.
III , 245) . In het Bredaasch taaleigen is bekend „iemand den baf geven", d . i.
den zak, zijn afscheid geven, welk baf te vergelijken is met* het westvl. boffe,
slag (Ndl. Wdb. II , 861 ) . Ook het amer. werkw. to bounce is hiermede te vergelijken, dat de beide beteekenissen bonzen en plotseling uit den dienst ontslaan
in zich vereenigt. Zoo ook „iemand of iets den schop geven"; in de 17de eeuw
„iets de gooi geven". Vgl. het fri. immers den bons jaen; oostfr. sê hed hum de
bumms gáfen ; eng . to get (or to give) the push ; to kick a p . Syn . is in Zuid-Nederland : iemand zijnen boek geven, zijnen boek krijgen, iem. wegzenden, ontslaan,

een werkman, die dan zijn werkmansboekje terugkrijgt; ook lig. eene verloving
verbreken (Teirl . 189) ; iemand zijnen kassaard (kastaart) geven, • iem . zijnen
kassade geven (zie Ndl. Wdb. VII, 1726), waarmede is te vergelijken in Deventer:
kassati, ontslag (= cassatie, fr. c issáti.>n ? zie Draaijer, 19).

292. Het te bont maken,
d.i. „dartel, wild, baldadig te werk gaan, te keer gaan, het te erg maken, te
ver gaan, zich te veel veroorloven, hetzij in woorden of daden"; dial. syn. het
van eieren maken (zie o .a . De Vries, 70) ; het te vol gieten . In het Mnl . beteekent
bont o.a. tegenstrijdig, onbegrijpelijk, eene beteekenis die voortvloeit uit die van
dooreenwarrelend ; vandaar de uitdr : het gevet mi bont , , ik verwonder mij er over,
ik begrijp er niets van" (hd. das ist mir zu bunt, dat versta of begrijp ik niet).
Ook kende men in de 16de eeuw eene uitdr. hem (zich) bont maken, zich aanstellen, trotsch, 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 den zin van „op ruwe, onbehouwen wijze", „in 't wilde
er op los" ; vgl . nog De Bo , 164: bonte Pier, een kwaadaardige ruwe vent ; in
't bonte slaan (smijten), losbandig worden, uit den band springen, in 't wilde
slaan, en hiermede moet in nauw verband staan onze uitdr. het (te) bont maken,
die voorkomt bij Plantijn: Maket niet te- bont, ne faictes point trop de
mines, ou de plait, ne multa fastuose agas. In de litteratuur wordt de uitdr. in
de 16de eeuw aangetroffen, o.a. bij den Zuidnederl. schrijver Van Ghistele, en
verder bij Marnix, Byen-korf 141 r; 149 r; Van Vloten, Geschiedzangen I, 295
(vgl. Van Lummel, 14 en 368); Huygens VII, 15; Tuinman II, 90; Harreb.
III, 46 b, enz. Synonieme uitdrukkingen zijn het grof, gortig, grauw, breed, gruin
(groen, bij Molema,138 ), bordig (De Vries, 66 ) maken . Zie verder het Ndl. Wdb, III,
369-370 ; Mnl. Wdb. I, 1361 en verbeteringen ; vgl. het hd. es zu bunt machen;
fri. it bont meitsje naast it bot meitsje; oostfr. hé ma-kd 't al to but.
.

-

293. Iemand bont en blauw slaan,
d.w.z. iemand zoo slaan, dat hij gele en blauwe plekken krijgt (vgl. fr. un bleu,
een blauwe plek). Syn. van iemand de Rotterdamsche fooi geven (zie Winsch. 59;
Sewel, 223; Halma, 145). Oorspronkelijk luidde deze uitdr. iemand blond en
blauw slaan, waarin blond de beteekenis had van (geelachtig) blauw, in welken
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zin het nog in de Graafschap voorkomt (Draaijer, 5), waar men o.a. zegt : hij
ziet blond van de kou. Omgekeerd werd in de middeleeuwen blond haar gelu
haer genoemd. Vgl. in de 16de eeuw Stadr. v. Steenwijk, 307 : Van ymande blont
ofte blaudich te slaen. De uitdrukking blond en blauw (dialectisch nog bekend)
dateert uit de 17de eeuw, o.a. bij Vondel, Klinckert voorafgaande aan den Palamedes :
'T en leed geen seven jaer, of Palamedes schaeu
By nacht, de tenten ging der Rechteren doorwaeren:
Die resen op verbaest met opgeresene hayren,
En sagen daer een' schim, mishandelt blond en blaeu.
Zie ook Anna Roemers II, 136; Coster, 193, vs. 1314; Westerbaen II, 731 en
Kluchtspel III, 43. In de 18de eeuw treft men haar in dezen vorm aan, o.a. in
Van Effen's Spectator I, 180, en bij Halma, 81 (op 77: blaauw en blond), doch
ook reeds in de 17de eeuw komt „bont en blauw" voor, o.a. bij Tengnagel,
Amsterd. Linde-Bladen (anno 1654), bl. 26:
't Is nu omtrent een weeck geleen,
Toen wierdje bond en blaeuw getreen,
zoodat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de laatste zegswijze niet uit maar
naast de andere is ontstaan ; vgl. Ndl. Wdb. III, 367 ; II 2 , 2915.
Te vergelijken is de 17de-eeuwsche uitdr. iemand grauw en blauw slaan,
dat volgens De Bo, 386; Waasch Idiot. 265 en Antw. Idiot. 506 nog in ZuidNederland gezegd wordt voor blond en blauw slaan ; iemand blauw en blot slaan
(De Bo , 154) ; iem. zwart en blauw slaan (Teiri . 180) ; paars en pimpel (Fre qu .
I , 448) ; paars en blauw ; het eng . to beat one block and blue ; hd . jemanden braun
und blau schlagen ; dial . nd . einen mit Cölnischer Münte betalen ; ook kölsch und
blau schlagen (denk aan 't Keulsch blauw aardewerk. 1 ) In Groningen : Sangenbloubont mos ie joen jong troefelen (Groningen IV, 191).

294. Eene groote (kleine) boodschap doen.
Deze uitdrukking, die in kindertaal wil zeggen zijn gevoeg doen, zijn water
loozen, beteekent eigenlijk heengaan om eene boodschap te verrichten ; vervolgens
gebruikt men haar als voorwendsel om zich voor het zooeven genoemde doel te
kunnen verwijderen. Een dergelijk schertsend euphemisme vinden wij ook in
het middeleeuwsche bloemen lesen, en het 17de-eeuwsche bloemen (cacare),
waarmede kan worden vergeleken het eng. to pluck a rose, wateren (Prick, 18) ;
eene groote (of kleine) commissie doen ; dit ook in 't Antw . Idiot . 322 ; Waasch
Idiot. 156; Rutten, 45. Zie verder Speenhoff V, 20: En hij zou voor geen millioenen ooit een kleine boodschap doen; Ndl. Wdb. III, 381 en vgl. fr. faire une
grande commission; le grand, le petit tour; fair le gros; hd. das grosze Geschrift
verrichten , -abmachen.

295. Geen boodschap aan iemand (of iets) hebben,
d .w .z . iemand niets te zeggen hebben, niets met iemand of iets te maken hebben;
in de 17de eeuw voorkomende in P. C. Hooft's Brieven. Zie het Ndl. Wdb. III,
383 en vgl. Landl. 16: 'k Zeg daar hè we ommers toch geen booscap van, wat
jij daar nou vraagt; Handelsblad, 17 Maart 1922 (0) p. 2, k. 2 : Goed beschouwd
-

1) Korrespbl. XXVII, 60.
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hebben wij toch aan Jacob Maris meer boodschap dan aan Pieter Maritz, hoeveel
wij ook gevoelen voor de nagedachtenis van dezen Zuid-Afrikaanschen voortrekker ; Mo lema , 52 b : 'k Heb doar gijn boschop , daar heb ik niets te maken,
daar ben ik liefst niet; daar valt niets voor mij te verdienen; fri. dou hest hjir
gjin boadskip, jij hebt hier niets te maken. Vgl. ook onze zegswijze : oppassen
is de boodschap (de zaak, waar het op aankomt; o.a. Ka lv . 1, 139) , in welken
zin „boodschap" reeds voorkomt bij Hooft Ged. II, 426; ook in het Oostfri.
(Taalgids V, 162) . In Zuid-Nederland is blijkens Waasch Idiot, 133; Teirl. 196
en De Bo, 165 a deze laatste zegswijze ook bekend.

296. De boog kan niet altijd gespannen zijn,
d. w. z. men kan niet altijd met ingespannen arbeid bezig zijn, inspannende
arbeid moet door ontspanning afgewisseld worden, anders is overspanning of
verslapping het gevolg. Eene ook bij de Grieken en Romeinen voorkomende
gedachte, o.a. bij Herodotus 2, 173 en Phaedrus III, 14, 10: Cito rumpes arcum,
semper si tensum habueris . In de oudste spreekwoordenverzamelingen komt zij
bij ons voor; zie Goedthals, 66: Als men den boge te wyt spant, so berst hi geerne,
1'are tousiours tendu , se gast; den boghe en mach niet altyts staen gespannen, daer
is eene vre van . etene inden dach, au travailler est deu repos (zoo ook in de Prov.
Comm . 201) ; bij Campen, 31 : Wanneer die boeghe toe hart gespannen is, soe breckt
sie geern ; Idinau, 8:
Den boghe en magh niet altijdt ghespannen staen:
Want soo sonde hy sijn kracht verliesen.
Soo moet alle dinghen met maete gaen,
Want heete wateren lichst vervriesen.
Wijs, die maetigheydt in als kan kiesen.
Ook in de litteratuur komt de zegswijze al zeer vroeg voor ; o .a . bij Spieghel,
274; Anna Bijns, Nieuwe Refereinen, 2, 16: Den boghe en mach altfijt niet gespannen staen . Zie verder Harreborr ée I, 76 b ; Vad. Mus . V , 375 ; Bebel no . 222;
Tijdschrift XXI, 203; Coster, 172, vs. 665; Winschooten, 186; Van Moerk. 174;
het Ndl. Wdb. III, 387; Wander I, 424; Büchmann, 193 en vgl. fr. l'arc, toujours tendu , se ga^ te ; hd . der Bogen will nicht immerzu gespannt stehen ; eng . a

bow long bent at last waxeth weak; the string always strained snaps at last.

297. Verschillende pijlen op zijn boog hebben,
d.w.z. verschillende middelen hebben om zijn doel te „beschieten" en daardoor
in zijne macht te krijgen, zijn doel te bereiken; gewoonlijk om iemand te overreden of te overtuigen. Vroeger zeide men ook twee pesen op eenen boghe hebben
(Idinau, 222 ; Harreb . I, 76 b) of twee (vele) snaren op (tot) sinen boogh hebben ;
dial. meer dan een koord op zijn boog hebben. In Hooft's Brieven, 135 treffen wij aan:
Ik heb noch eenen anderen pijl op mijnen boog; bl. 444: In allen gevalle waar
't goedt, verscheide pijlen tot zijn' boog te hebben (zoo ook bij Vondel, Bat.
Gebr. 678) ; Smetius, 68: Hij leyt op twee anckers, hij heeft twee pijlen op sijnen
boge; Pers, 608 a; 665 b; Paffenr. 126; Van Effen, Spectator VI, 242 schrijft:
Hij moet nog veel pylen op zyn koker hebben . In het Vlaamsch zegt men thans
nog Verscheidene pezen aan zijn boog hebben, maar ook veel (of nog andere) pijlen
in zijn koker hebben (Joos, 94 en 82; Waasch Idiot. 361 a). Eindelijk kan nog
vergeleken worden de synonieme 17de-eeuwsche uitdr. Hij heeft twee messen
op zijn' schee(Huygens VI, 36). Zie verder Ndl. Wdb. III, 387; Wander 1, 424;
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a

IV, 514 en vgl. fr. avoir plusieurs cordes son arc; avoir plus d'une flêche dans
son car quois ; hd . mehrere Sehnen an seinem Bogen haben ; eng . to have severat
(or two) strings to one's bow ; fri. hy het wol pilen op 'e koker, hij is kundig en wel
bespraakt.

298. Als een boom .
Van groote, forsche, breed gebouwde mannen zegt men wel een kerel als
een boom ; een boom van een kerel ; fri . in kearel as in beam ; in Gron . ' n bamboes
van 'n kerel (Molema, 18 b ; hd . ein Trumm von einem Kerl ; fr. un homme comme
un chêne). Bij Sartorius III, 2, 83: Een man als een boom, in homines praegrandi
corporis mole. Ook in Zuid-Nederland : een boom van eenen vent (De Bo) ; een
man gelijk een boom, een boom van 'nen vent (Waasch Idiot. 133); zoo sterk als
een boom; ons Mie 't es nem boom (Teirl. 197 ). En 'n wijf dat die kleine augurk
had, — nee 'n boom (Jord. 263) ; een pootige werkjongen als een boom (Boefje,
228). Iemand, die zich moeilijk kan bukken en buigen, zegt ook dat hij zoo stijf
is als een boom; vgl. de synonieme uitdr. zoo stijf als een paal, een deur, een boonenstaak, een boonenstok, een plank, enz.; fri. sa stijf as in peal, as in putheak; een
stijve hark en dergelijke.

299. Aan de vruchten kent men den boom,
d .w .z . 's menschen karakter toont zich in zijne daden ; ook gezegd van kinderen
met betrekking tot hunne ouders. Eene zegswijze, die ontleend is aan den bijbel,
en wel aan Matth. VII, 17-20; XII. 33: Luc. VI, 43-44; zie Zeeman, 102
en vgl . mlat . ex fructis arbor agnoscitur ; arbor sit qualis, fas est cognoscere malis ;
fructibus ipsa suis quevis cognoscitur arbor; arbor ut ex fructu sic nequam noscitur
actu (Werner, 5 , 34) ; Trou m . Bi . 114: Men kint den boom alder meest aen syn

vruchten; Cats I, 524: Men kent de boomen aan de vruchten; 543: De boom
wort uyt sijn vrucht bekent; De Brune, 400:
Men kent het laecken uyt de zoom
En uyt de vrucht, de plant of boom.
Harreb. T, 77 a; Ndl. Wdb. III , 407; Wander 1, 274; 1234; fr. on connait l'arbre

a sop fruit ; hd . an der Frucht erkennt man den Baum.; eng . the tree is known by
its fruit.

300. Men moet geen oude boomen verzetten (of verplanten).
Eigenlijk van boomen gezegd, die oud geworden reeds diep wortel geschoten
hebben, en die bij verplaatsing niet kunnen aarden en doodgaan. Overdrachtelijk toegepast op oude menschen, die lang ergens gewoond hebben en dan moeten
verhuizen. Dikwijls kunnen zij niet gewennen in hun nieuwe woonplaats, beginnen
te sukkelen en sterven spoedig. Zie Sart. I, 5 I: Annosam arborem transplantare,
oude boomen verplanten; Vondel, Leeuwendalers, 442; Smetius 264: Wanneer
oude boomen verplant werden so gaense lichtelyck uyt ; De Brune, 380:
Een boom die dickwils wert verplant
En vat niet licht, maer wert tot schand.

Vgl. verder Erasmus, no. CCII en CCVI: Annosa arbor non transplantatur;
Harreb. 1, 78 a; III , 138 a; Ndl. Wdb. III , 407; Waasch Idiot . 133: Oude boomen
willen niet verplant worden ; Rutten, 278 ; Antw . Idiot . 1948 , waar ook geciteerd
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wordt : een oud peerd wilt niet verstald worden; Teirl. 197 ; Wander I, 273. Vgl.
fri . alde beamen litte hjar net maklik forplantsje ; gron . 'n olie boom let zok nijt
goud verpoten (Molenra , 448) ; hd . al te Biiume sind schwer zu verpf lanzen ; eng.
remove an old tree, and it will wither to death; ndd. en allen Baum látt sik nit
op 'ne annexe Stie setten of wenn olde Bomen umplant werden, so ga-n se ut.

301. Hooge .boomen vangen veel wind.
Evenals hooge boomen, die boven de kleine uitsteken, het meest bloot
staan aan den wind, zoo staan personen van aanzien, die hooge betrekkingen
bekleeden, bloot aan allerlei beoordeeling, aan haat, nijd, laster en vervolging.
Vgl. het Latijn feriunt summos fulgura montes (Hor. Carm. 2, 10 : 11); Spieghel,
282: Hoghe bomen vanghen veel wint . Eene soortgelijke gedachte vinden wij
bij Anna Bijns, Refr. bl. 452 uitgedrukt in de woorden : Den wint wilt altijt
meest opt hooge zijn; Hooft, Gedichten 1I, 76 drukt haar uit in den volgenden
regel : De hoochste torens meest de buyen slaen; De Brune, 440: De leeghe boomen
van het veld zijn minder van de wind ghequelt; Van de Venne, Bel. Wer. 62:
Hooge dingen lijden veel aanstoot. Vgl. Tuinman I, 77: hooge boomen vangen
veel wind; het fri. hege beammen habbe folie w_ynfang, syn. van as it hird waait
lije de greate huzen it meast; hd. hohe Báume, fangen viel Wind; Ndl. Wdb. III,
407; Harreb. I, 78 a; Wander I, 278.

302. Door de boomen het bosch niet zien,
d .w .z . door te letten op de onderdeelen, de hoofdzaak uit het oog verliezen,
„wel eens gezegd van eene wijdloopige behandeling van eenig onderwerp, waarbij de talrijke bijzonderheden den blik, het overzicht over het geheel belemmeren".
Deze zegswijze is eene navolging van het hd . den Wald vor lauter Bc umen nicht
sehen, het eerst gebezigd door Wieland, Musarion, 1768, Buch 2, V, 142:
Die Herren dieser Art blend't oft zu vieles Licht;

Sie sehn den Waid vor lauter Bilumen nicht. 1 )
eng . not to see the wood for the trees.

303. Een boom valt niet met den eersten slag,
eene moeilijke taak kan niet in eens volvoerd worden. Dit spreekwoord is bij
vele schrijvers te vinden. In het mlat. arbor per primum ne qua quam corruit ictum
(Werner, 4); in het mnl. niet en valt die boom ten iersten slage; een boom die vast
ghewortelt staet en valt ten eersten slaghe niet 2 ) ; Cainpen, 114: die boem en valt
niet van Benen .slach ; Prov. Comm. 200 ; Servilius 31 ; Sartorius, I, 9, 63 ; Bebel,
458 ; De Brune, 66:
De eyck, die vast ghewortelt staet,
De eerste slagh niet neer en slagit.
Tuinman I, 87; Harreb. III. 138-139 en vgl. fr. l'arbre ne tombe pas du premier
coup; hd. auf den ersten Hieb fuut kein. Baum; es fi llt keine Fiche mit einem
Streiche; eng. a first stroke fells no tree.
1)

Zie Büchmann, 122-123.

2)

Mn!. Wdb. VII, 1184.
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304. Van den hoogen boom (af)teren,
d.i. op zorgelooze wijze zijn geld verteren, verkwisten; zijn kapitaal opeten.
In eigénlijken zin moet deze zegswijze beteekenen uit een vat teren, waarin de
boom, d.i. de bovenste laag, hoog staat, dus: teren van overvloed. Dat boom
deze beteekenis had en derhalve de samengetrokken vorm zijn kan van bodem,
bewijst o.a. de volgende plaats uit de Volmaakte Grond-beginzelen der Keukenkunde, t'Amsterdam 1758, bl. 63, waar sprake is van het inleggen van porselein:
Men dekt het boven op met eene dunne boom zout, en een schoone doek en een
steen op de bodem; bl. 66: Champignons kookt men ook een welletje op; en wel
verleekt zynde, zo legt men ze in een verglaasde pot, en men bedekt ze met een
boom van boter; bl. 64: Kroppen, de buitenste bladeren daar afgedaan zynde,
zo kookt men ze een welletje op zonder zout, laat ze verleken, en drukt ze schoon
uit; legt ze in een keulse pot, styf daar in geperst, met zout en peper tusschen
beiden, eindelyk bedekt men ze met een bodem vet of boter, daar zout door
gekneed is, enz. In dezen zin is in het Friesch boaijem, nog zeer gewoon; aldaar
verstaat men onder in boaijem fet, een laag gestold vet op vleeschnat (evenzoo
in N . -Brab . 1 ) . Schepte men derhalve van den hoogen boom , dan teerde men
uit een vat, waarin de bovenste laag hoog stond, dus : uit een vol vat. Vgl. Sart.
III, I, 87: Hy schepte van den hoogen boom; niet de groote pollepel, d.i. hij schepte flink, royaal op; III, 3, 31: Nu gaet hy in grasduynen, hy teert van den hoogen boom af, de splendide ampliterque
viventibus, quique in ubere rerum affluentia prolixius faciunt sumptum; Poirters,
Mask. 145: Hy teerde in het eerst van den hooghen boom tot den leeghen
(= lagen) boom, maer soo ras de beurs ydel was, was het vleyen uyt, en die
geldeloos was, wierd vriendeloos. Zie ook V. Breughel, Boert. Clucht. II, 11 v:
Van den hoogen boom aff teergin ; Sewel, 343: Van den hoogen boom af
t e er e n , to spend of one's stock without gaining any thing ; en vgl . Antw . Idiot.
1223: Van den tas neerwaarts leven, alles verkwisten ; Pers, 140 b : De gebuyrten
quamen dickwijls by een en slempten van boven neer.
Aan deze zegswijze ontleende van den hoogen boom de beteekenis van in groote
mate, buitenmate 2 ), zooals blijkt uit Van Breugel II, 6 v: Drincken van den
hoogen boom neer; De Brune, Bank. I, 483: Zy verketteren en verdoemen dan,
van den hoogen boom af; Schuermans, 69, die „van den hoogen boom af" de
beteekenis geeft van buitenmate, uit alle krachten, verschrikkelijk. Zie verder
het Ndl. Wdb . III, 38 en 409, waar de hier gegeven verklaring reeds in het ruwe
is gegist; Tuinman I, 118; Ten Doornkaat Koolman I, 201 en het fri. fen de
hege beam óf tarre (ite) , dat waarschijnlijk een hollandisme is 3 ) .

1) In Westvlaanderen is een boon een ijzeren plaat, die als zoldering dient boven
een oven. wat te vergelijken is met het fri. boazem, rookleiding boven den zolder, waar
naast boazemermiette, overloopend volle maat; zie Fri. Wdb. I, 205; De Bo, 165 b en
Tijdschrift XXI, 238.
2)
Zie voor een dergelijk verschijnsel

no. 152.
3) Bezwaren tegen deze verklaring worden geopperd in Leuv. Bijdr. XI, 142. De
Limb. dialecten hebben in deze uitdr. boom (met regelmatige ontwikkeling uit Wg. ô)
en niet boom uit bodem (met Wg. o in open lettergreep). Er kan evenwel volksetymologische invloed gewerkt hebben.
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305. Een boom opzetten,
d.w.z. gezellig babbelen, kouten, kletsen, zwammen (Onze Volkstaal, I, 47);
ook wel: een lang verhaal over iets doen. Deze uitdrukking, die vooral in OostIndie gebruikelijk is en vandaar naar hier is overgebracht, is ontleend aan het
kaartspel en wil eigenlijk zeggen : een spel gaan jassen, een boom 1 ) jassen. Vgl.
gron. 'n boom jassen, een spel kruisjassen, en ook: smousjassen (Molema, 51 a);
dreiboom, jasspel onder drie personen (bl. 87 b); dreiboomen, jassen met zijn
drieen (bl.. 88 a) ; fri. in boom skutte, een partij schutjassen (Fri. Wdb. 219 b) .
In Zuid-Nederland : een boom spelen, zoolang spelen, totdat een der meespelers
een bepaald aantal keeren gewonnen heeft (Schuermans, 654) 2). Vandaar:
gezellig bij elkaar zitten, kouten, kletsen, praten, tien schreefjes uitpraten (Onze
Volkstaal, II , 119) . Ook een wkw. boomen. in den zin van gezellig praten, is
niet onbekend 3 ) . Vgl. het Brab. een köpke zetten (koffie zetten), gezellig
babbelen 4 ) .
Een boom (of boompje) opzetten komt o.a. voor in _1Yw.. School, II , 337; IV,
188; VIII, 356; Nkr. IV, 15 Mei p. 4; V, 17 Oct. p. 2; Op R. en T. 14; Kunstl.
II, 24; De Arbeid 25 Febr. 1914 p. 3, k. 3; 25 Maart 1914 p. 4, k. 2; 26 Dec. 1914
p . 1, k. 2 : Militaristen zetten boomen op over vrede en ontwapening ; Het Volk,
18 Dec. 1913 p. 8, k. 2: Heele boomen zijn er over opgezet; 29 April 1914 p. 1
k. 3 : Mr. Tydeman zette een dikke boom op over de vraag, enz. ; 1l. Juli 1914,
p. 7, k. 3 : Dat hij zoo'n grooten politieken boom opzet, was verkeerd. Het ww.
boomen en het znw. geboom komt eveneens tallooze malen voor; o.a. Nw . School
II, 80; St. L. 48; Nkr. III, 1 Aug. p. 4; VII, 26 April p. 5; Handelsblad, 26
Januari 1915 p. 2, k. 6 : Er is bij Shaw altijd gevaar door de (het?) boomen het
bosch niet te zien; De Arbeid, 24 Dec. 1913 p. 4, k . 2; 6 Juni 1914 p. 2, k. 4: Al
dat gepraat en geboom over deze staking: Het Volk 5 Dec. 1913 p. 1, k. 3; 29
Dec. 1913 p. 1, k. 2; enz.

306. Een blauwe boon ; zie no .. 247.

307. Een boon in een brouwketel,
eene ook in Zuid-Nederland bekende zegswijze om iets gerings, onbeduidends
aan te geven, iets dat tot eene zaak niets afdoet. In de oudste verzamelingen

1) Dat is een figuur, gewoonlijk bestaande uit een streep met vijf of zeven dwarsstrepen, die hij elk gewonnen spel hetzij bijgeschreven of uitgeveegd worden, teneinde
ieders winst en verlies te kunnen berekenen. Vgl. De Bo, 1459: eenen boom kaarten of
ook eenes boom vellen, d.i. zoolang kaarten tot dat er vijf reefjes gevaagd zijn aan den eenen
of anderen kant ; Hutten, 33 : eenen boom met de kaarten spelen , spelen tot eene der partijen een zeker getal keeren wint; zie ook Antw. Idiot. 273; Teirl. 197 en 't fri.: in kaem
spylje. de streepjes, als aanteekeningen bij dit spel, vormen een kam-figuur.
2) Vgl. De Bo, 888 b: een pot kaarten, een spel kaarten, totdat de pot uit is.
3) Taal en Lefieren, . 1R99, hl. 27. Vgl. ook Ndl. Wdb. II I, 410.

4) Aan boom (arbor) wordt gedacht in het Handelsblad 25 Dec. 1912 (ochtendbl .) :
Er werden lange en zware boomen geplant over de geloofscirculaire van Minister Regout
die ook verleden jaar ter sprake is gebracht.
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komt zij voor; vgl. Campen, 84: Ten helpt niet meer, dan een boone in een brouwketel; Sart. 11, 9, 5 : Het is een boon in een brouw-ketel; Winschooten, 271: Dat
mag niet helpen : dat helpt soo veel, als een boon in een brouwkeetel ; Tuinman
I, 372: „Dat helpt, als een boon in een brouwketel. Dus drukt men uit door eene
belachelijke vergelijking, de geringheid van iets tot vervulling" ; Halma, 86:
Dat is zoo veel als eene boon in eenen brouwketel, dat kan weinig helpen ; Harreb.
I, 98; III, 140; Ndl. Wdb. III, 442; 1601; fri. in bean yn 'e broutsjettel, zooveel
als niets ; voor Zuid-Nederland vgl. Tuerlinckx, 104: zoo veul als in vlieg in inne
brouwketel; evenzoo in Antw. Idiot. 305.

308. In de boonen zijn,
d.w.z. in de war zijn, het spoor bijster zijn, het mis hebben, zich vergissen, in
't algemeen : verward denken of handelen. De verklaring dezer zegswijze moet
gezocht worden in het bij oudere en jongere schrijvers vermelde getuigenis, dat
de in het voorjaar bloeiende bloemen der groote of roomsche boonen eene bedwelmende uitwerking op den mensch hebben ; wie op of nabij een bloeiend boonenveld 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. Bij V. Beverwijek, Schat der Onges. I, 86 a, lezen wij : „Van yemant,
die wy sien, dat met het Hooft niet wel bewaart en is .... seydt (men), De
boonen bloeyen, ofte, Hy is in de Boonen. Want in 't voorjaar, als de Boonen
beginnen te bloeyen, bevintmen dat de Vochtigheden onses Lichaams beginnen
uyt te spruyten, en met dampen de Herssenen te vervollen : dewelcke dan door
den welrieckenden bloesem vande Boonen ghescherpt zijnde, soo raken de Sinnen
op den loop". Zoo verklaart ook Dodonaeus 903 b: ,,Het Boonen bloeysel is wel
lieffeliick van reuck, maer hindert nochtans de herssenen die niet sterck, maer
haest beroert zijn". 1 ) Zoo kreeg in de boonen zijn de beteekenis van in de war
zijn. Later, toen het geloof aan die werking der boonen verdween, werd de uitdrukking niet meer begrepen en werd zij verlengd met : en plukt erwten (Harreboirée I, 79 a). Zoo ook in het Friesch: hy het yn 'e beane wêst om eartepulen
to siikjen, hij is in de war; byste yn 'e beanne.... en plokkeste earte ?
In onze taal vindt men deze zegswijzen bij Cainpen, 97: Die Bonen bloeyen
mit hem en als de Bonen bloeyen, soe en sint die recken niet wys. Ook in de litteratuur der 16de eeuw vindt men meermalen bewijzen van dit volksgeloof. Vgl.
uit een bundel refereinen, anno 1524 (Tijdschrift XXI, 91) : Sonderlinghe als
die boonen bloyen den keyen (gekken) dan grote trachten toe vloyen. In Duitschland kende enen eveneens in de 16de eeuw het gezegde : Wenn die Bohnen blühen,
gibt es viel Narren; thans zegt innen in Holstein tegen een domme : Bast grote
Bohnen êten (Eckart, 56) ; de Franschen zeggen : les féves sont en fleur, les fous
en vigueur of fèves f leuries temps de folies ; eng . beans are in f lover (Prick) . Bij
ons is de uitdr. in de boonen zijn het eerst opgeteekend uit de 17de eeuw o.a.
bij Westerbaen II , 502 en V. Moerk. 399. V erder kan men raadplegen het Ndl.
Wdb. III, 444-446; XII, 1434; Tijdschrift IX, 265; 324; XXI, 91; Noord en
Zuid XIII, 217-220; Volkskunde XIX, 220; Harrebomée III , 140 a; Taalgids

1) Over de gegrondheid van deze bewering zie Dr. H. A. Lubbers in Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, LXV, 1075.
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III, 116; IV, 283; VIII, 116; Gunnink, 113; Molema, 506; Schuermans, 69;
't Daghet XII , 127 ; Verdam in de Handelingen v. d. Maatschappij der Nederl.
Ltk. 1897-98, bl. 41 en Scheurleer, Profit. Boexken, bl. 200.

309. Ieder moet zijn eigen boonen (of peultjes) doppen,
ieder moet zelf voor zijn belangen zorgen; zijn zaken zelf beredderen; vgl.
C. Wildsch. III, 57: Ik zei altoos, hoor, Sijntje, dat is uw zaak, 't zijn uwe
boonen, gij zult ze moeten doppen ; bl . 346 : Evenwel, indien Keetje wil en zal,
zij moet het weeten ; het zijn haar boonen, zij moet ze doppen ; V , 269: Nu 't
zijn haar boonen, zij moet die doppen; Harreb. I, 79; Nkr. VII, 30 Aug. p. 3;
Het Volk, 4 April 1914 p. 7 , k. 4 : Onze Organisatie past er nu eenmaal voor de
boontjes te doppen voor de op een koopje vrij georganiseerden; De Arbeid, 28
Febr. 1914 p. 2 , k . 4:: Ik geef u de verzekering, dat D. V. V. best haar eigen
boontjes zal weten te doppen ; 8 April 1914 p . 1, k . 1: In alle andere gevallen
hebben we niets met hen te maken en doppen we onze eigen boontjes ; Jord. 400:
'S Middegs en 's oavons helpt me Staan.... Moar 'n mins dopt tug 't liefst se
aage baune! Nw. School, VII, 118: Hij (een Hoofd der School) kan het niet goed
hebben dat die gymnastieker van hem z'n eigen boontjes dopte ; Antw . Idiot.
2146: Ieder moet zijn eigen boonen maar wannen, ieder moet zijn eigen gebreken
verbeteren, voordat hij zich met die van anderen bemoeit ; Nw . Amsterdammer,
20 Maart 1915 p. 9, k. 1: Laat ieder nu maar zijn eigen peultjes doppen.

310. Ik ben een boon(tje), als 't niet waar is,
ook ik mag een boon(tje) wezen, enz., in scherts gebezigd om kracht bij te zetten
aan eene bewering , hetzij bevestigend , hetzij ontkennend . Men verwenscht 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 ; Ndl. Wdb
III, 443. Vgl. andere dergelijke zegswijzen : ik ben een kuiken, een kievit, een
drilboor, enz. als ; of ook ik mag sterven, dood vallen, ik laat mij hangen, enz.
als ; zie ik mag dood vallen en vgl. fri . ik bin in beantsje, mei (mag) in beantsje
weze, as, enz.

311. Zijn boontjes op iets te week(en) leggen,
d .w .z . ergens op rekenen of staat maken . Vgl . Tuinman I, 98 : Hy heeft daar
zyn boontjes op te weeken gelegt, dat is, hy heeft daar op en daar tegen staat gemaakt.
Men weekt boonen tegen zekeren tijd, om die dan te eeten; De Brune, 150:
't Ghesciet niet al, hoe zeer ghebeyt,
Daerm' op te weyck zijn boontjes leyt.
Harreb . I , 79 ; Goeree en Overflakkee : Ergens zijn boontjes op in de week leggen,
er op rekenen (N. Taalgids XIII, 138). In Zuid-Nederland is deze zegswijze
zeer bekend. Vgl. Antw. Idiot . 274: Op iet zijn boonen te welk leggen, veel moeite,
neerstige pogingen doen om iets te bekomen ; Schuermans, 848: Zijne boontjes
te week leggen, iets betrachten ; Waasch Idiot . 134: Zijn boonen op iets te weeken
leggen, op iets rekenen, in de hoop zijn van iets te verkrijgen ; Teirl . 198 ; De Bo,

1377; Ndl. Wdb. III, 441.
9TOETT , Ned . Spreekwoorden, 5e druk
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312. Lustje (of moetje) nog boontjes (of geultjes)?
d.w.z. Heb je nog iets te zeggen of te vragen? Was er nog iets? Wat zeg je daarvan ? Soms ook wordt dit door den toehoorder terzijde tegen een ander gezegd,
als de spreker iets opmerkt, dat men afkeurt. Zie Ndl. Wdb. XII, 1434 en vgl.
Nkr. II, 30 Aug. p. 2: Een nieuwe lachbui was het antwoord met sarkastische
vragen als : Waar kom jij vandaan ? Moetje nog boontjes ? en dergelijke ; ford.
II, 206: Moest de brulaap nog boontjes ? Een pot op zijn kop en een frisschen
nacht zou ze hem wenschen! Boefje, 120; Het Volk, 14 Jan. 1914 p. 8, k . 2; De
Arbeid, 14 Febr. 1914 p. 1, k. 2: Die bond is een echte barbaar, die meent te
,,bevelen" te hebben en zegt met een grooten mond : ,,Wij zullen bepalen welke
actie te IJmuiden gevoerd zal worden". Mot je nog peultjes? 6 Dec. 1913 p.
3, k. 3: Nu het verschil: Ruis onvereenigd revolutionnair bleef werk houden
en A . v. Dalen christelijk georganiseerd werd gebroodroofd . Moet je nog boontjes ?

313. Boontje komt om zijn loontje,
d .w .z . iemand krijgt zijn verdiende loon, als hij iets misdreven heeft : het kwaad
loont zijn meester (Spieghel, 276 ). De zegswijze is ontleend aan het sprookje
van erwtje, boontje, strootje en kooltje vuur, die samen uit wandelen gingen.
Ze 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 zoo te lachen,
dat het berstte ; zoo kreeg het loon naar werken ; zie Grimm , Kindermarchen no.
18. 1) Dit sprookje was in de 17de eeuw bij ons bekend : bij Poirters, Mask. 123
en in de Klucht v. Oene door Jan Vos (Ged. II, 221) komt het voor; de zegswijze
is het eerst aangetroffen bij Winschooten, 273, waar ze luidt : het boontje komt
om zijn loontje; vgl. ook Rusting, 597: Zo komt boontjen om zyn loon. Ook het
omgekeerde loontje komt om zijn boontje wordt aangetroffen, vooral in ZuidNederland, doch schijnt van later dagteekening te zijn (vgl. o.a. Slop, 158,
159). In Oostfriesland zegt men, volgens Eckart, 412: Pontje kriegt sin Lontje,
evenals in Groningen : boontje krigt zien loontje (Molema, 51 b). Het is duidelijk,
dat „komt om" hier wil zeggen „krijgt", eene beteekenis die voortvloeit uit
die van „komt om te halen", „weg te nemen". Vgl. Hooft, Ged. 1, 285: En
waer een kerren (kogel) treft, zy komt om lijf oft lidt. Zie Schotel, Oud-Holt.

Huisgezin, 455; Ndl. Wdb. III, 448-449; VIII, 2795; Volkskunde XX, 193;
Tijdschrift, XIII, 156 en XVIII, 293, waar eene vergeestelijking van dit sprookje
is te vinden 2 ) . Ook in het fri . boantsje komt om syn loantsje . 3)

1) A. Wünsche, die Pflanzenfabel in der Weltliteratur, Leipzig 1905, bl. 96 vlgg.;
Volkskunde XX, 193-197; A. de Cock, Natuurverklarende sprookjes, Gent 1912, II,
bl. 93; .3 Bolte und G. Polivka : Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmarchen
der Brüder Grimm, Leipzig 1913, p. 135-138.
2) Over vergeestelijkte liederen zie Knuttel, Het geestelijk lied, bi. 438 vlgg.
3 ) Opmerking verdient de bij Tuinman I, 265 en Harreb. I, 53 a vermelde Zeeuwsche
uitdr. Heusje komt op (of om) zijn beusje, d.i. het kwaad loont zijn meester.
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314. Een heilig boontje,
d.w.z. iemand die zich braaf voordoet en zich daarop laat voorstaan. Wellicht
mogen we in deze benaming eene verbastering zien van het in de 18de eeuw voorkomende heilig bontje, dat we lezen bij Van Effen, Spect. X, 51: „De listen van
sommige schilders, die zulke heilige bontjes niet zyn, als ze wel schynen willen".
Onder een bontje verstond men toen een burgerwees 1 ), en derhalve onder „een
heilig bontje" een brave(n), vrome (n) wees. 2 ) Waarschijnlijk haperde er wel
eens iets aan die vroomheid, zoodat de uitdr. in ironischen zin kon genomen
worden. 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", een ,,lekkere druif" en dergelijke? Zie
Noord en Zuid XX , 449 en Harreb . I , 79 a, waar de uitdr . het eerst is vermeld . 3)

315. Iemand aan boord klampen,
hetzelfde als iemand aanklampen; vgl. o.a. in Hooft 's Gedichten I, 236:
Raekt mijn oogti aen zulk een waepen,
Dat jck het op 't ooghje wet,
Daer 't mij af is bijgezet;
En met weêrlicht wt mijn lampen
D' uwe weêr aan boord koom klampen.
Zie verder Winschooten, 34 ; Tuinman I, 147: Ymand aan boord klampen.
Dat is, hem aanranden. De spreekwijze is genomen van een schip, dat men aan
een ander vast maakt, om het te enteren; Sewel, 391: Iemand aan boord
klampen , to accost or board one ; Ndl . Wdb'. Í I I , , 466 en no . 17.

316. Aan boord komen
in de uitdrukking iemand (met iets) aan boord komen in den zin van iemand op
zijde loopen, naar hem toe komen om hem aan te spreken (fr. aborder), iemand
lastig vallen, hetzij met woorden : onderhouden, de les lezen, met een voorstel
lastig vallen ; hetzij met daden : aanranden, te lijf gaan. Eene sedert de 16de
eeuw gewone uitdrukking, die aan het zeewezen ontleend is en eigenlijk beteekent:
een schip op zijde komen, hetzij met of zonder vijandelijke bedoelingen; zie
Ndl. Wdb. III, 463-464 en vgl. no. 17 en 316.

1) Zie Van Effen, Spect. IV, 140 en Teirlinck, Wdb. v. h. Bargoensch, waar
bi. 7 b „bontje" verklaard wordt door „burger-weesjongen", een naam, die zijn ontstaan zal te danken hebben aan de bonte • kleeding; vgl. liet grauw.
2) Bouman, 76: Ons lievenheers witje: het heilige bontje. Wat hij hiermede wil
zeggen, begrijp ik niet. Bij navraag is me gebleken, dat deze naam heilig bontje in NoordHolland voor een witje (een vlinder) onbekend is.
3) Schotel, Oud-Hall. Huisgezin 385 beweert, dat deze boon de „heilige bone"
genoemd werd, iets, wat, in aanmerking genomen Schotel's onbetrouwbaarheid, zonder
nader bewijs niet kan worden aangenomen. Vgl. eens Tijdschrift XVI, 284 noot.
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317. Een bord voor het hoofd hebben,
d.w.z. onbeschaamd zijn, eene in het begin der 17de eeuw voorkomende uitdrukking blijkens Van Eck, 58 : Sy hebben een bordt voor 't aengesicht (± 1603) ;
Winschooten, 34: „Hij heeft een bord voor sijn kop, hij is seer onbeschaamd, en
stout om iets te verzoeken"; Sewel, 134: Hij heeft een bord voor 't
hoofd, he has a brazen face; Halma, 507: Hij heeft eene plank voor
zijn voorhoofd, hij is heel onbeschaamd; Harreb. II , 187: Hij heeft eene
plank voor zijn voorhoofd ; Nest 107: Ik heb me maar eens in mijn leven geschaamd;
nu draag ik een bord voor mijn hoofd; De Arbeid, 26 Nov. 1913 p . 3, k . 2: Het
is toch een brutale moed om te ageeren tegen een stelsel, dat men zelf huldigt.
De volksmond zou zeggen: hij heeft een bord voor z'n kop; 23 Oct. 1915 p. 3, k.
3 : Dan komt Stenhuis vertellen dat wij met een bord voor den kop loopen, omdat
wij onze bewering niet willen intrekken. De uitdr. kan eigenlijk gezegd zijn
van een stier, wien men een houten bordje voor den kop hangt, opdat hij niet
voor zich uit kan zien, en zoodoende geen kwaad kan stichten; vgl. het gros.
'n bolbret veur de kop hebben, in de hoogste mate onbeschaamd zijn, of ook 'n bret
veur de kop hebben (Molema, 48 b ; 507 b 1 ) ; in Twente : 'n bröd veur 'n kop hebben.
Vgl. Dirksen I, 17 : 'n bretför de kop ('n bulbret fór de kop hebben) = gin schám
hebben ; fri . in board foar 'e kop habbe ; hd . er hat ein Brett vorm Kopf, er ist dumm,
einfdltig ; er hat Heu am Horne ; fr . avoir du foin sur les cornes ; lat . fenum habet
in cornu, hoed u voor hem; eig. gezegd van een wilden stier, wien men hooi om
zijne horens gewonden heeft . Eerder is te vergelijken een berderen 2 ) aanzicht
hebben, een stijf, onvertrokken gezicht zetten, uit onbeschaamdheid ; een stalen
voorhoofd hebben en 't fri. in dubeld fel foar de kop hawwe.

318. Het is van het bovenste bordje,
d.w.z. het is het beste, want wat niet dagelijks, maar alleen bij feestelijke gelegenheden gebruikt wordt, ligt niet voor de hand, maar op de bovenste plank (= bord)
in de kast . Meer gewoon is van de bovenste plank (o .a . Jong. 218) ; in het Holsteinsch das es wat van 't bówerste Bon (etwas ungewóhnliches ; Eckart 56 ; vgl.
no . 221) en, volgens Molema, 55 : dat is vunt böverste boort ; in het Friesch : dat
is fen 't boppeste boerdsje. In het Zaansch en in het Stadfriesch staat deze uitdrukking gelijk met van den hoogen boom ; zie Boekenoogen, 93 : Het gaat van
het bovenste bordje, het gaat er flink, onbesuisd, royaal op los, in toepassing op
gekijf en ruzie, vloeken, en ook op verkwistend leven. Vgl. Tuinman I, 260:
't Moet alles zijn van 't opperste bordetje; Land v. Waas : Van de hoogste plank
zijn, zich zeer goed gedragen. Vgl. hiermede in de bovenste la of schof liggen, in
blakende gunst staan (Teirl . 207) . Mag ook vergeleken worden hd . (hoch) ans
Brett kommen, in aanzien komen,?

319. Eene (hooge) borst (op)zetten,
ook wel de borst hoog dragen, zich trots, hoogmoedig gedragen ; ontleend aan
de houding van iemand die als een pauw over de straat loopt met opgerichten
1) Zie Fri . Wdb . I , 215: b o l le b o e r d , n . vierkant plankje , dat men een kwaden
stier voor den kop bindt, opdat hij niemand kan zien.
Berderen = van planken gemaakt. Zie de uitdrukking in Ndl. Wdb. II, 1846.
2)
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hoofde en opgezette borst ; iemand die , ,zich groot maakt" (Ndl. Wdb. V, 1056) ;
18de eeuw zijn hom (jabot) uithaalt, vgl. fr. faire jabot. Vgl. onze uitdr. het hoofd
in den nek werpen en in de middeleeuwen Maerlant's Wap. Mart. II, 205: Hare,
die fierlike haren kin te mi waert draget. Bij Servilius, 26: Syn borst wtsteken;
Sartorius, 1, 9, 38 en II , 3, 41: Sy steken haer borst op als een smerigh endt.
Verder in de door Harrebomée I, 82 aangehaalde verzamelingen, en bij Van
Lummel, 328:
Sy (Spanjaarden) haecten met verlangen elck na de schoonste buyt,
Eer den beer was gevangen, verdeelde men syn huyt,
Deen stack hooch op syn borst, als een hartoch of vorst,
Dander eens graven goet verstont in sijn gemoet.
In het Hoogduitsch zegt men sich in die Brust werfen, sich brüsten en die Brust
aufwerfen ; nd . sik en Bost maken (Eckart, 65) ; fr . lever de menton ; eng . to thrust
the chip into the neck . Vergelijk ook den krop vooruitsteken en het Zaansche ergens
mee opgekropt zijn, met iets in zijn schik zijn, er trotsch op zijn (Boekenoogen,
701) ; fri . in boarst (of krop) opsette ; fr . se rengorger.

320. Zich met de borst op iets toeleggen,
d.w.z. zich ijverig met iets bezig houden, zich met al zijne krachten inspannen
om het te leeren; vgl. Hooft, Ned. Hist. 53: Met de borst vallen op; verder Tuinman I, 173: „Hy valt er met de borst op, dit zegt zich geheel daar toe begeven,
met inspanning van alle krachten"; Sewel, 135: Met de borst op de studie
aanvallen, to addict one's self entirely to learning; V. Janus III , 204: Andere
hebben er zich met de borst op toegelegen; 59: Dat gij er u zoo met de borst op
toegelegd hebt . Let men op het lat . incumbere , app l icare se ad al qd . , het eng.
to buckle to en het Vlaamsch zijne leên aan iets leggen, dan kan de uitdrukking
oorspronkelijk beteekenen : voorover gebogen, ingespannen zitten studeeren,
en daarna in het algemeen ijverig, met alle krachten zich toeleggen. Vergelijk
evenwel zich met „hart en ziel aan iets wijden", dat doet denken aan borst in
den zin van hart , gemoed; zie het Ndl. Wdb. II I , 596 en vgl. Winschooten, 35:
,,set borst aan, doe uuw best". In het fri. zegt men : dou mast de hud er op lizze,
je moet er je met de borst op toeleggen.

321. Tegen de borst zijn (of stuiten),
d.w.z. niet met iemands aard, neigingen en wenschen strooken, mishagen, niet
aanstaan. Tuinman I, 309: „'t Is hem tegen de borst, dat wil zeggen, 't is hem
tegen zyn hert, zin en genegentheid". Vergr. fr. á contre-coeur. De uitdr. dateert
uit de 17de eeuw; zie Pers, 374 a; Com. Vet. 58 en het Nd l . Wdb. 111,-597. In
het eng. it goes against my stomach; fri. et is my tsjin 't boarst.

322. Wie boter op zijn hoofd heeft, moet uit de zon blijven,
d .w .z . die in een glazen huisje woont, moet met geen steenen gooien of geen steen
op zijn buurmans dak werpen (Harreb . I , 105 a ; Huygens VI , 91; Esopet, Ital.
waarzegger, 5 ), wie lijdt aan het een of ander gebrek, heeft geen recht het een
ander te verwijten, moet er aan denken, dat wie kaatst den bal moet wachten.
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',Dus moet geen bakker worden, die een hoofd van boter heeft," zegt Tuinman I,
266. Ook Cats, 159 b waarschuwt:
Wiens hoofd van boter is, die moet gedurig schromen;
Die moet niet aen het vyer, of voor den oven komen.
Ook thans komt de uitdr. meermalen voor; zie Het Volk 19 Juli 1913, p. 9, kol.
3 : Het spreekwoord zegt wie boter op het hoofd heeft, moet uit de zon blijven.
Dus wilt gij anderen verwijten, doe het dan in de eerste plaats zelf niet ; Ghetto 2 ,
17 : Hou jij je mond nou maar Coenie, want wie boter op zijn hoofd heeft, mot
uit de zon blijve; Sjof. 273: Zie je wel, dat 'r geen een buiten kwam. Ze hadden
boter op de kop (ze voelden zich schuldig) , ze zorgden wel niet in de zon te loopen
de vuile dievenbende ; Haagsche Post, 2 Oct . 1920, p . 1, k . 2 : In de tweede plaats
viel deze keuze niet in den smaak, omdat de nieuwe premier wat men noemt
boter op 't hoofd heeft en dus maar liever niet zoo in het zonnetje gezet moest
worden. De heer Leygues heeft tijdens een van zijn ministerschappen een kleine
onvoorzichtigheid begaan. Vandaar de boter. Vgl. nog Harreb. II, XXVII;
De Telegraaf, 30 Jan. 1915 (avondbl.) p. 9, k. 2 : Mr. Troelstra zal goed doen
roet deze spreekwoorden van buiten te leeren : Wie in een glazen huisje zit, moet
niet niet steenes gooien. Wie boter op z'n hoofd heeft, moet niet in de zon loopen; Het Volk, 21 Maart 1914, p. 13, k. 1 : Wij hebben „Het Huisgezin" er aan
moeten herinneren, dat het inzake eerbied voor de wet als roomsch orgaan te
veel boter op het hoofd had , om in de zon te komen staan . -^- , ,Wie boter op
z'n hoofd heeft, moet niet in de zon loopen", zegt een bekend Hollandsch spreekwoord.... En juist ten opzichte van het verplichte lidmaatschap hebben de
heeren aardig wat boter op hun hoofd; 16 Juli 1914, p . 7, k. 1 : Och arme, blijf
-

toch uit de zon, als ge boter op uw hoofd hebt; 10 Nov. 1913, p . 3, k . 1 ; 14 Nov.

1913, p. 6, k. 3; 22 Oct.. 1913 p. 6, k. 2: Moet dan de kommandant, die zooveel
boter op het hoofd heeft, hier op hoogen toon spreken van chantage en meineed?
De Blauwe Vaan, 19 Dec. 1914, p. 1, k. 4: Wie boter op zijn hoofd heeft, moet
niet in de zon gaan staan ; Groot-Nederland, Oct. 1914, p. 405: Wie boter op z'n
hoofd heeft, mot niet in de zon loopen . In het nd . is de zegswijze ook bekend;
zie Eckart, 69 : Wecker (wer) Botter uppen Kopp hett mot nich in de Sunn goan;
hd . Wer selbst in eineg Glashaus wohnt, soli nach andern nicht mit Steinen werfen.

323. Het is boter aan de galg,
d.w.z. het is vergeefsche moeite; eene uitdrukking, die we in de 17de eeuw aantreffen in een bundeltje liederen 1 ), waar een jonkman zegt:
Maér 't verdriet my nu, myn Roosken,
Want gy steekt van my de walg.
Hoe ik vley uw' boter-doosken,
't Is al boter aen de galgh.

1) Den eerlyken Pluck-vogel, gepluckt in diversche Pluymkens van Minne Liedekens, Herders-sangen ende Drinck-Liedekens uyt-gebroegt door Joncker Livinus vander
Minnen, t' Antwerpen by Francois van Gaesbeeck, bi. 220.

127
Verder ook Kluchtspel III, 141; Spaan, 180; Gew. Weuw. III, 18: 't Was
boter tegen de galg gesmeerd. In de 18de eeuw vindt men ze opgeteekend in
het Boere-Krakeel, 60; Willem Leevend III, 195; Adagia, 7: Boter a e n de
Galge gekletst, oleum et operara perdere; bl. 8, waar ze vertaald is door
currus bovem trahit; en V. Janus, III, 292; Nest, 98: Het is toch boter tegen de
galg gekletst. Thans is zij zoowel in Noord- als in Zuid-Nederland algemeen
bekend; vgl. Ndl. Wdb. III, 704. IV, 171; Joos, 98: Het is smout, boter aan
de galg; Teirl. 201: 'Es al boter an de galge, in verbinding met de ww. kletsen,

slaan, smijten, smeren, lappen, klakken, plakken; Waasch Idiot. 138 a: 't Is
boter tegen de galg gekletst, 't is vergeefsche moeite; Volkskunde XXII, 82: 't Is
allemaal vet aan de galg weggestreken ; in het Friesch : it is boter oan 'e galge ; in
de Rijnprovincie : dat es Botter ên der Galge gesmêt (unwürdigen geholfen) ; zie
Eckart, 69.
Met Tuinman I, 19 geloof ik, dat men er niets anders mee heeft willen uitdrukken dan „al strijkt men daar aan noch zo veel boter, zy is en blijft een galg."
Boter, iets fijns, lekkers, aan een galg te smeren, is ze verspillen (vgl. het mnl.
den wech der hellen mit honich besmeren) ; vandaar kreeg de uitdr . de beteekenis
van : nutteloos werk verrichten, vergeefsche pogingen doen, om iets te bewerken.
In Vlaanderen gebruikt men hiervoor ook : 't is water op een* eend (Joos, 98) ;
het is gelijk het op eene aande regent (De Bo, 5 b), dat te vergelijken is met het
hd . an dem liiuft alles ab.

324. Boter bij de visch.
Een andere uitdrukking voor geld bij de visch (De Brune, 335) of ook wel
hand op 't plankje, dat men zegt, wanneer men wil te kennen geven, dat eene
contante betaling verlangd wordt. Deze zegswijze wordt aangetroffen bij Sartorius, I, 8, 95, 99; II, 8, 84; bij Tuinman I, 107: ,,Boter by de visch, dit wil
zeggen, gereed geld by de koopwaare . Boter wordt by visch vereischt zal ze
smaaken"; Harreb. 1, 83; Amst. 80; Falkl. VII, 75. Ook in Zuid-Nederland
is zij bekend naast geld bij de boter; vgl. Schuermans, 71; Joos, 75 ; Teirl. 201;
465 en Waasch Idiot. 138 a. De eigenlijke beteekenis zal wel geweest zijn, zooals
Tuinman vermoedt, dat visch en boter bij elkaar behooren, anders smaakt hij
niet; eene opvatting, die wellicht steun vindt in het volgende citaat uit de 17de
eeuw: 1 )
'k Heb naer u groot verlangen, ick wensch naer u altoos,
Als eenen visch naer boter, ó soete boter doos.
In Westfalen beteekent bueter bi de fiske hewwen, gut leben; zie Eckart, 69.

325. Er de boter uitbraden,
ook wel de boter braden , d .w .z . smullen , het er eens van nemen ; vetpot hebben.
Sedert de 17de eeuw aangetroffen (vgl. Gew. Weuw. III, 48) en thans nog algemeen bekend ; ook in het Friesch : nou scille wy de bf ter ris t1 tbriede . Vgl. Halma,
716: De boter uitbraaden, niets spaaren om iemand wel te onthaalen; Ndl. Wdb.
III , 703 ; Handelsblad 9 Febr. 1918 , p . 5 , k . 3 (A) : De kermisvierders wilden
d'r voor het laatst nog eens de boter uitbrajen.
1) Pluck-vogel, bl. 213.
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326. Boter(tje) tot den boSm
wordt gezegd van gelukkige omstandigheden, voorspoed, welvaart, overvloed.
De uitdr. is sedert de 15de eeuw bekend en in de 17de eeuw vrij gewoon, vooral
in toepassingen op het huwelijk, de wittebroodsweken (Ndl. Wdb . III , 702) ;
dialectisch komt zij ook nu nog voor. Wat men er in eigenlijken zin mede bedoelt,
is niet zeker ; waarschijnlijk wil men zeggen dat niet alleen boven, maar tot
op den bodem van het vat , zuivere , onvervalschte boter is te vinden . Vgl. H. de
Luyere, 36: T is hier al boter totten bodem toe; Huygens, Hofwijck, vs. 651:
De Berghjens die ghy vleidt zijn blanck en groen om 't seerst,
En 't lachter u all toe , dewijl ghy op uw teerst
Tot op den Bodem toe gras-boter meent te vinden:
Maer 't is 'er sorgelick te treden voor de blinden:
Gesuykert is de korst, de Taerte menighmael van Gall of Aloë.
Evenzoo Oogentroost, vs . 352:
't Vell-diepe rood en wit, dat met den dagh verdwijnt,
Eerbieden sy niet min dan boter tot den bo'em toe.
Zie verder Vondel, Leeuwendalers, vs. 2150; Geboortklok, vs. 671; Poirters
149; Tuinman I, 101: 't Is boter tot den bodem toe. Dat wil zeggen, 't is
al weelde : gelyk een ton, die met boter van boven tot onder opgevult is; Harreb.
1, 65; Ndl. Wdb. III 702 (en verbeteringen); Het Volk, 11 Januari 1915 p. 5, k.
1: Een deel der burgerlijke pers blijft tegen heug en meug in beweren, dat het
in de vluchtoorden alles botertje tot den boom is ; Nkr . IV , 21 Aug.
p . 4 ; 16 Oct. p . 6 ; Zondagsblad van het Volk, 2 Juli 1905 p . 2 : Het is waarlijk
niet alles botertje tot den boom met zijn veelbewogen leven; H. v. Z. 44: Eerst
'm uitschelde en uitvloeke en nou.... alles botertje tot an de boom ; Boekenoogen, 102: 't Is botertje tot den boom en karnemelk zonder end, 't is alles even
mooi en goed ; V . d . Water, 63 : 't Is toar bottertje boven (boter tot bovenaan,
tot den rand toe ?), 't is daar vetpot.

327. Boterbriefje.
Onder het boterbriefje verstaat men in den volksmond de trouwakte, het.

familieboekje (zie o .a . Falkl. VI , 180) ; vandaar getrouwd zijn zonder boterbriefje,
in concubinaat leven, hokken. Het is een schertsende benaming voor zekere
aflaatbrieven, die vergunning geven om in de vastendagen boter, kaas, eieren
en vleesch te eten (lat. literae butyricae; hd. Butterbrief). Deze benaming is dan
schertsenderwijze ook toegepast op de vergunning „om te trouwen' . Bij militairen verstaat men er onder de aankondiging, dat men ontslag moet vragen;
ook voor eene rekening wordt boterbrief ironisch gebruikt (vgl. broodbrief voor
belastingbiljet 1
Eerst in deze eeuw schijnt boterbrief in dezen zin voor te komen. Men leest
het o.a. bij Speenhoff III, 9:
) .

Toen ie niet wist wat ie zou doen
En wat ie de koetsier wel zou zeggen,
Liet ie zijn boterbriefje toen
Als fooitje in de trouwkoets leggen.
1) Zie Ndl. Wdb. III, 711.
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Handelingen der Staten-Generaal 1912-1913, bl. 929: U spreekt van monogamto; dat beteekent leven met één vrouw ; dat heeft de heer K . altijd gedaan.
Het eenige was, dat hij geen boterbriefje heeft gehad ; bi . 938: Als u weet, zooals
uzelf hebt uiteengezet, dat dit trouwen alleen zou bestaan in het vragen van een
briefje, dat door mij toen eenigszins oneerbiedig, maar in dit verband volkomen
juist boterbriefje werd genoemd, meent u dan als Christenpredikant dat dit
voldoende is ? Zandstr. 90 : Daar was je mee getrouwd hè ? -- niet voor echt
hoor. Hij het me in 't lichte leven gebracht en leeren te rooven.... maar 't
boterbriefje het ie vergeten te halen; Het Volk, van 16 November 1912, 3de bl.:
U ziet dus dat ik van 'n fijne familie ben. Nu zult u misschien zeggen als fatsoenlijke boter-briefjes-menschen : „Ja, maar waarom heet je dan niet Leckie
Chimère ?" Nou vrienden en vriendinnen dat zit 'm juist in dat boterbriefje:
Waar ik geboren ben bestond geen , ,Burgerlijke Stand" en dus ook geen fatsoen.
Zie, verder Het Volk, 12 December 1912, lste bi., en De Rotterdammer, van 6
December, waar het verschillende malen voorkomt ; Nkr . II , 26 Juli p . 5:
Wanneer je met den rechten Jozef
Den grooten sprong in 't leven waagt,
Je cito naar 't Stadhuis laat rijen
En om 'n boterbriefje vraagt.
Nkr. VI, 14 Dec. p. 5; IX, 5 Juni p. 6; H. v. Z. 94: Dan zou je meene dat as

j e man dood is je 'n andere man mag trouwe . Mis poes . Dan mot je geloof 'k
eerst in de krante oproepe waardie zit — en as je driemaal geen aasera gekrege
het, dan mag-ie 'n nieuw boterbriefie hale; Zevende Gebod, 81; Groot- Nederland,
Oct. 1914, bl. 405: Allemachtig, wat mostje met 'n harem? Ik heb eens in m'n
leven 'n boterbriefje gehaald en na dien tijd heb 'k gedacht.... an mijn lijf geen
tweede polonaise ; bi . 432: Bertram (een ring aan zijn hand schuivend) : Hè,
hè, hè . Zoo doeje as je 'n boterbriefie gaat halen! Schakels, 70 : Vanmoigen verwijt
ze me, da 'k geen hemd an me lijf had , toen we 't boterbriefje gingen halen.
Synoniem is een boterpapiertje (Koster Henke, 10).

328. Een afgelikte boterham .
Deze zegswijze wordt gebruikt van „iets, waarvan een ander het beste
voordeel reeds genoten heeft (als een boterham, waarvan een ander de boter
heeft afgelikt); in 't bijzonder, in platte scherts, van een meisje gezegd, dat
reeds met een ander verkeer heeft gehad, en waarvan dus de eerste frischheid
is afgezoend." Zie het Ndl. Wdb. I, 1160; III, 715 en Harrebomée I, 85 a, die
er ook onder verstaat : eene vrouw, die zich niet eerbaar gedragen heeft. Vgl.
Speenhoff V II , 37:
Ik zag jou van de week wel schuiven
Toen jij de bioscoop uit kwam.
Wat liep je an d'r lijf te trekken
Die afgelikte boterham.
In Zuid-Nederland een „jonkman, die een vrouwmensch loopen heeft" (Rutten,
37 a); volgens De Bo, 30 beteekent staan of zijn gelijk een afgelekte boterham, er
neerslachtig uitzien, ontmoedigd zijn; ook in het Waasch Idiot. 138 b, naast
zoo bleek als een afgelekt serropenbrood (590 a) ; vgl. ook Teirl. 201: er uit zien
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gelijk nen afgelekten boterham, er bleek, ziekelijk uitzien ; zoo vet zijn as nen
afgelekte boterham, mager zijn; De Cock 2 , 215: afgelekt broóken, weduwe die
hertrouwen wil.

329. Het botert niet,
d.w.z. het gaat niet goed, gemakkelijk, voordeelig; syn. van dat hot niet, dat
wil niet hotten 1 ), hutteren (Opprel, 61), vlotten, wouten, wouteren 2), het wil
niet grutten (Harrebomée I, LI) ; niet vleugen (Boekenoogen, 1148 ; Sjof. 33) ;
f(1) uteren (De Vries, 70) ; vgl . ook op Goeree en Overflakkee : Ik kan wel karnen,
maar 't buttert niet, ik kan zoo hard mogelijk mijn best doen, maar voordeel
levert het niet op 3 ); hd. es will nicht klappen, hotten oder buttern. Eigenlijk
wil boteren zeggen : tot boter worden, boter afscheiden, van de melk gezegd
bij het karnen. In de 18de eeuw komt deze zegswijze o.a. voor bij Sewel, 137:
Het wil niet boteren, het wil niet lukken, that will not do; het
wil hem niet boteren (niet lukken), he is not lucky in his undertakings;
ook bij Halma, 88 : 't Wil niet ho teren, la chose ne prend pas un bon tour.
Zie verder Boekenoogen, 103 ; Bergsma, 68 ; Gunnink, 114: 't botert wel, het
zal wel gaan ; en vgl . fri .: it wol net buterje ; nd . et will nich bottern (will nicht
gelingen) ; wann 't nit buttern well, dann butters nit, un wenn me in de Kerne
schett (zie Eckart 69) ; zoo ook in Twente : het wil nig bottern al schi t men ok
in de keerne ; Harrebomée I , 83 a.
-

330. Botje bij botje leggen,
d.w.z. elk zijn aandeel in de gemeene kosten, zijn inleg storten, en zoodoende
;ezame%il"k het gelag betalen. Bij uitbreiding toegepast op allerlei uitgaven,
lie uit gemeenschappelijke (kleine) bijdragen bestreden worden . Onder een
ootje verstond men een penning, een zilveren muntstuk, gedurende de middeleeuwen (tot ongeveer 1490) in verschillende Nederlandsche gewesten in omloop,
meestal gelijk aan vier duiten of twee grooten of een halven stuiver, de helft
van een boldrager, waarvan bot(je) eene afkorting is, zoo genoemd, omdat de
voorzijde een zittenden leeuw vertoont, wiens kop bedekt is met eene gesloten
helmkap, eenigszins gelijkende op een botte (vat, kuip); vandaar ook wel gehelmde
leeuw genoemd. Bij Winschooten, blz. 297 lezen wij : „Een stooter, het welk
op sijn Amsterdams beteekend een Leidse vijfgroot, of vijf vriese botjes : dat
is, halve stuivers, en hier van: botje bij botje: elk leg eeven veel toe"; Bed.
Huish. 32: Zy doen altyd botje by botje, en willen nevens een ander mee betaalen ; Sewel, 137: Botje by botje leggen, elk zijn deel van het gelag betaalen; B.
Wolff en A. Deken, Brieven, 327: Je weet wel myn vriend, dat de ouwe sukkels
botje by botje leggen om haer eindje te krygen en te zamen haar potje kooken;
Amst. 78 : Allo jongens! ieder wat — botje bij botje. Zie Ndl. Wdb. III, 722-723;
en 697 ; De Cockl, 301; nd . butke bi butke; putje bi putje (geld), dat in Hamburg
bekend is (Eckart, 68 ; 420) ; fri. botsenstikje, botjestik, botsen, botjen , botsen
by botsen linze (vgl. Fri. Wdb. I, 222 b).
1)
2)

Ndl. Wdb. VI, 1134.
De Jager, Frequ. II, 714.
3) N. Taalgids XII, 147.
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331. Botvangen,
d.w.z. falen, zijn doel niet bereiken ; bepaaldelijk bij een bezoek iemand niet
thuis treffen, ook een botje vangen genoemd, syn. van „de deur van hout vinden"
of „voor een houten deur staan", zooals men te Gent zegt (Schuermans, Bijv.
129 a; fr. trouver visage de bois). De zegswijze is ontstaan door een woordspel
met het wkw. botten, stooten, slaan, in Zuid-Nederland nog bekend en vroeger
bij ons vrij gewoon; vgl. bijv. Trou m. Bi. 191: Dit sal ons al teghen de scheenen
botten, d.i. stooten, springen, wij zullen dit moeten bezuren, bekoopen (zie
Ndl. Wdb . III, 740), In de taal der visschers (van Den Helder) verstaat men
onder botjes) vangen het boven het water uitslaan van een riem in de deining.
De riem die dan geen weerstand van water ondervindt, schiet door en ploft
bot(st) tegen de roeispaan van den voorman op . Vgl. Ndl. Wdb . III , 675 en
Landl. 124: Maar in 't holle water raakt er telkens een uit slag, zoodat de riem
van zijn achterman dan op zijn spaan botst en dan meteen breekt uit 't spannende
zwijgen gevloek op : as jij botjes wil vangen ga je over boord, hoor! De oorspr.
beteekenis kan dan geweest zijn tegen iets botten, botsen, misslaan en vandaar
falen, zijn doel niet bereiken, niet thuis treffen; vgl. voor deze beteekenisontwikkeling no. 250 en uitdrukkingen als zijn hoofd stooten, zijn neus s^ooten (vgl.
fr. se casser le nez a' la porte de q qn) . Synonieme uitdrr. als een snoek vangen (zie
aldaar), niet slagen, in 't water vallen, en bij 't roeien de riemen recht in 't
water steken, een paling vangen en dergelijke, kunnen er toe hebben bijgedragen,
dat bot (oorspr. dus slag) werd opgevat in den zin van een visch. De uitdr. dagteekent uit de I7de eeuw; zie o.a. Winschooten, 35: bot vangen, slip krijgen,
misdobbelen ; V . Moerk . blz . 97 ; Marin : Bot vangen, slip vangen , vergeefs
naar iemand zoeken, een vergeefsche reis of gang doen ; Halma, 88 : Gij zult
bot vangen, vous trouverez buisson creux, vous perdrez vos pas; Sewel, 136:
Bot vangen, een vergeefsche reis of gang doen; vgl.. Diamst. 277; Falkl. IV,
93 ; in Limburg bots loopen, misloopen, niet treffen (Houben, 84) .

332. Botvieren,
Het znw. bot beteekent in deze uitdr. uiteinde, eind. stuk, fr. bout (ouder
bot), en wel bepaald het vooreind van het ankertouw, dat zich buiten boord
bevindt, wanneer het schip ten anker ligt; vervolgens ook touw, waaraan een
vlieger opgelaten wordt (fri. drakeboAd; Boekenoogen, 101 en Ten Doornkaat
Koolman I, 210 b; Korrespbl. XXXIII, 55: bott, vliegertouw; bott geven, laten,
etw. aufgeben, nachgeben, preisgeben; Kluge, Seemannssprache, 132), en vervolgens in het algemeen touw, zoodat botvieren eigenlijk wil zeggen : het touw
vieren, laten uitloopen, het afschaken (zie Winschooten, 5; Ndl. Wdb. 1, 1314);
in figuurlijke toepassing op hartstochten, aandoeningen, neigingen en aandriften:
den vrijen teugel laten, vieren, involgen. In dezen zin komt de uitdr. sedert de
17de eeuw voor; zie het Ndl. Wdb. III, 682-686 en Tijdschrift XV, 324.
Synoniem was vroeger hiermede bot geven en bocht geven, touw geven ; vgl.
o.a. De Brune, Lofd. op Huygens' Cost. Mal.: Elck een schijnt afghericht, om
touw en bot te gheven aen 't schuymigh vlees-ghedrijf. In het Westvlaamsch
noemt men een vliegertouw een klouw en beteekent iemand klouw (kluwen) geven,
vrijheid geven, gelijk geven, toegeven, aanzetten; zie Schuermans, 258. Ook
in het Friesch : bodjaen ; in Drente : bot geven = schot geven (Bergsma, 67).

132

333. Je kunt me de bout hachelen,
een verwensching, die zooveel wil zeggen als stik, steek de moord, je kunt voor
mijn part verrekken , loop naar den duivel ; vgl . Harreb . III , x,Iv a : Hij (zij)
kan voor mijn part den bout hachelen ; Kmz . 206: Je kunt mij de bout haggelen;
Lvl. 195: Hij kan me z'n bout haggelen, is de vent bedonderd. — D. H. L. 2:
De Kapitein kon hun den bout hachelen ; Maastrichtsch : de kins miech gebouthacheld weurde, je kunt me gestolen worden (N. Taalgids XIV , 196) . Ook met
weglating van bout in Slop, 190: Die kon hem ook hachelen! (die kon voor zijn
part ook stikken). Het wkw. hachelen komt dial. voor in den zin van gulzig
eten 1 ) ; vgl . 't Joodsch-Duitsch schelen, hachelen, eten (hebr. tikhal eten 2).
Wat bout hier moet jeteekenen, is me niet duidelijk. Er is toch geen verband
te zoeken met bouten, cacare en boutkistje (privaat) ? 3 )

334. Er boven op komen.
Een elliptische uitdrukking , waarbij een znw . is weggelaten, dat als bekend
ondersteld en door het onbep . vnw . er vervangen wordt . Boven geeft den toestand
van den persoon te kennen, die zich boven de eene of andere moeilijkheid verheft. Zoo beteekent de geheele uitdrukking : uit den druk van ziekte of armoede,
vernedering of ellende, tot gezondheid, welvaart, aanzien, geluk raken. Vandaar
dat iemand er boven op helpen (hd . einem auf helfen ), syn . van dia! . iemand
op den bok helpen, gebruikt wordt in den zin van maken, dat hij er boven op komt;
is dit gelukt, heeft hij geen moeilijkheden meer te vreezen, is hij uit den nood,
heeft hij, wat hij verlangt, dan is hij er boven op, dan is hij haalover ('t Daghet
XI, 35); vgl. Sart. III, 6, 98: Nu ben ick weder daer boven op, de iis qui in extremas redacti calamitates, ab iisdem denuo in pristinam felicitatem restituuntur.
In Zuid-Nederland ook gebruikt ter aanduiding der gemoedsstemming, die
het gevolg is van voorspoed en welvaart. Zie Ndl. Wdb. III, 849 ; XI, 312 ; De
Bo, 176; Antw. Idiot. 288; Teirl. 204; Schuermans, Bijv. 50, en onze uitdr.
het er boven op halen ; vgl . fr . prendre le dessus ; hd . obenauf sein ; wieder oben-

auf kommen.

335. Te boven komen.
Een uitdrukking aan het zeewezen ontleend, waarin men zegt : een schip.
een hoek, een. kaap, een klip, .enz. te boven zeilen, halen, komen, loopen, d .w .z.
te loefwaart (aan die zijde waar wind of stroom vandaan komt) een schip, een
hoek, eene kaap, een klip enz. voorbijzeilen; bepaaldelijk gebezigd, wanneer
dit met moeite of gevaar verbonden is. Vandaar bij overdracht toegepast op
rampen, bezwaren en hinderpalen, waarmede men te kampen heeft, ze overwinnen , zich er doorheen slaan. Heeft men de moeilijkheden overwonnen , en
dus achter den rug, dan is men ze te boven, vandaar dat te boven als praedicatieve
bepaling gebezigd wordt in den zin van : (zich) boven iets verheven (hebbende) ,
onaantastbaar voor -, buiten bereik van hetgeen er in het voorgaande genoemd
is. Zie voor dit alles het Ndl. Wdb. III, 847 en 850-851; de volledige uitdrukking dateert uit de 17de eeuw.
1) Ndl. Wdb. V, 1502-1503 ; ook in 't fri. hachel je, kauwen, bikken.
2) Zie Kluge, Wtb. 5: Rabben, 16: acheln, essen, speisen; Horn, 87: acheln, essen;
Teirlinck, Wdb. v. 't Bargoensch, 25: haggelen, avondmalen, eten; N. Taalgids X,
285; Tijdschr. v. Taal en Lett. VIII, 306.
3) Zie Koster Henke, 11; Teirlinck, 8.
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336. De bovenhand krijgen, - nemen - hebben,
d.i. winnen, zegevieren, den meesten invloed krijgen, bovenkomen (Teirl. 205)
of de bovenlage krijgen (Teirl. 206) ; het znw. , ,hand" heeft in deze uitdr. de
bet . van macht . Ook de overhand hebben (hd . die oberhand haben), dat bij
Kiliaen staat opgeteekend in den zin van praevalere, victoria potiri, vincere ;
fr. avoir le dessus ; eng . to have, to get the uppér hand ; fri . de oerhan krije.

337. Bovenkamer .
Dit woord wordt figuurlijk gebezigd voor hersenen, hoofd in de schertsende
uitdrukkingen : het scheelt hem in zijne bovenkamer (vgl. Schuerm . 177 b) naast
hij heeft het in zijn bovenkwartier (Teirl. 205); het in zijn bovenkamer hebben of
krijgen, trotsch -zijn of worden (Waasch Idiot. 141a ; Antw . Idiot. 289) ; 't Daghet
XII, 189 ; de bovenkamer is niet bewoond, er zijn bovenkamers te huur, het in zijn
bovenkamer hebben, — krijgen, die alle beteekenen, dat iemands geestvermogens
min of meer gekrenkt zijn, of althans, dat hij zich als een gek of dwaas aanstelt.
Ook hoort men zeggen : zijn boventuig is niet in orde (of is in de war) of 't scheelt
hem-, het is niet pluis in zijn bovenverdieping; het spookt bij hem op de vliering
(Harreb. II, 392 al); hij heeft er maar vier in zijnen krentekoek ('t Daghet XII,
125) of maar vier en nen krintekoek (XI, 19; Claes, 121) ; fri. it skeelt him yn 'e
p lasse (= schedel) ; it spoeket him yn syn boppekeamerke ; gron . 't scheelt hom in
de bovenkoamer of in de pienappel. In het hd . es ist bei ihm im Oberstübchen (oder
unter derKrone) nicht richtig of es rappelt bei ihm im Dachstübchen oder Oberstübchen
es fehlt ihm unter dem Hut ; nd . bi den'n is 't nich richtig unner 't Dack (Reuter,
15); eng. to be queer in the upper-story (or the attic).

338. Den boventoon voeren.
Onder den boventoon verstaat men in eigenlijken zin „dien toon, welke
door zijne hoogte of geluidsterkte boven alle andere uit gehoord wordt" . In toepassing op gesprekken : het hoogst en het luidst spreken, „het hoogste woord"
hebben ; en in toepassing op gemoedsstemmingen : het duidelijkst waarneembaar
zijn of blijken, en als zoodanig de meeste aandacht trekken ; in figuurlijken zin:
het grootste gezag, den meesten invloed, het overwicht hebben, „de eerste viool
spelen", „den toon aangeven". De uitdrukking is door geheel Nederland bekend.
ook in het Land v. Aalst en in het Westvlaamsch; zie De Bo, 176. Vroeger zeide
.men den bovenzang zingen, voeren, enz . , dat ook door Halma vermeld wordt,
bl. 89 : Zij wil altijd den bovenzang hebben, zij wil altijd het hoogste woord voeren,
en thans nog in het Land v. Waas in gebruik is (Waasch Idiot. 141 b) . Zie verder
het Ndl. Wdb. III, 913-914; 921-922.

1) Vgl. Gew. Weuw. III, 38 : Als het my in de vliering begint te scheelen; Sewel,
775 c: 't Schort hem in de groote teen daar de boeren den hoed op dragen, his brains
are a linie crack'd, he is crack-brained.
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339. Iemand boycotten,
d .w .z . iemand uitsluiten, in den ban doen, niet meer willen werken voor, leveren
aan of koopen bij , iemand doodverklaren . Het wkw. is afgeleid van den naam
van kapitein James Boycott, rentmeester op een landgoed in Ierland, die in
1880 door de Iersche „land-league" in den ban gedaan werd; vandaar ook de
boycot uitschrijven of uitspreken over, hem doodverklaren ; eng . to boycott naast
het znw. boycott ; hd. boykottieren naast het znw. boyko tt (uitsluiting) . Voor
de vorming van dit ww . vgl (iemand) jonassen, turken, judassen (Dievenp . 133),
negeren.

340. Braak liggen,
d.w.z. gedurende eenigen tijd onbebouwd blijven liggen. Onder het znw. braak
verstaat men oorspronkelijk „het omwerken en gedurende zekeren tijd onbezaaid
laten van den grond (meestal gepaard met bemesting), hetgeen, telkens na zeker
aantal jaren herhaald, aan het uitgeputte bouwland weder nieuwe kracht en
vruchtbaarheid geeft" . Thans wordt braak gewoonlijk in passieven zin opgevat
als „het onbebouwd blijven liggen van den grond". „Braak liggen" staat dan
hoogstwaarschijnlijk voor te brake liggen, dat ook een enkele maal is aangetroffen;
vgl . zoek raken voor te zoek raken ; schrap staan voor te schrape staan ; pal staan
voor te palle staan, enz. De uitdrukking is opgeteekend in de 17de eeuw, en is
eveneens bekend in het nd . brak liggen ; in het hd . brach liegen , in der Brache
liegen ; fr. rester en friche ; laisser en friche ; fri . braak lizze. Zie het Ndl. Wdb.
III , 953 en 957.

341. Een Bram,
d.w.z. iemand die zich onderscheidt door kostbare, opzichtige kleedij, door
groote verteringen, iemand die een weelderig of losbandig leven leidt, een Jan,
een Piet; ook een Jan van een Bram, een geweldige opsnijder. De naam is verkort uit Abraham, doch heeft deze beteekenis aangenomen onder invloed van
het wkw. brammen, dat vroeger „pralen", „pochen" beteekende en van het
znw. bram, afkorting- van bramzeil, eig. pronkzeil (vgl. eng. top-gallantsail,
waarin top steng beteekent en gallant het fr. ndl. galant is). Zie het Ndl. Wdb.
III, 1022; Amst. 104; Kluge, Seemannsspr. 135; 140; Molema, 55 b.

342. In den brand zitten,
d.w.z. in moeilijkheden, vooral in geldelijke, in de knel, in verlegenheid zitten,
in de bernis zitten (Volkskunde XII, 167) . In de 16de eeuw reeds vrij gewoon.
Zie Tijdschrift XXI, 103 (inden brant sijn) ; Trou m. Bl. 22:
Ghans doot, ick sal van lachen slijten ; 1 )
Mijn heere die blijfter inden brant.
De uitdrukking uit den brand helpen, redden of zijn schijnt het eerst
in onzen tijd voor te komen (zie o .a . P. K. 1.57) . Zie het Ndl. Wdb . II , 1035-

1) lees: splijten ?
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1036; Nest 52; Nkr. VI, 15 Juni, p. 3; VII, 30 Aug. p. 4 (in den brand zitten) ;
Nkr. VII, 15 Febr. p. 6; 1 Maart p. 2 (uit den brand helpen of redden) ; Nkr.
VII, 31 Mei p. 6 (in den brand laten) en vgl. het fri..yn 'e brán sitte en yn 'e broei
sitte; Zaansch : in den broei zitten. In Zuid-Nederland evenals bij ons in den brand
laten, achterlaten bij een overhaaste vlucht ; ook in den steek laten ; zie De Bo,
179 b ; Antw . Idiot. 292 ; Waasch Idiot . 143 a ; Schuermans, 76 a ; bij Rutten,
36: in bordel laten (vgl. Ndl. Wdb. 111, 530) .

343: Zoo helder (schoon, zuiver) als een (de) brand,
d.w.z. zeer, buitengewoon helder; eig. zoo helder, blinkend als de kling van
het zwaard , in welke bet . brand (eng . brand ; to brandish) vroeger zeer gewoon
was . Ook in de 17de eeuw : zoo bruin als een brand (V . Moerk. 225 ; Tijdschrift
XVI, 288). Vgl. ook brandhelder, brandrein (in Kalv. I, 27), brandschoon en
verder het Ndl. Wdb. III , 1051; Mnl. Wdb. 1, 1419; Noord en Zuid XX, 130;
Zondagsblad van Het Volk, 1905 p. 47: Overigens was zij 'n „brandje" van
zindelijkheid; Haagsche Post, 10 Juli 1915 p. 5. k. 1: Branie en brandnetjes
heel zoo'n gezin bij het uitrukken vóór dag en dauw ; Vragen v. d. Dag, 1913
p. 632: Een meid als een brand; Gallée, 6: 't Zilt er ut as de brand, brandhelder;
Goeree en Over$akkee : zij is as een brandje (zie N. Taalgids XIV , 255) ; friesch:
sa sindlik of sa skien as de bron. In het Nederduitsch bestaan allerlei samenstellingen met brand (= zeer) ; vgl. brandful (zeer lui), branddür, brandbitter,
brandsalt (ook salzig wie ein brand), enz 1
.

)

344. Brandbrief.
Een in de 16de eeuw voorkomend woord; vgl. o.a. Kil.: Brand-brief,
literae incendiariae, litterae indictionis incendij : dus een brief, een bewijs van

door brand geleden schade, daarna dringend verzoek om hulp op grond van dien
brief. Bij uitbreiding : een brief, waarin men dringend maant om betaling van
verschuldigde gelden ; ook een brief, waarin men iemand schielijk opontbiedt
(zie Halma, 91) ; later ook opgevat als brief die met verwoesting door brand
dreigt; Ndl. Wdb. III , 1054-1055; Volkskunde IX, 219; Antw. Idiot. 1613;
De Bo, 179; fr. lettre incendiaire; hd. Brandbrief naast Bargoensch Brander;
eng . incendiary letter ; fri . bránbrief. . Synoniem is het Bargoensch fakkel, brief,
bedelbrief, brandbrief; vanwaar fakkelen, schrijven, een brief schrijven (Koster
Henke, 16 ; E. Rabben, die Gaunersprache, 48) .

345. Brandmerken.
Eigenlijk een misdadiger met een gloeiend ijzer een brandmerk inbranden;
bij overdracht : „iemand eene onuitwischbare blaam aanwrijven, hem of het
als geschandvlekt aanwijzen"; Ndl. Wdb. III , 1111. In de 17de eeuw in dezen
zin in gebruik. Vgl. Hooft I, 134, 189:
Een welgheboren hert 't welck van de vromen quam ,
Brand-merckte noyt alsoo de glooren van sijn stam.
Zie ook De Cockl, 82 en vgl . hd . brandmalen (verouderd) ; brandmarken ; fr.
stigmatiser; eng. to brand naast een brandmerk, hd. brandmal, brandmarke.
1) Korrespbl. XXVII, 5 en vgl. Paul, Wtb.: brennend neu, -mager, -fleiszig.
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346. Brani(e),
d.w.z. een waaghals, maar ook een bluffer, een geurmaker, een heer. Branie
is een maleisch bije. naamw. brani, bárdni, dat moedig, stout beteekent (Veth,
Uit Oost en West, 313), in welken zin het voornamelijk in Ned.-Indië gebezigd
wordt (zie Ndl. Wdb. III, 1137). Daarna is het toegepast op personen, die veel
durven wagen in den zin van durfal, maar ook in dien van kraan, bluffer. Vgl.
Jong, 180: Branie! pietschopper! blufhannes! scheidt de meid ; Slop, 242 : Een
heele branie jij met je boorretje en je stropdas! Kmz. 118: Al ben je nog zoo'n
brani op de beurs ; Landl . 2 : Toon was een branie ; verder Landl . 107 (jou leelijke
branie!) ; Boefje, 153; Leersch. 119; Amst. 147, 148; Sjof. 17; De Arbeid, 3 Jan.
1914 p. 4, k. 2 (den branie uithangen) ; Speenhoff 111, 51:
r

Ieder een, die om een zoen an d'r vroeg,
Vond ze voor zoenen geen brani genoeg.
Als bijwoord komt branie voor in Handelsblad 30 Aug. 1915 (0.) p. 2, k. 3:
Benzine-officieren branie doende in hun kranige pakjes; Landl. 355: En 'k smeet
branie m'n laatste kwartje op de toonbank; Landl. 2: Zijn breede borst branie
opgespannen, zoo ging die spierkrachtige postuur door allen tegenslag heen;
Dievenp . 55 : Deze was z66 driest, dat hij op 'n goeien dag op de Prins Hendrikkade branie op me toestapte en 'n praatje met me begint. — Ook in den abstracten zin van de eigenschappen van een branie, kranigheid, bluf, komt het voor;
vgl. de uitdr. branie schoppen of maken, bluffen, geurmaken; Handelsblad 3
Febr. 1913 (A.) bl. 9 : Jan Student heeft branie, opgewondenheid en levensvreugd ; Jord. 107: Dan vervloekte ze Corrie om haar groosigheid en branie;
v. v . d. D. 115: Maar de branie zat me in m'n kop, omdat 't me wat al te gemakkelijk afging naar m'n zin ; Ï ev . B . 11: Met een branie as 'n Amsterdamsche
schutter; Menschenw. 223; Jord. II , 111; 120; 251; branie slaan in Het Volk,
12 Aug. 1915 p. 1, k . 2; Nw. School, V II , 143; branie snijden (V. Ginneken 1,
496 ). Met dat znw. worden velerlei znw. samengesteld, als : Zoo 'n half mensch
met zijn lange haren en zijn branie-fluweel (Handelsbl. 16 Juni 1913, avondbl .
p. 6, k. 4); branikerel (Jong, 173); branie gangetje (Jord. 298); branieboord

(ford. 58) ; braniekraag (ford. 65) ; branieschepsel (Jord. 194) ; braniebroekje
(in Handelsbl. 13 Febr. 1913, ochtendbl.: Zij (de Tweede Kamer) gunt het
Zaanlandsche braniebroekje (de afgevaardigde Duys) wel zoo iets ; branimaker
(in H. v. Z. 59) ; braniejak (in Jord. II , 341) ; branielurk (in Jord. II, 443) ;
braniemaker, branieverkooper (Van Dale), enz. Van dit znw. zijn verder afgeleid
een bijvn . -- bij w . braniig , een znw . braniachtigheid en een wkw . braniën ; vgl.
Boefje, 227: Een flinke vent die braniig diep groette met zijn pet ; bi. 234: Braniig
pufte hij de groote sigaar aan ; Landl. 360: Ik moest lachen, omdat ie dan zoo
heelemaal niets wist, 't braniëge Jantje, hoe schrikbarend schorem ie er toch
uitzag, — Boefje, 77: En die stomme maat van Pukkie ze vader had met de
cente gebranied : hij had er mee gerammeld en ze late kijke ; Landl. 80 : Allemaal
braniënde jantjes, marineklanten ; Boefje, 35 : Die liet zich meevoeren door den
braniënden, sterken Jan; Zandstr. 104: Die kolonie van gammele, vervuilde
huizekens.... , waar gebeden werd, gevloekt, gekoesterd, mishandeld, gemoord,
gezongen, getierd, gebrast en gebranied, kortom de Polder; Sjof. 165: Z'n blauwe
pak waar die lekker mee braniede; Propria Cures, XXVI, 154: Een studentikoos,
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iemand die braniet op zijn student zijn; De Amsterdammer, 8 Nov. 1914 p. 7,
k. 1: Een jongmens met gladgeschoren gezicht en slappe hoed braniet het café
binnen.

347. Het niet breed hebben,
d .w .z . niet ruimschoots in zijn onderhoud kunnen voorzien, zich moeten
bekrimpen ; breed heeft hier de beteekenis van weelderig, royaal, ruim 1 ). Sedert
de 17de eeuw in de litteratuur bekend. Zie Van Moerk. 507: Al heeft men 't
zoo breed niet, zoo hou ik nog veul van een eerlijk geslagt. Vandaar: Die 't
breed heeft, laat het breed hangen dat men spottend zegt van iemand, die
goede sier maakt, doch wien het eig. niet past, hetzelfde dus als Prov. Comm.
242: Die peepers goeden tijt heeft, pepert sinen pap, of daert ruym is, neemt
inent ruym (Erasmus, no . 250). Vroeger ook (Meyer, Spr. 16 ; Spieghel, 295)
en thans nog in Limburg en in Zuid-Nederland : Die 't lang heeft, laat het lang
hangen (Welters, 80 ; Antw. Idiot. 387 ; 745 ; Waasch Idiot. 278 a; Claes, 131;
Rutten, 87 a; De Bo, 607; De Cock', 140); nd. de 't lang heft, laet lang hangen
(Eckart , 307) . Zie verder Harreb. III, 28 b; Hoeufft, 83; Boekenoogen, 108;
Ndl. Wdb. III, 1176 en vgl. nog het Friesch: dy 't breed het, lit it breed hingje;
Molema 60 b : dei 't brijd het let 't brijd hangen en dei 't nog brijder het let 't slepen;
bij Bergsma, 71 : die 't briek (ruim, breed) hef lat briek hangen.

348. Het is zoo breed als het lang is,
gewoonlijk het is zoo (of even) lang als het breed is, „hoe men 't neemt, 't komt
op een uit, 't is even veel" ; Tuinman I, 177. In Zuid-Nederland : dat komt
zoo lang als 't breed is. Zie Ndl. Wdb. III, 1170; Taalgids V, 172; Smetius, 76:
Het is so breet als het lang is, eadem diversis modis proposita; Huygens VI, 153:
Onder Coiffe en onder Huyck
Meest al eenerhande puyck;
Ofse bruyn is of se blanck is,
'T is soo breet schier als het lanck is.
Halma , 91; Sewel, 142 ; hd . so lang wie breit ; eng . as long as it is broad ; as broad
as it is long ; fri . it is allike lang as 't breed is.

349. De breeveertien opgaan , opvaren,
den breeden weg opgaan, een los leven leiden ; in de 18de eeuw : met de noorderzon verdwijnen . Onder de breeveertien verstaat men volgens het Ndl . Wdb . III,
1205 een groote breede zandbank voor de Hollandsche kust, die zich uitstrekte
tot op de hoogte van Tessel. De uitdr. is „denkelijk ontleend aan de taal der
zeelieden, die naar de Oost of om de Zuid varende, hun weg over of langs de
Breeveertien 2 ) namen ; vgl . het hoekje omgaan en dgl .' Vgl . V . de Water, 63:
gao gauw de breevirtien op, ruk nu gauw uit. Door bijgedachte aan. breed in „den
breeden weg" heeft de uitdr. de beteekenis aangenomen van een los leven leiden,
1) Vgl. Hor. C. 3. 2. 1: angustam amice pauperiem pati.
2) Deze naam is ontleend aan de doorgaande gelijkmatige diepte van omstreeks
14 vadem water, welke daarop gevonden worden (Ndl. Wdb. ITI, 1206) .
STOETT Ned. spreekwoorden, 5e druk
;

10
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(vgl. S. M. 37: Ze is de breeje veertien op; Jord. II ,521: Toen hij haar de kaart
lei.... ze zou, nee..., vast de breede veertien opgaan), terwijl door de bijgedachte aan breed in den zin van overvloedig, in Zuid-Nederland vooral, de uitdrr.
ontstaan zijn : het is daar de breeveertiene (royaal) ; hij heeft nu de breeveertiene
(in de vacantie), volle vrijheid, om te doen wat hem lust; iemand de breeveertiene
laten
geven (volle vrijheid ; De Bo , 183) ; den breeveertien spelen, uithangen 1
waaien, den grooten heer uithangen , syn . van het zuidndl . den breede spelen
of uithangen ; den breeden haan spelen (De Cockl , 140) ; het breed laten waaien,
laten hangen (Hoeufft, 83) ; dat gaat over de breeveertien, verkwistend ; dat huis
is over de breeveertien gebouwd, licht en dicht getimmerd (Taalk. Mag. III, 127);
Harrebomée I, 88 ; vgl. in 't Friesch : it giet ut 'e brede fjirtjin, men teert maar,
alsof het niet op kan. Het verband tusschen deze laatste uitdrukkingen en de
eerste is niet geheel duidelijk.
), —

350. Een brekebeen,
eig . iemand die zwakke beenen heeft en ze licht breekt ; vandaar : een sukkel,
een knoeier; beunhaas. Sedert de 17de eeuw bekend; Ndl. Wdb. III, 1226; Sewel,
142: B r e e k e b e e n, a pityfull workman; Molema, 184 a en voor de vorming
Wilmanns, Deutsche Grammatikl, II § 304.

351. Met iemand breken,
d .w .z . iemand de vriendschap opzeggen ; de betrekkingen van liefde of vriend schap afbreken. Onze uitdrukking kan een navolging zijn van het fr. rompre
Ie fêtu (ou la paille) avec quelqu'un (ou briser avec q qn ), dat een herinnering
bewaart aan de vroegere gewoonte van het breken van fusies bij het afstand doen
van een zaak, of is ontstaan door weglating van de vriendschap . Zie de Lex Salica,
60 en vgl. het Mnl Wdb. III, 51; Ndl. Wdb. III, 1262 2 ); hd. mit jemandem
brechen ; eng . to break with a p.

352. Mijn vader is geen bremer (of breeuwer).
Dit wordt gezegd als men iemand het werk uit de handen wil nemen en
hij het moet opgeven, het onvoltooid moet laten ; vandaar dat ook als toevoegsel
volgt : ik laat mij het werk niet uit de handen nemen. Vgl. ook in het oostfri.:
Ik bin kên Brêmer, ik lat mi 't nich ut de Hand nêmen (Eckart, 61). Een Bremer
zijn komt in de 17de eeuw voor bij Winschooten, 6 : Het Varken de keel afsteeken,
en dan laaten leggen beteekend eeven soo veel, als een Breemer sijn, en Munniken
werk doen . Hoe hier Breemer te verklaren is , kan niet met zekerheid worden
gezegd ; wellicht is het een synoniem van Deen, Jut, poep, mof, Drent, Twent, die
alle lomperd, stommeling beteekenen en in de 17de eeuw in dien zin zeer gewoon
zijn. De beteekenis kan dan zijn : ik ben van geen domme ouders, ik heb wel
iets geleerd. Later is door volksetymologie bremer gewijzigd in breeuwer, eig.
iemand die de naden, reten, spleten en voegen van een schip met werk, uitgeplozen touw, dichtstopt. Zie verder het Ndl. Wdb. III, 1273-1274.
1) V. d. Water, 63 : de breeveertien uithangen , vele en overdadige geldverteringen
maken. Zie ook Hoeufft, 718.
2) Bij Gunther, 108 wordt voor de verklaring gedacht aan den staf breken over
iemand.
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353. In de bres springen voor iemand,
ook zich voor iemand in de bres stellen, hetzelfde als „voor iemand in de
bocht springen"; eig. voor iemand gaan staan in de door den vijand gemaakte
-

opening in den vestingmuur; voor hem strijden, zijne partij opnemen, vooral
tegen aantijgingen ; zie Ndl . Wdb . III , 1300 ; hd . in (vor) die Bresche treten, ook
vor den Risz treten ; eng . to throw into the breach ; to stand in the breach ; ndl . op
de bres staan voor iets. In de 17de eeuw aangetroffen in de Gew. Weuw. III, 5 :
Gy-lieden moet voor my in de bres springen, en weeren al mijn hoonders af;
verder bij Van Effen, Spect. VI, 204: zich in de bres(se) stellen.; evenzoo VI, 19
en XI, 228.

354. Het iemand op een briefje geven,
het iemand stellig verzekeren. Vgl. Alewijn, Phil. Koppel, 45: Hy zal ze my
binnen 't uur leveren, daar wil ik je wel een briefje van myn hand van geeven 1 );
Harreb. I, 90: Ik zal het u op een briefje geven; Nest 61: Hein zou er met zijn
doode vingers afblijven, dat geef ik je op een briefje; bl. 105: Er kwam wel ander
eten, dat gaf hij zijne hoorders op een briefje ; Een vijand van 't Volk 1 ) , bl. 64:
Maar ze krijgen ze niet klein . Dat kan ik ze wel op een• briefje geven.

355. De oudste brieven hebben,
d .w .z . het meest aanspraak op iets hebben . Brief heeft hier nog de bet . van
document, schriftelijk bewijs „houdende last of opdracht of ook verleening
van eenig voorrecht of gunst aan een bepaald persoon"; Ndl. Wdb. III, 1323.
Vgl. bij Racer, III, 158: Die olste brieven hebben; Sart. II, 10, 92: Hy heeft
d'oudtste brieven; Van Lummel, 408: Sy heeft d'outste brieven; Huygens IV,
242 ; Brederoo III, 241, 27 ; M. Wagen, 135 en vgl. Hooft, Brieven, 168: Joffrouw
Tol, die uit zoo ouwde brieven op mijn huysvrouwe te spreekera heeft, dat men
haar zal moeten voldoen; Tuinman I, 237. Ook in het fri. de áldste brieven ha;
hd . die ijltesten Briefe herben (taander I , 464) ; Eckart 61; Taalgids IV, 260.

356. Een engelschen (of griekschen) brief schrijven.
In sommige streken verstaat men hieronder ,,een dutje doen". Het valt
niet ieder gemakkelijk een engelschen, en althans een griekschen brief te schrijven ; daarvoor moet men alleen zijn, om goed te kunnen nadenken en niet gestoord
te worden. Vgl. het Zaansche: een brief -aan den koning schrijven; zie een tukje
doen ; een uiltje knappen

357. Iemand de broek opbinden,
d .w .z . iemand berispen, tot zijn plicht brengen ; vroeger syn . iemand de broek
of de boksen opnestelen of opveteren 2 ), door Halma vertaald met : repasser
quelqu'un comme il faut, lui dunner bien sur les oreilles ; in Gron . iemand de boksen
opbinden (Molema, 48 a; Bergsma, 14; Dr. Bl. III, 45) ; in Drente: een 'n nei
buis anmeten, iemand gevoelig straffen ; nd . enem de Büx opbinden (Eckart,
1)
2)

Aangehaald in het Ndl. Wdb. III, 1332.
De Jager, Frequentatieven II, 682: Ndl. Wdb. III, 1467: XI, 1328.
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70) . Volgens Schuermans 433 b in Zuid-Limburg : iemand de kousen opbinden,
iemand kastijden, maar ook ,,iemand in zijn nopjes zetten", en N.-Brab.:
iemand (de broek) opnestelen of opdoen, iemand scherpelijk berispen (Hoeufft,
435) ; Waasch Idiot. 146 a en Teirl. 216: iemand een broeksken passen , iemand
streng behandelen ; Antw . Idiot . 660: iemand een kleêken passen, hem streng
beriepen, heftig bekijven ; fri. immen de broek opbine ; fr. hab i l ler q qn . Wellicht
is de eerste bet .: iemand als kind behandelen ; vandaar : mores leeren , doorhalen. Of moet het ironisch worden opgevat als : iemand onder handen nemen,
hem , ,opknappen" (vgl. iemand toetakelen) ?

358. Door de broek loopen,
d.w.z. zuur opbreken, leelijk afloopen; eig. gezegd van spijs, die diarrhee ten
gevolge heeft ; vgl. Kippev . II , 326: Jongens 't zal je zoo berouwen ! riep Zeekat,
't zal je zoo door de broek loopen; Nkr. IX, 21 Aug. p. 2: Maar, o wee, dat liep
hun — met permissie — dun door de broek! Boefje, 58 : Ze wazze de pelisie gaan
kale!.... Maar dat was d'r dun door d'r lui broek geloope.... want z'n oome
Heintje was zelf van de pelisie, en die was meegekomme; fri.. it rint him tin truck
de boksen, het valt hem af; it giet him tin Sf, hij wint heel weinig met die onderneming, het gaat hem slecht af. Syn. dat zal je dun door je darmen loopen, daar
zulje niet veel pleizier van hebben ; zaansch : dat zal je dun door je lijf loopen,
daar zult ge niet veel van krijgen. In dit verband kan ook vergeleken worden
het op Goeree en Overflakkee gebruikelijke: Ik zal je opschrijven voor schijtpoeier,
dat kun je nou net denken, dat heb je glad mis (N. Taalgids, XIV, 251).

359. De broek aanhebben of dragen,
d .w .z . den baas spelen, gebezigd van de vrouw, die het mestren boven in de spinde
heeft, zooals men in Twente zegt. De uitdrukking dagteekent uit den tijd, toen
alleen mannen broeken droegen ; de vrouwen begonnen eerst in de 17de eeuw
hier te lande (onder )broeken te dragen, die evenwel nog lang, vooral bij het
volk, een zeer ongewone dracht bleven 1 ) . Zoo kon vroeger de broek genomen
worden als het zinnebeeld van de heerschappij. van den man over zijne vrouw 2)
en ontstond in de 16de eeuw de uitdr. de broek (willen) aanhebben, dragen, behouden, oorboren enz., de baas (willen) zijn, het heft in handen hebben, de heerschappij voeren ; zie Ndl. Wdb. III , 276 ; 1460 ; 1469 ; Tijdschr. XIV, 150 ; Sewel,
145; Halma, 94: Den broek aanhebben, de meester speelen, porter le
haut de chausse, être le maître; zijn wijf heeft den broek aan, sa femme
est la maîtresse ; Speenhoff IV , 40:
Nooit aan anderen verklikken
Waar je Pa je Moe voor scheldt,
Wie de broek draagt van hun tweeën
En de baas is van 't geld.
1) Vgl. Spaan (anno 1572) , bl. 41: De knegt als gezegt de ladder vast houdende,
spekuleerde ondertussen op Maay's heldere witte kouzen, als ook dat ze een witte kaleminke onderbroek aan hadde; dit dagt hem wonder (alzoo hy 'er nooit van gehoort hadde)
dat een vrouwmensch een broek draagt; Brederoo, Moortje, 2902: Sy vil op haer neus,
so datmer Aelkorf (achterste) bloot Bach.
2) Vgl . Waar broeken (mannen) zijn betalen geen doeken (vrouwen) of moeten de

rokken niet betalen; waar broeken zijn, moeten rokken zwijgen (Antw. Idiot. 300).
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Jong, 22 : Zij had in huis „de broek an" ; hij was een goejige, bedaarde man;
Dsch . 165: Of dat 'n stuk pest is, baas, ik geloof ook dat ze aardig de broek an
het thuis ; Zoek . 63 : Hij zou ze liever stikken laten, as ze 'm regeeren wouen,
en ze naar de keuken jagen, wijven met de broek an ; Joos, 95 ; De Cock 2 , 61;
Waasch Idiot. 146 b; Antw. Idiot. 1617 ; Bergsma, 62 : de boks an hebben; fri.
is wijf het de broek oan; nd. 't wif hed de buksen an (Eckart, 125, 559) ; fr. porter
les chausses , les culottes ; hd . die Hosen anhaben ; eng . to wear the breeches.

360. Een broer(tje) aan iets dood (of verloren hebben),
d .w .z .• het land aan iets hebben , van iets niets willen weten ; bang zien aan iets
(vgl. Ndl. Wdb. II, 970), eig. gezegd van eene ziekte, waaraan een broertje
gestorven is, zoodat de ander er bang voor geworden is. In Zuid-Nederland:
eenen (n)oom van iets dood hebben, bij ondervinding weten dat iets niet pluis is
(De Bo, 749 en Joos, 78). In het fri. dêr ha'k in broer oanforlern, dat doe ik met
tegenzin. Vgl. Willem Leevend II, 127: Die haar foppen wil, moet vroeg opstaan,
en daar heeft myn Nigt een broer aan verlooren; C. Wildsch. III, 267: Die vrome
lui hebben doorgaands aan geeven een broêr verlooren ; Harreb . I , 92 a ; Ndl.
Wdb. III, 2846; VI, 226; II, 970; Nest, 60; Falkl. IV, 118; Landl. 76; Amst.
17 ; Bergsma 71: An't wark hef hi 'n breur(tien) dood, verloren.

361. Een broertje en (of) een zusje,
, ,wordt gezegd van een zaak die zoo op een andere gelijkt , dat het niet verscheelt
of men het dezen of dien naam geeft" (Ndl. Wdb. III , 1440) . De uitdr. dateert
uit de 18de eeuw ; vgl . W. Leevend VI , 5 : Ik hoor dat de Engelschman alle onze
dorpen in Oost-Indiën neemt of steelt, dat is een Zusje met een Broêrtje ; Het
Volk, 5 Nov. 1915 p. 1, k. 2 : Warenvervalsching en oneerlijke konkurrentie
zijn met zulken handel broertje en zusje . — Eenigszins anders bij -Campen, 77:
Het sinnen susters ende broeders — het is een sieck wijff ende een crancke vrouwe.
Voor Zuid-Nederland vgl. Waasch Idiot. 146: Dat is broer en zuster, van twee
zaken die malkander zeer gelijken.

362. Een brom inhebben,
d .w .z . dronken zijn . Bij Zuidnederlandsche schrijvers , o .a . bij Ogier, was in
de 17de eeuw het znw . brom in den zin van slemperij , drank, zeer gewoon 1 ) . Vgl.
in Noordnederland Menschenw . 163: Gaif main effe de brom.... ik hep. stikke
dorst.... 'n urretje ken ik best likke nou. Synoniem : een bom inhebben; fri.
in bom inhabbe, syn. van een stamper inhabbe; Drentsch : hij het 'n oarige bom op
(Bergsma, 64 ), welk „bom" eig . beteekent „een groot glas sterke drank";

Ndl . Wdb . III , 322 ; Dievenp . 46 ; Antw . Idiot . 104: 'n Brom aanhebben of inhebben,
dronken zijn ; 302: 'n brommeken ophebben, halfdronken zijn ; bij Harreb . I, 86 a:
Hij heeft een bram in . Zie een roes hebben.

363. Wat ik je brom,
d.i. wat ik je zeg; dat verzeker ik je; Nkr. VII, 8 Maart p. 3: Als ik niet in de
Kamer kom, gaat alles verkeerd, wat ik je brom ; IX , 10 Juli p . 8 : We krijgen
mikmak met die boer, wat ik je brom ; Nw . School VII, 254: Daar kunje nog een
boel opsteken, wat ik je brom ; enz.
I) Voorbeelden vindt men in Taal en Letteren IX, 310; Frequ. 1, 49 en 985; Ndl.

Wdb. 111, 1502; 1511.
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364. Bij gebrek van brood eet men korstjes van pasteien,
d.w.z. bij gemis van eene geringe zaak, waaraan men behoefte heeft, is men
genoodzaakt iets van veel meer waarde in de plaats te gebruiken (Tuinman I,
101 en Ndl. Wdb. III, 1541; IV, 479; XII, 728); in schertsenden zin gebezigd.
De zegswijze dateert uit de 17de eeuw ; zie Mergh, 7 : By gebrek van brood
etetmen korsten van pastegen; Smetius, 217: In plaats van broot, behelpt men
sick met korst van pastey; Lichte Wigger (anno 1617), bl. 18:
L . W. End' alle de glaesen sijn an stick, waer drincken wy dan uit?
Wa. K' en weet niet. D. I.: dat weet ick wel, dus uit de tuit.

By ghebreck van brood eetmen torsjes van pasteyen.
Laet ons met de riemen roeyen, die wy hebben.
Zie verder Hooft's Brieven IV, 63; Kluchtspel III, 284; Harreb. I, 94;
Archief IV, 341 en vgl. Goedthals, 84 : Cursten van pasteyen is goet broot, croustes
de patez valent bien pain. In 't fri. by brek oan bres yt men wol ris bóle (wittebrood); fr. croute de paté vaut bien pain; faute de grives, on mange des merles;
hd. hat die Kuh kein Heu, so isst sie Spreu; wenn man kein. Brot hat soll man Kuchen
essen; eng. if water cannot be had we must make shift with wine; mgri. &v xacUCv
avayyi ijg r) i' 2 uca v , zi i 9a xáísc, noem in tijd van nood ook de heks moeder;
in 't Russisch zegt men : Als men geen visch heeft, is ook de kreeft een visch 1 ) .

365. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt,
d.i. men houdt het met hem, kiest de partij van dengene 2 ), van wien ons bestaan
afhankelijk is ; eene gedachte die in de middeleeuwen wordt uitgedrukt door
men liët (lides) of hulet metten brode 3 ) ; in de 17de eeuw in Zuid-Nederland met
den broode spreken; bij Sart. IV, 10: die kallen na den broode. Zie Smetius, 108:
Wiens brood dat men eet, wiens woord dat men spreekt ; Plaiz. Kyv . 9 ; Tuinman I, 359; Ndl. Wdb. III, 1549; Taalgids V, 185 en vgl. hd. wessen Brot ich
esse, dessen Lied ich singe (taander I, 480 ; ook bij Breseman, 237 ), dat overeenkomt met het mlat. cuius enim panem manduco carmina canto; fr. celui louer
devons de qui le pain mangeons ; eng . who finds my bread and cheese, it's to his
tune I dance.

366. Iemand iets op zijn brood (of zijn boterham) geven,
d .w .z . iemand iets verwijten ; iemand de schuld geven van iets ; eig . hem iets
te slikken geven, dat niet lekker is (vgl. een bittere pil). De uitdr. komt in de
Middeleeuwen voor in Des Coninx Summe, bl. 159: Ic salt hem noch op sijn broot
legghen (betaald zetten) ; vgl. verder Anna Bijns, Refr. 48 : Iets op iemants broot
hanghen; in de 17de eeuw : iemand iets op sijn brood leggen (- smijten, - brengen) .
Zie verder Ndl. Wdb. III, 1542 ; Tuinman I, 199: Ymand iets op zyn brood schieten, ymand iets schimpswyze verwyten ; V. Janus III , 50 ; Nachtkr. 48 ; Nest,
54 ; 100 ; Lev . B . 95 : Anders had ze nog meer op d'r boteram kenne krijge ; Bergsma, 73: Ie kriegt 't op oe brootien boas, jij krijgt er de schuld van, mannetje. In
Zuid-Nederland kent men naast onze uitdr. ook het iemand op zijn brood smeren
1)

Zie Philologus LXXI, 554.

Vgl . mnl . enes wort of late spreken , iemands partij kiezen.
3) Mnl. • Wdb. IV, 515 en 563; III, 735.
2)
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(De Bo , 84 b) ; het iemand in zijn haver mengelen (De Bo , 361) ; iemands pap
boteren (Waasch Idiot . 138 b) ; iemand iet op zijn brood geven (Waasch Idiot . 147
a ; Antw . Idiot 303) ; iemand zijnen koeke boteren (De Bo, 548 a) ; iemand iets
op zijn brood zetten (Rutten, 41 b) ; iemand boter op zijn brood geven (Joos, 73) ;
het iemand op zijn brood geven, draaien, lappen, leggen, smeren, iemand ferm
berispen, kastijden; iet op zijn brood krijgen, hebben, gekastijd worden, veel verliezen, bedrogen worden-, afgeranseld worden (Teirl. 219); iet op zijn brood krijgen
(Antw. Idiot. 304)) ; nd. he givt mi dat up 't Brod to êten ; et ênem op 't Botterbrot
gêwe (Eckart , 69) . In het fri. immen hwet op syn brea linze; hd. einem etw. in der
Suppe zu essen geben ; eng. to lay a th. in ap's disk. In de 17de eeuw iemand iets
in zijn schotel kruimen of leggen (zie Van Vloten, Geschiedz. I, 132; Tuininian I, 105).

367. Zoete broodjes bakken.
Men bezigt deze uitdr. wanneer iemand zich eerst over het een of ander
sterk uitlaat, en naderhand zich gedwee en inschikkelijk toont (Weiland) . De
eig. bet. is : nadat men iemand iets onaangenaams te slikken heeft gegeven,
hem wat lekkers klaar maken, om hem weer goed te stemmen; uit een ander
vaatje tappen; vgl. het mnl. vladebackere, eig. koekebakker, fig. bakker van
zoete broodjes, pluimstrijker, vleier; 17de eeuw vleibakker. In de 17de eeuw:
kleine (= fijne) broodjes bakken (o .a . in de Gew . Weuw . III , 20) ; evenzoo in
de 18de eeuw in het Boere-krakeel, 157 en 205, en thans nog in Groningen en
Drente : smalle, kleine broodjes bakken (Molema, 385 a ; Bergsma 73) . Voor ZuidNederland zie Rutten , 41 b : kleine broodjes moeten bakken, moeten onderdoen;
waarnaast : met iemand brookens bakken, meer in vriendschap zien te komen
(Schuerm . Bijv . 55 a) ; platte brooikens bakken (Schuerm . 47 b ; Antw . Idiot.
304 en Tuerlinckx, 104) ; zoete boter spelen (Waasch Idiot. 138 a) . Volgens Joos,
71 beteekent „zoete broodjes bakken" bedriegen. In denzelfden zin als onze
uitdr. kent men in het Westvl. den zoeting (of zoetingen) schudden, eig. zoete
appelen schudden; trachten vrede te maken met iemand, dien men beleedigd
of verbitterd heeft (De Bo, 1438). Zie ook Ndl. Wdb. II, 887; III, 1553; Slop,
88 ; Boefje, 149 en vgl. hd . Süszholz raspeln, Lebkuchenaus teilen, übertriebene
Artigkeiten (einer Dame) sagen (Schrader, 470) .

368. Den broodkorf hoog hangen,
iemand kort houden, het hem moeilijk maken in zijn onderhoud te voorzien;
hem noodzaken den buikriem toe te halen 1 ) ; hd . einem den Brotkorb höher hángen .
einen knapper halten, ihm den Verdienst sauer machen ; fr. mettre le rátelier
bien haut à qqn ; eng. to hang a p's bread-basket higher (?) ; zie Het Volk, 13
April 1915 p . 1, k . 1: Door de stijging der prijzen wordt haar langzamerhand
de broodkorf zoo hoog getrokken, dat de meest letterlijke verarming dreigt;
15 Dec. 1915 p. 5, k. 4 : Het hoog hangen van den broodkorf is een al te grof middel
om de menschen aan het werk te zetten ; Harreb . I , 94 : De broodkast hangt er
hoog, er is daar niet veel te halen; in Zuid-Nederland de schapraai hangt er hoog,
zegt men van een huis, waar men gierig is op 't eten (Antw . Idiot. 1063 ), syn.
van de schaprade hangt er aan den zolder (Waasch Idiot. 570). Vgl. ook Nkr. IX,
15 Mei p . 2 : De vrees voor broodsgebrek is van onze zielen afgewenteld . En
niet alleen dat men den broodkorf binnen ons bereik hangt ; enz.
1) Harréb . 1, 103; Handelsblad, 20 Nov. 1920 (0) p. 5, k . 1: Wij moeten allemaal
uien buikriem toehalen!
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369. De broodkruimels steken hem.
Dit wordt gezegd van iemand, die de weelde niet kan verdragen, en dartel,
baloorig, brooddronken (reeds mnl . ), broodvraten (Onze Volkstaal II, 198) wordt 1 ) .
In de 16de eeuw: die crumen steken hem, o.a. bij Anna Bifins, Refr. 37 en 157:
wittebroodskinderen, die de crumen steken. Zie verder Sart. I, 3, 49: Citra vinum
temulentus es : de cruijmen steken u ; Schrevelius I , 3 , 49 : de backers kruijmen
steken u ; Tuinman I , 7 : De broodkruimen steken hem ; die lekker gevoed , en
gemest zyn, plegen dertel en weelderig te worden ; II , 35 ; Coster, 20 vs . 322;
Sewel, 423: De broodkruimelen steeken hem (hy is brood-dronken),
he is verg wanton; Erasmus, XLI ; Ndl. Wdb. 111, 1570 ; Bouman, 18 ; Taalgids
IV , 254 ; Nkr . III , 1 Mei p . 2 : Maar u vrienden steken de broodkruimels in de keel.
Gij hebt het te goed tegenwoordig ; IX, 15 Mei p . 2. Ook in Zuid-Nederland
bekend, volgens Joos, 83, waarnaast volgens Tuerlinckx, 340: de korsten steken
hem, waarvoor men in Limburg zegt : de broodkorsten steken hem (Welters, 81 en
vgl. Onze Volkstaal II, 240) . In Zuid-Nederland : 't goe' leven steekt hem of de
weelde steekt hem (Teirl . 509) ; in het fri . de breakrommels, hjouwerkerlen (haverkorrels), groatskerlen (gortkorrels) stikke him. In het hd. der Hafer sticht ihn,
eig. van paarden gezegd en daarna van menschen, evenals in het oostfri. de haver
stekt (of de haverkorrels steken) hum (Ten Doornk. Koolm. III , 307 a), eene
zegswijze, die bij Plantijn staat opgeteekend : de haver int hoot (hoofd) hebben,
adag . estre yvre ; ebrium esse, temulentum esse . Vgl . Huygens , Korenbl. I1,
131 en eng. he is provender pricked ; amer. he feels his oats.

369a . Broodmager ; zie Mager als brood.
370. Van brood alleen kan de mensch niet leven,
d .w .z . , ,de mensch heeft hoogere dan aardsche behoeften, hij moet ook voeding
en verkwikking hebben en zoeken voor zijnen geest" (Zeeman, 115) . Deze spreekwijze is ontleend aan Matth . iv, 4 ; vgl. ook het hd . Der Mensch lebt nicht vom

Brot allein.

371. Over de brug komen,
d.w.z. betalen, zoowel van schulden als van toelagen; fri. oer de brêge komme,
betalen, tracteeren, onthalen, dat de Engelschen to come down noemen en de
Groningers (ad) koram (lat . coram ?) komen (Molema, 220 a) . De oorsprong
van deze. eerst in de vorige eeuw voorkomende, uitdr. is onbekend. Moet wellicht verband gezocht worden tusschen deze uitdr. en het bij Harrebomée I,
98 b vermelde: ,,als 't karretje, (t.w. met geld) snaar over 't glazen bruggetje
kan komen", dat men bezigt, wanneer er geen geld voorhanden is en men steeds
van koopen hoort spreken 2 ) ? Of moeten we denken aan de tol, die op vele brug1 ) Vgl. Deuteronomiunni, XXXII, 16: Jesjurun werd vet eis ploeg achteruit (een
beeld ontleend aan een vet doorvoed en daardoor dartel geworden rund , dat in zijn overmoed deit ploeg niet meer wil trekken) .
2 i Van een sprookje. waarin sprake is van zulk ecu karretje, is snij iniet.s bekend
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gen, vooral vroeger, moest worden betaald ? Vgl. Antw. Idiot. 305: Over de brug
komen, betalen wat men schuldig is; 't Daghet XII, 187 ; Ndl. Wdb. III, 1608.
Synoniem is over de(n) pot komen, betalen, afdokken (Antw. Idiot. 993).

372. Bruggebijten, zie no. 149.

373. Praten als Brugman,
ook wel praten als een bruggeman, zeer welbespraakt zijn. Johannes Brugman
( 1400-1473) was een minderbroeder, die om zijn redenaarstalent beroemd
is geworden 1 ) . Sedert de 16de eeuw komt deze zegswijze o .a . voor bij Coornhert,
2, 97 b (kallen als Brugman) ; in de Klucht van Claes Cloet 10 v ; Coster, 515;
Starter, 430 ; Gew. Weuw. II, 24 ; zie verder Van Effen, Spect. III, 239; Halma,
516; Harreb. I, 99 a; Dievenp. 132; Ndl. Wdb. III, 1614; VII, 1009.

374. Den brui hebben (of geven) van iets,
d .w .z . genoeg hebben van iets , er niets meer van willen weten, er een afkeer
van hebben; syn. was den bras, den duivel, den hooi, den lieven tijd, den draai,
den hippel, den dril, den bru(t)s van iets hebben. Niet onwaarschijnlijk is het,
dat we in brui den stam moeten zien van het wkw . bruien in den zin van kwellen,
zoodat het eig. , ,kwelling" beteekent (ook brassen beteekende kwellen, plagen,
evenals brutsen en britsen, vanwaar de uitdrukking den bras, den bru(t)s, den
brits van iets hebben 2 ) en vandaar „tegenzin", „afkeer", of zooals in het
Westvl. gezegd wordt verlee in „de verlee krijgen of hebben van iets". Deze afleiding
vindt verder steun in de Zuidnederlandsche uitdrukking „den zeerd van iets
hebben", er den brui van hebben (De Bo, 1422 b) en den sjeer, den neuk geven
van iets (Schuerm. 406 b; 612 b; Anne. Idiot. 1493), d.i. er den brui, den duivel,
den bliksem, den koekoek (Welters, 97 ), de knoppe (Claes, 116) van geven, welke
Zuidnederl. woorden behooren bij de wkw. sferen, teerden en neuken, die alle
drie , ,stooten", , ,kwellen" , , ,plagen" beteekenen 3 ) . Beide uitdrukkingen
,den brui hebben" en den , ,brui geven van iets" zijn sedert de 17de eeuw
aangetroffen ; zie o.a. Stallaert 1, 294 a ; Ndl. Wdb. III, 1618 , waar gewezen
wordt op het hd . (nd . ?) die Brühe davon Naben en , ,den bras hebben van iets",
die pleiten voor brui in den zin van mengelmoes van allerlei dingen van geringe
waarde (fri . brui) . Ook in het fri . hy het dêr de brui fen.

1) Zie Dr. W. Moll, Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen
in de vijftiende eeuw, Amsterdam 1854; Dr. G. Kalf, Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde, II, 464-470; Noord en Zuid XXVIII, 125-129.
2) Van Helten, Proeven van Woordverklaring, bl. 28 en Taal- en Ltb. III, 179 vlgg.
3) In Limburg: „den hachel geven van iets" ; Onze Volkstaal II, 219. Is hachel
hier = duivel? Ook het bij Rutten, 115 vermelde: van iets of iemand de klooien geven
is me onduidelijk. Of moeten we kloot hier opvatten in den zin van iets van geene waarde,
zooals in de uitdr. de klooien (of de ballen.) van iets weten, d. i. er niets van weten?
Het is dan te vergelijken met er de knoppe van geven. Zie no. 145.
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375. Van bruiloft(en) komt bruiloft(en),
d.w.z. op een bruiloft wordt dikwijls kennis gemaakt, wat een huwelijk ten
gevolge kan hebben . Deze gedachte vinden we in de 17de eeuw o .a . bij Cats
1, 295 a en Brederoo, 1, 245:
Dus moet ick.... uytsien om een wijf,
En alsoo ghemeenlijck uyt Bruyloften, Bruyloften komen.,
So heb ick mijn gang wel vrijelijck hier enomen,
Om te sien of ick mijn gaejingh hier oock vinden sou.
Harreb. I, 100: De eene bruiloft brengt de andere voort of Van bruiloften komt
bruiloften; fri. fen brulloftsjen komt brulloftsjen; Ndl. Wdb. III, 1656; Limb. Dao
is gein broelof zoo klein of dao maak zich wejer ein (Maalgouw, 1880, bi. 316) .

376. Dat kan de bruine (of bruin) niet trekken,
d.i. dat kan ik niet betalen, dat is me te duur. Onder de bruine moet worden
verstaan het bruine paard 1 ) . Vgl. Harreb. 1, 101 a: Dat kan de bruin niet trekken ; dat kan graauw niet trekken, daar moet een bruin wezen ; Bergsma, 172:
Dat kan de broen neet trekken, dat kunnen we niet betalen : fri. dat kin de brune
net luke (dêr moat de swarte by) . Ook in Zuid-Nederland is deze zegswijze bekend,
blijkens Waasch Idiot. 787 b; Antw. Idiot. 306: Dat kan den bruine niet trekken,
mijne middelen laten niet toe om dat te bekostigen . Syn . is dat kan bles niet
trekken (Draai] er, 43 a) .

377. Brutaal als de beul.
In deze zegswijze heeft brutaal (fr. brutal), verwant met fr. brut 2), de
oorspr. beteekenis van beestachtig, grof, onbeschaafd nog bewaard. Thanevenwel hecht men er de beteekenis van vrijpostig, vermetel aan. Vgl. Bohns
Beets, Onze Buurt, 31: Ik ben niet in staat hem langer te regeeren, hij is brutaal
als de beul, en maakt een leven als een oordeel 3 ) ; Harrebomée I, 51: Hij is
zoo assurant als de beul. Hij is zoo wreed als de beul van Haarlem : in dial.: Zoo
extrant as de beul (Bergsma, 21).

378. De brutalen hebben (of een brutaal mensch heeft) het
derde deel van de (of de halve) wereld.
Deze meening wordt in de 16de eeuw uitgedrukt door d'Onschamelen hebben
de twee derdendeelen van de Werelt (Coornhert, Maeghdekens Schole, fol. 395 r);
Campen 114: Die onschamelen hebben t' dordendeel van der werelt (evenzoo
Spreuken, 55) ; Sart . III , 2 , 41: De onbeschaemde hebben het derdendeel des
werelts ; III, 9, 8 : Stoute lieden hebben het derde deel van de Wereldt ; Coster,
512, vs. 475:
Dan moocht ghy gaen ghestickt, gheprickt en gheperelt:
Want onbeschaemde luy, hebbe toch het derdendeel van de werelt.
Tuinman I, 69 : De onbeschaamde menschen hebben het derde deel van de wereld;
II, 102 ; Harreb. I, 123: III, 154: Assurante (of Onbeschaamde) menschen
hebben het derde deel (of de helft) van de wereld ; Ndl. Wdb . X , 1029: Onbe1) Vgl. het fri. de blauwe, de blauwbonte koe of het blauwgrijze paard.
2) J . J . Salverda de Grave, De Franse woorden in het Nederlands, 328.
3) Aangehaald in het Ndl. Wdb. III, 1701.
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schaamde menschen hebben het derde deel der wereld in pacht ; Loosjes, Bronkh.
3, 159: Vrypostige Lieden hebben een derde deel der wereld; Nest. 27: Hij vond
dat een brutaal mensch de halve wereld heeft; De Arbeid, 8 April 1914, p. 4
k. 3: Hoe brutaler hoe liever. Een brutaal mensch heeft immers de halve wereld!
6 Maart 1915, p. 4, k. 4: Wat anderen niet mogen dat mag „Het Volk". Daarvoor huldigen zij aan dien kant de spreuk : „De brutalen hebben de halve wereld";
Handelsblad, 17 Aug. 1915 (ochtendbl.) p. 2, k. 3 : Ook hier werd echter weer
bewaarheid dat een brutaal mensch de halve wereld heeft ; fri . de drysten hawwe

de wráld .

379.

't Moet buigen of barsten (of breken),

d.i. het moet geschieden, hoe dan ook; een in de 1?de eeuw voorkomende zegswijze, die wordt aangetroffen bij P. C. Hooft t); De Brune, Bank. II, 164: Harde
koppen zetten 't over al in roere ; 't moet al buyghen , of bersten, daer zy komen;
0. Kant. 41 : Spreek uit je mont. Het moet nu barsten, of buigen. Zie verder
Tuinman I, 149: 't Moet buigen of bersten, zo zegt men mede van iets, waar aan
het uiterste gewaagt word ; de gelykenis is genomen van een styven stok, of
iets diergelijke; Sewel, 148: Het moet buigen of bersten (het moet er
heel op of heel onder), it must bend or crack; Halma, 96: Al is dat kind nog zoo
boos, evenwel zal het moeten buigen of barsten (toegeven) ; Harreb . 111, 4 b;
Ndl. Wdb. II, 1043; III, 1724; fri.: 't moat buge of barste ; in het Waasch Idiot.
149 a: Ge moet buigen of borsten, 't is te moeten; zie ook Teirl. 221; syn. in Zuidndl. dial. springen of banen . Vgl . het verouderde de . bugne eller briste ; nd . dat
schull bulten o'r brêken (Eckart , 51) ; hd. biegen oder brechen, waarvoor men in
het eng. zegt to sink or swim.

380. Te buiten gaan,
d.w.z. buiten „de schreef" gaan, de grenzen overschrijden, mnl. hem ontgaen;
vooral in zich zelven te buiten gaan, onmatig zijn. In de middeleeuwen beteekent te buten gaen of butengaen afstand doen ; in de 17de eeuw zich te buiten
gaan, van zijn gewone doen, van zijn denk- en handelwijze afwijken (vgl. Vondel,
Gijsbr. v. Aemst. vs . 1572 2 ) en later in ongunstige bet. onmatig zijn, in welken
zin het in de 17de eeuw gewoon is; vgl. Halma, 96: Zig te buiten gaan,
commettre quel que excés, sortir des bornes, aller trop loin ; zie verder het Ndl.

Wdb. III, 18O8-181O).

381. Een buitenbeentje,
d.i. een overwonnen bastaard (17de eeuw), fri. oerwin(ne)ling 4 ), een onecht,
een buiten echt geboren kind, dat volgens Ten Doornk. Koolman I, 268 in OostFriesland een butenbêns-kind genoemd wordt, een benaming die ook in V. Janus
1)

Zie Oudemans, Taalk. Wdb. 20.

2) 't Is wijsheit, dat men zich uit noot te buiten ga; Vondel V, 473: Wie 't heerchen luste, leer' zich zelf te buiten gaen.
3) Vgl. voor de praepositie ook te boven ; thans gebruikt men in Zuid-Nederland
nog te buiten in verbinding met allerlei werkwoorden, waar wij buiten bezigen. Zie Antw.
Idiot. 311 ; Ndl. Wdb. III, 1808.
4) In 't, Friesch zegt men hiervan: Dy is oer de bi lle wipt (zie Fri . Wdb. 1, 142) .
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I , 168 en 110 wordt aangetroffen . Ter verklaring van dezen naam moet gewezen
worden op de uitdr . biinnens beens spelen, met eene vrouw gemeenschap hebben,
coire (1 Ede eeuw) ; vgl. A ntw . Liedb. 257
Om dat wi eens, al binnens beens
Speelden met Venus brande,
Bleef onsen maechdom te pande..
Amst. Argus, 1719-1722, IV, 264 1 ) : Daer is omtrent tien naijlen van Parijs
een Paap gelicht, die in de sacristy en in 't misgewaad. gewoon was de binnebeenderij te exerceren n,et zeekre jonge dochter, die er op wist te loopen. —
Houdt iemand zich niet ,,b'innetR de beenen" van zijn eigen vrouw, slaat hij
-over het beenkan, dan is hij een overspeler; vgl. Sart. III, 1, 30, alwaar „moechi"
genoemd worden „die over 't beenken- slaan" en „die geen wey houden". Een
buitenbeentje is dan een kind door een overspeler verwekt- of zooals men zei :
buitenbeens geraapt,, gegoten of gemaakt 2). Zie voor deze verklaring Ndl, Wdb.
II, 1309--1310 ; .III, 1827 ; Taal en Letteren, VII1, 457 ; Tijdschrift XXXIX,
144--145. Zie verder Kmz. 267; Ppl. 43: -Gerard is eigenlijk maar een pleegzoon van me.... t'is met permissie 'n buitenbeentje; Nkr. VII, 30 Aug. p.
2: Al i's dit ministerie ook niet meer dan een buitenbeentje van de koncentratie.
Vgl. in Grop .: boetenbijntje (Molema., 46 b) ; in het Friesch : b4te(n)bientsje.
In Zuid-Nederjand: Hij is iets van betijde weg. Vgl. ook het eng. to be born on
the wrong side of the blanket.

382. Buiken van het geld,
d.i. zeer rijk zijn, overvloedig geld bezitten. Volgens het Ndl. Wdb. III, 1878
is de oorspr. bet. van het ww. bulken in deze uitdrukking waarschijnlijk die
van , boeren, oprispingen loslaten, in welken zin het in verschillende dialecten s )
nog voorkomt . Syn . is stinken van 't geld (zie Falki . IV , 163 ; daveren van 't
goud (Staring, Ged. 2, 33). Zie Harreb. I, 221; Krat. 188; Nest. 48.

383. Een bullebak,
d .w .z . een afzichtelijk spook ;, een stuursch , norsch mensch (eng.. bu llbeggar ),
dus hetzelfde, wat Kiliaen een bulleman of een bietebauw noemt en in het ndd.
een bu llerbák is . Het woord is sedert de 17de eeuw bekend ; men vindt het o .a.
bij Pers, 833 a; Hooft, Brieven. 162 in den zin van spook; verder, bij Tuinman
,

1, 217, die het verklaart als bulbakhuis; Bouman, 18; Ndl. Wdb. III , 1879.
De oorsprong is niet met zekerheid bekend-s) ; wellicht is het samengesteld uit
den stam van bullen, schreeuwen, razen, _en bak, dat ook schuilt in luibak en
loer.ebak, en dan te .vergelijken met bulderbas(t) en de samenstellingen met pot.
als knorrepot, rochelpot, zanikpot, Deurpot; enz.
1) Aangehaald door H . Beckering Vinckers in Tijdschrift, XXXIX, 1'&:^,
2) Voor' de -17de eeuw- vergelijke men Valentijn, Ovid. 2, 192, waar gesproken wordt
van een kind, dat butens beens geraapt is; Baardt, DeugFTden-Sp,. bl. 23, waar iemand zich
noemt , ,Joncker Buylen-Beens'' ; verder Rusting, 165 ; 394 ; Esopet , Koekoek, 4 : Een zoon,
zoo heel buitens, beehs over te winnen.
3) Molema, 49; Bergsma, 64; Gallée, 6; Hoeufft, 91.
4) De Jager, Frequ. II Bijv. 20; Franck-v. Wijk, -99.
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384. Eens burgemeester altijd

(of blijft) burgemeester.

Volgens Van Dale : „Wie eenmaal het burgemeestersambt bekleed heeft,
behoudt in het dagelijksch leven lang den titel van burgemeester; wie eens een
slechten naam heeft, behoudt dien" . De zegswijze komt in de 18de eeuw voor
bij V . Alkemade, Ceremoniéel der Begraavenissen, 78 (anno 1713) : Want, by
voorbeeld, een stiefvader, schoon zonder kinderen en door een tweede of derde
huwelijk de vriendschap schynende verzet te hebben, moet altyd en in alle gevallen, als een vader worden aangemerkt, in alle openbaare en plegtige byeenkomsten en handelingen; en zoo ook de zwagers en oomen. Want die, volgens
het spreekwoord, eens Burgemeester geweest zynde, altyd Burgemeester is,
dat is, voor een man van Burgemeesterlyke waardigheid moet erkent worden,
zoo ook omtrent andere burgerlyke behandelingen; Brieven v. Albr. Bl. I, vi:
Of nu Vader dagt, die eens steelt, is altoos een Dief; of eens Burgemeester, altoos
Burgemeester ; dat zou wel zyn kunnen ; Harreb . I , 104 b . Vgl . het groze . eenmaal olderman, altijd olderman (Harreb . II , 133) ; eng . once a captain , always
a captain.

385. In de bus blazen,
d.w.z. zich geldelijke offers moeten getroosten, geld geven, opdokken; volgens
Weiland, „hetzij als eene opgelegde boete, hetzij als eene vrijwillige uitgaaf";
in de 17de eeuw in de beurs blazen (bij Six v. Chandelier, 627) ; in de beurs kakken (zie Ndl. Wdb. VII, 900) naast in de bus blazen, o.a. bij Van Effen, Spect.
IV, 198 en Sewel, 152: In de bus blaazen (geld op dokken) , to contribu te .
to club; Halma, 98: In de b n s blaazen, geld opbrengen, cracher au bassin.
In het Zaansch in den buut blazen. (Boekenoogen, 124); in 't Geld . klinken op
de bussen l); fri.: yn 'e base blieze, veel geld uitgeven; Nest. 32: Tijden, waarin
het er aan zat en hij eens ferm in de bus blies . In Zuid-Nederland (Schuerm.
Bijv. 287) : in zijne beurs gaan schieten, betalen, zijn hemde eenen knoop geven
(De Bo, 420) naast de bus blazen (in Antw.. Idiot. 315), er slecht afkomen. Opmerkelijk is het,, dat bij Tappius (anno 1545) reeds voorkomt in die Büchse blasen 2)
in den zin van boete betalen , tegen zijn zin geld geven, zoodat ook bij ons in
de bus blazen wel de oudste vorm der spreekwijze zijn zal, en de andere uitdrukkingen als variaties hiervan moeten worden beschouwd . Hiernaast einem in die
Tasche blasen, ihn seines geldes u.s.w. berauben (uit Theatrum diabolorum,
Frankf. 1575) . In het Fransch zegt men cracher au bassin (ou le bassinet) . Eene
afdoende verklaring is nog niet gegeten. Vgl. Noord en Zuid XIX, 29; Mnl.
Wdb. 1, 1479 en Ndl. Wdb. III, 1924, waar voor den oorsprong gedacht wordt
aan 'de middelnederlandsche sotternie van den Buskenblaser, waar een man
voor veel geld in een bus met zwart poeder blaast, in de hoop daardoor verjongd te worden. 3)

386. Beter een goede buur dan een verre vriend .
Deze gedachte vindt men in den Bijbel, Spreuken 27 : 10, uitgedrukt met
de woorden : Beter is een gebuer die naby is, dan een broeder die verre is, waar1) Schrijnen, Volkskunde. I, 162.
21 Wander I, 501.
3) Zie deze sotternie bij Dr. P. Leendertz Jr., Mnl. Dramatische Poëzie, bl. 70-78.
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uit blijkt, dat vriend moet worden opgevat in den zin van bloedverwant. Bij
Campen, 18 : Beter een na nabuer dan' een veer. vrent. Zie verder Grimb. II, 5382:
Hout u gebuere over u vrient ; by goeden gebueren, sonder sorgen, heeft men
dicke goeden morgen ; Hild. 241, 97 : Goet ghebuer is vrient ter noot ; Werner,
103: Utilior presto vicinus fratre remoio; Bebel, 75 ; Erasmus, CL ; Sart. II, 4,
60 ; De Brune, 231: Een nae ghebuyr veel beter dient, als dickwils doet een verre
vriend; Tuinman I, 360: Beter is een goed nabuer, dan een verre vriend; Harrebomée I, 105 a; Ndl. Wdb. III, 1935; Taalgids IV, 266; Waasch Idiot. 237:
't Is beter een goede gebuur als een verre vriend; Tuerlinckx, 404; Teirl. 451 ; Antw.
Idiot. 1697 ; Claes, 67 : 't Is beter een naë gebuur as een wije vriend; fr. qui a bon
voisin a bon matin ; hd . ein guter Nachbar in der Not ist besser als einferner Freund;
oostfri .: beter 'n god naber as 'n ferre frund ; eng . a good neighbour is worth more
than a far friend.

387. Al te goed is buurmans (of allemans) gek,
d.w.z. iemand die al te goed is, wordt het slachtoffer van zijn eigen goedheid.
Zie Smetius, 67: Die alte goet is, is sijner nabuyren gek; Tuinman I, 228: Al
te goed is zyn nabuurs gek ; Harreb . I , 104 b . In het fri .: A l to goed is in oarmans
gek; Taalgids IV, 246: Waasch Idiot. 261: Alte goed is allemans zot; 't Daghef
XIII, 48: Al te goed is half zot; Antw. Idiot. 499: Veel te goed is half zot; Eckart,
174: God is god, mar altó god is Allermanns Narr oder jedermanns Hun.sf uet. .
Op Goeree en Overflakkee : Goedzak moet den zak ophouden 1
.

)

388. Buurmans leed troost,
d .w .z . te weten, dat een ander ook leed heeft, verzacht eigen lijden . Deze meening vindt men reeds bij de klassieke schrijvers op verschillende plaatsen uitgedrukt. Vgl. Cicero, Tusc. Disput. III, c. 24, 58: Eorum, qui gravius ferunt,
luctus aliorum exemplis leniuntur; zie verder Bebel, 237: Gaudium est mistiris,
socias habere poenarum; mnl. Esopet, 32, 13: Die merkgit op eens anders pine,
te min vernoyet hem die sine; elders : Ghemeen oevel oft ghemeen ongeval dat
rust wal; Goedthals, 28: Ghemeenen rauwe coelt wel, aux malheureux faict confort avoir compagnie en son lort; De Brune, 214: Een quaed ghemeen, dat is
als gheen ; 363: Geen troost zoo zoet, als datmen ziet, een ander in hetzelf' verdriet;
hd . es ist armseligen ein trost, ihres gleichen zu sehen ; eng . company in distress
makes the trouble the less.
1) N. Taalgids, XIV 249.

389. Op heeter daad,
d.w.z. terwijl de daad nog heet is, nog niet bekoeld ; terwijl men bezig is met,
gedurende het bedrijven van de daad ; eene vertaling van het lat . in flagranti
(delicto); vgl. fr. en flagrant délit; hd. auf der Tat, in flagranti ertappen; eng.
in the (very) act . In de middeleeuwen noemde men dit metter verscher daet 1
17de eeuw : op heeter daet, op de versse daad of op het stuk; Zuidnl. op de daad
betraapt zijn, op de daad betrapt zijn, terwijl men bezig is (Teirl. 245); vgl.
hd. auffrischer Tat en zie Ndl. Wdb. III, 2182; VI, 402; XI, 284.
) ;

390. De dader (of man) ligt (of is) op 't kerkhof,
d .w .z . de dader van het een of ander misdrijf is niet te vinden . Men bezigt,
zegt Harrebomëe I, 394, deze woorden, wanneer de een de schuld van het kwaad
op den ander werpt en de eigenlijke dader niet te vinden is. Dat we hier moeten
denken aan het kerkhof als vrijplaats van den beschuldigde, zooals Harrebomëe
en De Cock 1 , 61 meenen, is niet waarschijnlijk met het oog op Campen, 5: Die
man is al opt kerckhoff, dat aldaar gelijk gesteld wordt met die man is al doot;
en Sacrament vander Nyeuwervaert, vs. 157: Wie sout weeten ? Mueghelic diet
dweerc gedaen heeft leit in deerde. Vgl. nog Handelsbl. 12 Maart 1919 (0.)
p . 2, k 5 .: Er wordt met alle denkbare zorgvuldigheid naar den dader van de
misdaad gezocht. Inmiddels ligt de dader op het kerkhof; 28 April 1921 (0.)
p. 2, k. 2: En als wij dan gingen informeeren, als wij een onderzoek ter plaatse
instelden, bleken het niet anders dan boze geruchten, waarvan de zegsman

op het kerkhof lag . In het fri .: Die 't dien het is net thus of leit op it tsjerkhóf..

391. Dag.
Het znw. dag had in de middeleeuwen de beteekenis van daglicht, zonnelicht;
vandaar spreekwijzen als helder, klaar als de dag, aan den dag komen (aan het
licht komen, ontdekt worden), brengen; voor dec dag komen (in het licht verschijnen), aan den dag leggen (toonen, laten zien), brengen; geenen dag in iets
zien, er geen licht in zien (Schuerm. Bijv. 59 b; Teiri . 248; Antw. Idiot. 527 2)
Een andere beteekenis, nl. die van tijd, tijdruimte, tijdperk, heeft dag in de
uitdrukkingen op den ouden dag (in den ouderdom) en in op zijne dagen komen
(oud worden); het mnl. te sinen dagen comen, mondig, meerderjarig worden.
Zie het Ndl. Wdb. III, 2213-2224; VIII, 1429.
1) l) it beteekent thans in Antwerpen: zonder toeven, zonder uitstel; Antw.
Idiot 327. Dezelfde beteekenis had op heeler daad of op de heete daad, op de daad in
de 17de eeuw.
2) Vgl. Leeuwendalers, Inhoudt: Toen zagh men den dagh door het orakel ; zie
Ndl. Wdb. III, 2215.
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392. De jongste dag,
d.i. de dag des oordeels, het jongste gericht, waarin jongst de beteekenis heeft
van laatst ; vgl . jongstleden en het mnl . ten joncsten, ten slotte, ten laatste, dat
ook met weglating van mate of daghe voorkomt in den zin van den oordeelsdag;
fr. le jour du j ugemen t dernier; eng. the doomsday.. Zie het Mn l . Wd b . 111, 1071;
Ndl. Wdb. X I , 88 ; hd . der jüngste Tag ; eng . the last day.

393. Voor dag en dauw,
d.w.z. voor het aanbreken van den dag, zeer vroeg. De uitdr. dateert uit de
16de eeuw en is o .a . aangetroffen bij Spieghel, Hertspieghel, 133: Voor dagh
voor douw ; doch ook ui omgekeerde volgorde vinden wij voor dou voor daech (Jan
v. Hout 1 ) ; evenzoo bij Brederoo 11, 211, 1693; III , 470, 13; P. C. Hooft, Ged.
I, 285: Ghy Prins, dien zoete slaep nocht zachte plujm kon houwen, waert op
voor dauw voor dagh ; ook voor den dou en daegh (Krul, V. U. 143) en voor dag,
voor zon (Oudaen, 2, 316). Later bij Van Effen, Spect. IV, 221: Voor dag esa
voor dauw. Het znw. dag heeft hier de beteekenis van het daglicht, zonnelicht,
zooals in het innl . onder den dach, d.i. onder de zon, hier op aarde; lat. in hac
luce en het bij Kiliaen versnelde veurdagh, tempus antelucanum, zoodat de
geheele uitdr. eigenlijk wil zeggen vóór het opgaan der zon en de vorming van
den dauw, waarbij men denke aan de meening, dat de dauw tegelijk met het
opkomen der zon neerviel (Chomel, I, 162), zooals is op te maken uit Alex. X,
1307 var. : Nu eest comen ter dagheraet so dattie dou te vallene bestaet 2 ) ; Vondel,
Adam in Ball. 179: De dou die 's morgens valt van boven. Of moet gedacht
worden aan het optrekken van den dauw ? Vgl . Chomel, II, 938: Met het krieken
van den dag, eer de Daau van 't Veld is . Het is ten slotte ook mogelijk, dat we
in , ,dauw " niets anders dan een alliteerend toevoegsel moeten zien.
In het hd. vor Tag und Tau; vor Tau und Tag; nd. vör Dau un Dag opstoan
(Eckart, 521). In Vlaanderen naast veur dag en dauw ook voor hen (hin) en hang
opstaan , ook verbasterd tot vor henneverhane (De Bo) ; in Groningen veur dag
en doage, veur dag en dau; fri .: foar dei en foar dage.

394. Dagwerk hebben,
d .w .z . den geheelen dag werk hebben, voortdurend bezig moeten zijn ; vgl.
Campen, 51.: Ick hadde wel eenen heelen gantzen dach werck, solde icket u all vertellen. De uitdrukking komt in de 17de eeuw voor, o.a. blo Van Moerk. 317;
verder bij Van Effen, Spectator IV, 145: 0 myn Heer, zo gy alles redresseeren
wilde, gy had dagwerk. Zie ook Sewel, 166: Dagwerk, day-work, continuai
work; Boekenoogen, 129: Als ik daarmee beginnen wou, had ik wel dagwerk 3 ),
daar kwam geen eind aan; Harreb. 1, 112 b; Sjof. 242: As-ie je van alles wou
gaan aantrekken, dan had-je wel dagwerk; fri.: deiwirk hawwe. Hiernaast:
Ik zou er wel dagwerk van willen hebben., van voordeelige of aangename bezigheden gezegd; Ndl. Wdb. III, 2244.
1) Tijdschrift XXIII, 230.
2) Franck leest : „t. v. en bestaat" overeenkomstig het lat. sed net tunc in
vrtu roscidus aurorae super herbam decidit humor.
3) Ook weerwerk komt in die streek en elders in dezen zin voor; Huygens, Hofw.
492; Boekenoogen, 1204.
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395. Onder dak zijn,
d.w.z. zich onder het dak bevinden, in huis zijn, veilig en beschermd tegen
regen en wind ; goed geborgen, bezorgd zijn ; het tegenovergestelde van het mnl .
buten dake, in de open lucht. Vgl. Bank. II , 325: Laet ons dan den reghen niet
verwachten, niaer ons onder 't dack begheven, eer het nat valt ; Molema, 66 a:
Onder dak wezen, in 't algemeen : een heenkomen hebben, en in 't spel:
't niet verloren hebben, althans niet behoeven te betalen. In Friesland heeft
de uitdrukking nog een algemeener beteekenis, ni. die van klaar, alles hebbende,
wat men noodig heeft; ook: zijn schaapjes op het droge hebben of (van een meisje)
verloofd zijn; daarnaast is bekend een znw. onderdak, onderkomen, woning.
nachtverblijf (zie o.a. Fri . Wdb. II , 282 a) . In Noord-Holland zegt men: binnen
mikken (= de stutten van den hooiberg) zijn, eerst van hooi en daarna in het
algemeen; zie Boekenoogen, 639; vgl. fr. être a couvert; hd. unter Dach und
Fach sein; jem. Dach und Fach geben; eng. to be under shelter and cover.

396. Op zijn dak krijgen.
Eigenlijk gezegd van regenvlagen en hagelbuien, die neerkletteren op het
dak, en bij overdracht van verwijten en verwenschingen, beschuldigingen, die
naar iemands hoofd geslingerd worden ; iets onaangenaams ondervinden, moeten
boeten; in Gron. ook op zijn dakkement krijgen, op zijn kop krijgen. In WestVlaanderen zegt men het zal ook wel op zijn dak regenen (vgl. hd. aufs Dach regnen,
de schuld krijgen) voor : hij zal ook wel zijne beurt hebben van iets onaangenaams
te moeten lijden (De Bo, 210) ; in het Land v. Waas: dat viel hem koud op het
dak, dat beviel hem niet (vgl. ndl. dat viel hem koud op 't lijf); iets valt iemand
op het dak, als iets kwaads onverwachts komt (Waasch Idiot. 160 a) . Vgl. Sewel,
166: Hy kreeg lustig op zyn dak, he was severe(y banged; en de uitdr.
op zijn kop krijgen en op zijn schaliën krijgen (zie Onze Volkstaal I, 240). Hij
die iemand wat op zijn dak geeft, komt hem op zijn dak, waarmede te vergelijken
is Sewel, 166: Zo ik op uw dak, agter je vodden kom, if I fnll upon
your bones ; Focquenb . Typhon , 303: Elk viel om strydt hens op skin Back : De
Regt, Mengeld. 150:
Ik zeg je, blyf me van de veter
Met zulke praatjes, of ik korn
Je dryvende op je dak.
Iemand een ander op zijn dak sturen, iemand een ander tot last sturen,
iemand op een ander afsturen . Vgl . Harreb . I, 1 l 9 a ; Ndl. Wdb . I II , 2246
M. de Br. 141: Juffrouw Baak had hem eens den pater op zijn dak gestuurd;
Sjof. 244: As 't noodig was en 'k kreeg de ouwe man op inc dak (tot mijnn last) ,
'k betaalde liever zes gulden in de week om 'm ergens uit te besteje; Molerna.
65 b; 66 a; fri. op syn dak krije, een pak ransel krijgen; it op svn dak krije, de
schuld krijgen ; het hd . einero auf dem Dache sitzen , einero aufs Dach steigen (kommen) , einero etwas aufs Dach geben . 1 )

1) Voor de ontwikkeling der hier voorgedragen beteekenis vgl. „iemand iets op
lijf zenden, sturen'' ; Ndl. Wdb. V, 1666. Door Gunther, 75 wordt einero
auf das I)aeh sleigen verklaard uit eene vroegere straf. .,Aof das Dach eines Hauses stiea

den hals, op gijn

STO ETT , Neg) . Spreekwoorden , 5e druk
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397. Er is (te veel) dak op 't huis.
Men bezigt deze uitdrukking om te kennen te geven, dat er ongewenschte
toehoorders in de nabijheid zijn en het raadzaam is om voorzichtig te zijn in het
spreken. Wellicht in eigenlijken zin : er zit iemand op het dak, er is dus meer
dak dan er noodig of wenschelijk is; syn. er zit een vlieg op de plank (Harreb.
II, 187). Vgl. Tuinman I, 324: Daar is te veel dak op 't huis. Dit zegt men, als
't ergens niet veilig is te spreken, omdat men beluistert kan worden ; W. Leevend,
VI, 14 : Ik dagt niet, dat er dak op 't huis was ; nou moeder, je hebt het niet
gehoord, hoop ik; Harreb. I, 118; Molema, 66: D'r is te veul dak op 't hoes, er
zitten personen bij die ons verhinderen te spreken, wij zijn niet vrij voor 't oogenblik; Draaijer, 7 ; Bergsma, 83, die naast der is dak op 't huus ook vermeldt der
is geen dak op 't huus, we kunnen vrij spreken, er is gelegenheid ; Ppl. 215 ; Twee
W. B. 9: Hou je sm. .1. D'r is te veel dak op 't huis; fri. der is to folle tek op 'e
skurre. Syn. zijn : Daar zijn latten aan het Huys, lupus in fabula (zie Adagia,
11) ; in Zuid-Nederland er zijn latten aan 't huis (Claes, 132 ; Antw. Idiot. 747;
De Bo, 611; Rutten, 129; Waasch Idiot. 389); er loopen ratten op 't dak (Harreb.
I, 119; Schuerm. 522); er is stroo op 't dak (Harreb. II, LXIX; Volksk. 1889,
175) ; er zijn pannen op 't dak (Harreb . I, 118) ; hd . der Kachelofen steht in der
Stube (taander V, 1477).

398. Het zilveren dak.
Hieronder verstaat men hypotheek, die op een huis rust ; vgl . M. z . A.
166: Op zekeren morgen vertelde hij mij , dat hij in de steeg een eigendommetje
had gekocht . , ,Afijn , ziet uwé! een heer heeft me geholpen met het zilveren dak;
de rest had ik zelvers". Ook een gouden, een papieren dak of gouden pannen op
zijn huis hebben. In Zuid-Nederland : er liggen zilveren of papieren balken onder
't dak of in dat huis (zie Harreb. II, XLII ; I, LIX; Antw. Idiot. 328; 180) ; bij
Draaijer, 3: in dat hus likt papieren balkens; in het Waasch Idiot. 89: dat huis
is gemaakt met papieren balken, is belast. In de Bommelerwaard : er zijn palen
door het dak (V. d. Water, 116). Vgl. verder Nkr. III, 21 Nov. p. 7: Het hield
't nog net zoolang uit tot ze in hun huisje met een totaal verzilverd dak sterven
konden; Antw. Idiot. 1498: Op dat huis is leelijk gezondigd, het is belast, er staat
een hypotheek op; Harreb. II, 170: Dat is met zilveren pannen gedekt, van een
gebouw dat met hypotheek bezwaard is; Molema 521: dat hoes het golden balken;
Z .-Limb . dat hoes sjeet op papiere zoale (zuilen) ; Loquela, 164: Dat is mijn huis,
maar 't zit een gerskalveken op of maar 't zit ne man op het dak.

399. Dat gaat van een leien dakje,
d.w.z. dat gaat gemakkelijk, vlug, als gesmeerd, evenals bijv. een bal vlug en
gemakkelijk van een leien dak afrolt. Hooft gebruikt de uitdr. o.a. in zijne
Brieven, b 1. 352 en 355: Waar uit te scheppen staat, dat de zaak noch veele
-

mah namlich früher tatsachlich, um es zu Schimpf und Schande des darunter Wohnenden
abzudecken. Namentlich für Fhemanner, die sich von ihren Frauen hatten schlagen lassen,
findet sich solche Dachabdeckung im sechzehnten und siebsehnten .Tahrhundert nicht
nur in Chronikcn erwahnt, sondern so ar in Gesetzen vorgeschrieben''.
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voeten in d'aarde zouw hebben, ende alzoo alles van geen leyen dak afloopen .
Vergelijk verder Verl. Soon, bi. 37 ; Moortje, vs. 2397: Het sulde deer myn
gorregel, aY haddet van een laydack geloopen; Sewel, 166: Het gaat of het
van een lye dakje rolde, it goes very smooth, it runs well; Tuinman II,
163 ; Falkl. VI, 175 ; VIÍ, 45 ; Sjof. 166: Dat ging dus in den beginne allemaal
van een leièn dakkie; en Joos, 16: gaan gelijk een steen van een leien dak; fri.
it giet fen in leien dakje . In de Zaanstreek zegt men hiervoor ook glooi loopen
(Boekenoogen, 249) .

4U0. Van de daken prediken (verkondigen).
Deze zegswijze, die openlijk, alom iets verkondigen beteekent, is ontleend
aan den Bijbel, en wel aan Matth. 10, vs. 27: 't Gene ghy hoort in de oore, predickt dat op de daken . Men bedenke hierbij , dat de Oostersche huizen platte
daken hadden, vanwaar men gemakkelijk eene menigte kon toespreken. In 't
Mnl.: Dat ghi gheruunt hebt int ore, sal men predeken upt dac, dats overluut
secghen (Mnl. Wdb. VI, 1703); A. Bijna, 136: Waerdt dat papen en muncken
cranckelijck vielen, dat souden sij op de daken preken; De Brune, 385: Zoo
baest hy hoort mater yemants lack, hy preeckt terstond dat op het dack ; Wolff
en Deken, C. Wildsch. VI, 159: Op de daken prediken; fr. crier, dire gqch, sur
les toits ; lid . aut' den Dachern predigen ; eng . to proclaim from (upon) the housetops .

401. Iemand om een dakschaar sturen.
Eene hier en daar nog voorkomende uitdrukking voor : iemand vergeefs
laten loopen ; iemand afschepen . Volgens Plantijn was een d a c k s c la e e r e un
instrument ou tenailles de couvreur à couper la chaume, forfex calamarius, arundinarius . Kiliaen stelt d a ck-s c h e r e gelijk met een t u y n-s c h e r e, dus een
haagschaar, en Campen, 121 citeert : hy sendt hem om die tuynscheer 1 ) in dezelfde
beteekenis als , ,hij zendt hem om de dakschaar" . Ook Sartorius I , 5 , 39 kent
de uitdr. ghy s o e c k t de dach Scheer, ter vertaling van „lixp i alas quaeris" met de verklaring „de iis, qui quaerunt ea qua nusquam sunt"; terwijl
hij „ad quaerendas lupi alas mittere" vertaalt door om de dach schee r
eenden. In de 16de eeuw beteekende dus ,,iemand om de dakschaar (dach-,
dagschaar, -scheer) zenden" iemand vergeefs laten loopen, om iets dat bijna
niet te krijgen was; zie ook Trou m. Blijcken, 279: Nu hoor ie vrij, sij hebben
u gesonnen om die dackschaere. Voor het gebruik van deze zegswijze in de 17de
eeuw zie Oudemans II, 21 en Winschooten, 304: Iemand houden voor 't lapje,
iemand senden om een dagscheer; voor de 18de eeuw zie Sewel, 166: Dagscheer,
a work for nought; iemand om een dagscheer zenden, to send one on
a sleeveless errand. Thans is zij nog in vele deden van ons land bekend ; zie Taalgids 1, 107; Gunnink 116 en Boekenoogen, 129; 130; 806; 1299 en 1351, die
o.a. ook wijst op het fri. seyn him umme teckscierre, forfex, quo arundines exstante's texti amputantur, qui cum non praesto sit, puerum vel fatuum joci causa
in vicinos mittunt, ut eum apportet (Halbertsma) . Een dakschaar is derhalve
een schaar om het dakstroo (Tijdschr. KXVI, 78) te snijden, in welken zin Woeste
in zijn Wtb. der Westfiihlischen Mundart, 47 het nog vermeldt. Toen de rieten
daken vervangen werden door panbedekking, zullen weinigen zulk een werktuig
1) Mellema : Tuyn scheere, instrument de Couvreur.
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bezeten hebben 1 ) , zoodat men er gewoonlijk te vergeefs om vroeg ; op die wijze
kon deze uitdr. ontstaan, die later niet meer begrepen werd, zoodat dakschaar
(dagschaar) werd opgevat in den zin van iets dat niet bestaat, een onmogelijk
ding. Men zou. dit ten minste opmaken uit de synoniemen „iemand om de hooischaar, om de vierkante-gaten-boor , om een tichte gatsjepanne, de tekskjirre of
de heaskjirre, de rjuchte winkelhaak (in Friesland) ; om de glazen mortier (Maastricht) ; om de rafelscheer (hij de houtzagers te Zaandam ), om de kersenschaar
(Tielerwaard ), om de vliegenval, om de ovenschroef (te Leiden bij de bakkers)
om 't rollepatroon (d.i. een patroon voor het maken van rolpensen; zie Gallée,
60 b en Draaijer, 33 b) ; om de vetschaaf, de vetzaag, de grasmik (in N . -Brab . ),
de balkenscheere, 't worstpatroon, de penshaak (Bergsma, 26) ; om aprilzaad
(Schuermans, 20; Teirl. 78; Antw. Idiot. 164) of kasseizaad (zie Waasch Idiot.
329 a) uitzenden ; en het hd . einen auf einen Affenschwanz führen (d .w .z . beetnemen) ; zie Ndl. Wdb. II , 537; IV, 2252; Driem. Bi. XI, 7-9; Noord en Zuid
XXVIII, 13-15 ; Wander I, 39 en Schrader, 330, die naar aanleiding van de
uitdr. in den April schicken zegt dat men in April „einem Kinde einen Groschen
gibt und bittet für dies Geld aus der Apotheke etwas Mückenfett zu holen, oder
ein Schâchtelchen volt gedörrten Schnee, Puckelblau, Entenmilch und Gânsemilch, oder von einem Posamentier ein Paar Ellen gesponnenen Sand, oder
Stecknadelsamen und Zwirnsamen." Zie De Cock 1 , 176-181; Volkskunde XII,
175 vlgg . , waar een groot aantal dergelijke onvindbare zaken worden genoemd 2 ) ;
alsook Fri. Wdb. I, 56 a.

402. Dalles
beteekent armoede, hebr. dallus (poolsch), dalluth (portugeesch). Vgl. Uit
één pen, 131: Vroeger hadden die menschen de dalles, — notabene dat is een
d meer dan alles en dalles beteekent niets: 'n raar woord, hé ? Het Volk, 18 Oct.
1913, p. 5, k. 2 : 't Was omstreeks 1894 dat ik aan 't gezelschap Kreukniet en
Poolman verbonden was en daar in die dagen een reuzendalles meemaakte ; Köster
Henke, 13: Hij heb de dalles, hij is aan lagerwal. Zie ook Diamst. 44; Nkr. 16
Aug. 1913, p. 3: Wat hebben we de dalles, de leden deserteeren, wij staan te
debatteeren, geen mensch die naar ons hoort ; Handelsbl. 6 Febr. 1918 (A.)
p. 5, k. 6: Als ze zelf maar even ,,in de centen" zitten, zijn ze spontaan naar
hun aard, dadelijk klaar hun minder fortuinlijke collega's uit de dalles te helpen;
11 Febr. 1920 p. 13. k. 1 (A): Maar ik heb nog nooit zoo'n tijd van dalles geleje
asse justernent daar; Van Schothorst, 115: den dalles hebben, het verloren hebben,
niets meer bezitten na een spel; Molema, 66: ik kreeg 'n dalles, niets. Ook in
de verwensching : krijg de dalles! , hoepel op (zie Ghetto, II, 15 ). Een dallesdekker,
een armoedzaaier (Köster Henke, 13 ; Groningen IV, 196 ; Landl. 36) 3 ) ; gedallest
zijn, aan lagerwal zijn; vgl. Köster Henke, 19: Ik ben (of ik sta) gedallist. Schei

1) In Zuid-Nederland werden in de 15de eeuw stroo- of rietendaken verboden,
zoodat een dakschaar toen overbodig werd: zie Stallaert I, 321--322.
2) Ook in de 17de eeuw : iemand een dagscheer zetlen, iemand voor niets laten komen
(Tijdsehr. VIII, 107). De moeilijkheid blijft nog hoe naast dakschaar de vorm dagschaar
is te verklaren. Of zijn het twee verschillende woorden? Zie Ndl. Wdb. III, 2252.
3) Volgens Woordensrhal, 171 : Een kleedinest.uk, dat bij gebrek aan een ander bij
allerlei gelegenheden dienst moet doen; wijde mantel of ander kleedingstuk, waarmede
men zijn armoedige onderkleeding bedekt. Zoo ook Onze Volkstaal, III, 255.
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uit, ik ben net zoo gedallist als jij ; Jord. II, 401: Zoo'n gedalliste gooser (arme
kerel) als hij nu was; Landl. 3 ; 13 ; 319 ; vgl. Zondagsblad van Het Volk, 1905
p . 255: Immers der liberalen leus was steeds : Liever alles voor ons en voor het
volk de dalles; bl. 260: De oudste jongen mag volgend jaar van school en verdienen gaan. 't Is dalles thuis; 1906, bl. 36; 143; Handelsblad, 31 Aug. (ochtendbl.) 1915 p. 2, k. 5; Het Volk 17 Febr. 1914 p. 4, k. 1; Het Volk, 15 Nov.
1913 p. 5, k. 1; De Amsterdammer, 13 Dec. 1914 p. 7, k. 1; 't Gerucht wil dat
hij in een dalles-tijd voor portier heeft gespeeld ; Zoek. 216 ; 228 ; 276 ; Nkr. II,
8 Maart p. 5:
Dus landsverdediging gaat ons voor alles,
Al is ons vaderland nog zoo in dalles.

Nkr. V , 2 Sept . p . 4 ; Jord . II, 55 : Een dallesjager van niks (een armoedzaaier) ;
253: Ze minachtte de eerlijke en openhartige dalles van haar moeder; dallesdekker in Jord. II, 256 en 275; Groot-Nederland, 1914 (Oct. p. 430; Kluge,
Rotw . 349 ; 375 ; 425 ; 430 ; Gunther, 53 : Dalles ist Rittmeister, der Geldmangel
ist sehr grosz ; Voorzanger en Polak, 111: Baron van dalleshausen, grootdoener
die niets bezit . Evenzoo in 't hd . in den Dalles kommen, in armoede geraken;
ich bin im Dalles, ik ben arm; der hat wohl den Dalles, die is getikt; der hat den
Dalles, mit dem ist es vorbei : Dallesmann, een armoezaaier; bedallest, in geldverlegenheid zijn; Dalleskramer, iemand die aan lagerwal geraakt is.

403. Dalfer (of daleer).
Onder een „daleer" verstaat men een landlooper, bedelaar, zwerver; als
afleiding van dalven, dalfen, bedelen, schooien, zwerven ; op de dalf van, gebedeld
van (Köster Henke, 13; Woordenschat, 171). Men brengt deze woorden in verband met het hebr. dal, arm. Vgl. Landl. 376: Smerige dalfer! Zondagsblad
van Het Volk, 6 Sept . 1913 p . 1, k . 1: De man, onbekend met dalverspubliek,
had zich laten misleiden om zijn centen te beleggen in een van ouds bekend
reizigerslogement ; p . 1, k . 2 : Hoe de kinderen opgroeiden ? Wel dat werden
eveneens dalvers of iets dat er mee gelijk stond ; Handelsblad, 16 April 1914
p . 5, k . 1: Nachtdalvers zijn slapers die den nacht in de open lucht door-brengen.
— Wij Damdalfers deden overdag niets.

404. Iemand de damp (en) aandoen (of injagen),
of iemand dampen wil zeggen iemand het land opjagen, iemand pesten, kankeren.
Dat heeft hem de dampen aangedaan, dat heeft hem den nek gebroken, den genadeslag gegeven. Vgl. het volksliedje:
0! moeder die zeeman,
Hij doet me zoo de dampen an.
Köster Henke, 13: Dampen, iemand de dampen aandoen, de pest injagen; Kmz.
336: Die krengen, om zoo tegen me op te staan als jij 'r niet bent — om me zoo
de dampen an te doen ; Amst . 68 : Hij verhaalde met een soort van spijtigheid
dat die graskauwers 'n mensch soms de dampen aandeden van belang; Ghetto,
II, 32: Nu liep ie suf en wezenloos de eene straat in de andere uit, aan niets
anders denkend dan aan z'n Rielie, die „'m zoo de dampen an dee" ; Van Maurik,
Uit één pen, bi. 47 : Mij zou je niet de dampen hebben aangedaan als aan mijn
goeie Bet, waarentig niet; zij was veel te zachtzinnig en te goed voor jou; Nest.
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62: Staat nu maar niet met je mond vol tanden., je jaagt me wit de dampen
aan! Kunstl. 96 : Maurice zei ze dat de juffer d'r gosgruwelijk de dampe angedaan
wier; 0. K. 165: Kwaadaardige beesten, die je op alle mogelijke manieren de
dampen andoen; Handelsblad, 23 Januari 1914, p. 5, k. 2: Wat me het meest
de dampen heeft aangedaan bij deze vermoderniseerde koek-en-zoopjes, dat
is de uitstalling; Jahrb. Nd. Sprachf. XXIX, 77: Det hat am den damp gedoan,
das hat ihn vollends zugrunde gerichtet (Neu-Colmer. dialect); De Vries, 67:
hij heeft de damp in, hij is erg kwaad, ook hij heeft de dampen in, syn. van hij
heeft de smoor, de pest, het pleuris in 1 ). Let men op deze en dergelijke synonieme
uitdrr . dan kan damp , fri . dimp , demp , damp , moeilijk anders beteekenen dan
aamborstigheid, benauwdheid, kortademigheid, vooral van paarden en runderen
gezegd 2 ), waarbij de adjectiva dem(p), dampig, dempig, demperig, en fri. dimpen,
dimpich behooren. Het wkw. dampen is dan voor de vorming te vergelijken met
pesten en kankeren; wellicht is door verwarring met het wkw. de pluralis dampen
in de zegswijze ontstaan. Zie voor dit verschijnsel Naar iemands pijpen dansen
en vgl. nog het hd. einem den Dampf antun; Dampf haben, angst hebben, en
het verouderde mir zum Tort und Dampf.

405. Het vat der Danaïden vullen,
d.w.z. vergeefschen arbeid verrichten, moeite doen zonder ooit zijn doel te
bereiken ; ontleend aan het verhaal van de 50 dochters van Danaus, die met
uitzondering van Hypermnestra, op last van haren vader hare bruidegoms in
den bruiloftsnacht ombrachten en tot straf hiervoor veroordeeld werden, om
in de onderwereld ten eeuwigen dage water in een bodemloos vat te gieten. In
het gri. slc r• v rsrptj vov ,'ri&ov dvtÂ dv, Lucianus noemt het eerst dit
vat á rc w Aavalbwv jr1 oc. Vgl. fr. le tonneau des Danaides ; hd . das Danaidenfasz ; eng . the Danaidean tub.

406. Iemand dank weten,
d.i. iemand danken, dankbaar zijn, hem dank toekennen. De uitdrukking is
sedert de middeleeuwen zeer gewoon (zie Mnl. Wdb. II, 62) en is waarschijnlijk
eene navolging van het Grieksch xá^Oty eil)é i'at . Voor plaatsen uit de 16de en
17de eeuw zie Huydecoper, Proeve III, 9-10 3 ) en vgl. verder Kil.: Danck
weten, danck segghen, gratias habere, gratias agere ; Campen, 116 ; Tuinman I,
238; Harreb. 120 b; Ndl. Wdb. III, 2278; fr. savoir gré á q qn ; hd. einem Dank
wissen ; eng . to render thanks to a p.

407. Den dans ontspringen,
d.w.z. het gevaar ontkomen. Men kan dans hier opvatten in den zin van strijd
(ook het nhd . tanz wordt sedert de 16de eeuw in dien zin gebruikt), of in dien
van doodendans, waarvan voorstellingen in de middeleeuwen aangetroffen werden
1) Vgl. Mgdh. 139: De heele dag in de kroeg en as die thuis komt en ie ziet mijn,
dan het ie et pleuris al weer in.
2) Franck—v. Wijk, 105 wijst o.a. op het mnd. dampe, asthma; dampen, stikken.
3) Aldaar wordt ook gewezen op de verkeerde zegswijze „iemand dank wijten"
dat sedert de 18de eeuw voorkomt. Zie Ndl. Wdb. III, 2279.
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op muren van kerkhoven, en vooral op de muren van de een of andere doodkapel,
en die men thans in verschillende steden, zooals te Lubeck en te Basel nog zien
kan. Op die schilderingen ziet men den dood dansende, terwijl hij zuenschen
van alle standen, niemand uitgezonderd, uitnoodigt mee te springen. Van den
paus en den keizer tot den kluizenaar en den geringsten burger toe, allen moeten
aan den dans ; niemand kan dat gevaar ontspringen 1 ) . In een doodendans, vervaardigd tusschen de jaren 1495-1499 en medegedeeld in Gtrnsania XII, 305
lezen wij vs. 225:
du magst dem dantz nit entrbmen;
du must mir (nach) vor allen dingen.
Vgl. ook Van Vloten, Geschiedt. I , 207 (anno 1534) : Ri heeft te Munster aen
dans gheweest , den rey is bi ontspronghen ; Fokt. Refer. (16de eeuw) bi. 59:
Al zijn zij den dans nu hebbelick ontspronghen, comen zij aen 't dweershout
niet, zij zullen ten toppe gheraken, daer den Nachtegael zeven jaer heeft op
ghegonghen ; Pers, 788 b : Sy sloegen dwers door den vyand, soo dateer wel 18
of 20 om hals brachten eerse sich een opene bane maeckten : en met breyn en
bloed over al beswaddert soo ontslipten sy desen gevaerlijken dooden dans;
Campo Weyerman, Den vrolyke tuchtheer (anno 1730), bl. 83 : Het lust my niet
om de wyze, of liever krygslist waar door hy dien doodendans ontsprong, alhier
aan te halen; vgl. ook nog Six v. Chandelier, 512:
Zou d'ander helft van Greevelingh,
Oock sonder vijands loot en klingh,
Den doodendans wel hebben leeren danssen?
Men zie verder Noord en Zuid XIV, 152--158; XXVI, 227, alwaar uit
Campo Weyerman nog twee bewijsplaatsen van den doodendans ontspringen
worden geciteerd; Volkskuride XVI, 202; De Cock 1 , 269; 341; Ndl. Wdb. III,
2287; Nier. VII, 3 Maart, p. 3; 15 Maart, p. 4; Waasch Idiot. 161 a; vgl. de
16de-eeuwsehe syn. uitdr. den kastendans ontspringen (V. Eck, 30) ; fri. de douns
ontspringe ; hd. er soli dem Tanze nicht entlaufen (Wander IV , 1027 2
)

408. Iemand de das omdoen,
d.w.z. in eigenlijken zin : iemand den arm om den hals slaan en dezen toeknijpen,
een uitdrukking ontleend aan het worstelen ; fig. iemand of iets den nekslag
geven, den dood aandoen, zijn bestaan vernietigen of iets dergelijks. Zie Onze

1) Zie P. H. v. Moerkerken, de Satire in de Ndl. Kunst der Middeleeuwen. bl.
158-171; L. Maeterlinck, le Genre satiriqu e dans la peinture flamande, 2de edit. p. 212
vlgg.; Leuv Bijdr. X, 254,.
2) Dr. P. Leendertz is van eene andere meening. In zijne uitgaaf der Mnl. Dram.
Poezie zegt hij , bi. 558: „In een aantal uitdrukkingen werd vroeger, zoowel als tegenwoordig, dansen schertsenderwijze gezegd voor allerlei wijzen van gaan. B.v. ergens
heen dansen ;een onaangenamen gang doen), in de vrije lucht dansen (opgehangen worden),
den wolvendans- dansen (verkracht worden), aan den dans moeten (aan eene onaangename
bezigheid moeten beginnen), enz. De uitdr. den dans ontspringen, die trouwens eene veel
uitgebreidere beteekenis heeft dan , ,den dood ontkomen", is dan ook niet aan den doodendans ontleend, maar veeleer is doodendans (= gang naar het graf) een der vete voorbeelden van dit gebruik van dansen . "
-
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Volkstaal, III, 194: das, strop; Teirlinck, Wdb. 12; Nkr. X, 8 April p. 3: Toen
is hij aan 't wettenwaken gegaan en heeft de arbeiders den das omgedaan ; Het
Volk, 15 April 1914 p. 7, k. 2: Zij verzekert, dat zij herhaaldelijk geprobeerd
heeft toenadering te brengen en betwist dat zij de organisatie de das wil omdoen;
zij wil de organisatie omzetten ; 9 April 1914 p . 1, k. 2 : De goe-gemeente vertelt,
dat wij B . , ,de das hebben omgedaan" en konkludeert, dat wij het ontslag van
dezen ouden strijder welbewust hebben nagestreefd ; 17 Jan . 1914 p . 5 , k . 1:
Weet je wat, laat jij je de das omdoen, zie jij maar dat je 't klaar speelt, ik gun
je de lol. Vandaar ook de das omhebben, dood zijn, niets meer te zeggen hebben
(van een politieke partij) vgl. Het Volk, 1 Juli 1913 p. 6, k. 4: Over 4 jaar hebben
jelui de das om, want dan moeten de liberalen ons helpen! Rooie salemander!...
Maar voorloopig kan toch niemand er iets aan veranderen, dat hij de das om
heeft, de „zwarte salemander" . -- Dat doet hem de das om (Mil . Acad .) : dat
maakt, dat hij blijft zitten.
Ook komt deze uitdrukking voor in den zin iemand een ,,strop" bezorgen,
in den handel bedriegen; daarna in 't algemeen beetnemen; vgl. Haagsche Post,
15 Januari 1921, p . 100: En kan de winkelier mij daarmede (het verkoopen
van een das) nooit den das hebben omgedaan ; Sjof. 127: Ja, me lieve, dat zeg-ie
nou, maar loop-ie d'r soms in, je zal twintig maal informeeren en toch doen
ze je den das om 1 ).

409. Dertien in (of op 2 ) een dozijn.
Van onbeteekenende, onbeduidende personen of zaken zegt men : zoo gaan
er wel dertien in een dozijn (dus in een twaalftal) ; men kan er dus nog wel één
op toe krijgen, van zoo weinig waarde zijn ze. Harrebomée I, 125 a citeert: „Zoo
gaan er dertig in een dozijn" . Dat wil zeggen : „ de voorgestelde zaak is van
zoo weinig beteekenis, dat men wel derdhalf voor één kan rekenen" . Met het
oog op Coster, 22 vs. 365: Van sulcke mannen as jy, gater net twaalf in ien dozijn,
en die wat nau dong, kreecher wel een toe op den koop (hetzelfde in Bank. II:
tot de Lezers); Van Effen, Spectator VIII, 105: Het zelve (de société galante)
bestaat uit twaalf jonge Heeren van 't eerste fatsoen, of ten minste van. de eerste
rykdom, en om met waarheid te kunnen zeggen, dat 'er dartien 'van zulk slag
Heertjes in een douzein gaan, is my, die de dertiende ben, het ampt van Secretaris met eenparigheid van stemmen opgedraagen ; en lettende op de Adagia,
23 : Een Man om op een dosijn een toe te geven, homo trioboli, is de bovenstaande
uitdrukking zeker wel de oorspronkelijke. Ironisch wordt ook gezegd : Zoo gaan
(of zijn) er maar twaalf in een dozijn (zie o.a. Antw. Idiot. 372), d.i. daar is
niets bijzonders aan; fri. sokke (zulke) geane der gjin trettsjin yn en dezyn, die
zijn niet alledaagsch.

410. De deur(en) openzetten voor iets,
d .w .z . gelegenheid geven om binnen te komen ; vooral gezegd van misbruiken
en verkeerde gewoonten, aanleiding geven tot, het binnendringen gemakkelijk
maken ; lat. fenestram patefacere ad al i quid ; fibulam laxare. Bij Hooft in zijne
-

1) Onze Volkstaal II, 119; Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs,
IX, 426.
2) Nkr. 25 Jan. 1913, p. 4: Van helden als hij gaan er minstens een dertien
op 't dozijn.
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Brieven, 326: De vieze naauwtheidt van gewisse in deezen mishaagt my zelven
eenigezins, en hebbe somtijdts in beraadt gestaan, oft niet beeter waar, den
schoot te Vieren, met spreeken van hoofsch Duitsch. Maar zoo men die deure
open zet, ik zie niet waar 't eindigen wil met het verloop der taaie. Vgl. ook
257: Entlijk verblijvende, staat haar altoos de deure noch open om ten lande
uit te gaan . Zie verder Ndl. Wdb. III , 2464 en XI , 363 , waar uit Cats wordt
aangehaald de poorten open setten ; en Harreb . I , 127 a : Daar staat eene wijde
deur voor open; Wander IV, 1199 ; fr. ouvrir la porte ó qqch . ; hd. eiher Sache Tür
und Tor aufstellen, óffnen ; eng . to open the door to (the gate fort a th.

411. Dat doet de deur dicht of toe.
„Dit zegt men van iets, dat de zaak voldingt, door gelykenis van een gesloten deur, die geene opening tot uitvlugt over laat" (Tuinman 1, 358) . Men
wil hiermede zeggen: dat geeft de beslissing, den doorslag (Antw. Idiot. 1246),
dat is het sterkste staaltje, dat is het toppunt . Volgens Ndl. Wdb . III , 2464
is deze zegswijze daaraan ontleend, dat na het laatstgenoemde niets meer „naar
binnen hoeft, dat het gezelschap compleet is." In de 17de eeuw in de Gew. Weuw.
III, 16; vgl. verder V. Janus, 109: Dit laatste doet de deur toe; III, 21: Dit
derde en laatste woord doet de deur toe; Harreb. 1, 127 a; Nest. 27 ; hd. dies
wind die Tür zutun (Wander IV, 1195) ; fri. dat docht de doar ta. In het hd. kent
men ook hiervoor : das schliigt dem Fasse den Boden aus of das setzt der Sache die
Krone auf. In Zuid-Nederland heeft de zegsw. de bet.: dat overtreft alles, dat
kan niemand aan (De Bo , 210 b ; Waasch Idiot . 166 a : Zoo een erfenis doet de
deur toe, is de moeite weerd) .

412. Met de deur in huis vallen
„Dit drukt uit, dat ymand straks met het openen van de deur binnen stapt,
zonder te vragen, en antwoord te wachten , of men ook inkomen mag . 't Wordt
toegepast op zulke , die zonder omwegen of vertoeven iefs verrichten" (Tuinman
I , 157) . Oorspr . wil dus de uitd r . zeggen- zonder te kloppen of te waarschuwen
binnenkomen (in een woning, waar de buitendeur onmiddellijk toegang geeft
tot een vertrek) en vervolgens bij uitbreiding onmiddellijk over eene zaak beginnen te spreken , waarop men eerst had behooren te zinspelen of waarop men iemand
eerst. had roeten voorbereiden. Deze uitdr . is algemeen bekend , en wordt o.a..
aangetroffen in de 18de eeuw bij Van Effen, Spectator, V, 220 en in Willem Leevend 1, 253: Met de deur in 't huis komen; zie ook Falkl . IV, 194; VI, 146;
B. B. 320: Hij gaat zitten bij het raam en begint eerst over koetjes en kalfjes
te praten, om niet in eens met de deur in het huis te vallen. In het hd. kent
men eveneens mit der Tür ins Haus fallen; in de Rijnprovincie: dá fdllt met der
Schiirendiir en het Hus ; in Meckienburg : de fallt ruit de Dc hr in 't Hhs (Eckart,
107); oostfr. mit de dor in 't hos fallen; in het Zweedsch: han fóll med doren
i huset, en in het Friesch : mei de' doar yn 'e, hûs (alle. Zie Wander IV, 1192;
1195; 1197; 1199; Bresemann, 270 en Taalgids. V, 153.

-

-

413. Voor de roode deur moeten gaan (of komen),
d.i. voor het gerecht komen, ook wel in algemeener zin : voor de heeren geroepen
worden. voor de heeren moeten komen , om eene vermaning te ontvangen of zich
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te verantwoorden, voor het schapetafeltje (de schepentafel), of 't stoepje moeten
komen (Ndl. Wdb. VI, 337). De oorsprong dezer zegswijze zal gezocht moeten
worden in de gewoonte der middeleeuwsche heeren om in de poort hunner sloten
Bene roode deur te hebben. Wie den heer iets te vragen had, meldde zich hier
aan, wie ter verantwoording geroepen werd of beklaagd kwam voor de roode
deur 1 ). Vgl. Sart. II, 9, 76: Ghy sult voor de roode deur gaen; Tuinman I, 41.
Later verstond men onder voor de roode deur gaan, in het huwelijk treden, daar
bijv. in Amsterdam de kamer in de Oude Kerk, waar de commissarissen van
huwelijkszaken vergaderden , door eene rood geschilderde deur met een der
zijbeuken van de kerk, die als wachtkamer dienst deed, was verbonden 2 ). Zie
Halma, 548: Zij gaan van daag voor de roó deur, ils vont aujourd'hui
se f iancer à l'h.otel de vitte ; Sewel , 173 ; de Klucht van de bedroogen Smit, 1726,
bl. 31: 'k Mien oock haest met een hartje voor de Roode deur te gaen. Thans
is de uitdrukking weinig meer in gebruik; zie Harreb. I, 128 h; Ndl. Wdb. III,
2467; XIII, 1184; De Cockl, 70 en Schuermans, 93 b. Volgens Hoeufft, 498
zegt men in Breda : voor 't roode kleed komen of staan, trouwen, omdat in de
zaal, waar zulks geschiedt, de tafel overdekt is met een rood kleed.

414. Voor de deur staan (of zijn),
d.w .z. te wachten staan, in het vooruitzicht hebben, gewoonlijk van iets onaangenaams . In de 17de eeuw zeer gewoon ; bij Sart . II , 3 , 59 : , ,In foribus adest.
:rrs l Ttig i 5 ac JUiQ cJTt. Het staet voor de deur, quando quid instat atque in
proximo est, tune in foribus esse dicitur" ; I, 6, 97 : Als het eene kruys voorby
was, soo stont dat ander voor de deur. Zie verder Cats I, 400 en 546: Waer blijdschap is in huys, is droefheyt voor de deur; vgl. ook Hooft, Ned. Hist. 27:
Want als de Bulle gegheeven van Paus Paulus den vierden, en de bevestiging
verleent door Pius den vierden kundigh werden, zagh men voor de deure zoodanigh een' wisseling der geestelyke heerschappye, dat, enz.; Hofwijck, vs.
12; Harreb. 1, 61 a; Waasch Idiot. 166 b en vgl. het fri . foar de dar stean; hd.
vor der Tür sein , in der Náhe sein , nahe bevorstehen.

415. Zoo dicht als een pot (of potdicht),
d.i. geheel dicht, waterdicht, 16de eeuw kannedicht of kommedicht (Vierlingh,
127 ; 128 ; 216) ; ook gezegd van personen, die goed zwijgen ; uit wie niets is
te krijgen, die niets uitlaten, gesloten zijn. In de 17de eeuw dicht zijn, goed
kunnen zwijgen . Vgl . Sart . I , 8 , 64 : Sy zijn malkander trouw ende dicht;
Klucht v. d. Schoester. 4: Je weet wel, ik ben dicht, ik zwijgh en weet te heelen 3 );
Sewel, 177: Houd u digt, keep you close, say nothing; Halma, 112. Hiernaast
1) Fockema Andreae, blz. 121 ; S. Muller Fz. Dom v. Utr. 9 a : De deuren zelven
zijn rood geverfd. De kleur is geene uitzondering: alle deuren der kerk zijn, zoowel van
buiten als van binnen, rood geverfd; toch zijn deze kerkdeuren bekend als „de roode
deur" bij uitnemendheid. Daar worden de bekendmakingen en de vonnissen van den
bisschoppelijken officiaal aangeplakt, en ook de beleeningen der bisschoppelijke leenmannen hebben plaats voor de roode deur van den Dom. De deur zal wel rood geverfd
zijn, omdat deze kleur in het algemeen het gerecht. vooral het halsrecht, aanduidt.
Vgl. de roode roe, hd. der rote Meister (de beu!), de roode tabbaerd van den rechter,
het roode dorp (gevangenis).
2) De Roever, Van Vrijen en Trouwen , bi. 172 ; Wagenaar, Amsterdam II, 96 b.
3) Aangehaald in Ndl. Wdb. III, 2497.
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eveneens in de 17de eeuw onze uitdr. Kluchtspel III, 45: L. Dat ick dorst,
sou de waert noemen. V. Je meught wel, ick ben soo Biglit als een pot, je behoeft
voor mij niet te schroomen; Harreb. II , 197: Hij is potdigt of zoo digt als een
pot; fri. sa ticht as in pot; Molema, 334: potdicht; oostfri. potdigt; in ZuidNederland alleen van een deur (Antzv . Idiot . 993 ; Waasch Idiot . 533) .

416. Die eens steelt is altijd een dief,
(Lw.z. wanneer men eens iets bedreven heeft, wordt men er altijd op aangezien,
behoudt men altijd den naam daarvan. Immers, zoo zeide men reeds in de
middeleeuwen:
Wie xxx dogheden begheet,
Eest dat hi eens omme sleet,
Der doghet wert vergheten al,
Maer de mesdaet hout ghetal. 1 )
of, gelijk opgeteekend staat in Belg. Mus. VI, 202, 529: De werelt es alsoo ghescepen, heeft hem iemant iet mesgrepen, ende comt hi in der liede mont, sone
mach hi werden niet ghesont . De zegswijze vinden we o .a . in de Prov . Communia.
617: Steelt eens ende blyft ewelijck een dief, qui semel est furans
furis nomen sibi durans. Zie verder Sart. II, 4, 85 ; De Brune, 218: Dit? maer
eens steelt tot zijn gherief, die is altijds en blijft een dief; Harreb. 1, 130 a; Rutten
51 a: Eens dief, altijd dief; Teirl. 316: Eene keer dief altijd dief; Taalgids V.
185 en vgl. Huygens VI, 209:
Steelt ijemánt eenen keer,
Betrouwt hem neminer meer. 2)
Ook in het Friesch zegt men : dy 't ienkear stellen het, moat altyd for dief gean;
syn. van as de pot ienris stjonkt, den stjonkt er altyd of dy 't ienkear de buter opfretten het, het it altyd dien . In het hd . , de . en zwe . is de zegswijze eveneens bekend;
zie vooral Wander IV, 800-801: Timer einrnal stiehlt heisst immer ein Dieb; in
't eng . once a knave ever a knave.

417. De gelegenheid maakt den dief,
d.w.z. „wanneer de omstandigheden het stelen mogelijk of gemakkelijk maken,
wordt iemand allicht een dief. In oneigenlijke opvatting ook toegepast op het
bedrijven van kwaad in het algemeen." Mnl. Stonde (of stade) leert stelen of
doet stelen den dief; zie Bebel, 317; Goedthals, 31 ; Adagio, 10: de occasie maekt
den Dief, en verder Harrebornée III, 159 a; Teirl . 466: de gelegenheid (of d'okkasie)
maakt den dief. Vgl. met deze spreekwijze : de open deur roept den dief (hij Cats) en
't open gat, dat roept den dief (De Brune, 218; vgl. Harrebomée III, 157 b 3 )
Kluchtspel III, 250: Gelegenheid maakt genegenheid ; oostfri. gelegenheid makt
genegenheid un genegenheid makt dêfe (Dirksen I , 34) ; Wander. I , 1528: Gelegenheit mach: Diebe; fr. l'occasiorn fait le larron ; eng. opportunity raakes the thief;
fri. de gelegenheit makket de dief.
1)

Mol. Rijmspreuken, no. 76.

Vertaling van het Spaansche: Quien una vez hurta , Fiel nunca .
2)
3) Vgl. hd. Of fene Tiir uerfi hrt einen Heiligen; Sp. puerta abierla al santo lento.
liet gezegde komt in zeer velt, talen voor; zie Simrock, die neutschen Sprichw. 560.
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418. Elk is een dief in zijn nering,
d .w .z . ieder zoekt op slinksche wijze voordeel met zijn beroep te doen ; o .a.
voorkomend in de Prov. Communia, 56: Alle man es een dief van synre
n e e r i n g h e , qui s que suo quaestu fur sic que tuo simul es tu. Bij Goedthals, 31:
Elek is een dief in zijn ambacht, qui ne dérobe ne faict robe; Servilius, 236: elck
is een dief in syn ambacht ; Sartorius, III , 7 , 97 : elck is een dief tsynder neeringe,
als vertaling van ad suum quemque quaestum aequum est esse callidum, dat we
lezen bij Plautus Asin. 186. Zie verder R. Visscher, Brabb. 69 : Elck is dief ken
sijnder hanteeringe ; Idinau, 134:
Te weten, oft waer is, dat men seght,
Dat elck een dief is, in sijn ambacht;
Want, so waerlijck doen sy een ieder recht
Als eens lams sterckte gaet boven leeuwen kracht;
Ten is 's wolfs aerdt niet , dat hy op den ram lacht.
Vgl . Baerdt, Deughden-Sp . 18 : Dus weet, dat yeder een gewis een Boeffjen van
sijn Nering is; Tuinman, I, 126; 366; II, 8; Halma, 110: Elk is een dief in
zijne n e e r i n g , chacun vole dans sa profession; Wander 1, 589: ,Ieder ist ein Dieb
in seinem Gewerbe (oder in seiner Nahrung oder in seinem Handwerk) ; nd . elk
is 'n Dêf siner Nahrung (Eckart, 79) ; het ital.: ogn' uno ha'l suo impiccato al
1'uscio; de.: enhver er en Tyv i sin Naering (Bresemann, 222). Zie verder Bebel,
30 : omnis homo nequam in proprio quaestu; Harrebomée I, 130 a; III, 159;
De Cock 1 , 42 ; Waasch Idiot . 196 a : Elk is een duvel in zijnen stiel ; Antw. Idiot.
1648: Iedereen is dief in zijnen stiel ; fri .: hy is in dief yn syn eigen nearring.

419. Aangeboden dienst is zelden aangenaam.
Deze spreekwijze wordt o.a. aangetroffen in de Prov. Seriosa, 123: G h eboden dienst es onwaert, dicitur oblatum fore servitum mate gratum; bij
Plantijn: Aengeboden dienst is dickwils onweerdt, service offert est
souvent desdaingné, ou inagreable; Sartorius 1, 10, 24: Merx ultronea putet,
gheboeden dienst is onwaerdt; Servilius, 6*: Ad consilium ne accesseris
antequam vocaris, onghebeden dienst en heeft gheenen danck; in
de Adagia, 51 : Opgedraeghen* dienst , behaeght alderminst. Een geheele litteratuur
hierover vindt men bij Suringar, Erasmus, CXVIII ; Harrebomée III, 160-161.
In Twente zegt men : Aij de kat op 't spek bint wil ze 't nig vretten (zie Harreb.
I, 384; Ndl. Wdb. VII, 1791 ; V. Schothorst, 149 1 ); hd. ungebetener Dienst
kat keinen Dank; oostfri. wen de mus up 't spek bunnen word, dan fret he nêt
(Dirksen 1, 34) ; fri. as men de kat op 't spek bynt, wol se der net yn bite.

420. De eene dienst is d'anderen waard
of zooals men in de middeleeuwen zeide : Deen vrientschap brinct dander in 2
in H. de Luyere, 22: Deen vrientscap is altoos dander weert; De Brune, 115: d'Een
vriendschap is de ander weerd ; bi. 153:

) ;

De een Barbier den ander scheert,

d'Een vriendschap die is d'ander weerd.
I) In den zin van : Men moet iets niet willen forceeren.
2) Mloop IV, 483.
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bl. 388: Gheef iny wat kaes, ick gheef u brood ; de eene vriendschap d'ander
noodt; Tuinman I, 265: De eene vriendschap is de andere waardig; in de Adagia,
14: d'Een vrintscap is d'ander weert, manus manum fricat; Harreb. I, 132:
De eene vriendschap (of dienst) is de andere waard.

421. Te diep in 't glas (glaasje of de flesch) zien,
d.w .z. te veel, overmatig drinken. Ook zegt men : Hij heeft te diep in de kan
gekeken, „dat wil zeggen, hy heeft de kan uitgepooit, en den bodem gezien"
(Tuinman I, 120) welke uitdr. in de 17de eeuw voorkomt (zie V. Moerk. 492
en 561) naast hij heeft te diep gewetert (Smetius, 211). Ook in het hd. zegt men:
er hat zu tief ins Gliischen geguckt (Wander I, 1694) en in het Westphaalseh:
hai hat te daip int glas kieken (Woeste, 47 b) ; vgl. ook Eckart, 158: he het to
têf int Glas koken; 58: he hett to dêp in den Buddel kuke. Te vergelijken hiermede
is het eng. to drink deep en liet mnl. diepe drinken, in den zin van zwaar drinken,
te veel drinken. In Zuid -Nederland ook : hij heeft te veel om hoog gekeken (Schuermans, 420 b, dat men kan vergelijken met Afrik. hy het in de son gekijk); in de
flesch of in het glas gezien hebben ; in het Haspengouwsch te diep in de flesch zien
(Rutten, 67) ; bij Teirl. 317: Te diep in 't glas, in de pente, in de kanne kijken;
Afrik. hy het in die bottel gekijk (Boshoff, 337); elders door 't glazeken gekeken

hebben (Nav. 1897 , bi. 60) ; te diep in 't kanneken kijken (Volksk. XIV, 144) ;
fri. hy het to djip yn 'e romer sjoen.

422. Iemand iets diets maken,
d.w.z. hem iets wijs maken; eene uitdrukking, die sedert de middeleeuwen voorkomt en eigenlijk wil zeggen : iemand iets duidelijk maken, aan het verstand
brengen, het zoo voorstellen, dat het dier (het volk) het begrijpt en verstaat;
daarna, evenals wijs maken, ironice : iemand iets op de mouw spelden. Zie het
Mnl. Wdb. II, 189: Si maken den menmche dyets of vroet, dattet waer is ; bij
Froissart, 251 komt duytsmaken voor. Vgl. voor lateren tijd R. Visscher, Sinnep.
135 a; Hooft, Brieven, 266: Men heeft ons voor deezen willen dietsch maaken,
dat het in den Paltz noch voor windt ging; Gedichten II, 37. Zie verder Sewel,
176; Halma, 112: Diets maaken ww.. wijs maaken, faire croire, persuader;
Ndl. Wdb. III, 2590.

423. Een kerel als een dijk,
d.i. een stevige forsch gebouwde kerel, iemand als uit een dijk gehouwen (Coster,
519, 727); zie Van Effen, Spectator VIII, 223; IX., 78; Harreb. I, 133 a; Ndl.
Wdb. III, 2597.; ook in het Friesch in faem (meisje) as in dyk, — oft se ut 'e dyk
dold is. Vgl. no. 298.

424. Dat brengt (of zet) geen zoden (of aarde) aan den dijk,
d.w.z. dat helpt, baat niet; dat brengt geen turf aan den wal (Harreb. II, 434 b);
eig. dat brengt geen zoden omn den slijk te stutten, die op het punt staat van
door te breken (Gijabr. v. Aemstel, 1288). In de middeleeuwen beteekende soden
setten tegen de glooiing van den dijk aanbrengen ; zoden brengen om den dijk
te stutten, die op 't punt staat van door te breken ; zulke soden werden setsoden
genoemd 1 ). De uitdrukking is in de 17de eeuw aangetroffen bij Vierlingh, 312:
1) Mnl. Wdb. VII, 1005; 1454.
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Zijloyden laeten hens duncken dattet verloren geit is dat zij daeraen hangen
(besteden) ende geene aerde aen den dijck en bringht ; Vondel, Inwydinge van
't Stalthuis t' Amsterdam, vs. 735: Geen koejenujer maeckt de steên en dorpen
rijck : de zeevaert bouwtze, en brengt eerst zoden aen den dijek; Winschooten,
271: Dat en kan geen sooden aan den dijk setten: dat mag niet helpen: dat helpt
soo veel, als een boon in een brouwketel; in W . D . Hooft 's Clucht v. Jan Saly, 7 r:
Al deetmen al syn best met nacht en dagh te spinnen,
't Brenght geen soon anden dijck.
Ook bij Halma, 814 lezen wij: Dat brengt geen zooden aan den dijk,
die winst kan niet verre strekken, c'est un petit profit, cela ne peut aider beaucoup;
bij Sewel, 995: 't Brengt geen zooden aan den dyk ('t brengt geen voordeel aan), it doth not further the business, or it does not profit any thing; zie ook
Tuinman I, 373; Harreb. I, 133 a; Ndl. Wdb. III, 2598; Nkr. VII, 21 Juni p. 6.
De uitdr. is over geheel Noord- en Zuid-Nederland bekend. Zij luidt in het Friesch:
dat bringt gjin seadden oan 'e dyk; oostfri.: dat Smit gên sêdden an de dik; voor
het Zuidnederlandsch zie Joos, 88 ; Schuermans, Bijv . 4 a ; 63 a ; Volkskunde
XI, 160; Waasch Idiot. 174 a; 792 a; Loquela 113.

425. Iemand aan (of op) den dijk zetten (of jagen).
Tuinman I, 316 citeert een oud paard jaagt men aan den dyk, en geeft daarbij
de volgende verklaring : „dit word toegepast op oude afgesloofde en afgeleefde
menschen , die na een langduurigen en getrouwen dienst, wanneer zy niet meer
werken konnen, ondankbaarlyk verstooten en verlaten worden. Dus krygen zij
'S werelds loon. Een jong hoveling word een oud schoveling, en vind zich kaal en
berooit op den dyk gezet'. Thans bedoelt men in het algemeen met deze spreekwijze : iemand uit zijn ambt ontzetten, op stal zetten, de laan uitsturen (naast
de laan uitgaan, aan den dijk gezet worden; o.a. Sjof . 253; Nest. 116) ; de laar
uitmoeten (Sjof. 169), buiten bestaan, in nood brengen; op straat, op de keiei
zetten of smijten 1 ). De oorspronkelijke bet. is iemand die aan een dijk woont ol
„straat'', „aan de deur" zetten, zooals nog blijkt uit Hooft, Ged. II, 244:
Te setten d'Eedlen van haer ampten ; Borghers rijck
Van haer vryheeden oudt : Huysluyden op den dijck;
't Was noyt mijn meening.
Zie ook Jan v. Hout : Zy hebben my myn vleysch en bloet uytgesogen en opten
dyc totten bedelsac gebrocht (Tijdschr. XXIII, 245); Van Moerk. 142; Pers,
303 a; 900 b (op den dijk zetten); Hooft, Brieven I, 125: Op den dijk geraken;
De Brune, Bank. II, 243: Aan den dijk jagen; Pers, 456 b: Op den dijk helpen;
Pers, 216 b: Aan den dijk opsetten; Willem Leevend VI, 375: Ik weet wel, kind,
als wy het zo breed aanleiden, dat wy al lang op den dyk zaten (= op straat
zouden zitten) ; Harreb. T, 133 a; Bergsma, 88: iemand an diek zetten; fri. op

1) Vgl. Jord . 129; Arbeid, 1 Oct. 1913, p. 1, k. 1: Enkelen voerden het woord
met dit gevolg dat enkele timmerlieden op een gniepige manier op de keien zouden worden gesmeten; bij Speenhoff, VII, 77: Op de keien staan.
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'e dyk reitsje, sitte; immen oan 'e dyk lette; vgl. Antw. Idiot. 328: den dam af
zijn, gaan, vliegen, weggezonden zijn, weggezonden worden van zijn ambt, uit
zijnen dienst weggejaagd worden; Eckart, 77 : enen an'n Dik jagen l).

426. Dikke vrienden .
Zeer ,,intiem' met elkander zijn, groote vrienden zijn, vrienden als olifanten 2 ) ; fr . amis comme cochons . Het bijv . naamw . dik beeft hier de bet . van
groot (dat vroeger ook dik beteekende ; vgl. fr. gros) ; zie no . 429. Vgl. het is dik
(aan) tusschen die twee ; Molema, 511 b : dikke kammeraodskes, groote vriendinnen ; 75 a : dikke vrunden; hd . dicke Freunde ; eng . thick friends ; Woeste.
51 b : dicke frónne ; ne dicke fróndskop , waar gewezen wordt op het engelsch they
veere too thick (zu grosse freunde) ; in Zuid-Nederland eveneens bekend blijkens
De Bo, 233 a: zij en zijn geen dikke vrienden; Teirl. 319. Opmerkelijk is het,
dat in de middeleeuwen voorkomt dinne (dunne) vriende, wier vriendschap niet
veel beteekent, dunnetjes is, 3 ). Vgl. Groot zijn met iemand.

427. Door dik en dun gaan (loopen)
wil eigenlijk zeggen : door de modder, het slijk en de plassen gaan, langs vuile,
morsige wegen (Weiland) ; niets ontzien. Met iemand door dik en dun gaan,
iemand volgen, waar hij ook ga; ook in overdrachtelijker zin. In de eigenlijke
beteekenis gebruikt Hooft de uitdr. in zijne Ned. Hist. 370: „De welke (Spanjaarden) , dus gesteurt in 't verweenste huns braveeren, daatlyk op moesten,
zoo gepronkt en uitgestreeken alp zy waaren, om, met die kostele gewaaden door
dik, door dun te slobben". Evenzoo bij Brederoo III, 561, 33: Gelijck twee
dolle Meyren in onbedwongen run Qnmoog'lijck zijn te keeren, maer vlien door
dick en dun. De uitdr. was evenwel reeds in de 16de eeuw bekend, blijkens Everaert
176: Ie comme gheloopen, duer dicke duer dinne . Zie ook Coster, 24 vs . 434;
Spaen, 68; Sewel, 17' vgl. Wander I, 583: durch dick und dünn gehen; he
geiht dur Dicke un Dunne (verfâhrt rucksichtlos, kümmert sich um niemand),
enz.; in het Oostfri.: hê geid ddr dik un dun (durch Morast, Dreck etc. und Wasser; Ten Doornk. Koolm. 1, 296) . De uitdr. bestaat ook in het eng. through
thick and thin en in het deensch (Nyrop, 183). In Zuid-Nederland deur dik en
dun (Anti,. Idiot. 351; Rutten, 51; Schuermans, Bijv. 63 b) naast deur hore en
more; Waasch Idiot. 175 a: deur dik en dun, dik over dun, heg over haag; Teirl.
320: deur dik en deur -dunne ; soms bij dik en bij dunne ; fri .: troch tsjok en tin;
troch doarn en haech.

428. Zich dik maken,
d.w.z. zich boos maken, zwellen van gramschap, vooral in de zegswijze maak
je niet dik (dun is de mode) , dat ook in Zuid-Nederland bekend is ; Harreb . III.
1) Zie Tijdschr. XXXIX, 143. ln Kmz. 339 wordt de uitdr. ook gebezigd van
meeningen : Sluit je aan bij de nieuwe levensbeschouwing die de verouderde v oortbrengingswijze aan den dijk zet..
2) Tuinman I, 248 en Van Eijk III, 21: „Het zgn vrienden als Elefanten. Men
ziet in deze spreekwoordelijke vergelijking op de ligchamelijke gedaante van de genoemde
dieren, en wil er spottender wijze door aanduiden : het zijn zeer groote vrienden".

3) Mnl. Wdb. II, 468.
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46 b; Nest. 54; Antw. ldiot. 351; Waasch Idiot. 175 a; Teirl. 319: hie maakt
hem dikke, hij maakt zich boos ; maar ook : hij is trotsch, opgeblazen. Vgl. dik
doen, gewichtig, vanwaar dikdoenerij (o.a. Mgdh. 197) ; hd. sich dick machen,
pralen ; bij de Bo, 233: Van iets dik zijn, er mede ingenomen zijn, er door gevleid
zijn; mnl. hem vergroten op iet, zich op iets verhef en, grootsch zijn op iets, 17de
eeuw groot zijn op iets. Natuurlijk wil men er mede zeggen: blaas u niet op (het
opzwellen van het gelaat is een teeken, dat iemand boos wordt (vgl. verbolgen,
eig. opgeblazen). Synoniem hiermede is zich groot maken, dat men in de 17de
eeuw aantreft o.a. in Bredero's Moortje, vs. 3220. Vgl. het fr. bouffer de colére;
ndl. barsten van spijt, woede; uit zijn vel springen van woede (zie ald.).
f

429. Er dik inzitten,
d.w.z. welgesteld zijn, veel geld bezitten, goed in de was zitten, gespekt zijn 1 );
eig. gezegd van een schaap, dat dik in de wol zit; vgl. hd. in der ]Volle sitzen
of warm sitzen. Zoo kreeg dik de beteekenis van overvloedig, zeer, in hooge mate
(vgl . hd. etwas dick haben), die vooral in het Noorden van ons land zeer gewoon
is. In Groningen zegt men d'r dik oet wezen, goed af zijn ; 't het 'r dik an, 't dingt
er zeer om ; 'n dik uur, groot uur (vgl . ons dikke vrienden = groote vrienden) ;
enz. Zie Molema, 75; Bergsma, 89; De Bo, 233 (eene dikke ure) en vgl. Ten
Doornkaat Koolman I, 296: hê hed dat dik krágen ; ik heb hum dik in d'lur (ich
Irabe ihn stack in Verdacht); ik kan dat dikke (sehr gut, reichlich) don. De uitdr.
is door geheel Noord- en Zuid-Nederland bekend. In Groningen zegt men : d'r
dik zitten ; in de Zaanstreek spreekt men van een dikmuts (17de eeuw : domoor)
voor een rijkaard (ook in de Beemster), dat te vergelijken is met het Westfri.
diknek (De Vries, 68) ; Drentsch diknakke (Bergsma, 89) ; Haspengouwsch dikhals, ons speknek en het Vlaamsche spek op de ribben hebben (zie Boekenoogen,
150 en Joos, 86); fri. spekkeaper, speknekke. Bij Schuermans, 95 en in Antw.
Idiot . 351 staat opgeteekend : '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 zijnen wol (in de omstreken van Leuven) ; er dikke hebben, rijk zijn . In het Hagelandsch gebruikt men
hiervoor ook er wel in zijn, wel gegoed zijn, wel in zijnen doen zijn; in Antw.
goed in zijnen dons zitten (Antw. Idiot. 365); in het Haspengouwsch: geenen
kou hebben (Rutten, 122) . In het Friesch : 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
(Draaijer, 47 b) naast hij heeft de broek niet kapot; Bergsma, 72: hij scheurt de
broek niet meer, hij zit er goed bij ; he hef de broek niet kapot, hij heeft veel geld.
Ook in het Westphaalsch : ha es dicke drin, er hat viel einzubrocken (Woeste,
51 b) ; in Twente ne dikke rugge hebben. Vgl. ook nog het 17de-eeuwsche grof
van haven, rijk aan goederen (Ndl. Wdb . V , 886) en zie Er warm bijzitten.

430. Bij dit en (bij) dat!
d .w .z . bij God , bij den donder! of eene dergelijke verwensching , die men vermijden wil. Het gebruik van dit en dat in dezen zin is sedert de 17de eeuw bekend.
Zie Ndl. Wdb. III, 2308; 2480, waar o.a. wordt aangehaald Meulemans, Tinion.
Misanthr. 18: Ich sweir bij dit en dat, by desen ende genen, ken wil niet gaen;
1) Taal en Letteren IX, 126.
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w. Leevend VI, 273: Waerom dit en die schryf je niet, waer je bent? Een hiervan gevormd bijv. naamw. komt in de 18de eeuw voor in Sara Burgerhart, 274:
Dat zal wel beter voor ons uitkomen, dan dat dit en dats hargueeren ; zoo ook
Nest. 11: Wat zou die ditendatschë loeder zich verbeelden t Vgl. verder wat
dit en dat!, voor den drommel! M. de Br. 61 : Toen viel ze uit: zoo vuile dit en
dat, slet, stinkende dief, ben je daar pas! 1 )
-

-

431. Ditje en datje.
In de uitdr. hij heeft altijd een ditje (of) een datje, d.w.z. altijd heeft hij
de eene of andere aanmerking, nu eens dit en dan weer dat. In de middeleeuwen
kwam een dat in den zin van eene aanmerking voor (Mnl. Wdb. II , 79) ; ook in
de Prov . Seriosa, 33 : Niemant en is sonder dat ; bij Hooft , Brieven, 368 lezen
wij : Hoe gaa ik het aan ? luchtgediert, landtgediert, U . E . weet er een dat op.
In de Klucht van de Pas quil -maecker, 9.
'k Meen als de Studentén kans sien, datse ons oock altemets spuls genoegh
maeken;
En dan wetense noch altfijt een ditjen of een datjen ; de Joffers hebben 't altfijt
gedaen:
d Ten is wat viesjes, d' ander wat trotsjes, de darde will niet aenleggen, enz.
Zie verder Harreb. III, 154 b; Ppl. 88: Hij had er geen dit en geen datje (niet
het minste) last van ; De Jager, Verscheidenheden, 131; Lat. Versch . 141; Ndl
Wdb. III, 2308 en vgl. het fri. disten en datten, ditsjes en daasjes, kleinigheden
van allerlei soort ; dêr is in dat San, er hapert iets aan ; ditten en datten, wissewasjes; oostfri.: ditjes datjes; in Groningen disten en datten, praatjes, aanmerkingen, voorwaarden, bedenkingen (Molema, 76); Woeste, 63 b i. v. dütken
'nen datten, 't is altijd te kort
en Antw. Idiot. 331: 't Is altijd 'nen ditten
of te lang, 't is nooit goed; 354: 't Is altijd een ditjen met (of en) 'en datje; De
Bo, 230 a: didden en dalden; diddekes en daddelces, ditjes en datjes; Waasah
Idiot. 176 a: t is altijd een ditje met een datje; Teirl. 322; eng. a conversation
about this or that 2 ).
;

me(t)

432. Een harde dobbel.
In de uitdrukking hij zal een haarden (of kwaden) dobbel hebben, hij zal het
hard te verantwoorden. hebben, het is te vreezen, dat hij (voor de ziekte, in
den strijd, enz.) bezwijken zal. Ontleend aan het dobbelspel, zoodat de uitdr.
eigenlijk wil zeggen : hij heeft veel kans van mis te dobbelen, hij zal veel moeite
hebben het te winnen, hij zal tegen twaalf oogen dobbelen; vgl. het mnl. dobbel,
in den zin van dobbelspel (Mnl. Wdb. II , 218) . In de 17de eeuw komt de uitdr.
1) Voor dergelijke uitdrr. in het hd. zie Deutsche Wortforschung X, 159 vlgg..
In het Ndl. Wdb.. III, 2309 wordt toegegeven, dat we in dit znw. dat het zelfst.
gebruikt aanw. vnw. kunnen zien, doch tevens aan de mogelijkheid gedacht, dat we hier
met een ander woord te doen hebben, dat aan het fr. dartre ontleend zou kunnen zijn..
Waarschijnlijk is dat niet, daar dat reeds bij ons in de 14de eeuw voorkomt, en de oudste
plaats van het fr. dartre dagteekernt uit de 15de eeuw (aerie).
2)

STOETT , Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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voor in Snorp. 33: Heytse een qua dobbel gehadt, of heytse gien geit om te
betalen; II, 20: Hy moet een quae dobbel ghehadt hebben; zie verder bij Halrna,
113: Eenen - quaaden dobbel hebben, perdre au jeu, avoir du malheur au
jeu; bij Sewel, 178: Als hy maar eens een kwaade dobbel krygt,
if he once comes off a looser. Beide woordenboeksehrijvers vatten de spreekwijze
op in den letterlijken zin van verliezen (in het dobbelspel) ; thans vatten wij haar
uitsluitend figuurlijk op. In de Zaanstreek en elders hoort men : 't Zal een zware,
harde dobber zijn, in denzelfden zin van : het zal er om spannen, het is zeer de
vraag of het goed zal gaan (Boekenoogen, 153-154), waarbij aan een schip
kan gedacht worden, dat in den storm op de baren dobbert. Vgl. Handelsblad
9 Sept. 1914 p. 2, k. 2 (avondbl.) : Als het Engelsche expeditiecorps in Frankrijk op dezelfde zakelijke wijze te werk gaat als de 3000 man te Ostende, dan
zullen de Duitsche troepen een harden dobber hebben ; Het Volk, 1 Juli 1914,
p. 2, k. 4: Loopen zij in hun vol getal over naar den man der concentratie, dan
zullen wij een heden dobber hebben ; 24 Juni 1914, p . 2, k . 1 : Maar het voorstel
zou in ieder geval een harden dobber hebben gehad. In Friesland : hy dobbelt
er om en hy scil in hirde dobbel (ook dobber) ha; vgl. ook Molema, 512: 't zet
d'r om dobbeln, 't zal er om dingen, 't kan evengoed niet als wel gelukken;
Bergsma, 90 : de kerel is doodmin ; hij krig 'r 'n dobbel an ; Opprel , 52 a : der zet
en kwajen dobbel over loope, het zal verkeerd uitkomen ; Harreb . I , 138 a.

433. Doe wel en zie niet om,
doe wel zonder op de gevolgen van uwe daad te letten, zonder lof of dank daarvoor af te wachten; Ndl. Wdb. X, 819. In de 17de eeuw bekend, daar Piet Hein
deze woorden tot spreuk had gekozen ; vgl . fr. fais ce que dois, advienne que
pourra; hd . tue recht und schau nicht um; eng. do welt and fear not. 1 )

434.

Een doekje voor het bloeden,

d.w.z. een uitvlucht, een verzinsel; eigenlijk een doekje, dat eene wonde bedekt,
zoodat deze niet gezien wordt, en het er uitvloeiende bloed haar niet verraadt;
bij overdracht een uitvlucht, een voorwendsel, om iets, dat minder goed is,
of dat men niet wil weten, te verbergen ; ook een voorwendsel, waarmede men
iemand paait. Bij Campen staat de uitdrukking opgeteekend, bl. 82: tIs mer
een doeckyyen voor 't bloeden. Vgl. verder Sewel, 178: 't Is een doekje voor
't bloeden, it is but a meer pretence; Halma, 114: Dat is maar een doekje
voor 't bloeden, dat is maar eene, slegte verschooning, ce n'est qu'une excuse
frivole, dat in de 18de eeuw ook een kakkerlakje genoemd werd . In de literatuur
vond ik de uitdr. opgeteekend in Bank. II, 417 ; Pers, 420 b ; Smetius, 24:
Doecxken voor het bloeyen ; verder bij V . Effen, Spect . V I , 215 en Langendijk,

Spirghel d. V. Koopt. v. 85: Tuinman I, 200; Ndl. Wdb. II, 2880; III, 2688;
Harreborrée I, 139 en vgl. de hd. uitdr.: er nimmt sich ein Tüchelchen vor, er
findet leicht einen Ausweg oder Vorwand zur Umgehung des Geselzes (taander
IV, 1356). Ook in liet oostfri. zegt men : dat is man 'n dokje för 't ferblöden
(Dirksen I, 22); fri. in doekje for 't blied^n; Aniw. Idiot. 255: doekskens veur

't bloeien.
1) Laurillard vraagt of we voor den oorsprong deler spreuk moeten denken aan
Luc. IX, 62 of Fil. 1I1 . 14. Ook acht hij verband niet (^Pn . XIX : 17 -- 26 biet onmogelijk.
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435. Er geen doekjes om winden,
d.w.z. iets niet zoeken te bewimpelen, of verbergen, gelijk men wel een doekje
om een vinger, of iets dergelijks, doet (Tuinman I, 200) ; dus eig . het zeer niet
zoeken te verbergen ; vgl . mnl . sijn seer ommesluen, zijn zeer verbloemen, maskeeren ; sonder ommeslach , onbewimpeld . Eene in de middeleeuwen reeds vrij
gewone uitdr.. , die wij o.a. aantreffen in den Rein . II , 4194: Een loghen so
bewimpelen met doeken, die hi daer om wint, dat mense voor die waerheit mint;
vgl. ook Mart. III, 47 : Sonder valsc van doeken (zie Mn l . Wdb. II , 229) . Bij
Campen, 30 lezen wij : Hy en windt der niet omme ; bij Sartorius 1, 1, 74 : Sonder
doecxkens om te winden, • slecht en recht, hoc est, apenlus et clarius, sine
omni involucro. Zie verder Asselijn, Jan Kl. vs. 38 ; Van Moerk. 499 ; Episcopius,
Predic. 406 b; Willem Leevend V, 209; Tuinman 1, 200; V. Janus, 313; III,
37; de bij Harrebomée I, 140 a en III, 163 -164 opgegeven schrijvers en Ndl.
Wdb. TII, 2688; vgl. het oostfri.: hê windt d'er gên dokjes um; fri.: hy wynt der
gjin doekjes om ; Schuermans . Bijij . 65 a : om iets doekskens doen ; en Antw . Idiot.
358: er geen doskskens om winden (of doen) ; in 't Waasch Idiot. 178 b: er geen
doekskens aan doen, iets onbewimpeld zeggen ; geen blauwe doekskens aan iets
doen (zie ook Ndl. Wdb. III, 2688) ; Teirl. 330: iet in doekskes doen, iets bewimpelen ; er (geen) doekskes om wenden of en doen ; in Limb . ergens doekjes omdraaien

('t Daghet XII, 112) .

436. Het doel heiligt de middelen,
d.i. ter bereiking van een goed doel mag men ook slechte middelen, indien het
niet anders mogelijk is, gebruiken. Deze theorie zal wel zoo oud zijn als de
wereld, al wordt ook door velen gemeend, dat zij openlijk het eerst door de
Jezuieten is verkondigd, ter verdediging van den tirannenmoord 1 ). Waarschijnlijk is deze meening, dat men den oorsprong dezer zegswijze bij de Jezuieten
moet zoeken, het eerst ontstaan door de geschriften van Pascal, een fellen tegenstander dier orde, die in zijne Lettres Provinciales no . 7 , een Jezuiet laat zeggen:
nous corrigeons te vice du moyen par la pureté de la fin, wellicht denkende aan
de woorden van den pater Jezuiet Busenbaum, die in zijne Medulla theologiae
moralis, anno 1650, lib. IV, cap. 3. deel VII, art. II § 3 zegt: cum finis est
licitus, etiam media sunt licita, waarbij deze evenwel uitdrukkelijk slechte middelen uitsluit. Eerder zal men den oorsprong van dit gezegde kunnen zoeken
in de woorden van Thomas Hobbe, (1588-1679), die in zijn geschrift De Cive,
I, 8 zegt : Quoniam autem jus ad finem frustra habet, cui jus ad media necessaria
denegatur, consequens est, cum unusquisque se conservandi jus habeat, ut
unusquisque jus etiam habeat utendi omnibus mediis et agendi omnem actionem,
sine qua conservare se non potest (Buchmann, 422) .

1) Inderdaad heeft een beroemd Jezuiet Mariana in een geschrift De rege el regis
inslilutione (1599) den tirannenmoord verdedigd, doch dit geschrift is, evenals de Theologia moralis van Busenbaum, waarin de vorstenmoord in bescherming genomen werd,
door de Jezuietenorde openlijk verloochend. Zie Dr. P. J. Blok, De Jezuieten, bl. 3637; J. H. Maronier, De orde der Jezuieten, bl. 192 vlgg.; Ned. Specl. 1900, bl. 171;
187; Wetzer und Welte's Kirchenlexikon VI, 1374 vlgg. In Zeitschr. für D. Worif. X,
231 wordt Macchiavelli als eerste verkondiger dezer theorie vermeld.
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437. Van doen hebben,
d.i. noodig hebben, van noode hebben; de zegswijze is ontstaan door samensmelting van te doen hebben (mnl. te doene hebben) en van node hebben 1 ), die
beide beteekenen noodig hebben . Zij is sedert de 16de eeuw bekend ; in de 17de
eeuw ontstond er naast van doen zijn. Zie Ndl. Wdb. III, 2706 en vgl. fri. fen
dwaen harvwe .

438. In goeden doen zijn,
d.i. gefortuneerd zijn, het goed kunnen doen, goed bij de planken kunnen. Het
znw. doen kan hier de beteekenis hebben van zaak, bedrijf, gedoente, zuidndl.
doening, zaak, winkel, zoodat de uitdr. eig. wil zeggen : hij heeft een goede zaak;
vandaar : hij vaart wel, zit er goed bij . Of moeten we aan doen de beteckenis
toekennen van toestand (vgl. het oude doen) , waarin het in de middeleeuwen
reeds voorkwam ? Sedert de 17de eeuw is de zegswijze bekend ; zie Hooft, Ned.
Hist. 221: Verscheyde luyden van goeden doene werden'er uit al hun welvaaren
geworpen; Tuinman I, 303: Hy is in goeden doene, dat is, zyn handel en bedryf
is gelukkig, hy vaart wel, hy is goeder dingen; Halma, 114: Hij zit in goed
doen, il est fort bien dans ses affaires: son négoce va fort bien. Ook in het Antw.
Idiot. 361: In 'nen Boeien doen zijn, welvarend zijn, goede zaken maken; bij
Tuerlinckx, 124: Goed in zijnen doen zijn, in welvaart verkeeien.

439. Al doende leert men,
d.w.z. door iets dikwijls en herhaald te doen krijgt men er den slag van beet,
krijgt men er vaardigheid in. Sedert de 16de eeuw komt deze zegswijze voor; zie
Servilius, 30: Al doende leer&men. Allenskens leert den hont leer eten; Campen,
131: Al doende leert men; II. de Luyere, 34: Maer al doende moet men leeren;
Kluchtspel II , 167: Aldoende soo liertmen; De Brune, 61; Tuinman 1, 173;
Harreb. 1, 17.

440. Een doerak.
Dit scheldwoord dat gebezigd wordt in den zin van gemeene kerel, deugniet,
schavuit, loeder, sallepatter (zie Sjof. 169, 200), salamander (Sjor. 270), of
van een vrouw gezegd : gemeen kreng, wijf, is ontleend aan het Russische doerak,
domoor, dwaas 2 ) . Eerst in deze eeuw is het aangetroffen o.a. in Jord. 42 ; 139
en Het Volk, 5 Maart 1913, 2e bl. kol. 1: Fuile doerak! Dat sa je nou's nies, glad
sitte. Me cente sa-je-me-geefe! Zandstr. 54 ; 66 ; 76 (tegen een meid : Malle doerak,
drink eris uit, en la' we gaan tippele) ; 94;N Nest. 75: Hier, ouwe doerak! (tegen
een dronken kerel) ; Ppl. 33 : Ze zal me hoore,.... zoo'n doerak.... zoo'n dierazie;
34 : kreng-kreng-doerak! ; Land!. 200 ; 169: Leelijke doerak, 't is jouw schuld;
102: Vuile doerak; 110: Kom mee, snauwde nie nijdig, omdat die doeraks (veldwachters) 'm aldoor in onrust hielden. ; Falkl. V , 52 : Ze had 'm 't leven zuur
genoeg gemaakt. 't Was 'n doerak ; Sjof. 215: 'k Heb al saggerijn genoeg van
1)

2)

Zie Noord en Zuid II, 326-333; Tijdschrift XVII, 168; Ndl. W.4b. VI, 221.
Franck—v. Wijk, 838; Ndl. Wdb. III, 2738; Nov XXIX, 38, `260; LXI, 445.
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je opgevrete , luie doerak! Jord. II , 276 ; 278 ; 319 ; 463 (doerak-wijven) ; Twee
W. B. 12: Docràk, kom niet beneden of ik zal je de beenen breken; Nkr. IV,
3 Juli p. 2: Heb je je door de vuile parlementairen laten omkoopen, vuile
doerak? Schakels, 121: 'k Heb 'm betrapt met de meid, de doerak; bl. 122:
Ze (de meid) kon 't (stuk vleesch) nie-eens op, de doerak; De Vries, 68: doerak,
deugniet ; Bergsma, 92 : doerjak, wildzang : een doerjak van een wicht 1 ) ; Draaijer,
9: durak, lichtekooi; Koster Henke, 14: „Doerak, deugniet. Wat dee ze zich
aan zoo'n doerak te vergooien"; Kalu. II, 172; 183.

441. Een dofje,
d .w .z. een buitenkansje ; eig. een slag (vgl. Zuidndl. doef, doef; fri. dof), zooals
blijkt uit W. v. Gecken, 86:
Yder een moet stille swygen
Voor die grooten edel-man
Of sy souden dofjes krijgen
Met de vuyst of met de kan.
Uit deze bet. slag is die van „buitenkansje" voortgevloeid, evenals bij een
bof (no. 279) en een tref; hd. ein Treffer; eng. a hit. Sedert de 17de eeuw had
dofje die beteekenis, zooals blijkt uit Oudemans II, 99; Ndl. Wdb. III, 2741;
zie ook Halma, 115: Dofje, voordeel, winst ; Taal- en Letterbode IV, 5 ; Frequ.
I, 65 ; Molema, 81 b : doffel, vuistslag, stoot, duw ; doffie(n) , buitenkansje,
gelukje, vetje ; het fri .: dofk(e) (een som geld) naast een dof, een duw ; het
Hagelandsch bof, som gelds (Tuerlinckx, 89), in welken zin ook bom bekend
is. Zie Bij den roes.

442. Te dom (o, f te stom) om voor den duivel te dansen,
d .w .z . zeer dom zijn ; vgl . Harreb . I , 142: Hij is te dom om voor den duivel
te dansen; in Kmz. 335; 356 en Nest. 24: Te stom om voor den duivel te dansen;
Het Volk, 8 Dec. 1913, p. 1 k, 2: De parvenu, zelf vaak te dom om voor den
duivel te dansen, moet in al zijn uitingen het bewijs leveren dat hij een nietsnut
is ; Molema , 83 ; fri . to dom om foar de divel to dounsjen . Evenzoo in Zuid-Nederland; zie o.a. Antw. Idiot. 362.

443. Daar gaat een dominé voorbij.
Deze zegswijze wordt gebruikt, wanneer in een gezelschap plotseling allen
zwijgen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de uitdr. hieraan haar ontstaan te danken,
dat men in een gezelschap uit vrees voor de berisping of de terechtwijzing van
een predikant of den kerkeraad bij een danspartij , een duivelsche zonde, plotseling ophield, bij de waarschuwing dat er een dominé of een ouderling voorbijging. Gekscherender wijze wordt dit nu ook gezegd, wanneer te midden van
een druk gesprek een plotselinge en onverwachte stilte heerscht, alsof er onverwacht een predikant langs de deur ging, die over het een of ander onvertogen
woord, dat hij kon hooren, de aanwezigen zou kunnen onderhouden. Vgl. o.a.
Mgdh. 201: Als het lawaai even ophoudt, beweert meneer Gorissen dat er 'n
1) Voor den uitgang vgl. schobbejak, vuilak, zwijnjak.
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zeggen! Zie ook bl. 54. Ook hoort men o.a. in Groningen: Doar wi 'k duvel
(ook donder) op zeggen = de stellige verzekering geven, ja zweren, dat het
gebeurt (Molema, 94 a). Syn. Ergens schele mie op zeggen (zie Ppl. 185: Nou
daar kan u wel schele-mie op zegge) . Vgl. hd. darauf können sie Gift nehmen,

dasz ich das nicht tue.

447. Donderjagen,
d.i. zaniken, zeuren, vervelend zijn, donderen 1 ), vanwaar het znw. gedonderjaag,
gedonder, gezanik, gezeur. Vgl. Kmz. 83: Leg niet te donderjagen; Lvl. 309;
Dsch. 190; Nest. 117; 73: Zit nu maar niet te donderjagen; Boefje, 168: Dat
eeuwige gedonderjaag ; Kmz . 298: Dat geeft allemaal nutteloos gedonderjaag.
Synoniemen zijn ouwehoeren (Mgdh. 300 ; Lvl. 53 ; 239 ; Nachtkr. 101; Dsch. 162)
waarnaast geouwehoer (Kmz. 182) ; ouwewijven (Ppl. 141) ; klepzeiken (Lvl. 311;
Sjof. 212) ; neukepitten (Diamst. 381) ; hannessen (Lvl. 109) ; kloothannessen
in D.H.L. 3) ; kletshannessen (Lvl. 10) ; lulhannessen (Ppl. 113) ; gehannes
(in Dukro, 108; Nkr. 1, 17 Nov. p. 2); geneuk (Kmz. 363; D.H.L. 5 ; Diamst.
131); geklaphannes (Ppl. 62); mieren (Sjof. 142), waarnaast gemier (o.a. Nkr.
V II , 1 Febr. p. 4; 8 Febr. p. 8) ; lazeren, lazersteenen (zie no. 197) , gemier
(in Nw. School, VIII, 4) ; Molema, 213: koanebroaden, keeskouen, koale gezichten;
Opprel, 62: kanebraije, syn. van kalegezichte (ook bij Boekenoogen, 390).

448. Om den (dooden) dood niet.
Gewoonlijk verbonden met het ww. willen in den zin van volstrekt niet, in
geen geval, al moest men er anders ook om sterven; zie Tuinman II, 236: Hij
wil dat om den dood niet laten (of doen). „Dit drukt uit eene zeer groote onverzettelykheid, om iets te doen. 't Is dan te zeggen, hy wil dat niet nalaten, al zou
het hem 't leven kosten". Vgl. Breughel, Boccat. 160 b: Waerom ick hem om de
doot sulcken overdaedt niet en soude willen doen; Paffenr. 74: Om mijn dood
niet; Van Effen, Spectator VI, 110: Onze Pater, die om de dood niet hebben wil,
dat ik myn neus in den Bybel steek; IX, 131: Hy maakte 't hem zo bang, dat
hem 't zweet aan alle kanten uitbrak; hoewel de ander het om de dood niet op
wou geven ; W. Leevend I , 88 : Ik zat zonder Bril te leezen ; want ik hou om de
dood niet van brillen; Sjof. 249: Vraag-ie nou is 't zoo lollig? .... om de dood
niet. Zie ook het Ndl. Wdb. X, 137; 140; III, 2832 en vgl. het fri.: om 'e dead
net!; gron.: om de dood nijt (Molema, 83 b); Westph.: innen dod nitt (Woeste,
53 b). Syn. om den hooi niet (in W. Leev. VIII, 28); om den donder (Nest. 8;
P.K. 92), bliksem, duivel, hond niet (Molema, 83); in Zuid-Nederland : veur

de dood niet.

449. Zoo dood als een pier,
d .w .z . voor goed , geheel en al dood ; eig . zoo dood als een pier, een aardworm,
die slap aan den haak van een hengel hangt. In Vlaanderen zegt men volgens
Joos, 14: dood als een pier,. een musch, een muis, een kieken; Antw. Idiot. 366:
zoo dood as 'ne pier, als 'ne steen; in hd. dialecten vindt men volgens Wander,
IV, 1252: so dáud as 'n Hucke (Kröte, huckedc ud) ; so daud as 'n Méus; todt
1) Vgl. bliksemjacht (Hooft, Ged. I, 292) = bliksemen.
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wie eiree Sode ; lid . mausetot ; in het Engelsch : as dead as herring , mutton, ditch water, a doornail, a smelt, enz. ; in het Friesch : so dea as in loarte (drol), as in
pier. De uitdr. dateert uit de 17de eeuw; zie Gew. Weuw. II, 48: 't Kind is dood
als een Pier ; zie verder Langendijk, Wederz . Huw . bedrog, 827 ; Tuinman II,
235; Sewel, 637; Halma, 503; P.K. 79; Boekenoogen, 747: hij is pier of pierdood 1 ); bij Querido, Jord. 298 wordt pierelemortes gevonden in den zin van het
znw. dood. In 't Oostfri . so dód as 'n pogge (kikvorsch) of poggedod.

450. Op iets dood blijven

(of) vallen,

in de uitdr. hij blijft of valt dood op een halven cent, d.w.z. „hij io door en door
gierig ; om een halven cent zou hij een koop laten varen, van een onderneming
afzien (V . Date) ; hij ging liever dood dan een halven cent op te offeren . Bij Van
Effen, Spectator XII, 58 lezen wij : Zo een lafhartig gedrag van luiden, die in
het dingen, op een duit zouden dood blyven, kan nergens anders uit spruiten,
zal men zeggen, dan uit een verfoeilyke gierigheid. Synoniem hiermede is de bij
Campen, 54 voorkomende uitdr. hy solde wel op een luys doot blyven, ook vermeld
door Sartorius II, 9, 80 en III, 8, 39: Hy blyft op een luys doot, de iis, qui pauperum modo tenuiter vicitant ; Brederoo I, 224, 322 ; De Brune, 467 ; Tuinman
I, 168; II, 114; Ghetto 2 . 23: Hij is betoegh (rijk) , maar ie valt dood op een halvie;
in Nest, 74: Ik moet op een halve roode cent doodblijven. In Zuid-Nederland
zegt men op een oordje, veur 'ne(n) (halve) cent dood blijven (De Cock 1 , 302-303;
Waasch Idiot. 790 ; Claes, 45 ; Antw. Idiot. 366) en spreekt men van een oordjedood, gierigaard (Volkskunde XV, 146) ; in het Hagelandsch : oep i negemiinnke
(een duit) doeëd blijve (Tuerlinckx, 410 ; Volkskunde, XV , 176) ; nd . dá blieuw
op em Penneng düd (Eckart, 403); fri. hy falt dea op in stur (stuiver).

451. Ik mag dood vallen (of ik val dood) als ... .
Eene sterke verzekering der waarheid van hetgeen men beweert (zie o .a . Lev.
B . 191; Sjof. 219) ; eveneens in Zuid-Nederland bekend , waar enen ook zegt:
ik wil eeuwig branden, als hetgeen ik beweer niet waar is. In Noord-Holland:
ik laat me teren (Boekenoogen, 1 363 ) ; in de 17de eeuw : ik laat me wippen, als
(Gew. Weuw. III , 80) ; in de 18de 'eeuw : ik wil me laten kortooren (Halma, 284) ;
hd . ich will Matz (of Hans) beiszen ; du solist mich einen Schelm heisten ; ich will
des Todes sein, wenn; eng. may I die of I'll be shot, hanged f; I may drop down
dead, ij' (Prick) ; fri. ik mei dea del falle as.
Vgl . nog het lat . pereo ; mnl . van Gode moetic hebben ondanck ; up een rat
doet mi legghen eest niet waer; oft ic't late. dat ic riese; condijs mi dies vroet ghemaken, ic wille dat ghi mi Hughe heet; ic leghs minen hals teghen den dinen, dat;
ic wille mijn kele windewait en es die coninc niet hier bi; ndl. mijn kop er af, er
den hals onder verzetten (Ndl. Wdb . V , 1655) ; je mag me kielhalen ; God mag
me straffen ; mag mie de bok steuten (Molema, 505 b) ; ik laat me rekken (van hier
tot Rome) ; 'k laat me ophangen (fr. je veux être pendu), me kappen, mijn kop
1) In Taal en Letteren IX, 224 wordt de uitdr, ten onrechte in verband gebracht
met het lied van Pierlala, daar deze een half uur na de begrafenis weer uit de kist kroop
en dus niet dood was (Willems, Oude V laemsche Liederen, 300) .
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voor mijn voeten, 'k laat me kisten, villen (Brederoo II, 100, 2465: Vildtme, doen
ick het weer); 'k wil verzinken, verdonderen, creveeren, crepeeren, barsten, 'k wil
verdoemd zijn, 'k wil (eeuwig gloeiende) verdoemd zijn, de duivels mogen mij oppakken, Ons lieve Heer mag mij rollebollen in 'n papieren zak, als 't niet waar is ( Waasch
Idiot . 823 b) ; ik mag verdaard zijn ; 'k wou dat dit brood in mijn keel bleef steken
(hd. dass mir das Brot im Halse stecken bleibe; fr, que ce morceau de pain m'étrangle), 'k wil da'k vergif dronk, een koolken op iets dorren inslikken ('t Daghet XIII,
48), enz. Zie vooral De Cockl, 105 vlgg.; Schrader, 302.

452. De dood in den pot,
Men zegt dit van eene plaats of een gezelschap, waar men zich gruwelijk
verveelt, omdat het er zoo stil en doodsch is ; ook als een tak van handel, wetenschap of kunst niet bloeit. Volgens Zeeman, 159 en Laurillard, 41 moet de oorsprong dezer zegswijze gezocht worden in het bijbelverhaal, dat men vindt opgeteekend in 2 Kon. 4: 39-41: Ende het geschiedde als zy aten van dat moes,
dat zy riepen, ende seyden, Man Godts, de doot is in de pot, ende konden 't
niet eten 1 ). Vgl. Bank. II, 21; Janus, 153; Harreb. I, 145 a; Nkr. VI, 22 Juni
p. 6; IX, 27 Maart p. 5; Telegraaf 22 Mei 1918 (A) p. 2, k. 4: In de Nederlandsche schilderkunst is het de dood in de pot.

453. Hij ziet er uit als de dood van Ieperen .
„Dat wil zeggen : het is een zeer mager en vervallen persoon . Dat spreekwoord zou zijnen oorsprong verschuldigd zijn aan eene in de tot het koningrijk
Belgie behoorende West-Vlaamsche stad Yperen gewoed hebbende pest, die
aanleiding gaf tot den gepersonificeerden dood , in al zijne afschuwelijkheid.
Dat was de dood van Yperen, die thans alleen in zijne volgelingen bestaat" 2 ).
Met het oog op de nederd. uitdrukking he süt ut as de Dod van Lübeck (zie Eckart,
27) komt het mij waarschijnlijker voor, dat we moeten denken aan eene schildering van een doodendans, waaraan zeker deze nederduitsche uitdr . haar ontstaan
te danken heeft; in Lübeck immers treft men eene dergelijke voorstelling aan.
Wellicht heeft er ook eene bestaan te Ieperen, wat niet onwaarschijnlijk is, daar
zij in vele plaatsen van West-Europa gevonden worden of werden 3), en bewaart
deze spreekwijze eene herinnering daaraan. Zie Dr. W. Seelmann in het Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung XVII en XXI ; Noord en
Zuid XVI, 1 vlgg, en vgl. de uitdr.: hij ziet er uit als een geschilderde dood (Harrebomée 1, 145 b) of als de geletterde dood (o.a. in Jong. 15 ; Ndl. Wdb. III, 2836)
of de geletterde dood staat hem in 't aanzicht (in C . Wildsch . III , 23) . Steun vindt
deze verklaring in de uitdr. aussehen wie der Tod von Basel, in welke stad ook
eene muurschildering (van Holbein) van een doodendans bestond. In Duitschland, Nederland en ook in Belgie 4 ) is deze zegswijze bekend ; vgl . hd . aussehen
-

1) In Taal en Letteren IX, 206 wordt gedacht aan den dood op het ganzebord.
2) Harrebomeé I, 145 en De Jager, Archief IV, 39-40.
3) Te Yperen hangt in het Belfort eene klok van 1683, waarop een stuk van een doodendans voorkomt (A. van den Peereboom, Ypriana, I, 75). Ook te Gent bevindt zich
een dergelijke klok.
4) Zie Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 1889, 145: 't Is lijk de dood
van Iper, hij is doodbleek; en Antw. Idiot. 363; Waasch Idiot. 182 b; Teirl. 340.
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wie der Tod von Ypern 1 ) naast er sieht aus wie der Dresdner Todtentanz; wie
der Tod im Basler Todtentanz ; der Tod von Forchem (Forchheim) ; in het oostfri.:
hê sücht ut as de dód fan Ypern. In het Friesch kent men hy is dea fen Iperen in
den zin van hij is bibberkoud, dat herinnert aan de uitdr. „hij is zoo koud als
de dood van Yperen" . Voor de behandelde spreekwijze zegt men aldaar : hy
sjucht er dt as de dead dp it goezebrief ('t ganzenbord) maar ook as de dead fen
Iperen; in Deventer spreekt men van de dood van Pilo voor een bleek, mager
persoon (Draaijer, 130) , wellicht hetzelfde als het in Leeuwarden bekende „dood
van Piro" (Pierrot uit de Jan-Klaassenkast ? 2 ) .
Voor den oorspr. der uitdr. te denken aan de zwarte pest, die in 1349 ook
te Ieperen woedde, komt me niet raadzaam voor, daar deze over geheel WestEuropa verschrikkelijk heerschte erg niet alleen in die plaats. En aan de muurschilderingen te denken, die tusschen 1872 en 1881 in de groote zaal van de Halle
als herinnering aan die pest door Fred. Pauwels zijn aangebracht, is evenmin
mogelijk, daar de uitdrukking reeds voor dien tijd bestond.

454. De een zijn dood is de ander zijn brood,
de dood van den een bezorgt een ander een middel van bestaan. doordat hij in
diens plaats komt; ook wel in algemeener zin, dat men dikwijls voordeel trekt
uit het nadeel van een ander; vgl. lat. lucrum sine alterius'damno fieri non potest.;
De Brune, 379: 't Verderf van d'een, als nu en dan, ist rijzen yan een ander
man. De zegswijze dateert uit de 16de eeuw ; vgl. Trou m. Blycken, bi. 9 : Des
eens doot is dikwils des anders vrame (voordeel) ; Tuinman I, 114: Des eenen
dood, is des anderen brood, door 't afsterven van den eenen, verkrijgt de andere
levensmiddelen , door erfenis, door amptvolging, enz . ; II, 15Q ; Sewel, 181:

De een zyn dood is de ander zyn brood, rene's death is another's bread;
Ndl. Wdb. III, 2833; Arbeid, 24 Sept. 1913, p. 2, k. 1; Schuermans, 81 b; Waasch
Idiot. 182 b; De Bo, 190 b; Antw. Idiot. 304; 1654; Rutten, 41 b; Teirl. 340:
iemands dood es iemands brood ; fri .: de iene syn skea (schade) is d'oare syn brea.
Ook in het hd . de . zwe . en eng . komt de zegswijze voor . Zie Wander IV , 1235:
de ên sin DSd is de anner sin Brot (Eckart, 525; Dirksen II, 20); des einen Tod
des andérn Brot; eng. what is one man's meat, is another man's poison (niet alles
is voor allen hetzelfde) naast one man's breath is another man's death.

455. Als de dood zijn voor,
ook zoo bang als de dood zijn voor, zeer bang zijn voor, eig . wel zon bang als
voor den dood zijn voor; zie Ndl. Wdb. III, 1830. In de 18de eeuw komt de zegswijze voor in W. Leevend IV, 92: Die zelfde meid is zo bang als de dood van
een groote vlieg . Ook alleen als de dood zijn, bang, verlegen zijn ; o .a. in Sjof. 244:
Wat was ze toch bang voor die vent, hè ? Ze was as de dood voor 'm . Het tegengestelde is doodelijk van iets of iema-i^l zijn, dol op iets of iemand zijn, eig doodelijk

verliefd zijn.
1) Wander I, 201-202.
2) In Dieven p . leest men bi. 140: ,,'t Zal me benieuwen" , zuchtte ik met 'n stem
als de dood van leperen.
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456. Een doodeter (-vreter

1)

.

„Dit zegt men van ymand, die behalven te eeten, niets meer verricht,
dan of hy dood ware, en enkel ballast. Zo zend men ymand die 't verkorven
heeft, en daarom van alle bedieningen en wedden ontbloot is, uit Indien wel
met de schepen voor doodeeter naar huis" . Zie Tuinman, 1, 146 en vgl. Winschooten, 9: Apoincté, een Frans woord, beteekend soo veel als een, die te scheep
niet te doen heeft, als eeten en drinken : dog verscheeld van een voluntair, of
vrijwillige, daar in, dat den staat eeven wel voor hem het maand, en kostgeld,
betaald . Waar van daan : hij vaart voor apoincte, dat is voor dood eeter ; bl . 83:
loopen met kakhielen, loopen als een schobberd, en voor doodeeter. Halma, • 309
leg
evenwel verklaart „doodeeter" als legger, waker op een schip ; voorlegger
vaaren, voor doodeeter vaaren, n'avoir sur un vaisseau d'autre emploi
que celui de garde-vaisseau ; Sewel, 182 door : an old jade that can 't work any
more, dus een oud paard (vgl. Halma, 559: Schanslooper, z, m. doodeeter, schansknol; Esopet, Spaansche Genet, 5: Tot loon van mijne wonden, slagen en verminkte leden in het oorelog ontfangen, ben ik aan den dijk gejaagd en moet als
een doodeeter buiten het hof langs de weg aasen) . De eigenlijke beteekenis zal
wel zijn : iemand die niets doet en wiens eenige werkzaamheid bestaat in eten,
zoodat hij niet sterft tengevolge van zwaren arbeid ; iemand die zoo lang eet (en
niets verdient) totdat hij dood gaat; vgl. het oostfri. ww. dódfóren, bis an den
Tod unterhalten, den lebenslánglichen Unterhalt gewáhren; Ten Doornk.
Koolm. I, 305 a 2 ) . Het woord komt in de 17de eeuw voor, o.a. bij Antonides,
IJstroom, bl . 17 : 't Werkhuis dat onverlaaten en doodeeters houd in band;
Hooft, Brieven, 206 en 430. Uit de beteekenis nietsdoener, luilak, lastpost heeft
zich later die van dood element, sukkel, knul, niksnutter (Sjof. 93) ontwikkeld;
zie Molema, 84 a; Opprel, 52 b; Ndl. Wdb. III, 2872 en vgl. het fri. dea-iter,
nietsdoener, rentenier die zijn kapitaal langzamerhand opteert, in het vertrouwen dat hij tot aan zijn dood genoeg heeft; oud paard, dat niets fineer doen kan 3 ).

457. Iemand doodverven met iets,
d.w.z. iemand als den dader van iets beschouwen; ook van een ambt of een post
gezegd, hem daarvoor bestemd houden. Onder de doodverf (eng. dead-colour)
verstaat men de eerste verf, die een schilder gebruikt, de grondverf 4 ) . Staat
een schilderij in de doodverf, dan is zij slechts in de grondverf geschilderd ; vandaar dat doodverven de beteekenis kon aannemen van in ruwe trekken aangeven,
schetsen ; ook met woorden schetsen of benaderd weergeven en vandaar voor1) Zie voor doodvreter o.a. Jord. 130, waar het gebruikt wordt van kinders, die nog
niets kunnen verdienen; Ppl. 50; Nkr. VII, 1 Febr. p.; Falkl. VI, 58; 61; 89; VII, 169.
2) In Tijdschrift XV I I I , 315 wordt gewezen op het 16de-eeuwsche hd. tod tenfresser „die Geistlichen, die sich von Seelenmessen nahren". Dit zal wel niets met ons
doodeter, dat dan ook doodeneter had moeten luiden, te maken hebben. De aldaar gemaakte
vergelijking met het fr. croque-mort (lijkbezorger) gaat niet op, daar croquer hier niet
knabbelen, eten, beteekent, doch moet worden opgevat in den overdr. zin van „faire
disparaltre (Hatzfeld, 600)
3) Zie ook Gunther, 82: Achelpeler, d.h. een alter, sozusagen arbeitsunflhig
gewordner Gauner, der nichts weiter mehr als „acheln" essen kann und daher auch wohl
, ,Totesser" genannt wird.
4) Kiliaen: dood-verwe, color lividus, luridus.
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bestemmen, vooral bij gerucht. Vgl. Van Effen, Spectator VI, 126: Een bevallige
Juffer, waarvan niets dan het hoofd opgeschilderd en het overige slechts gedoodverft is ; IX, 61: Wel bewust dat een goed gedeelte van dat volkje (dienstboden)
reeds op de nominatie staat, en als gedoodverwt is, om op zyn beurt luiden van
fatsoen te worden. Zie ook Sewel, 183: Doodverw, schets, first draught;
doodverwen, to make thefirst draught with a pencil; een schildery doodverwen, to trick a picture; Halma, 117: Doodv erwen, mettre les premières
couches sur un tableau; 154: Hij is al gedoodverfd: hij loopt al in 't oog,
il est d peu pres découvert ; Harreb. III , 19 b; Ndl. Wdb. III, 2881-2883.

458. Doodvijand,
d.w.z. zijn ergste vijand, dien men doodelijk haat, onverzoenlijke vijand. In
het Mnl. dootviant, vijand op leven en dood; syn. van dootslagen viant, een vijand
om dood te slaan ; vgl . dootvede, bloedveete, vijandschap op leven en dood . Dit
znw . komt ook in het oudgerm voor, blijkens mud . dS tvien t ; mhd . totvient , tot vint ; nhd . todfeind . Vgl . Kiliaen : dood-vijand, hostis capitalis, adversarius
capitalis, qui caput et mortem alterius petit. Plantijn kent dit znw. niet, maar
wel d o o t l i e k e v y a n t, ennemi mortel, acerbissimus inimicus. Vgl. het eng.
a deadly (or mortal) enemy ; to be enemies to th e death ; fr . ennemi mortel.

459. Een doodzonde,
vooral met de ontkenning het is geen doodzonde, het is niet erg ; eig . het is geen
groote zonde, die den staat van genade wegneemt, den mensch van de liefde
Gods berooft 1 ) ; dus eene zonde die de ziel doodt, die haar berooft van de liefde
en de genade Gods ; vandaar in verzwakte beteekenis onvergefelijke fout . In dezen
zin sedert de 17de eeuw. Zie Ndl. Wdb. III, 2884 en vgl. kerk-lat. peccatum.
mortalc ; fr. péché mortel; hd . todsunde ; eng . deadly (mortal) sin.

460. Zoo doof als een kwartel (of een kwakkel),
d .w .z . zeer doof, stokdoof ; potdoof, zoo doof als een pot (die ooren heeft en niet
hoort; fr. sourd comme un pot 2 ); ook een weinig doof; vgl. Molema, 232 b:
kwarteldoof, een weinig doof, zooveel als oostinjes-doof; fri. kwarteld.f, een
weinig doof. Eene sedert de 16de eeuw voorkomende uitdr . , die aangetroffen
wordt bij Sart. II , 9, 85 : Soo doof als een Quartel, proverbium in eos, qui non
audiunt ; V. Moerk. 316: Een doove kwartel ; Brederoo I , 17 : De doove Quartel
ick, met een ghemaeckte stem, bedrieghelijcken broght in dunne Netgis hem;
Winschooten, 318: soo doof als een quartel of quakkel; Rusting, 490: Blint en
doof gelyk een quartel ; Kluchtspel III, 38 ; Halma 524: zij is zoo doof als een
quartel, zij is heel doof; Waasch Idiot . 184 b: zoo doof als een erpel (mannetjes
eend), een mol, een kanon, een pot, een kwakkel. Zie verder Wander IV, 1039;
Harreb. I, 462; III, mix; Gunnink, 158; Nedl. Wdb. VIII, 708 en Eckart,
514: he es so dauf as en Quartel. De verklaring dezer uitdr. is moeilijk, daar een
kwartel volstrekt niet doof is, evenmin als eene lijster, en toch vindt men in het
-

1)
2)

Stellwagen, Roomsche Woorden , 224
Tijdschrift, XXXVIII, 286.
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later Latijn surdior turdo (doover dan eene lijster 1 ) en ook evenmin als een ekster
of een snip , terwijl men toch in het Friesch zegt sa dof as in ekster, as in snip
naast so dóf as in kwartel. Elders kent men elke-doof 2 ), dus zoo doof als een
bunzing (Harreb . II , 353) ; in het Engelsch as deaf as an adder, zoo doof als een
adder (vgl. echter Psalm 58, 5 ), oostindisch doof, 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 den grond
ineengedoken blijven zitten, zoodat men er wel op kan trappen, zonder dat zij
zich verroeren, of een geweer vlak bij hen kan afschieten, zonder dat zij opvliegen,
zóózeer zijn ze door schrik en angst bevangen, is het niet onmogelijk, dat men
ze voor doof heeft gehouden 3 ) . Een doove kwartel is een stokdoove.

Gezicht op Florence

461. Hij is Oostindisch doof,
d.w.z. hij houdt zich doof, hij doet alsof hij niets hoort, als hij geroepen, aangesproken of om iets aangezocht wordt ; 17de eeuw : den doove maken of spelen;
(18de eeuw) den dooverick maken; in het fri. ingelsk dof; bij Schuermans, Bijv.
70 a: den doovaard, dooverik spelen; De Bo, 258. Harrebomée I, 147 b meent,
dat „deze hebbelijkheid van niet te willen luisteren naar eene vermaning of een
verzoek wel het meest op de Oost-Indiërs toepasselijk is, daar hun, door de heete
luchtsgesteldheid, eene natuurlijke traagheid eigen is" . Andere vermoedens
vindt men in den Navorscher I , 312 ; VIII , 295. Men zal wel moeten denken aan
de eigenaardige kwaal van oostersche vorsten, die dikwijls vertoogen van westersche regeeringspersonen niet heeten te begrijpen, of kwalijk te verstaan, om
daardoor uitstel te winnen voor de vervulling hunner beloften. De uitdrukking
dagteekent eerst uit de 19de eeuw. Zie Ndl . Wdb . XI , 224 ; I II , 2885.

462. Aan eens dooven mans deur kloppen,
d.w.z. geen gehoor krijgen; ook afgewezen worden, niet ingewilligd worden,
van een verzoek gezegd. In het Mnl. voor -eens doven duer cloppen, naast vedelen
vor die dove; bij Sartorius I, 5, 45: 't Is voor een dooffmans deur, nosstrates verbafieri dicunt pro surdiforibus, siquidem illinc clamare ac rogitare solent
mendici; vgl. Tuinman I, 253; Sewel, 183: Aan een doofmans deur kloppen, to telt a tale to one that is deaf, to sollicit in vain; Harrebomée III, 157;
Waasch Idiot. 185 a: aan doovemans deur kloppen of bellen; Antw. Idiot. 1657:
aan doovemans deur kloppen ; 't is op den doove gefloten ; Teirl . 359: an (of op)
doovemans deure kloppen . Het is eene in de literatuur van vroegere eeuwen zeer
dikwijls voorkomende uitdrukking, waarvoor men soms ook vindt : „voor een
doodmans deur" of „voor een doove deur' , 4 ) . In het Friesch : 'hy kloppet oan in
dóvemans of dea-mans doar. Synoniem is doove ooren vinden, wat doet denken aan
lat. surdis (auribus) canere, dicere (Otto, 47 ; Journal, 15) .
1) Sart. II, 9, 86; Journal, 14.
2) Gallée, 47 b en Draaijer, 44 a. Ook in Twente.
3) Andere verklaringen vindt men in Harreb. I, 462 en Taal en Letteren IX, 224.
Volgens J. Daalder, Handelcbl. 5 Sept. 1909 (Ochtendblad) verkeert het wijfje van den
kwartel gedurende den broeitijd in een staat van verdooving en blijft het meermalen op
het nest , wanneer men er bij postvat . Vandaar onze spreekwijze.
4) Vgl . Kiliaen : doode oft doove kole ; doode oft doove netel.
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463. Iets in den doofpot stoppen.
Eigenlijk gezegd van glimmende turf of geglommen kolen, die uitdooven,
wanneer ze in den doofpot gestopt worden ; bij overdracht : opzettelijk over eene
zaak niet meer spreken, er geen verdere ruchtbaarheid aan geven, haar smoren
(vgl . smoorpot, doofpot) . In het Vlaamsch zegt men volgens Schuermans, 21:
in de assche schieten voor : ten ondere blijven, niet voltrokken worden, dat hier
wellicht mede te vergelijken is. Ik vond de uitdr. het eerst opgeteekend bij Harrebomée I, 147 b; vgl. ook het fri.: in ding yn 'e dofpot stoppe, smoare; en het
Zuidndl. iets in den doodboek laten (vgl. ons vergeetboek, 17de eeuw 1 ) ; Tuinman
II, 239; V. Effen, Spect. I, 232), over iets niet meer spreken; in den doodboek
blijven, geraken, vergeten worden, in den vergeethoek geraken (Antw. Idiot. 366),
in 't verloren viendeel (vierendeel) geraken of liggen (Waach. Idiot. 711) of iets
in het dak steken (De Bo, 1460 b en 210 b); vgl. fr. étouffer une affaire.

464. Iemands doopceêl lichten,
d .w .z . iemands verleden ophalen ; al het kwaad van iemand vertellen, dat men
weet : ,,men memoreert zijne levenshistorie van den ,,doop" af aan, om al zijne
ondeugden op te sommen en ruchtbaar te maken". Onder een doopceel (-cedel)
verstaat men een uittreksel of een copie uit het doopboek, doopregister, d.i.
het boek, waarin de predikant of de priester de namen der gedoopte kinderen
benevens hun leeftijd schrijft, terwijl het wkw. „lichten" beteekent zich een
uittreksel of een copie laten afgeven, copie nemen van; vgl. Ndl. Wdb. VIII , 1977;
Sewel, 454: Een vonnis uit de Secretary ligten, to take a copy ofa sentence. Eigenlijk wil dus de uitdr. zeggen : iemands afkomst nasporen en mededeelen; en bij
uitbreiding „vertellen wie en wat iemand is (in malam partem)"; iemands
daden, vooral ondeugden, opsommen van den doop af aan, 17de eeuw : iemands
legende (op)lezen. De uitdr. moet dateeren uit den tijd, toen er nog geen burgerlijke stand bestond en zulk een uittreksel (in Zuidndl. kerstenbrief) voor een
wettig geboortebewijs gold. Iemands doopzegel lichten is eene volksetymologische
verbastering. Zie Harreb. 1, 107 a: zijne doopceêl wordt gelicht; Ndl. Wdb. III,
2901 ; Dievenp. 77 : ' n Schriftkundige die licht, als 't moet, van je doopceel tot
je begrafenis uit 'n kattebelletje schrift; Nw. School, VIII, 469: Die weet hoe
iets geworden is, kent het eerst recht; daarom willen we haar doopceel eens lichten ; Het Volk, 27 Maart 1915 p . 9, k. 2 : Spreker wil de doopceel van de motieLohman eens even lichten . Men moet daartoe eenige jaren teruggaan . Syn . iemands
paspoort lichten (bij Busk. Huet, Land v. Rembr. I ; 529).

465. Een doorgestoken kaart,
d.w.z. een afgesproken, vooraf bekonkelde zaak, bestoken werk (Ndl. Wdb. II,
2127). Het werkwoord doorsteken, mnl. doresteken, mnd. dorchsteken, beteekende
vroeger onder iets steken, door iets heen mengen en vervolgens : bekonkelen,
in het geheim bewerken, bedriegen . Onder eene doorsteken kaart verstond men
in eigenlijken zin eene kaart, die door op eene bepaalde, bedriegelijke wijze het
spel te schudden, te mêleeren 2 ), te voorschijn kwam en iemand ten deel moest
Bij P. de la Croix: Lubbert Lubbertze of de geadelde Boer, anno 1686.
Vgl. Antw. Idiot, 346: deursteken, mengen; ook ondersteken; Schuermans, Biju.
69 : doorsteken, b .w . dooreen of ondereen steken, dooreen mengen : doorsteek de
1)

2)
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vallen; bij overdracht eene in het geheim bewerkte, afgesproken zaak. Vgl. eng.
to pack cards; Wander II, 1151: Wer die Karten mischt, dein fallen die Blutter
nach Wunsche, en vooral eine abgekartete Sache, ein (ab)gekartetes Spiel, eine
Abkartung, complot. Halma, 120: Doorsteeken, bijv. w. beraadslaagd, overlegd, secrettement menagé. Dat is een doorsteeken kaart of werk, c'est
une intrigue secretie. In de 17de eeuw komt het wkw. doorsteken in den zin van
heimelijk bewerken dikwijls voor; vgl. o.a. Van Moerk. 492 en Theod. Rodenburgh,
Jaloersche Studenten, anno 1644, bl. 19:
En waer ick van te voren steets tot sijne lof
Seer gunstelick sprack, soo heb ick doen door-steecken
En oock beleyt, dat sy heur van hem soude wreecken.
In onze eeuw is men gaan zeggen : een doorgestoken kaart (— werk, zak) ; ook
de Duitschers spreken van eine durchgestochene Sache en van durchstechen, heimliche Anschl age schmieden, 1 ) ( mit einem anderen) unter einer Decke stecken;
evenals van Durchstecherei en Durchstich, Betriigerei. Zie verder het Ndl. Wdb.
X, 1475-1477 ; III, 3066 en vgl. de synonieme uitdr. eene ondergestoken kaart
(Harreb. I, 371 a); Kil.: Ondersteken de caerten j. onderschieten
miscere chartas ; Mnl. Wdb . II , 344 ; V , 430 en het mnd . understekinge, betrügerei.
In Groningen kent men ook omstoken wark (Molema, 549 b 2 ); fri. omstitsen wirk;
in troch-stitsen spul (kaert, wirk) ; hd . das ist eine verabredete, angelegte Karte.
Van zulk een vooraf bekonkelde zaak zegt men op Goeree en Overflakkee : 't Varkentje was al door den buik gestoken. 3 )

466. In iets doorkneed zijn,
d .w .z . er goed in thuis zijn, goed bedreven, ervaren in iets zijn ; een beeld ontleend aan het bedrijf van den bakker, die knedende de verschillende bestanddeelen van het brood dooreenmengt ; eveneens is aan dat bedrijf ontleend doortrapt
(hd . durchtrieben ; fri . troch trape) , waarbij men denke aan het trappen van den
bakker in den trog, zooals dit tenminste vroeger geschiedde en in sommige dorpen
nog gebeurt. In de 17de eeuw gebruikte Hooft hiervoor doorverfd in (lat. imbutus),
doorkneed in' een beeld aan de wol ontleend , die geheel doortrokken is met de
kleurstof, syn. van doorweekt, doornaaid, doorstikt, doortrokken, doortogen, 'doorslepen, doorzult, doorzilt, doorslagen (Ndl. Wdb. III, 3046). De Vlamingen spreken
van doortrokken (gelijk 'en oliekan, gelijk 'ne smoutstoop, 'en smoutvlaai, 'en
olievod) , doorgedaan, doorneukt, doornuft, doorstekt in den zin van doortrapt,
loos. In den ' Verm . Avanturier II, blz. 327 is sprake van „een geconfij te en een
ingemaakte schurk" (vgl. fr. être confit en (ou pétri de) malice), terwijl Plantijn

(Loven) ; Waasch Idiot. 627 a : de kaart(en) steken, de kaarten die men in
de hand heeft, vóór het deelen, zoo schikken dat men in 't aanstonds volgend spel zal
weten waar zij alle zitten; Teirl. 302: deursteken, doorschudden van kaarten; Molema,
511 a : deursteken, schudden van een spel kaarten.

kaarten goed

1) Door Paul, Wtb. 117 wordt hier gedacht aan het doorsteken van kaarten, om ze
daardoor kenbaar te maken.
2)

3)

Tijdschrift XXXIX, 117.
N. Taalgids XII, 147.
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citeert : een doertoghen, oft doortrocken boeve, un méchant bien rust et cauteleux;
bij Kiliaen : deurtrocken boeve, veterator, astutia vetere extritus, callidus, dat hij
gelijk stelt aan een deurtoghen boeve ; bij Smetius, 207: Hij is door-regen als een
bedelaers-sak, de homine astuto; bij Querido, Jord. 73: 'n Effetief deurgeferneerde boef; in Ppl . 44 : een doorgefourneerde deugniet 1 ) .

467. Een doorn in het oog.
Iets is een doorn in iemands oog, wanneer het hem bij voortduring ergernis
of afgunst veroorzaakt; de uitdr. is ontleend aan Num. 33, 35: „Maer indien gy
de inwoonderen des lants niet en sult voor u aengesichte uyt de besittinge verdrijven, soo sal 't geschieden, dat, die gy van hen sult laten overblijven, tot
doornen sullen zijn in uwe oogen" (zie ook Josua 23 , 13) . Vgl. Tuinman 1, 5;
Zeeman, 163; MYlnl. Wdb. II, 351; Ndl. Wdb. X, 2256; III, 3012; Antw. Idiot.
886. Vgl. fr. cela me blesse les yeux; hd. das ist mir ein Dorn im Auge; nd. 'n
dórn in 't oge veesen; eng. that is an eye-sore to me.

468. Een doorn in het vleesch.
Iets is iemand een doorn in het vleesch, wanneer het hem smartelijk en
lastig is, het hem hindert, ergert, evenals een scherpe, puntige doorn in ons
vleesch voortdurend smart veroorzaakt . De uitdr . is ontleend aan 2 Korinth.
12 , 7 : „Ende op dat ick my door de uytnementheyt der openbaringen niet en
sonde verheffen, so is my gegeven een scherpe doorn in het vleesch, [namelijck]
een engel des Satan, dat hy my met vuysten slaen sonde, op dat ick my niet en
soude verheffen". Vgl. Zeeman, 163-164 ; Vondel, Jos. in Dothan, 180: Een
doren in de teenen ; Huygens, Cluysw . 87 ; Tuinman 1, 6 en Van Effen, Spectator
x, 217 ; syn. iemand een doorn in den voet zijn (17de eeuw; zie Ndl. Wdb. III,
3012). Vgl. ook het Zuidndl. 't Is 'ne goeien doren uit den teen, de groote moeilijkheid is voorbij (Antw. Idiot. 370) ; fr. c'est une épine au pied; eng. a thorn in the
f lesh , in one's side.

469. Den doorslag geven,
d .w .z . de beslissing geven bij eene onzekerheid of eene weifeling . De uitdrukking
is ontleend aan eene weegschaal, waarvan een der schalen of de evenaar (de tong)
doorslaat, d.i. uit den evenwichtsstand slaat, door een in een der schalen toegevoegd gewicht ; fri . de trochslach jaen . Het eng . gebruikt een soortgelijk beeld:
to turn the scale. De uitdr. dateert eerst uit de 19de eeuw; z.o. Ndl. Wdb. III,

3047 en Falkl . VI, 150.

470. De doos van Pandora.
Hieronder verstaat men een bron van veel ellende en leed. Pándora was volgens
^Iesiodus ''Epya wi 1,uq c t, 94 vlg . , door Zeus naar dc aarde gezonden
)m Prometheus , die het vuur van den hemel gestolen had , te straffen . Hij had
haar een doos medegegeven en toen zij die opende, vlogen er kwalen en ellende
uit om zich over de aarde te verspreiden; alleen de hoop bleef op den bodem liggen.
Zie Piichmann, 82 en vgl. fr . la boi te de Pandore ; hd . die Büchse der Pandora
)der Pandorabiichse ; eng . Pandara's box.
1) Doorgefourneerd wordt eig. gezegd van een loterijbriefje, waarvoor voor alle
klassen het noodige geld is gestort; fig. is een doorgefourneerd lombardbriefje een hoer
KBster Henke , 14) .
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471. In de doos zitten,
d .w .z . zich in verzekerde bewaring bevinden ; in de gevangenis, cachot, onder
de paraplu 1 ), in (hotel) de houten lepel (vgl. Ppl. 113: t' Is d'r beter as in de
houte lepel zitten), de houten p9llepel (in Handelsblad, 16 Maart 1918 (A) p.
6, k. 3 : Vervalsching of namaking wordt gestraft met negen maanden opsluiting
in hotel de houten pollepel). Eene doos is een voorwerp, waarin iets bewaard
wordt; vandaar deze beteekenis van bewaarplaats voor gevangenen (eng. basket) ;
ook in Zuid-Nederland bekend (Waasch Idiot. 185; Antw. Idiot. 369; Teirl.
359). Vgl. verder de synoniemen de bajes (hebr. bájit; Köster Henke, 6; Jord.

328; Dievenp. 82; 90; Handelsblad, 12 Nov. 1920 (0) p. 5, k. l); gajes (Krat .
11 ) ; in den bak (Speenhof VII , 35 ; ook in Zuid-Nederland ) ; in de kas (in Ndl.
Wdb. VII, 1706); in het kassement (16de eeuw; Ndl. Wdb. VII, 1723); in de
kast (Speenhof Vi, 71; Ndl. Wdb. VII, 1741; fri. kast; hd. Kasten), in de kaleboes 2 ) ; Hotel Bellevue (Köster Henke, 26) ; in het hok, in de gribus (Krat. 140;
Ndl. Wdb. V, 685; Köster Henke, 23), in de lik (vgl. hebr. lágach, grijpen;
hoogd . bargoensch leke, gevangenschap ? Köster Henke 39 ; Jong. 173 ; Amst.
90; Ndl. Wdb. VIII, 2393); in de tofes (Köster Henke, 69), in 't gat (Sewel,230;
vgl. hd . Loch ; fr. trou) ; 't schuurtje (politiebureau ; Köster Henke, 60 ; Jord.
362; Zandstr. 32; Ppl. 107) ; in de nor (vgl. Speenhoff' I, II ; II, 9, 16; V. 24;
VI, 75; Slop, 69), in Holland zeer gewoon, ook te Deventer (aldaar ook kiekin-de-pot 3 ) ; Boekenoogen, 674 ; Opprel, 73 b ; 't roode dorp te Amsterdam ; Harreb.
III, CXVIII ; Jord. 115; Slop, 84, 230; Krat. 144; Lev. B. 109; 240. Andere
benamingen voor de gevangenis of de provoost zijn pot (in D .H.L . 2 : Hou maar
gauw je smoel, anders douw 'k je de pot nog in ; Het Volk, 27 Maart 1915 p. 5, k. 4:
Onder die omstandigheden gaat men nu eenvoudig ongevraagd en wordt men
gesnapt, wel, dan maar de pot in) ; mop (in S . en S . 44 : Goed , ik draai weer de
mop in , en toe wor 'k overgebracht na den Haag in 't Militaire huis van bewaring) ;
krentetuin (in Menschenw . , 158 ; 541 ; S . en S . 15 : Daarom ging ik dan maar
liever gunder heen, na de krentetuin; daar is 't tenminste zindelijk, al zit je ook
opgeslote; W. 16 ; 83 ; Köster Henke, 37 ; krententuin, Veenhuizen 4 ) ; achter de
schuif (in Twee W. B . 125: Ik wil niet achter de schuif); panneken (Harreb. II,
169?); petoet (V. Ginnekeii II. 460; Han'lelsblad, 28 Nov. (0), 1920, p. 5, k. 5) ;
Rijkshotel (in Ndl. Wdb. VI, 1132); achter de Zweedsche gordijnen, ijzeren tralies
(Het Volk, 3 Januari 1914, p. 6, k. 3 : Dit staat zeker wel vast, dat een dergelijke
uitdrukking in den mond van een staker, deze een paar jaar achter de Zweedsche
gordijnen zou brengen); in de viool (fr. le violon), in de bokse (De Bo, 160), in
'1 pensionaat (Waasch Idiot. 514 ; Antw. Idiot. 1965) ; in den amigo zitten (Antw.
Idiot . 159 ; Waasch Idiot . 76) ; fri . in e doas si tte ; in hd . Nummer Sicher, das
Kittchen ; hinter schwedischen Gardinen sitzen ; ' t eng. in the (stone) jug, in the
coop; fr. le don, la cage.

1 ) Taal en Letteren, IX, 127 ; Kuster Henke, 50.
2) Handelsblad, 8 Juni 1906, ochtendblad.

3) Een „kijck in de pot'' was de benaming voor een belegeringstoren, ook een
„lijmstang'' genoemd. Zie Ndl. Wdb. VIII, 2337 en I íuygens, Hofw. (editie Eymael),
b1. 21.
4) Vroeger ook Ornrnerschans (zie Ndl. Wdb. VIII, 1134).
-

STO ETT . Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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472. Uit de oude doos,
d.w.z. van vroeger tijd; verouderd. Zoo spreekt men van een liedje, een tooneelstuk uit de oude doos; eigenlijk een liedje of een stuk genomen uit de doos, wiarin
men dergelijke dingen lang geleden heeft opgeborgen. Bij Van Effen, Spectator
IV , 201 is sprake van een deuntje uit de beste doos . Zie Harrebomée I , 148 b . Vgl.
C. Wildsch. III, 265: Wat zeg je daar, Bethje? dat een edelmans hond in een
boer zijn koornland mag omloopen en alles bederven, zonder dat de boer een kik
durft geeven? nu, dat is er weêr een uit de ouwe doos! Nederland, 1914, II, 13:
Wij zijn niet zoo uit de oude doos ; fri . ut 'e álde doas.

473. Hij komt pas uit den dop.
Deze uitdrukking wordt oorspronkelijk gebruikt van een dier, dat uit de
eierschaal is gekropen en dus pas geboren is, en wordt bij overdracht ook gebezigd
voor jonge menschen, die pas komen kijken (vgl. hd . ein Kiekindiewelt) en voor
hunnen leeftijd reeds een groot woord willen voeren of over zaken willen meepraten, waarvan zij nog geen verstand kunnen hebben, terwijl ze pas de kinderschoenen ontwassen zijn. In de 16de eeuw komt deze zegswijze voor bij Plantijn:
Hy kompt eerst ti ten dop , est novus homo ; Sart . I I , 6 , 4 ; III , 3 , 44 ; in het Spel
v. Charon (anno 1551), vs. 454:
Ou ghy jonge meyskens
ghy die so tijelijck beghint te mutsene,
dat ghy nauwe ghecropen sijt uyten doppe
als ghy nat sijt van sint Joris soppe.
Zie ook Everaert, 54, vs. 63 ; Marnix, Byenc. 80 v. (eerst uyt den dover gekropen) ;
V . Moerk. 82 ; Mouf. 30 ; Starter, Steek-boekjen, 58 ; V . Effen, Spectator V , 23;
III, 127 ; Sewel, 189: Naauwlijks komt zy uit den dop, en zy wil meê praaten,
she hardly peeps into the world, and wilt always take a great deal; Tuinman I, 88;
Waasch Idiot. 204 b : hij komt nog maar uit het ei (evenzoo bij Teirlinck, 395)
en vgl. het oostfri. hê is êrst ut de dop kamen; fri. hr is mar fust ut 'e dop; fr.
ne ,faire que sortir de la coquille (ou de sa co que) ; hd . kaurn aus dem Ei gekrochen
sein; die Eierschalen noch hinter den Ohren haben ; eng. to be hardly out of the shell.

474. Goed uit zijn doppen zien of kijken,
d.w.z. goed uit zijn oogen zien. Onder dop moet in eigenlijken zin verstaan
worden ooglid, vandaar oog. Vgl. fri. dop, de oogklep aan de blindkap van een
paard ; daarna oog: dy faem sjucht goed helder ut hjar doppen, dat meisje ziet goed
helder uit haar oogen; Molema, 813: Krieg de oogen in de hand en kiek oet de doppen
wordt gezegd wanneer iemand klaagt dat hij iets niet goed kan zien; Koster
Henke, 15: doppen, oogen, goed uit zijn doppen kijken. Hij wreef zich de doppen
eens uit; Het Volk, Zondagsblad 8 Nov. 1913 p. 1, k. 1: Verknoeide een zijn werk
dan klonk het goedig : „Zeg, Rooie, je hebt zeker je doppen weer thuis gelaten";
Jord. II , 40 : Wa hei jij 'n kringen onder je doppe ; Land l . 167: Die weerlagsche
wind jaagt je 't bruiswater mik in je doppe en beneemt je 't zicht; .Dievenp.
101: 'n Rechercheur die z'n vak verstaat inoet beter uit z'n doppen kijken eer
hij zich tweehaal vergist ; Jord. 125: Keken ze daar wel goed uit hun doppen?
bl. 15: Kààk uyt je doppen mààd (meid) ; Boefje, 121: Met de les dat ie dan maar
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uit z'n doppe most kijke; Padvinder 1 1913, p. 98: Heb je tuk, ruik je lont,
geef bericht terstond, maar kijk eerst nog eens goed uit je doppen; Landt. 82:
Nou niet praten en goed uit je doppen gekeke. — Hiernaast ook iets in zijn doppen
hebben, iets inzien, snappen. Vgl. Jord. 9: Je skep te hang .... hei je dèt nie
in je doppe? Iemand in de doppen kijken; o.a. Slop, 89: Nu hij zichzelf bij de
politie aanmeldde, behoefde hij dat alles niet te doorstaan, kon hij ze rechtuit
in de doppen kijken . Zijn doppen openzetten of houden o .a . Zondagsblad van Het
Volk, 1905 p. 367: Toen begon 'k met in m'n onmiddellijke omgeving eens goed
m'n doppen op te zetten; Padvinder, 1913 p. 609: Als je je doppen open houdt,
is het onmogelijk van een troep af te dwalen.
),

475. Doppen .
Dit wkw. beteekent den dop afnemen, d.i. den hoed afnemen (vgl. een nieuwe
dop, een hooge dop ; vgl . hd . deckeln ; eng . to cap ), waarnaast den hoed doppen
(o.a. Het Volk, 18 Oct. 1913, p. 5, k. 3: De Vos dopte heel beleefd zijn hoed).
„Doppen", groeten komt voor in St. L. 55: De vriendjes doppen allemaal voor
pientre kameraad ; Menschenw. 313: Maar Joos keerde zich deftig naar het
publiek, dopte weer hoofsch, met sierlijk groetgebaar. In den zin van „vechten"
komt doppen voor in Handelsblad, 18 April 1915 (ochtendbl.) p. 9, k. l ; Köster
Henke, 15; Jong. 151; Lev. B. 95: Toe gaf ik 'm 'n kink in z'n ooge en toe
hêt i mijn d'r een teuggegeve en toe zijn we aan 't doppe gegaan . In dezen
zin is het een ander woord ; waarschijnlijk een wisselvorm van dial . dokken
slaan (Tijdschrift XXXVI, 61); vgl. deuk en (af)doppen naast (af)dokken,
betalen A ntw . Idiot. 127 ; Loquela, 122 ; Teirl . 360) . In Zuidndl. dialect is
ook een znw. dop, stoot, duw, bekend (Teirl. 359); De Bo, 258: iemand een
dop geven met den voet, donner un coup de pied . Syn . is kloppen, een kloppie
houden, bakkeleien (= maleisch bakalahi), nokken, knokken (o.a. Dsch. 83) .
Ook dobberen is in den zin van vechten bekend (Köster Henke, 14) .

476. Den draad kwijt

Zijn,

d .w .z . den samenhang, het verband kwijt zijn ; niet meer weten, hoe men verder
moet gaan. Men zou kunnen denken aan een weefsel, dat zoo fijn gesponnen
is, dat men den draad niet kan volgen; vgl. Bank. I, 156: „De linckernyen van
de weereld werden zoo fijn ghesponnen, dat de scherpste ooghe den draet verliest" . Daar een draad ook dient om een kleedingstuk samen te houden, kreeg
dit woord bij overdracht de beteekenis van samenhang (van een rede, een gesprek
of eene redeneering) ; vandaar dat men ook spreekt van : den draad van het gesprek
afbreken of weder opnemen, opvatten. Vgl. Sewel, 190: De draad eener rede,
the context of a discourse or speech ; vgl . ook Van Effen , Spect . V , 195: Den draad
van zyn discours ; III, 205: Dat hij den draad van zulke lage conversatiën afbreekt ; IV , 46 : Lezers bekwaam om den draad van een redeneering op te volgen;
Harreb . I , 150 b ; Ndl . Wdb . III , 3182 ; hd . den Faden, den Trumm verlieren

1) Orgaan voor de Boy-Scoutbeweging in Nederland.
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en den Faden wieder aufnehmen oder anknupfen; fr. perdre le fit de son discours;
eng . to lose the clue (or the thread) of one's discourse ; fri. de tried kwyt weze ; fen

'e tried wêze

1

) .

477. Op een draad .
Dat wil zeggen : zeer nauwkeurig, op een prik, op een haar; eig. tot op een
draad, eene kleinigheid, in welken zin het znw. draad in de middeleeuwen voorkomt in de uitdr. niet een draet. In de 17de eeuw is op een draad zeer gewoon naast
ten draad toe. Zie De Jager's Lat
ersch . 108-109 ; V . Moèrk . 368 ; Archief
III, 172 en 312; Erasmus II; Ndl. Wdb. XI, 305; III, 3179: De Bo, 261: op
eengin draad; op den draad, juist, nauwkeurig, volstrekt wel; Waasch Idiot.
186 b : iemand op 'nen draad (of op een draadken) kennen : Teirl . 360: op 'nen
draad (of op 'n draadse) kennen , zeer goed kennen.

.y

478. Tegen den draad,
d.w.z. dwars, dwars in den zak (V. Dale) ; dial. tegen 't heil in, tegen de vleug
(vgl . Mdl. Wdb . V , 452) . Onder den draad verstaat men den draad van een
weefsel, zoodat de uitdr. eigenlijk wil zeggen tegen den loop van het weefsel in,
dus niet meegaande met den loop der draden. Bij overdracht wordt dit gezegd
van iemand, die zich verzet, koppig, eigenzinnig, dwars is. Vgl. De Brune,
Emblemata, 89: Menschen die alles tegen den draed en wolle nemen, die, daer
zy geen vuyligheyd en vinden, stanck en vuyligheyd maken ; Van Effen, Spectator
IX, 93: „Ze (de meiden) doen alles, met opset, recht tegens den draad aan, en
ze schynen voorgenomen te hebben ons (mevrouwen) de harssenen uit het hooft
te haalen, en ons dol en razend te maken" ; Sjof. 215: Als jongen al had-ie niet
gewild, was altijd dwars tegen den draad in geweest.... twaalf ambachten
en dertien ongelukken. Ook in Zuid-Nederland is de uitdr. bekend. De Bo.
261 citeert : met draad, volgens de richting van de draden ; tegen draad, dwars
door de draden, fr . par le travers des f ils . Fig . Hij is altijd tegen draad op , hij
werkt altijd tegen draad, fr. être toujours rebours, agir toujours rebours; zie
ook Antw. Idiot. 372; Waasch Idiot 186 b. De Engelschen zeggen evenals wij
against the gram (van hout) or the hair. In de Neder-Betuwe hoort men hiervoor:
tege krups , kraps of strups op (Onze Volkstaal II , 108 ; V . d . Water, 99) ; op de
Veluwe : tegen strips op (V . Schothorst, 207) ; in 't hd . widerhaarig, widerborstig;
in Haarlem tegen den keer (de richting van den draad in geweven stoffen) ; fri.
dwars tsjin 'e tried in wêze ; it rint tsjin de tried, het wil niet vlotten.

a

a

479. Voor den draad komen,
d.w.z. voor den dag komen, zich vertoonen; met iets voor den draad komen, iets
doen blijken (van gevoelens gebezigd) ; Harreb. I , 151 a ; fri .. f 'oar de tried komme,
zijn gevoelens uiten; hwet foar de tried bringe , met iets voor het licht komen, te
voren brengen. De oorsprong dezer uitdr. is onzeker. Vermoedelijk moet men
denken aan een wedstrijd, waarbij de mededingers eerst voor den draad. d.i.
de streep, de meet kwamen, om daarna gelijk af te gaan. Vgl. het Westvl. lint,
1) Aan het verhaal van Theseus en Ariadne behoeft men zeker niet te denken,
daar Theseus volstrekt niet den draad kwijt was.
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linie, streep in de uitdr. „van lint gaan", van meet af beginnen (De Bo, 641 b 1 ).
Opmerking verdient evenwel het in. Zuid-Nederland gebruikelijke voor de
pinne komen, te voorschijn komen, zich vertoonen (ook van zaken : voor den
dag komen) ; in het Westvlaamseh : voor de rechtbank komen ; evenzoo in Haspegouw, wat aanleiding kan geven tot het vermoeden, dat we in „draad" (vgl.
fr. corde), een staaldraad moeten zien, die als afscheiding, als balie dient (eng.
the bar ; fr . la barre ; hd . die Schranken) , welk vermoeden steun vindt iin <otn ze
synonieme uitdr. voor de balie komen. Zie Volkskunde X , 17-18 ; De Cock, 32;
Loquela, 127 en Navorscher, 1893, 610, waar nog een andere verklaring gegeven
wordt.

480. Alle dagen een draadje is een hemdsmouw in het jaar,
d.w.z. door gestadigen arbeid kan men ten slotte veel verrichten. In de middeleeuwen : een draeyken sdaechs is een hemdemauken sjaers 2 ) ; zie verder Bank . 1,
152 ; Tuinnman. I, 126. Vgl. ook Wander I, 913: alle Tage ein Faden macht des
Jahrs ein Hemde; Harrebomée I, 112 a; De Cock 1 , 223; Ndl. Wdb. VI, 542 en
Antw. Idiot. 372: Alle dagen 'en draadje gesponnen is alle jaren 'en hemdsmouw
gewonnen. De Engelschman zegt : a pin a day is a groat a year.

481. Zijn leven hangt aan een zijden draadje,
d .w .z . zijn leven verkeert in groot gevaar ; hij kan elk oogenblik het leven verliezen, hij is als het ware nog door een zijden, een dun draadje aan zijn leven
verbonden. Reeds de Romeinen kenden de uitdr. tenui f i.l o pendot (Otto, 136;
Journal. 131) ; in het Grieksch zeide men r'2ty0ç ko party of i)orrjrat,
het hangt aan een haar. In de middeleeuwen vindt men bij ons in den Spieghel
Hist. 1 6 , 56, 51: Gheluc hanct bi enen drade cleene; Boëth, 54 a: Gheluc des
meinschen an einen cleinen brooschen zijdraet ghehanghen es ; in de 16de eeuw
bij Symon Andriessoon (anno 1540), 50: Aen een zijden draet hanghen,
dat is dat in perycul hangt of t dat nau oft periculoos staat. Zie verder Mnl. Wdb.
VI, 1052; Suringar, Erasmus, no. LVI; V. Moerk. 379: Huygens VII, 55;
Sewel, 190 ; Vierlingh, 92 ; 214 ; 299: Daer hanght soo ons welvaren ende lant
aen een sijden draijken; vgl. het oostfri.: 't hangd an 'n siden drád ; het Friesch :
syn libben hinget oan in siden tried ; Wander I , 913: es hángt an einem Faden;
914: es hangt an eim seidin faden ; eng . to hang by a (thin) thread ; fr. ne ten ir
qu'ó un fii(et) ; -voor Zuid-Nederland zie Joos, 85 ; De Bo, 261; Teirl. 360.

Gezicht

op

Florence

482. Een draai geven aan iets,
d.w.z. de zaak zoo draaien, zoo voorstellen, van zulk een kant laten zien, dat
zij een ander voorkomen krijgt ; er eene andere wending aan geven . Vgl. Sewel,
191: Hy gaf die zaak eenen anderen draai, he gave the matter en other

1) In de 17de eeuw, volgens Winschooten, 18 ook: voor den beitel komen (zie
Tijdschrift XVIII, 87 en XIX, 129) ; ook bij Sewel, 73 en Waa.sch Idiot. 98: veur den
beetel komen; Schuerm. Bijv. 26 a: iets voor den beitel (op het tapijt) brengen; en thans
in Limburg : voor de borden komen " ( hd . oor das (heisse) Brelt kommen (Wander 1,
463) naast voor de greppen komen ('t Daghet X , 178) .
2) Mnl, ]Vdb. II, 374.
, ,
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turn ; he made the thing look quite otherwise ; Van Effen, Spectator III , 179 ; IV,
42; VII, 149; X, 89; XII, 132; Ndl. Wdb. III, 3190; Lev. B. 128: Nou, zoo
gaf ie d'r dan weer 'n kemieke draai an. Ook in Zuid-Nederland is de uitdrukking bekend volgens Antw . Idiot . 373 ; Waasch Idiot . 187 a ; De Bo , 261: Eenen
draai geven aan iets, eene zaak anders voorstellen dan zij is ; Teirl. 361. Het is
eene navolging van de fr. uitdr. donner un tour, une tournure á quelque chose;
hd . einem Dinge eine Wendung geben ; in het fri .: oan in ding in draei jaen.

483. Aan (of op) den draai zijn,
d.w.z. aan het draaien (vgl. een doordraaier, fri. trochdraeijer), zwaaien, zwieren,
aan het pret maken zijn, een vroolijk en losbandig leventje leiden; syn. aan
den zwier of aan den rol (zie Ndl. Wdb. XIII, 935), aan de sjou, Zaansch an
de rul zijn ; 17de eeuw aan de gang zijn (Winsch. 63) ; in Zuid-Nederland op zwik
zijn (Claes, 298), op rabot, op (den) zwier of schok gaan. Zie Harreb. 1, 151 a;
Molema, 86: á n de drai g o a n , aan den zwier gaan, syn . van an de gier wezen;
fri. oan 'e draei, swik, slinger, swier, swaei wêze. Ook in Zuid-Nederland bekend,
volgens Antw. Idiot. 373; 1659; Waasch Idiot. 187 a en De Bo, 261: op (zijnen)
draai gaan, op (den of zijnen) draai zijn, rinkinken en drinken, fr. être en ribote;
Schuermans, Bijv. 71 a; draai, m., ronde loop, zwier, fr. ribote: hij is weer op
zijn draai gegaan; Teirl. 361: op den draai zijn, gaan, loopen, zwieren en zuipen;
ook op draai of op zijnen draai zijn; Loquela, 123: op draai zijn, draaien. In het
oostfri. hê is host altid an de drei. Zie no. 493.

484. Iemand een draai om de ooren geven,
d.w.z. hem een klap, een peuter (o.a. B.B. 25) om de ooren geven, een oorveeg
toedienen; zie o.a. W . Leevend 3, 146; C. Wildsch. 5, 49; Nd l . Wdb. 111, 3191.
Onder draai verstaat men dan de draaiing, de slingering van de hand, waarmede men den slag toebrengt (vgl. een konkel, een haal om de ooren (B.B. 47
en over z'n boddie B.B. 12) ; fri. immen in maling jaen. In de 17de eeuw kende
men ook iemand om zijn ooren slingeren en een wkw. afdraaien in den zin van
afranselen, afrossen; zie het Ndl. Wdb. I, 913 en vgl. Molema, 13: 'n drai of
draier an de hals ; in het oostfri. eveneens : 'n drei an d' hals ; fri .: in draei of
in waeier oan 'e earen . In Zuid-Nederland : iemand een draai geven (Teirl. 361)
iemand een drevel draaien of geven (De Bo, 265), hem een drevel onder zijn broek
geven (Waasch Idiot. 188 b), welk drevel te vergelijken is met het 18de-eeuwsche
en thans nog Zaansche dreef, oorveeg (Halma , 124 ; Boekenoogen , 173) ; westph.
drief, stoot, slag; Kil. dreve, pulsus, ictus.

485. Zijn draai hebben.
In sommige streken van ons land beteekent „zijn draai hebben" in zijn
schik zijn, zijn zin hebben, genoegelijk bezig zijn ; eig . z66 draaien als men gaarne
wil. Vgl. eng . to take one's swing ; Boekenoogen, 169 en Fri . Wdb . I , 289: yens
draei hawwe, in zijn schik zijn ; Speenhoff V , 24 : Ik heb m'n draai, al zit ik in
de nor. Je most 's zien hoe dik als dat ik wor; Menschenw. 314: Nou f'vloekt... .
nou hè'k puur main droai.... dut is dí'r tug 'n meroakel!.... ikke voel puur
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niks meer.... niks! Handelsblad, 30 Mei 1915, p. 6, k. 8: Köhler speelde de
rol op zijn manier — vooral in de tweede acte had hij zijn draai; V. v. d. D.
136: Daar had ik nou m'n draai in. Eenigszins anders in Handelsblad, 18 Juli
1914 (avondbl.) p. 5, k. 2: Dat (meubelstuk) werd dan thuis gezet, verzet,
-van de salon naar de huiskamer tot 't z'n draai had. Ook ergens zijn draai in
hebben, er schik, plezier in hebben (Onze Volkstaal III, 194). In het Westvl.
in zijnen draai zijn, eene grillige luim hebben (De Bo, 261 b) ; doch bij Rutten,
56 a en Antw. Idiot. 1659: goed in zijnen draai zijn, voorspoed hebben. Syn.
zijn slinger hebben (V. Schothorst, 199 ; Gunnink, 207 ; V. d. Water, 132) ; fri.
,

.syn slinger of syn swier hawwe.

486. Zijn draai nemen.
d.i. van politieke overtuiging of taktiek veranderen, omdraaien. Volgens Woordenschat 213 b en Ndl. Wdb. III , 3189 is dit gezegde eenige jaren geleden gebruikt
door een lid der Tweede Kamer, en sedert dien tijd in de terminologie der staatkundige polemiek overgegaan. Vgl. o.a. Handelsbl. 11 Juli 1913, (avondbl.)
bl. 1, k. 2 : Neen, het is evenmin omdat hij (Dr. A. Kuyper) van staatkunde
veranderd is, dat wij toornen. Wel kwam zijn „draai" te vroeg of te laat, maar
het ontijdige van zijn plotselinge bekeering is geen oorzaak van onzen toorn;
Het Volk, 15 Juli 1913, p. 3, k. 2: Pas hebben zij een anti-klerikalisme bot
gevierd, te feller naarmate het holler was, of zij nemen hun draai en spelen handjeplak met allerhande klerikalen; Haagsche Post, 26 Januari 1918, p. 89, k. 1:
Plotseling uitgebroken (nl . een volksbeweging) dwong zij de regeering snel haar
draai te nemen. In 't fri. swaeye, omswaeije, van politieke richting veranderen.

487. Den draak steken met iets ,
d .w .z . den gek met iets steken . Deze uitdrukking herinnert aan den bekenden
St.-Joris, eigenlijk Georgius, prins van Cappadocië, die omstreeks het midden
van de derde eeuw leefde, en een vreeselijken draak, die het land onveilig maakte
en de dochter des konings wilde verslinden, met zijn degen doodde. Deze ridder
werd in de middeleeuwen de christelijke ridder, die den draak, d.i. het heidendom, doorstak; 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
den draak doodende, 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 eene processie medereed en met zijn lans naar een grooten, groenen draak
stak. 1 ) Albrecht Durer zag hem te Antwerpen, terwijl die draak door eene 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 er mede
stak in een linnen draak, niet stroo 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
1) Eene dergelijke voorstelling vindt men nog op eene schilderij van Derkinderen
in het Suasso-museum te Amsterdam.
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eerde daer men de drake stac" . Thans is de herinnering aan St . -Joris zoo goed
als verdwenen, maar, zoo zegt J . ter Gouw, „zijn vermakelijk en schertsend
draaksteken is nog in de taal bewaard, en als men van iemand spreekt, die maar
voor de leus iets zegt, zonder dat het hem ernst is, dan zegt men nog : hij steekt
er den draak mee" . Door H . Beckering Vinckers wordt in het Tijdschrift XXXIX,
bl. 146 gewezen op een plaats uit „de Tafel vanden Kersten ghelove" van Dire
van Delf (meegedeeld in Tijdschrift XXII, 15 ), waar sprake is van een nagemaakten draak, dien men voor de processie uit leidde en dien men later sloeg
en stak. Deze draak stelde dan niet het heidendom maar den duivel voor, met
wien men graag solde en spotte . In het laatst der 16de of in het begin der 17de
eeuw komt de uitdr. den draak met iemand steken voor; ze is o.a. te vinden bij
V. Ghistele, Terent. Andr. 75: Meendy dat ghi met mi dus den draec moecht
steken ? En uwen spot houwen ? ; Eerste Nieu Amoreus Liedtboeck, anno 1605,
bl. 100:
Sy steeckt den draeck met mijn goet ront.
Dus roep ick wraeck, ick heb oorsaeck,
Tot aller stont.
Later komt zij meermalen voor ; o .a . in Brederoo's Moortje, vs . 24 ; Pers, 568
a; 758 b; Kluchtspel II, 227; Van Effen, Spectator XI, 190; enz. Ook kende
men in de 16de eeuw een werkwoord draken (op iemand) geheel in dezelfde beteekenis (zie o.a. Tijdschr. XXIII, 247). Synonieme uitdrukkingen zijn den alf,
den gek, den guich met iemand steken. Zie Noord en Zuid III, 153-155 en 511;
Ter Gouw, Volksvermaken, 271; Volkskunde XXIII, 78 ; Navorscher XVIII,
201; Ndl. Wdb. III, 3212.

488. Op dreef zijn (-raken, -helpen),
d .w .z . aan het drijven, d .i . aan den gang zijn of komen ; op gang helpen ; goed
overweg kunnen met hetgeen men om handen heeft. Het znw. dreef, mnl. dreve,
is eene afleiding van het intr. wkw. drijven in den zin van voortdrijven, voortgaan. De uitdr. wordt aangetroffen bij Hooft, Ned. Hist. 405, 15: Die den handel
pooghde weder op der dreeve te helpen. Sewel, 192 citeert : Iets weder op
den dreef helpen, to restore a thing to its former course, waarmede te vergelijken is het Groningsche op drift wezen en op drift moaken (Molema, 89 b) ;
de fr. uitdr. être en train; mettre en train; fri. op 'e dril, op 'e gleed, op gang,
en het Zuidndl. op den drevel, op den drets zijn; hd. im Zuge sein, in Gang (Zug)
bringen; eng. to be in gear. De uitdr. in haar tegenwoordigen vorm vindt men
o.a. Sjof . 233; 29.

489. Op (zijn) dreef zijn,
d.w.z. zich behaaglijk gevoelen, in een goede luim zijn. Gewoonlijk met de ontkenning „niet al te wel zijn". Vgl. Sewel, 192: Niet op zyne dreef zijn,
to be out of order; to be ill at ease. Sartorius 1, 9, 74 geeft reeds de juiste verklaring dezer zegswijze: Op syn oude doff 1 ), op syn oude dreef, in
eos dicebatur, qui e vita quapiam lautiore excussi, ad pristinam tenuitatem
rediguntur. Translatum ab animantibus, quibus nota familiariaque praesepia
solent esse gratissima. Het znw. dreef wil derhalve hier zeggen: land, weide
(vgl. In zijn knolletuin zijn). Volgens het Mnl. Wdb. IT, 399 komt de uitdrukking
1) doft, roeibank.
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reeds in de middeleeuwen voor . Men vindt haar ook Spelen v . Sinne, 6 r:
By gans macht, waer ic recht op myn dreve,
Ie en zoude om dat springhen. zoo haest niet gapen.
De Brune, flank. II , 313; Brederoo III , 68, 1702; Snorp. II , 26; HooL.. Ged.
I, 262:
0 geestighe Natujr vol jujster zinlijkheit,
Wat moest ghij op uw' dreef, en op uw sneedighst wezen.
Focqenb . Melis 105: Doen ick noch op mijn dreef en in mijn jongheyt was ; Van
Effen, Spectator, IX , 105: Ik heb een ruimen tyd herwaarts geen goede luim
gehad, ja ben thans zelfs noch niet veel beter op myn dreef. Volgens Halma,
124 beteekent in de 18de eeuw „op zijne dreef zijn ", aan den gang zijn, être en
train, dus hetzelfde als op dreef zijn, hetgeen te begrijpen is, wanneer men er
mede vergelijkt de Zuidndl. uitdr. in zijnen kets (eig. gang) zijn, d.i. „in zijne
goede of kwade luim zijn", naast op den kets zijn, „op den gang zijn" (zie De
Bo, 515 a); Bergsma, 94: he is op dreve naast hij hef't op dreef, het gaat naar zijn
zin. Vgl. ook Eckart, 85 : he is up sinen rechten Dreft (in guter Laune) ; he is
up kénen goden Dreft , schlechter Laune ; oostfri . up sin drefe wesen (Dirksen
I , 26) ; in het fri .: op yens drê (of dreef) wêze , in zijn schik zijn . Op zijn dreef
geraken leest men bij V. Moerk. 223.

Gezicht op Florence

490. Alle goede dingen bestaan in drieën.
Prof. Fockema Andreae deelt, naar aanleiding van dit gezegde, in de Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. Ltk. 1897-98, bl. 117 het volgende
mede : „Het getal drie speelt, het is bekend, in de oude zeden een groote rol 1 ),
maar allicht zou de algemeene uitspraak niet zoo absoluut voortleven in den

volksmond , als zij niet als rechtsregel van groote beteekenis was geweest . Er
zijn 3 dingen (d.i. gewone terechtzittingen), 3 gemeene waarheden, 3 ommegangen. liet echte ding duurt 3 dagen. Eerst driemalig verstek heeft volledig
gevolg . Wie zijne macht over eene onroerende zaak uiterlijk wil vertoonen, moet
die 3 dagen bezitten, en er 3 gasten ontvangen. Een pand mag eerst aan den
pandhouder in eigendom worden toegewezen, als het 3 maal ter lossing geboden
is. Is er gepand aan iemands poortrecht, dan moet hij 3 maal om den blauwen
steen worden geleid alvorens te worden ontpoorterd. Wie hapert of stamelt bij
het doen van den eed, wordt geacht dien niet gedaan te hebben . In gewichtige
zaken mag hij echter den eed driemaal beproeven. Bij verkoop moet men somtijds de zaak driemaal bieden, uitroepen (om tot verzet gelegenheid te geven).
Vandaar ongetwijfeld nog eens „eenmaal, andermaal, ten derden en laatsten
maal" . Waar het oproeping ter terechtzitting geldt, wordt hier en daar o .a.
in zeezaken aan de drie ten overvloede , om de maat vol te meten , nog een vierde
toegevoegd . Ook dit gebruik schijnt nu nog in den volksmond bewaard, maar
in den vorm, dien ik niet* volkomen kan verklaren, nl. in dezen: „driemaal
is scheepsrecht, en éen voor den knecht"; vgl. fri. trije is skippers-rjucht en
1) Vgl. Grimm, Rechtsalterth. 4 1, 286-287
,
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jen, for de feint (d.i. drie is schippersrecht en een voor den knecht 1 ). Zie ook
Boefje, 146: Hij nam er nog maar eentje voor 't sjegrijn, en 'n slaapmus'ie,
en eentje omdat driemaal scheepsrecht is; Molema, 366 b: 't Darde moal is schippersrecht; Eckart, 85: drêmael is Burrecht; Dirksen, II, 20: dremál is 6stfrese
recht ; Wander I , 695 ; Ons Volksleven VIII , 229 en Antw . Idiot . 378: alle goede
dingen bestaan in drij; fr. le troisiéme coup fait feu; hd. aller guten Dinge sind
drei ; eng . the third time is lucky ; third time is catching time.

491. Het iemand in drieën geven (of zetten) iets te doen,
d .w .z . met iemand wedden , dat hij iets in drie keer nog niet éénmaal kan doen.
Een sedert de 17de eeuw voorkomende zegswijze ; wellicht naar het fr . donner
en dix, en vingt, en cent etc., à faire une certaine chose (défier de la faire une fois
sur dix, sur vingt, etc.) . Vgl. o.a. Kluchtspel III, 88:
Die Batteviers, die met haer drie of vieren altijd t'zaaien in de kroege loopen,
En zoeken een onnoozele bloed met valsch spelen het geld af te stroopen,
Die geef ik het in drie'n, of zy met kaerten te morsen wat op konnen doen.
Zie ook Coster, 531, vs . 1116 ; Huygens , Hofw. 638 ; Focqueb . Verw . Jalouzy,
78 (ed. Van Helten) ; enz.

492. Een driedekker.
Eigenlijk is een driedekker (eng . three-decker ; hd . Dreidecker, Drêdecker 2)
een schip met drie verdekken, oudtijds een groot oorlogsschip. Vgl. Sewel, 171,
„Drie-deks schepen, schepen van de eerste en tweede rang . " Bij overdracht
toegepast op groote vrouwen of meisjes, ook op die niet op hun mondje gevallen
zijn, in de uitdrukking „het is een driedekker of een echte driedekker". Vgl. W.
Leevend, VI, 249: Zo een rykgeladen Haarlemmerdyker Driedekker van een
Wyf; P. K. 98: 't (tante .Jans) Was een flinke driedekker, die goed onder tuig
lag . Maar mooi ? Neen dat was ze niet ; daarentegen weergaasch bij de hand.
Van een man wordt liet gezegd in V. Janus, III, 68 en Handelsbl. 2 Juni 1913,
avondbl .. bi. 3, kol. 4: De heer J. S. M., een echte driedekker op het gebied
van organisatiewezen. In 't fri. in trijedekker, een groot en zwaar vrouwspersoon.
Harreb. 1, 154 a; V. Eijk I, 72 en voor synonieme zegswijzen De Cock 2
194 vlgg.
,

1) Volgens het Fri. Wdb. III, 316 mocht vroeger, toen ook van uit Holland komende
tabak in Friesland belasting werd geheven, ieder schipper voor eigen gebruik drie pond
aan boord hebben en één voor den knecht. Deze vier pond was vrij. — Prof. Fockema
Andreae schreef aangaande deze zegswijze : „Zooals bekend is, was driemaal in vele
opzichten recht, waarbij evenwel vaak ex superabundantia een vierde kwam. Daar nu
ook op zee driemaal in vele gevallen recht was (o.a. was de schipper verplicht drie maaltijden aan de schiplieden te geven ), werd eene onbetamelijkheid onder het schaften gestraft met drie slagen met de gortspaan, wordt driemaal hoera geroepen, en wordt een
lijk met een éen-twee-drie, in Gods naam over boord gezet, kan men gedacht hebben,
dan moet bij die driemaal, die scheepsrecht zijn, ook een vierde, die men dan in scherts
en onnadenkend iets voor den knecht heeft genoemd. Op eene dergelijke wijze kan dit
achtervoegsel zijn ontstaan, toen men den eigenlijken zin der zegswijze niet meer begreep".
Ook in het Nederduitsch is eene dergelijke zegswijze bekend, o.a. bij Reuter, 98: dreimal
is recht, dat virte Mal en Schinnerknecht (schinderknecht) ; zie ook Frischbier, II, 2144.
2) Kluge, Seemannssprache, 194.
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493. Op den dril zijn,
d .w .z . aan den zwier zijn , rondloopen ; syn . van het 17de eeuwsche op ter tril
zijn. Het wkw. drillen beteekende vroeger zwaaien, rondzwaaien (vgl. nog Bene
lans drillen), en vervolgens intr. rondloopen, zwieren. De uitdr. vindt men
bij Poirters, Mask. 137:
Een Maeght, die niet vallen wil,
En magh niet veel zijn op den dril.
Vgl. ook Tuinman I, 93: Zy is graag op den dril, dit wil zeggen, dan hier, dan
daar na toe . In Antwerpen is drillen in dezen zin nog bekend ; evenals op den
dril zijn, syn. van op den Brits zijn. In Zuid-Nederland zegt men ook hiervoor:
op den drevel zijn, op schok zijn of gaan (Schuerm. 593), op den dremmel zijn,
op marode zijn of gaan (ook in Noord-Nederland 1
op scheut, op zwier zijn, en
noemt men zulk een vrouw, die gaarne op den dril gaat, een drilkous, drilgat,
een drevelgat; zie Schuermans, 105; Bijv. 72; 73; Antw. Idiot. 379; 380; Waasch
),

Idiot. 190 b: op zijnen dril zijn.

494. Drinken (of zuipen) als een Tempelier,
d.w.z. overmatig drinken. Men beweert, dat deze spreekwijze haar ontstaan
te danken heeft aan het overdadig en ongebonden leven dier riddermonniken.
Zie Huygens, VII, 170:
Ick bend'er by geweest, 't is waer, daer Dronckaerts saten,
En sopen als Templiers, en vloecten als Croaten.
Wander IV , 1323 „Aus den Schriften des 14 . Jahrhunderts geht hervor, dass
die Mitglieder dieses Ordens in einer Weise zu trinken pflegten, die man jetzt

mit Saufen bezeichnet" 2 ); Tuinman I, 28 ;; Sewel, 779: Hy zuipt als een tempelier, he drinks like a knight templar ; Harrebomée II , 328 ; vgl . hd . er trinkt
wie ein Templer; fr. boire (ou jurer) comme un templier (reeds bij Rabelais) naast
être gris comme un Cordelier (Franciskaner). Volgens Schuermans, Bijv. 159 a,
zegt men te en in de omstreken van Tienen : kunnen drinken als een keteleer (ketelboeter) ; in Noord-Brab . zuipen als een ketelbuter (Ons Volksleven VIII, 230) ;
in Vlaanderen drinken, zuipen gelijk een Tempelier (De Cock', 282 ; Teirl. 370;
Antw. Idiot. 379), een Polak (Joos, 15); elders als een ketter.

495. Een dronk is een zit (of een zeet

3)

waard,

„gezegd als men iemand iets te drinken aanbiedt en deze daarin aanleiding
vindt om te gaan zitten en een praatje te blijven maken" (Boekenoogen, 1249).
Dit gezegde dagtéekent tuit de 17de eeuw, blijkens Koddige Opschr. (ed . 1698)
1) fr. aller à la maraude en marauder; Sewel, 486: Op merode gaan, to straggle
about, to go marauding; Halma, 347 ; bij Koster Henke, 44 : merode, neerlaag, armoede.
Hij is nou in de merode (aan lagerwal); De Cock , 39; Claes, 142; hd. marodieren; eng.

to maraud.
2) Over het leven der Tempeliers zie F. Funk, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 393.
3) Een zit of een zeet is een stoel; vgl. eng. Beat.
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1, 53: Een dronk is een zeet weert; H arreb . 1, 156; fri. It iten is in sit wirdig,
de maaltijd is waard, dat men er bij gaat zitten; wien men te eten geeft, behoort
men ook een zitplaats aan te bieden.

496. Niet droog (of nog nat) achter de ooren zijn,
d .w .z . jong en onervaren zijn ; eigenlijk nog zijn als een pasgeboren wezen . Meestal
wordt het gezegd, wanneer een kind praat over dingen, die alleen groote menschen
kunnen beoordeelen; ook van jongelieden die vroeg huwen. De oorsprong de
uitdr. kan op de volgende wijze worden verklaard : „Een levende cel komt bijna
nooit in rechtstreeksche aanraking met de buitenlucht voor. Vandaar dat (le
huid van 't pasgeboren kind weldra harder en droger wordt dan die in 't moederlijf was; waar nu huidplooien de werking van de lucht belemmeren, duurt dit
proces langer dan elders, dus aan de liezen, aan den bilnaad en ook aan de oorere,
die bovendien dikwijls door een mutsje tegen het hoofd worden gedrukt. Di'
laatste plek valt 't meest in het oog en daar konstateert de volkswijsheid dar)
bij voorkeur dat zeer jonge kinderen op enkele plekken nog eenigen tijd na de
geboorte een vochtige huid behouden 1 ) . Volgens Schrader, Wunderg . 142 moei:
niet gedacht worden aan kinderen, maar aan een dier, bijv. een kalf: „Wenn
een Kalb geboren ist, so trocknen die Haare des ganzen Körpers sehr schnell
an der Luft ; nur die Stelle hinter den Ohren bleibt noch langere Zeit nasz oder
feucht, weil die auf dem Hals liegenden Ohren den freien Zutritt der Luft hindern"
De uitdr. dateert uit de 17de eeuw; men vindt haar o.a. bij De Brune, 464 en
bij Brederoo 1, 232; zie het Ndl. Wdb. XI, 39; Kluchtspel III , 53; Taalgids
V, 159; Uit één pen, 115 ; P. K. 188, enz. Opmerking verdient, dat men in de
17de eeuw in denzelfden zin ook zeide : de handen kleven hem nog. Volgens Tuerlinckx, 404 zegt men in het Hagelandsch : gij zijt nog te nat, voor over die zaken
mee te spreken; 165: nog nie druëg achter de oeëre zijn, nog jong en dom zijn,
dat ook in het Antw. Idiot. 381 vermeld wordt naast nog geel zijn achter zijn ooren
of nog geel zien onder zijn armen (bl . 455) ; in het Zuiden van Antwerpen : nog
nat achter de ooren; in het Land van Waas : het geel is nog niet van achter zijn ooren
of van zijnen does (achterste). In het fri.: hy is mar just droech efter de earen, hij
is pas droog achter de ooren ; in 't gron • hy is nog nij t dreug achter de ooren . Ook
in het hd . er ist noch nasz (nicht trocken) hinter den Ohren ; voor het westph.
zie Woeste, 58 b en vgl. Wander IV, 1329. Eène synonieme uitdr. citeert Servilius, 10: Hi draecht den vendel noch aen den buyck, en wil preken (ante barbam
doces senes) ; in de Snorp . II , 16 : Hij draeght de swachtel noch om den buyck . De
Engelsehen zeggen : the cradle straws are scarce out of his breech, wat overeenkomt
met het wiegestroo nog achter de ooren hebben (Goeree en Overflakkee 2 ) en het
wiegestroo is nog niet van zijn gat (Antw. Idiot. 2159) . Vgl. fr. si on le pressait
derrière les oreilles (ou si on lui tordait le nez) il en sortirait encore du lait.

497. Op 't droge zitten,
d.w.z. vast, verlegen zitten; ook: geen geld meer hebben (Waascl. Idiot. 192
a) . De uitdr . is ontleend aan het zeewezen . Onder het droge verstaan de zeelieden land dat droog ligt of ook platen, banken „en in het gemeen alle ondiep-

1) Tijdschrift XXVI, 69.
2) N. Taalgids XIII, 133.
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tens, daar een schip niet vlooten kan" (Winschooten, 51). Raakt dus een schip
op eene bank of eene ondiepte, dan zit het op het droge, vast, welke uitdr. ook
overdrachtelijk gebruikt wordt voor iemand, die verlegen zit en niet verder
kan. Thans is ook bekend : „Hij zit als een visch op het droge" (Potgieter),
waarbij men natuurlijk te denken heeft aan een visch, die op het strand ligt.
De zegswijze vinden wij o.a. bij Van Effen, Spectator V, 36: Het heucht me noch
dat ik na den eersten January als een vis na 't water snakte, want tegen die
tyd lag myn beurs gemeenlyk op 't droog . In Vlaanderen zegt men ook : op het
zand zitten (Joos, 82). Vgl. nog het lat. haeret in salebra (bij Cicero de fin. 5,
28, 84); zie ook Wander IV, 1329; Woeste, 58 b; fr. être à sec; hd. auf dem
Trocknen sitzen ; eng . to get aground ; fri. droech wêze, geen geld hebben ; op 'e
droechte sitte, op zwart zaad zitten (wat te vergelijken is met liet Zuidndl. op
droog zaad zitten) ; op 't strán sitte, geldeloos zijn.
-

498. Een droogpruimer .
Dit is eigenlijk iemand, die zonder iets te drinken, pruimt, lekker eet.
Ter Gouw vertelt in de Volksvermaken, 216, dat er droogpruimers waren, die
een mand vol paaschbrood leeg aten, zonder er iets bij te drinken. Wanneer
men thans spreekt van „een droogpruimer van een vent" bedoelt men er mede
zie o.a. Kaly . 11, 22; 40; 144) ; in
een drogen, saaien, vervelenden kerel 1
Groningen : een dreuge, dreugkloot, dreugkul (Molema, 514; Bergsma, 94). Vgl.
Bredero's „Haerlemsche drooge harten"; en het fri. in droege kearel, een droogpruimer, die ook een droechbrea genoemd wordt; in Klein-Braband een pruimer.
) (

499. Iemand uit den droom helpen,
d .w .z . iemand onderrichten, uit zijne dwaling helpen, hetzelfde als iemand
uit den dut helpen 2 ). Vgl. Sewel, 196: Iemand uit den droom helpen,
to undeceive one. De uitdrukking staat opgeteekend bij Sartorius 1, 1, 41: U y t
den droom helpen, rem impeditam explicare aut expedire est. Tuinman
I, 2 en Harrebomée I, 15-7 a denken aan bijbelschen oorsprong; doch Zeeman

en Laurillard, hoewel de mogelijkheid niet ontkennende, dat hier gedacht kan
worden aan de vele droomuitleggingen, waarvan de Bijbel gewaagt, meenen,
dat deze spreekwijze wel buiten den Bijbel om kan zijn ontstaan. Zie ook Wander
I , 1296 ; Woeste, 59 a ; hd . einem aus dem Traume helfen ; eng . to rouse a p . out
of his dream . ,

500. Droomen zijn bedrog,
meestal gezegd tot iemand, die een onaangenamen droom gehad heeft. Deze
meening vindt men in het Latijn reeds uitgedrukt door somnia ne cura, nam
fallunt somn!a plura (Bebel, 450) ; sompnia ne cures, nam fallunt sompnia plures
(Werner, 94) ; vgl . mnl . droeme dat sijn bedroghen dinghe ; verder Campen, 75:
droem is droch; Sirach XXXIV, 3-7; Prov. Comm. 532: Men seit, droem en
bediet niet; Sart. III, 3, 7: Droom is bedrogh, nochtans seijtse somtijts wat;
Vondel, Jos. in Doth. 403: De droomen grenzen dicht aen ydelheit en logen;
Gijsbr. v. Aemst. 759; Eerl. Pluckv. 255 a: Gij weet droomen is bedrogh, maer
1) Zie Leuv. Bijdr. X, 97.
2) Zie Vondel, Joseph in Dothan, 1321; vgl. Boekenoogen, 186 en De Jager, Frequ.
II, 73.
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cackt in 't bedt gy vint het noch 1 ) ; Tuinman I , 325: Droomen is bedrog ; maar
k.... in 't bed, gy vind het 's morgens noch ; Harrebomée I , 34 ; Sewel, 196:
Droomen z y n bedrog, dreams are lies; bij Te irl . 372: Droomen es bedrog,
en as g'in ou bedde kakt, ligt "t er nog; zie ook Antw. Idiot. 1664; oostfri. drom
is 'n drog, 't was för hunderd j ár un 't is noch (D irksen , 1, 19) ; fr. tous songes
sont mensonges ; hd . Tráume sind Schaume (Gáume, Lugen) ; eng . dreams are
idle things (or shadows) .

501. De druiven zijn zuur.
Dat wordt gezegd, wanneer iemand van datgene, wat hij graag zou willen
hebben, doch niet kan krijgen, met verachting spreekt. De spreekwijze is ontleend aan de fabel van Aesopus, waar de vos, toen de druiven hem te hoog hingen,
zei dat hij ze niet lustte . 2 ) . Ze komt reeds in het mlat . voor : divertit vescis vulpecula
vitis ab uvis; zie verder Tuinman I, 107 ; Harrebomée, I, 157: De druiven zijn
zuur, zei de vos, maar hij kon er niet bij ; de Kluchi v. d. Gelukte List, 1689, bl.
26: Dat 's nou de snof (mode) de druiven diemen niet beklimmen kan zuur te
noemen ; Taalgids IV , 255: de Beeren sunt suur, sa de Fdsz, un slog mit 'n Stárt
an 'n Boom (in Oldenburg); Joos, 202 en Volkskunde IX, 207: de druiven zijn
te groen ; Wander, IV , 1248 ; fr . les raisins sont trop verts ; hd . die Trauben sind
(ihm zu) sauer; eng. the grapes are sour. Een andere gelijkbeteekenende uitdr.
luidde : t Is quaet water, seyde de Reyger, doe en conde hy niet en zwemmen (Campen,
133) . Ook is bekend : de druiven hangen hem te hoog, d.i. het is voor hem iets
onbereikbaars, welke zegswijze eveneens aan deze fabel ontleend is.

502. Drukte maken,
ook wel drukkie maken (o .a. bij Speenhoff V II , 17 ; Kmz . 187) , d .w .z. te keer
gaan, zich aanstellen, trotsch, voornaam handelen of spreken ; zich druk maken,
vroeger hem (zich) bont maken. Van zoo iemand zegt men, dat hij is een druktemaker, een drukkie, een drukkiewicht (o.a. ford. 193), kale drukkie (in Boefje,
61). veel drukte op zijn lijfheeft of veel koude of kale drukte (fri. kálde drokte) heeft,
waarvoor men in de Zaanstreek ook zegt : kouwe drukte met lawaaisaus, waarin
„koud" de beteekenis heeft van onnoodig, overbodig, zooals ook in het 17deeeuwsche koude grimassen, d.i. malle, onnoodige fratsen 3 ). Volgens Hoeufft,
202 zegt men in Breda : „veel gezwaai op zijn lijf hebben" ; in Antw . het druk
hebben; zie ook Schuermans, Bijv. 100 a; fri. drokte meitsje.

503. Een dubbeltje

(of een stuivertje) op zijn kant,

d.w.z. het is onzeker hoe de zaak zal uitvallen; het is twijfelachtig hoe het af
zal loopen; het hangt geheel van het toeval af. Vgl. Harreb. I, 158: „Dat is
een stuivertje of dubbeltje op zijn kant, het is niet waarschijnlijk dat men zijn
oogmerk bereikt : men zet niet gemakkelijk een stuivertje of dubbeltje op zijn
kant"; fri. it is in dubeltsje op 'e kant; Handelsblad, 10 Nov. 1915 (ochtendbl.)
p. 5, k. 2: Toen er gestemd werd, bleek het een dubbeltje op zijn kant: 't stond

1) Voor dit toevoegsel zie Ndl. Wdb. VII, 900.
2) Zie o.a. Esopet, LV; Vondel 's Warande der Dieren, no. 50.
3) Of moeten we denken aan koud in den zin van: wat anderen koud laat, zooals
in het eng. cold news?
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32 tegen 32 toen alleen de Voorzitter nog moest stemmen ; 16 Juni 1914 (avondbl. )
p . 5 , k . 4 : De Balkanoorlogen zijn afgeloopen, maar de naweeën doen zich leelijk
gelden, zoo leelijk, dat het een dubbeltje op zijn kant is of een nieuwe Balkanoorlog zal uitbreken tusschen Griekenland en Turkije; De Telegraaf, 17 April
1914 (ochtendbl .) p . 3, k . 4 : Een dubbeltje op z'n kant, dat we nog ooit iets van
dat ondernemend troepje hooren. Vgl. het eng. it was but the turning of a feather;
ook a toss-up ; a turn-up of a die.

504. Een dubbeltje (of een stuivertje) kan vreemd rollen,
d .w .z . iets , dat men in 't geheel niet verwacht had , kan toch gebeuren ; men
kan nooit weten welk een wending of loop iemands lot kan nemen. Vgl. Harreb.
II, 318: Een stuivertje kan raar rollen; Het Volk, 24 Dec. 1913 p. 1, k. 3: Maar
dat dat dubbeltje zonderling gerold is, wie zal het ontkennen; Cremer, Bet.
Novellen bl. 103: Dat stuuverke zou al roar motte loopen as Janssen in den Hoag
kwiem ; Nw. Amsterdammer, 8 Mei 1915 p. 3, k. 2 : Het is niet te verwonderen,
dat een geschiedenis in welke munten sprekend worden ingevoerd licht ontaardt
in een weinig interessante variatie van „hoe een stuivertje rollen kan" ; Kunst!.
79: Je wist nooit hoe lollig een rond stuivertje rollen kon in de wereld; fri. in
dubeltsje kin raer rolje (as 't op 'e kant komt) ; zuidndl. je kunt nooit weten hoe
een dubbeltje rolt (zie Ndl. Wdb. III, 3542); oostfri. 'n dubbeltje kan mal ruilen",
sá' de matro^s, dS harr' hê in Amsterdam ên jerlaren un fun' an d' kap ên wer.

505. Een duifje zonder gal.
Deze zegswijze is ontstaan „naar aanleiding van het oude volksgeloof, dat
sommige dieren, met name de duif, geen gal zouden hebben, die eene toornige
of wrevelige stemming kan opwekken'. Maerlant zegt o.a. in zijn Nat. Bl. III,
1119: Columba dats der duven name, een sachte voghel ende bequame; bedi
seit men, sijs sonder galle; Clausule, 86: Duve sidi van uwen live sonder galle,
simpel ende sachte . Bij Walther v . d . Vogelweide wordt de gemalin van Filips
van Zwaben genoemd een „ros' áne dorp, ein tube sunder gallen 1 ). Gemeenlijk
in figuurlijke toepassing van menschen, vooral van onschuldige meisjes gezegd,
in den zin van: een onschuldig schepsel, zonder arglist of boosheid. De uitdr.
komt in de mnl. en mhd. poëzie meermalen voor. Ook in het fr. was in de 14de
eeuw dit volksgeloof bekend : Coulon (colombe) est oisel gracieux sans fiel est
et moult amoureus 2 ) . Voor de 17de eeuw vgl . Cats I, 244 b:
Wat wilje dat ick seggen sal?
Iek ben een duyve sonder gal.
Een Poolsche natuursage verklaart ons dit geloof op de volgende wijze : „Toen
Jezus den kruisdood stierf en zoo zijn offer volbracht, vloog eene duif voorbij
den Kalvarieberg. Zij had met den gemartelden Verlosser zulk innig medelijden,
en was door zijn aanblik zoo diep geschokt, dat zij op hetzelfde oogenblik hare
gal voelde wegvloeien. Sedert dien tijd, vertellen de Poolsche keukenmeiden,
1) Vgl. Schrâder, 256: Felle columba care!, zonder opgave van plaats of schrijver;
bij Otto komt het niet voor. Plinius. Nat. Hist. XI, 37, 74 beweert, dat de duif wèl
gal heeft.
2) P. Sébillot, Foikl. de France, III, 218.
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hebben de duiven geene gal meer" (zie A . de Cock, Natuurverklarende Sprookjes
II, 37). Synoniem was de uitdr.: een botje zonder gal. Zie het Ndl. Wdb. IV,
145; III, 678; Tuinman II, 79; Mnl. Wdb. II, 901; Waasch Idiot. 193 b; Verdam
in de Handelingen v. d. Maatschappij v. Nederl. Letterk. 1897-98, bl. 61; Volkskunde XXII, 191; De Cock 2 , 69, 267 ; hd. ein Táubchen ohne Galle; eng. to be
pigeon-livered, geen gal hebben; in het fr. beteekent colombe onschuldig meisje.

506. In duigen vallen,
d .w .z . mislukken . Onder duigen verstaat men stukken wagenschot, tot het
samenstellen van vaatwerk bestemd en die door hoepels bij elkaar gehouden
worden. Vallen deze plankjes in elkander, dan mislukt het vat; vandaar dat
deze uitdr. in het algemeen gebruikt wordt voor instorten, mislukken. Is een
plan in duigen gevallen of wordt het in duigen geworpen, dan zegt men, dat
het in duigen ligt. Sedert de 16de eeuw is de uitdr. bekend ; zie o.a. Spelen v.
Sinne, 13 r: Valt niet aen duyghen maer houdt u toch vroom; zie verder Winschooten, 52 ; Gew . Weuw . III , 70 ; Pers, 203 b : in duigen raken ; Vondel, Samson,
1196: Wanneer de kerck van Dagon spat aen duigen; Huygens VI, 47, waar
een kuiper zegt : Eens was mijn' neering goed : nu lightse meest in duijgen ; Overtoorns Praatje, 16 : Het vadt dat raakte heel in duyge (de boel liep geheel mis) ;
Chomel I, 245: My dunkt, dat hy, die een Koorts noemt, iets noemt, dat in
staat is, om een Ligchaam allengskens in duigen te doen vallen ; Sewel, 199;
Halma, 128. Vgl. ook: een plan den bodem in slaan en Tuinman I, 252. In ZuidNederland gebruikt men de uitdr. in den zin van „in 't kraam komen" (Antw.
Idiot . 383 ), waarvoor wij zeggen „in tweeën vallen" ; verder in onze beteekenis
in gruis vallen en tot gruis smijten ; in pasteie vallen ; uiteenvallen en uiteengaan;
zie het Ndl. Wdb. V, 1162 en vgl. nog het 18de-eeuwsche ,,in stollen (stukken)
vallen (Ged. van J. Zeeus, 1721, bl. 395) en aan borden stooten (van een schip;
Ndl. Wdb. III , 519) . Is misschien ook te vergelijken het Zwaabsche : es fállt
in Ducks, es geht verloren (Wander I, 702) ?

507. Iemand (of iets) onder den duim hebben,
d.w.z. iemand of iets in zijne macht hebben, veelal van een gedeelte der wetenschap , dat men beheerscht . De duim als de sterkste vinger, wordt hier genomen
als het zinnebeeld van macht. Of bewaart deze uitdr. eene herinnering aan den
Romeinschen worstelstrijd, waarbij de overwinnaar den overwonnene, als teeken
van de behaalde zege, den duim op het oog drukte (vgl. hd. einem den Daumen
aufs Auge setzen en onze uitdr. iets onder de knie hebben 1 ) ? In de 17de eeuw:
hij heeft er den duim op , d .i . hij heeft iets in zijne macht ; Antw .: hij is er fier op 2 ) .
Ook in het hd . einen unter den Daumen hal ten ; eng . to have a p . under one's
thumb.
1) Zie voor bewijsplaatsen Pers, 410 a; 296 b; 831 b; Hooft, Ned. 1-list. 202.
2) In Groningen beteekent onder doemkes, in het geniep, in het geheim (Molema,
79 b), fri. onderduumsk (vgl. mnl. onder den dume, heimelijk, stilletjes) ; Deventersch
achterdume (Draaijer, 1) naast onderdums, schijnbaar onopzettelijk (Dr. 28 en V. Schothorst, 95) ; Vlaamsch onderduims (Schuerm. 215 a) ; zie ook Af3tw. Idiot. 118: achterduims, onderduims en onder den duim deur; vgl. thans onder de hand.
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508. Op zijn duim fluiten.
„De vogelaar lokt den vogel met zijn fluitje . Maar wie nu bij gebreke van
dit instrument zijn duim wilde gebruiken, zou wel iets in den mond steken,
dat op eene fluit gelijkt, maar zeker zijn doel niet bereiken. Zoo beteekent de
uitdrukking : niets krijgen, niets winnen, al geeft men zich nog zooveel moeite.' 1 ) De uitdr. is in het begin der 17de eeuw bekend. Vgl. Van Lummel,

Nieuw Geuzenlied.Boek, 432:
Wy steden seer getrouw,
Houden 't met 't groene pluymken,
Graef Maurits van Nassou
Fluyt ghyy op u duymken.
Zie ook V. Breughel II, 13 v; Pers, ,Suypstad, 136; Van Moerk. 231; Janus,
132 ; Esopet, Toverlantaaren, 6 ; 't Daghet XII, 142. In Twente : den kan nos
op 'n dommen ,uiten ; Wander I, 562: hei fleutjet uppen Duinen (Hildesheim)
in den zin van „hij verheugt zich", doch ook I, 506 in onzen zin : de kann nu
up den Dum floiten (Rastede; Eckart 75); Woeste, 62 b: du kannst oppen dfimen
f ai ten .

509. Iets op zijn duimpje) hebben, kennen (of weten),
d.w.z. iets goed, terdege, in den grond kennen. Eene algemeen bekende en
gebruikte uitdrukking, die sedert de middeleeuwen voorkomt. Zie Noord en
Zuid IX, 141 2 ), waar „ic kent al op mijn duimken" wordt aangehaald uit
het jaar 1491; verder bij De Roovere (Leuv. Bijdr.. IV, 176) : Hy weet de tien
gheboden up zyn du,umken ; Everaert , 148 en 186: Op 't duumken hebben (in zijne
macht hebben, bezitten), waarmede te vergelijken is het mnl. vele op sinen dame
hebben, veel macht hebben, veel te zeggen hebben; Vierl. 394: Oft nu de Mat.
daertoe gedeputeert hadde eenen juristen die Bartolum oft Baldum op zijn
duijmken hadde gehat; en iet draeit up minera dume, ik heb iets te beschikken,
er over te zeggen, in mijne macht (De Bo, 404: het draait al op zijn hand); Mal..
JVdb. I1, 372 ; 462 ; Ndl. Wdb. III, 3200 ; Bank. II, 247: Zy meenen dat de weereld
op haren duym behoorde te drayen ; Schuerm . 74 b . De eig . bet . is iets kunnen
draaien zooals men wil, daar „dume" hier haak, har, ijzeren duim beteekent
(vgl . Pers, 718 b : Alles nae zijnen wervel draaien ; Brederoo , III, 85 : Dus lang
heeft u duym den werrevel gedreyt), en vandaar : in zijne macht hebben, geheel
meester zijn 3 ) . Zoo kon op zijn duim in bepaalde verbindingen de bet. aannemen
van geheel en al, grondig, nauwkeurig 4 ), Vgl. verder Sartorius Y, 6, 54: Hy
kan 't op s ij n d u y m t j e n, dat als vertaling dient van het latijnsche ad
unguem (nooit), d.w.z. op den nagel, eene spreekwijze die ontleend is aan de
beeldhouwers, die met den nagel van hun duim de gladheid van hun werk onder1) Taal en Letteren II, 227 en Tuinman I, 260.
2) Ook De Cock', 55.
3) Val. De Brune, Emblemata, 278: Al haer knicken en oogti-slagen zijn zoo veel
hangduymen, daer zyn deure moet op-draeyen; en het 17de-eeuwsche werveldraaier
(Vondel, Rommelpot, 168) n
^ -----nel draaien, den baas spelen (Haec libertatis
ergo, 119) .
4) V . Eyk, Na!. meent dat de uitdr. „afgeleid moet worden van de gewoonte,

om, bij het opnoemen van sommige zaken, uit het hoofd, zoo als men zegt, eerst den

duim, en vervolgens ook de overige vingers, met de hand aan te slaan".
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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zochten ; vandaar : zeer nauwkeurig, grondig; Marnix, Byenc. 116 r: op syn duimkeu
iets kennen; Anna Bijns, Rfr. 114 d; Hooft, Ned. Hist. 458; Ged. I, 57 en 280:
Van Veen had op zijn duim de wet ; Brederoo I , 261, 540 ; Pers , 209 a ; Coster,
39 vs. 889; Van Effen, Spectator III, 159; IV, 198; VII, 2; Sewel, 199: Hy
heeft het op zynen duim, he has it at hisfingers end; Brieven v. B. Wolff,
46 : Indien ik de kunst van polysten zo op den duim heb als zij . Ook fri. hy ken
it op syn tumke; Waasch Idiot. 194; Harreb. I, 160 a, enz. Een synonieme uitdr.
is iets uit de bocht kennen (Harrebomée III, LXXXIII b en Molema, 43 b). In
het Fransch zegt men : avoir quelque chose dans les doigts ou au bout des doigts;
savoir quelque chose sur le bout du doigt ; hd . etwas an den Fingern haben ; nd
he hett dat Spill up 'n Dum (Eckart, 494) ; eng . to have a thing at one's fingers'
ends.

510. Iets uit zijn duim (of den vinger) zuigen,
d .w .z . iets verzinnen, leugens vertellen . De gedachte waarop deze uitdr. berust
-- en haar voorkomen door het geheele Germaansche gebied wijst op haar hoogen
ouderdom -- schijnt te zijn, dat men zekere onbekende zaken kan te weten komen
door aan den duim te zuigen . In dezen gedichtenkring behooren verscheidene
sagen, die tot de oudheid der Europeesche volken opklimmen. Den vinger in
den mond steken komt dan ook in de sage en in de mythologie voor als een gewoon
middel om wijsheid over eenig punt te erlangen (Volkskunde, XXIII, 234).
Vgl. Servilius, 135: Hi suighet al wt sinen vingheren; bij Sartorius II, 7, 42:
Ex tua non prodit officina, dat suycht ghy wt u selfs duym niet; en bij Campen,
28: Hy cant wt syn vingher suygh^en. Vgl. Marnix, Byenc. 58 r: Soo dat men
merckelijck sien kan, dat de leere der Drievuldicheydt uyt des Paus duym niet
en is ghesoghen ; V . Moerk . 502: Ze noemt me by me naem , dat het ze uit 'er

duim niet ezoogen ; Hooft, Ned. Hist. 332 ; De Brune, 188 ; Suringar, Erasmus
LXXIV; Harreb. I, 159 b; Kmz. 335, enz. Ook vindt men „hij zuigt het uit
zijn vuist, zijn poot of zijne teenen"; zie Harrebomée II, 194 a; Antw. Idiot. 1226
(iet uit zijnen teen zuigen) en Tuinman I, 191: „Uit den poot zuigen: dit drukt
uit, iets by zich zelven verzinnen. 't Is ontleent van de beeren, die, zoo men
verhaalt, aan hunnen poot zuigen. Dus zegt men van de vertellingen der besjes,
dat ze die uit den spinrok halen'. De Duitschers zeggen sich etwas aus den Fingern
(dem kleinen Finger, dem Daumen) saugen; eng. to suck anything out of one's
own f ingers' ends.

511. Met duim en vinger iemand iets instampen.
Eigenlijk moet dit gezegd zijn van voedsel, dat men iemand brokje voor
brokje in den mond duwt ; bij overdracht van geestelijk voedsel : iemand iets
inprenten ; mnl . enen metten dume tasten ; enen iet ingestampen . In de 17de eeuw
komt de zegswijze (naast iemand iets instampen) o.a. voor bij Smetius, 103:
Met duymen ende vingeren ingeven, indouwen ; Pers, 355 b (instamj en) ; Vondel,
Gebroeders, bl. 18'):
My docht d' Aertspriester dede
Zijn uiterste, om den Vorst t' ontvouwen 's hemels zin,
En stampt' et hem al vast met duim en vingren in.
1) editie 1650.
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Tuinman I, 322 citeert iets met duimen en vingeren instampen met de verklarende opmerking : „dat is mogelijk aan 't vullen der worsten ontleend" ;
Abr. Bl. II, 9: met duim en vinger inscherpen; V. Janus, III, 3: met duim en
vinger instampen. Vgl. Verder .Ndl. Wdb. VI, 1980; fr. inculquer, seriner qqch.
à q qn ; hd. einem etw. eintrichtern, einpauken, einfuchsen; eng. to beat a th. into
a p. (or into a p.'s mind, head) .

512. Duimkruid,
d.i. geld, poen (Teirlinck, 55; Koster Henke, 54), molm (zie Kamster Henke,
46 ; ford. 386), moos, mozes, kies (hebr. k£s, geldzak, geld), aldus genoemd
naar de wijze, waarop men geld telt. Deze benaming komt in de middeleeuwen
voor in een brief van den 27sten van Hooimaand 1488, door de afgevaardigden
van de stad Yperen geschreven aan hunne overheden aangaande de gebeurtenissen in den strijd met keizer Maximiliaan. Zij melden : „Van de gheleghenthede
van den heere (leger) en weten wy niet sonderlincx dan dat de keyser en de
coninck syn te Ardenburch.... ende dat den grave van Sonneberch met vele
volex vertrocken es, als men seit, om enghienen (belegeringswerktuigen) , maer
t'poeder ende steenen die syn quaet te vindene, als men seit, ende sonderlinghe
duumcruut welke failgiert den coninck" 1 ). Zie verder Kiliaen: Duymkruyd,
aflag., numi, pecunia ; Tijdschrift XVII, 236 ; De Jager, Frequ. 1, 99 ; Halma,
128 ; Harreb . 160 a en vgl. Schuermans, Bijv . 74 b : duimen, duimkruid geven,
betalen (Waasch Idiot. 194 a ; De Bo, 277 b) ; vgl. ook het nd. he hatt wat förn
Dum (Vermogen) ; he het Schu f-vór-de-Dum (ist reich ; Eckart, 456 ; vgl. ndl.
afschuiven) ; hd . den Daumen ruhren ; fr . jouer du pouce, betalen . Vgl . in de 16de
eeuw het syn . duymsoudt 2
) .

513. Iemand de duimschroeven aanzetten,
d .w .z . , ,hem deerlijk in het nauw brengen met lastige en dringende vragen ".
De spreekwijze is ontleend aan de pijnbank, waarop iemand door middel van
een schroef (mnl. duumiser a), waartusschen zijne duimen gezet werden, en die
men aandraaide, gedwongen werd zijne misdaad te bekennen. Vgl. de synonieme
uitdr. iemand een klem (of een knijper) op zijn neus (of zijn staart) zetten; en
iemand een bril op den neus zetten, d.w.z. hem dwingen, bedwingen (17de eeuw
brillen); zie Tuinman, I, 348; Harrebomée III, 258 b; Ndl. Wdb. I, 499; hd.
einem Daumschrauben ansetzen, a.ufsetzen ; fr. serrer les pouces à quel qu'un ; eng.
to put the screw on a p . ; vgl . ook het Antw . de klink op den duim hebben, in het
nauw gebracht zijn.

514. Egyptische duisternis.
Deze uitdrukking is ontleend aan Exodus X : 21: Doe seyde de Heere tot
Mose, streckt uwe kant uyt nae den hemel, ende daer sal duysternisse komen

1)

Door Dr. Boekenoogen medegedeeld uit de Annales de la Société d'émulation

de Bruges, XIV, 379.

2) P . Freder i eq , Het Ndl . Proza in de zes tiende-eeuwsche pamfletten . bi . 41.
3) Vgl. Kil . d u y m-ij s e rs, manicae, vincula quibus pollices et manus illaqueantur.
Op bl. 853 worden zij ook paternosters genoemd. Vgl. de tegenwoordige benaming van
manchetten voor handboeien (Ndl. Wdb. XIII, 775; 776; hd. Manschetten Naben für etw.,
bang zijn voor iets) .
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over Egypten-lant, datmen de duysternisse tasten sal; hd. Aegyptische Finsternis ; eng. Egyptian (or Memphian) darkness . De Romeinen spraken van cim meriae tenebrae.

515. Een duit in 't zakje doen,
d.w.z. medepraten, medespreken, in de eene of andere zaak; eene beschuldiging
verzwaren ; eig . zijn aandeel in iets betalen, en vandaar recht van meepraten
hebben ; hetzelfde als een duit in de veêl steken (Tuinman I , 197) ; 17de eeuw
zijn houtje bijbrengen (De Brune, Wetsteen, I, 107 ); een loodje in het zakje leggen
of werpen (19de eeuw 1 ) . De uitdrukking komt bij Harrebomée II , 150 b voor:
Hij komt ook nog een duit int zakje leggen, om er een oordje weer uit te halen (zie
V. Janus, 95). Zulk een toevoegsel vindt men ook in de synonieme zegswijze,
die bij Langendijk voorkomt in De Spiegel der Vad. Koopl. bl. 48 (Pantheon) :
„Vader, legje meê een oortje in 't zakje, en haalt 'r een schelling weêr uit",
welk laatste deel allen schijn heeft, van er later aan toegevoegd te zijn. Bij Sewel
toch lezen we bl. 977: Hy wil meê een duit in 't zakje steeken, he
wants to show his knowledge also. Vgl. ook de zuidnederlandsche zegswijze : een
oordje in 't schotelken leggen, zijn woord spreken (Schuermans, 598 en Rutten,
160) ; altijd een oordje in de schaal te leggen hebben, altijd en aan alles iets op te
merken, te beknibbelen vinden (De Cocki, 303); zijn boontje bijleggen, zijn woord
willen te zeggen hebben (Waasch Idiot . 785) ; Ndl. Wdb. XI , 80 . In het hd.
is te vergelijken : seinen Dreier, seinen Diitzen dazu geben ; sein Scherflein beitragen ; seinen Senf zu etw . geben ; eng . to contribute one's mite ; to throw one's stone
to the pile; in het fri. in duit mei yn 't ponkje (yn 't sekje, yn 'e fyoele) smite (of
dwaen); in Drente: ook een cent in 't buultje doen, ook een handje helpen
(Bergsma, 77).

516. Iemand op een duit gelijken,
d.w.z. sprekend gelijken op iemand. Het woord duit heeft niets te maken met
het muntstuk (b 1 8 cent), dat wij o .a . kennen in de uitdr .: geen duit waard (hd.
das ist keinen Deut wert) en hij heeft geen (rooden) duit (Huygens VII, 168 ; Ndl.
Wdb. XIII, 1187; hd. keinen rothen Heller (vgl. Kalv. I, 7: geen rooien heller
aan te verdienen) ; eng. not a red cent, maar de woorden op een duit zijn ontstaan
uit op ende uit, evenals omentom uit om ende om en opentop uit op ende op (nog
in het Antw. Idiot. 892). Vgl. Kiliaen, 461: op-en-wt de vader, patri persimilis;
ipsissimus pater. Deze verbastering heeft in de 17de eeuw plaats gehad, daar
bij Winschooten, 140; Huygens VI, 115 en VII, 258 de uitdr. op een duit reeds
voorkomt, doch vergelijk ook nog V. Lodensteyn, Uytsp. 1, 96:
Een Veyns-kruydt heeft schier yder kruydt,
Dat hem gelijckt, in maecksel op end' uyt.
In Vlaanderen wordt met verscherping van d tot t gezegd op en ('nen) tuit. Vgl.
verder het fri. op in duit; Ndl. Wdb. XI, 319; De Bo, 787; Archief III, 311;
Harreb. II, 161 b. In West-Friesland op een ort (erwt), op een prik, precies;
zie De Vries, 86 2 ) .
1)
2)

Ndl. Wdb. V I I I , 2705.
In 't Ndl. Wdb. III, 3608 wordt „op een duit" verklaard als : nauwkeurig

tot op een duit, en vervolgens: precies.
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517. Duivekater.
In de uitdr. wat duivekater! = wat duivel! In het jaar 1450 komt deuvekater
als bijnaam van een bakker te Leiden voor ; voor de 17de eeuw zie V. Moerk.
471: Wat duivekater segh jy, dat ick mijn wesen verander? In het Mnd. was
dufkater bekend als naam voor den duivel (Lubben und Walther, 89 b). Kiliaen
kent duyven•kater alleen in de bet. van een soort koek, in welken zin ook in het
oostfri. düfekater, dufkater bekend .is ; Halma citeert alleen deun®kafir, een wittebrood, evenals Sewel, 173: deuvekater, a Christmas loaf I). De oorsprong van
dit deuvekater, duivekater (onder invloed van duivel ?) is tot nu toe onbekend
(zie Franck-v. Wijk, 142 ). Vgl. verder oostfri. düf(e)kater, dófkater, deufkater,
duivel, booswicht; Eckart, 80: de Diefka ter schall di hóln; Molenra, 94 a: duvekoater, duuf koater ; fri . divekater ; Boekenoogen , 145 ; Schuerm. Bijv.. 74 b ; Waasch
Idiot. 197 a: duvelkoter(s) en vgl. droelikater, drommelkater, blikskater, donderkater (Molema, 83 a; Fri. Wdb. I. 285 b), dekselkater en het hd. ballerkater,
bullkater.
-

,

518. Den duivel inhebben,
d.w.z. zeer boos zijn, het land hebben, syn.: de hel, de pest, den kanker, den
smoor inhebben. Vollediger geven Harrebomée I, 165 a en Joos, 127 op : hij heeft
den duivel in 't Lijf, d.i. hij is door den duivel bezeten, hij wordt gedreven door
den duivel. In de 16de eeuw komt de uitdr. voor bij Spieghel, Hertsp. 102: Hy
revelkald' als ik : hy had den duyvel inne ; zie verder Veelderh. Geneuchl. Dichten
(ed. Letterk.), 27: Raest ghy oft hebt ghy den duyvel in?; in de Klucht v. d.
Pasquil-maecker, 20: Men mach wel seggen, dat ,;oeje luy de duivel in hebben
alsse quaet w9rden; Smetius, 1.32: den duycker in hebben; bij Van Effen, Spectator IV, 226: 't Is ummers of de vrouwluiden de duivel in hebben, dat ze nooit
vernoegt kunnen wezen ; Sjof. 270: Soms gingen ze 'in van zijn huis halen, maar
dan had-ie de duvel in, en mochten ze nog langer wachten; Ndl. Wdb. VI, 1679;
Volkskunde XXVI, 32, Zie Rutten, 59: den duivel inhebben, zeer lastig zijn:
Teirl. II, 78; en vgl. de uitdr. er den beer in krijgen (t.w. in het lijf), beginnen
te brommen, kwaad worden (Ndl. Wdb. II , 1321) ; eng .: to have the (or a) dog
in one's belly ; to have the black dog ; hd . den Teufel irn .Nacken haben ; in het
Fransch : avoir le diable au corps d . i . ag'ir avec passion, waarmede te vergelijken
is Antw. Idiot. 388: van den duvel bezeten zijn om, fel geneigd zijn om ; Waasch
Idiot. 196: van den duvel inhebben, zeer genegen - zijn tot ; in anderen zin bij De
Bo, 459: hij heeft van het kwaad in, h*^ heeft (van) den duivel in, van de duivels
in, hij, is er van bezeten, hij heeft er den aard van ; fri .: de divel ynIia . Syn . was
in de 1.8de eeuw de pokken inhebben 2 )

519. Bij den duivel te biecht gaan,
.

d.w.z. aan een vijand of iemand, die niet te vertrouwen is, zijne geheimen toevertrouwen. Ook vindt men bij den beul, den hangdief, den drommel of den droes,
1) Vgl. Ons Volksleven 1, 89 of Antw. Idiot. 167: aschkater, broóken dat op
de heete steenen van den heerd gebakken wordt, en. het hd. ofenkater, een soort koek
(Hoeufft, 131). Dat dit duivekater niet kan zijn ontstaan uit deur fois quatre toont Boekenoogen aan in de Zaansche Volkstaal, 145.
2) In de 17de eeuw beteekent den duivel inhebben ook : zoo slim zijn als de duivel
(zie o.a. Huygens, Trijntje Cornelis, editie Eymael, vs. 401).
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bij Bacchus te biecht gaan ; zie Harrebomée ITI , 126 ; An tw . Idiot . 388 ; Waasch
Idiot. 196 a; Jongeneel, 88; Joos, 105; Rutten, 59 a; Schuermans, Bijv. 74 b;
Tuerlinckx, 166; Ndl. Wdb. II , 2533. Bi* Zegerus (± 1550) komt de spreekwijze het eerst in hare tegenwoordige gedaante voor, Vgl. Doedyns, Merc. 431;
ook Halma, 72 : Bij den duivel te b i e g t gaan, se confesser au renyard;
dire ses secrets à un homme plus fin que soi, ou suspect, et interessé, et qui en tirera
un avantage; Wander IV, 1106: beim Teufel zur Beichte kommen, d.i. ubel anlaufen ; Eckart, 518.: bi dem Duwel tor Bigt kommen ; in het Friesch : hy komt
by de divel to bycht.

520. Als men van den duivel spreekt, is hij nabij.
Deze spreekwijze gebruikt men, wanneer over iemand , die afwezig is,
gesproken wordt, en deze juist verachijnt; vgl. Brederoo in zijn Rod. ende Alph.
vs. 72: Gemeenlijck is omtrent de gheen daarmen van spreekt''. In de 16de
eeuw was zij bekend ; vgl . Goedthals, 9 : Daermen van den duvel cout, hy isser
gheerne omtrent; Mergh, 7: Daer men van den duyvel vermaent is hy geern by. In
de plaats van deze laatste woorden vindt men ook wel het toevoegsel : dan rammelt
reeds zijn gebeente of dan ziet men (of trapt men op) zijti staart of ziet mens zijn horens
of zendt hij zijn gasten of is hij oorwege, in 't weer. Zie Langendijk, Wederz. H.
irs. 1458: 'k Praat van den drommel, en daar komt hy zelf op 't mat ; Harrebo mée 111, 171 b; Molema, 94 a; Jongeneel, 8.9 ;- Waasch Idiot. 196 .a ; Joos, 148
en Tuerlinckx, 1i6.
In Duitsche dialecten is de spreekwijze, ook zeer gewoon. Vgl. Wander IV,
1098 en 1099: Wenn man des Teufels gedenkt, ist er nicht weit ; wenn man von

dem Duiwel spruckt, dann sitt he up de Heckedur; wenn man von Teufel spricht,
so klappert(schlottert) sein Gebein ; wenn man den Wolf nennt, so kommt er gerennt;
enz. Zie ook Bresemann, 233; Taalgids IV, 246 en VII, 210 en vgl. het eng.:
talk of the devil and he, will (or his imps) appear of he is sure to come ; speak of an
angel and you heat the rustle of his wings; fr. quand on parle du loup, on en volt
la queue; fri. as men oer de divel praet, is er ornaris (gewoonlijk) tichte by. In
het Latijn zeide men lupus in fabula, in sermone (Otto, 199-200).

521. Een duivelstoejager,
een bijlooper, iemand die het minste werk moet doen, voor allerlei ondergeschikt
werk gebruikt wordt ; dial. een brak 1 ) ; een schabul -2 ) ; zie Harreb . I , 165: Het
is zoon duivels toejager; Beets, Camera (De Schippersknecht) ; Schippers duvelstoejager! riep Kees, een uur daarna zijn huis binnentredende en zijn gegalonneerden hoed op de steenen smijtende, zoo ver die vliegen wou. ,Schippers
duvelstoejager" ; Zandstr. 44 : Duvelstoejagers in een of andere slaapstee, losse
hulpjes in kroegen en danshuizen ; Uit één Pen, 98 : Men nam volk aan en Gesar
rustte niet voor hij — een stokersplaats was er niet meer -- als zoogenaamde
, ,duivelstoejager" werd aangenomen ; Vragen van den Dag 1913 , p . 631: Zoo 'n
soort van duivelstoejager, zoo 'n slavenjong, dat steeds bij de hand moet zijn
om het vuilste, walgelijkste werk in de keuken te doen; Het Volk, 4 Nov. 191.3.
1)
2)

Ndl. Wdb. III, 996.
Ndl. Wdb. XIV, 178.
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p . 5, k. 3 : Dit (een kruier) was een man met wat men noemt veelzijdig talent
of diverse bekwaamheden, een duvelstoejager of manusje van alles; Nkr. IX,
20 Febr. p. 8: Van duivelstoejager aan een smerig variété-theatertje ben ik
bevorderd tot artiest in een café-concert ; Op R. en T. 89 : Ze hebben me willen
hebben voor figuratie en voor sloome-duikelaarswerk — Duivelstoejager!
Merci! Daarvoor is Holtsman te veel artist. In Menschenw. 65 ; 68 ; 276 en 332
komt het als scheldnaam voor zonder een bepaalde beteekenis ; vgl . Gunnink,
123: duvelstoejager, handlanger bij allerlei werk ; elders een schabul genoemd
(V. d. Water, 126), een fac-totum.
Volgens Van Lennep, Zeemanswoordenboek i.v. is een duivelstoejager eigenlijk een schimpnaam voor hen, die voor de reeders op een zieltje uitgaan, en
hun die weten toe te jagen. In hoe verre Van Lennep hierin gelijk heeft, kan
ik niet beoordeelen. Wellicht is de eigenlijke beteekenis een hond, die den jager
wild toejaagt, een drijfhond. Eenigen steun vindt dit vermoeden in het bovengenoemde znw. brak, dat drijfhond beteekent, maar ook dialectisch iemand,
die voor allerlei ondergeschikt werk in huis of veld te gebruiken is, een duivelstoejager (Boekenoogen, 1296 l-). Het voorgevoegde duivels dient dan tot versterking van het begrip (vgl. met duivels geweld, met alle macht).

522. Onder iemands duiven schieten .
In eigenlijken zin wil deze uitdr. zeggen : schieten onder de duiven van
een ander, wat in vroegeren tijd uitdrukkelijk verboden was . Koning Filips
verbood bij plakkaat van 13 April 1559 „dat iemand eenige Zwanen of Duiven,
met bussen of niet 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. 2 ). 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 behooren in het duifhuis of duivenkot van
iemand, die dit in eigendom of in leen bezat. 3 ) Op deze duivelt te schieten was
verboden; toch zal menigeen dit stilletjes hebben gedaan, te eerder, omdat
duiven gemakkelijk onder schot te krijgen zijn. Vandaar iemand benadeelen,
op geheime wijze onderkruipen, oneerlijk concurree.ren, hem zijne klanten afhalen.
De uitdr. is ook in geheel Zuid-Nederland bekend ; zie Schuermans, 110 b ; 587 b;
.:loos, 110; Rutten, 58; Antw. Idiot. 383 en De Bo, 908: „bezig zijn met ze
(duiven) te stelen, met er een deel van weg te rooven. Fig. iemand onderkruipen, hem van eene winst of voordeel berooven om er zelve 't genot van te hebben,
op eene onrechtveerdige of ten minste trouwlooze manier concurrentie aandoen";
't Dag/zet XII, 142 ; vgl . Waasch Idiot. 345: in iemands klaver zitten, hem in zijnen
handel benadeelen, hem onderkruipen ; syn . van in iemand 's rapen zitten ; 't

1) Of brak, drijfhond; en brak, duivelstoejager, identisch zijn, is evenwel nog
onzeker ; zie Ndl. Wdb. -111, 996-997 .
2) Zie Nederlandsch Placaat en Rechisk. Wdb. II, 408.
3) In Rijnland moest men twaalf morgen land hebben in eigendom of in gebruik
om duifhuizen of duivekotten op te richten ; Placaat v/h Hof v. Holland 20 Januarij
1591; zie ook Stallaert I, 380.
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Daghet XII, 160: zich in zijn kooien laten weiden (vgl. hd . jem . in seinen Hafer
geiten) . In Friesland : onder immens douwen sjitte naast in immens druven of
druvebeam sitte (W. Dijkstra, 395 al).

523. De gebraden duiven zullen u niet in den mond vliegen .
Dit wordt gezegd tot hem, die meent door niets te doen, voordeel te zullen
behalen. Vgl. Sartorius 1, 6, 80: Dii facientes adjuvant, u sullen geen g e braede Duyven in de mondt vliegen. Ongeveer hetzelfde zegt Campen,
13 : Het en sal v van sich selfs inden mont niet vlieghen. In plaats van duiven vindt
men ook snippen, leeuweriken, patrijzen, ganzen, vinken, eendvogels of een hoen;
zie Harrebomée III, 171 en vgl. fr. attendre les alouettes zoutes róties; les alouettes
rSties ne se trouvent pas sur les haies ; hd . warten, das- einem die gebratenen Tauben
ins Maul f liegen ; es f liegen ihm die gebratenen Tauben nicht ins Maul ; eng . plums
will not drop into his mouth ; the larks fall there ready roasted. De uitdr. is ontr
leend aan de beschrijving van t' Luyelecker-landt: 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 hy zijn mondt open doet, ende daer na gaept. 2 ) . De Grieken
en Romeinen kenden ook zulke luilekkerlanden, blijkens Athenaeus (ed. Schweighaeuser, 1802), II, p. 531: d7[TUl Idy2at yt t'váfow rot 1)oTtttE)'ttt
irepl t•O 6TO,u iJUitOvt (= nam assi turdi fervidi et laute adparati circa
os volitabant) ; Petronii Cena Trimalchionis (ed . Friedlander, 1906 ), blz . 122:
Si ali ubi fueris, dices hic portos coetos ambulare.
,

524. Een dutje doen,
d.w.z. een lichten, korten slaap nemen; even slapen. Dutje is eene afleiding
van het wkw. dutten, dat suffen, mijmeren beteekent; vgl. mnl. doten, dutten,
razen, woeden; Kil. doten, dutten, delirare, desipere.; mnd. vordutten,
in verwarring, buiten bezinning geraken of brengen; eng. to dote, suffen; nijsl.
dotta, knikkebollen. Het znw. dut in den zin van slaap, sluimering is in de 17de
eeuw gewoon (K iliaen vertaalt het door delirium) ; vgl . Camphuysen , Ps . 3,
Vs. 7:
Slapen niet een lust
En wederom ontwaken
Ontleegt van allen dut.
Synoniem is de uitdr .: een tukje doen en het Antw . een trokje, een poosje doen.
Vgl. verder Mnl. Wdb. II, 365; 477; De Jager, Frequentatieven II, 73; Oudemans •II, 180; Franck-v. Wijk, 144.

525 . Iemand dwarsboomen,
d.w.z. iemand tegenwerken, hem den voet dwars zetteil; 17de eeuw ook iemand
dwars vallen of iemand (den weg) draaiboomen, iemand den voet overdwars zetten,
1) In de heerlijkheid Hemmen in de Betuwe houdt de „heer' er nog een groote
duivenslag op na; mededeeling van Dr. S. S. Hoogstra, die mij ook op den oorsprong der uitdrukking wees.
2) Zie Veelderh . Geneuchl. Dichten, anno 1600 (ed . Letterk . 1899) , bi . 144 ; Tijdschrift XVIII, 205; Erasmus, LXXIII; Volkskunde XXII, 110.
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iemand overdwarsen ; thans dial. dwars zijn of iemand dwars zitten (Draaijer,
9 b); dweers in den weg zijn; dweers(ch) op zijn (De Bo, 284; Waasch Idiot. 198
a) . Eig . een boom dwars over den weg leggen om den doorgang te verhinderen,
dus den weg versperren (afgel. van spar, balk) . Zie Halma, 130: Dwarsboom,
traverse, poutre mise de travers pour fermer un passage ; Iemands plannen
d w a r s b o o ni e n , s'opposer aux desseins de quel qu'un ; Sewel , 202. Syn . was
iemand slagboomen (Winschooten, 31) ; iemand dwarspalen (Esopet, Toverlantaaren, 7; Pers, 623 a: dwerspael, dwarsdrijver). In het fri.: dwersbongelje,
dwersbommelje; Molema, 50: dwarsbungeln; Bergsma, 97: dwarsbongeln, tegenpreken niet willen begrijpen.

526. Iemand dwarsdrijven.
In eigenlijken zin gebruikte men in de 16de eeuw het wkw. dwarsdrijven
van een schip in de bet . niet bij den wind willen zeilen , zooals nog in het
Friesch : it is in did dwersdriuwer, waaruit zich de beteekenis wederstreven geleidelijk ontwikkelde . Zie Sart . I , 9. 97 : Ghy mocht den dwars-drijver liever hebben
laeten slapen, vert . vaan : cicadam ala corripuisti. Zie verder Witsen 486 en 503;
Winschooten, 55: Dwarsdrijven beteekend niet een Schip, dwars in het Waater
leggen : het welk indien het met voordagt geschied om een ander te quellen:
wat wonder dat dwarsdrijven genoomen werd voor harrewarren, kraakeel soeken:
en een Vent of Schipper, die dat doet, een dwarsdrijver genaamd werd. Zie ook
Smetius, 223: Hij wil alle-tyt dwers in de wagen gaen ; Sewel, 202: Dwarsdryver,
a cross fellow, a quarrelsom fellow ; Halma, 130 ; V . Schothorst, 123 ; Gunnink,
124; Harreb. I, 169: altijd de dwarsfluit spelen; in het Waasch Idiot. 198: dweerszak, dweerzerik, dwarsdrijver; fri. it is in dwerslizzer, dwarsliggend schip, fig.
dwarsdrijver. Voor het nd. zit, Kluge, Seemannsspr. 203.

527. Echec lijden.
Deze uitdrukking is een vertaling van het fr. éprouver un échec, waarin
het znw. échec de beteekenis heeft van revers momentané. Oorspronkelijk verstond men onder échec den zet, waardoor men den koning in het schaakspel vastzet, zoodat „échec lijden" eigenlijk beduidt schaakmat gezet worden en vervolgens
de nederlaag lijden, verliezen, niet slagen 1).

528. Een vreemde eend in de bijt.
Zoo noemt men wel eens iemand, die een vreemdeling is in een gezelschap
of in een bepaalden kring van menschen. De uitdr. is opgeteekend uit de 18de
eeuw bij Van Effen, Spectator IV, 157: Ik vond 'er zes of zeven jonge borsten.
en wil wel bekennen , dat het noch al ordentelyk toeging, schoon ik geloof, dat
het was om de vreemde eend in de bijt te lokken . Ook in het Friesch is zij bekend:
hy is in freamde ein yn 't bit, hij is een vreemdeling in het gezelschap, waarmede
te vergelijken is : in freamde hoanne op 'e matte, dat hetzelfde beteekent als het
17de-eeuwsche een vreemde doffer op 't slag, en het bij Harrebomée I, 185 a vermelde : een vreemde haan op het erf, een medeminnaar ; in Limb . een vreemde
haan op den mist (mesthoop). 2 )

529. Eendracht maakt macht.
Deze woorden, vroeger de wapenspreuk der Republiek, zijn een vertaling
van het lat. concordia parvae res crescunt (Sallustius, Jugurtha, 10). Bij ons
in de 16de eeuw aangetroffen bij Campen, 42: Eendracht maeckt macht, tweedracht maeckt onmacht (vgl . lat . concordia parvae res crescurtt, discordia maximae
dilabuntur) ; Spieghel, 282: Eendracht heeft macht . Enich vermagh veel ; De
Brune, 44 : Door eendracht groeyt, al wat men ziet ; Tuinman II, 23 ; Wander
I, 790; 798; enz.; fr. l'union fait la force; hd. Einigkeit macht stark; eng. union
is s treng th .

530. Eerlijk duurt het langst,
d .w .z . met eerlijkheid komt men in de wereld het verst . Vgl. W. Leevend, VI,
287: Binnen weinige jaaren zal hy schatryk zyn, want hy is door eerlijk. en eerlyk
duurt toch 't langst ; Harreb . I , 175 ; hd . Ehrlich wáhrt am langsten oder ewig;
fr. avec la bonne foi on va le plus loin; eng. honesty is the best policy.

531. Eeuwig en erfelijk,
d.i. voortdurend, van geslacht tot geslacht, immer en altoos, eeuwig en altijd;
mnl . ewelike ende erf likt ; erflick ende ewelick ; fri . ivich en erflik. Vgl . o .a. C.
Wildschut I , 189: Mevrouw S . speelt eeuwig en ervelijk Reversi ; zie verder Mnl.
1)

Hatzfeld , 819.

2)

Ndl. Wdb. V, 1391.
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Wdb. II, 760; Bergsma, 20: arfelik en eeuwig; eeuwig en arfelik en De Bo, 309
b, die een paar plaatsen citeert, waar deze uitdr. voorkomt. Thans zegt men
in het Westvlaamsch : eeuwig en ervig ; in Antwerpen : eeuwig en erf (Antw . Idiot.
399).

532. Effen is kwalijk treffen

(af kwaad gepast),

d .w.z . iets precies te vinden zooals men het hebben wil, is moeilijk ; ook : men
kan het moeilijk iedereen naar den zin maken . Het gezegde komt voor bij Winschooten, 185: Effen is quaad te passen, dat is : men kan het alle man niet effen
te pas maaken; Van Effen, Spect. VI, 73: Die spreuk kan hem niet onbekend
zyn, dat effen is quae.d te passen; Halma, 498: Effen is qualyk te passen,
il est difficile de rencontrer juste, il est bien malaisé de faire ni trop ni trop peu;
Sewel, 210: Effen is kwaalyk te passen, 't is very difficult to satisfy
every one; Harreb. I, 190: Er is maar een F (Effe) in het ABC, en die is kwaad

te treffen of Effen is kwaad treff tn . In liet Schoolblad, 8 Mei 1906 , p . 1: Effen

is kwalijk treffen . Dat ondervond het N . 0 . G . bij het zenden van zijn adres om
wijziging van art. 21. Terwijl de Bode oor, .elt dat het er wat laat mee is, meent
De Katholieke School dat het er eigenlijk nog te vroeg mee komt. In 't fri.: effen
is slim (kwea) treffen ; de wet fen effen is slim to treffen ; in de Neder-Betuwe:

der is moar een Effe(n) - in- 't-ao-b-c.

533. Daar valt niet mee te eggen ot te ploegen,
d.w.z. daar is niet mee samen te werken, niet mee op te schieten. De uitdr:
dateert uit de i6de eeuw ; vgl. Sart . II , 5 , 56 : Men mach daer mede eeren (ploegen)
noch egghen, in hominem intractabilem et insuavibus mtoribus ; X, 36 : Men
mach met hem eggen noch eeren ; Kluchtspel II , 71: Mijn vrou, daer iek nou van
daen ben ghcgaen, was uytermaten quaet, men konder meê eggen noch eeren;
Harreb. III, 22; Antw. Idiot. 1673: Met iemand niet kunnen eggen of eren, er
niet mee uit de voeten kunnen, er niets mee kunnen aanvangen; Handelsblad,
17 Dec. 1914, p . 2, k. 4 (ochtendbl.) : Maar er kunnen evengoed vakvereenigingen.
als steuncomité's zijn. waarmee niet tialt te eggen of te ploegen; Ndl. Wdb.

III, 3965.

534. Beter een half ei dan een leêge dop,
d.w.z. beter iets, al is het ook niet alles, dan niets ; ,,als men het geheel (b.v.
zijner wenschen) niet verkrijgen kan, moet men zich vergenoegen met wat men
kan erlangen, laat staan, dat hooghartig versmaden" (Ndl. Wdb. V, 1592;
III, 3136). De uitdr. staat opgeteekend bij Campen, 11: tIs beter een half ey
dan een ydel doppe, waarvoor men leest in de Prov. Comm. 128: beter eenen halven
doyer dan een heel schale; bij Smetius, 157: het is beter een halve oester, dan een
ijdele schelp; zie Bank. 1I, 400; Huygens, Korenbl. 1I, 185:
Klaes vond sijn wijf half maeghd, en 't stack hem in de kropp.
Wat meer! sy was met kind 1 ) : dat kost hy niet versetten:
Maer 't wijf sei, Liestentje, wat wilt ghy u ontsetten?
't Is beter een half Ey, als eenen legen dop.
1) d i . zwanger.
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Harrebomée III, 164 a en vgl. Wander I, 751: ein halbes Brot ist besser als keins;
besser ein halbes Ei, als gar keins en besser halb Ey, denn eytel Dopff; het fri.:
in heal aei is better as in lege dop ; in het eng . better half an egg than an empty shell
or half a loaf is better than no bread; zie Taalgids IV, 249 ; Ten Doornk. Koolman
I, 382 a : biiter 'n half ei, as 'n lage dop ; syn . van beter 'n blind pérd as 'n los
helter (Dirksen 1, 56); Eckart, 93; Woeste, 3 a; Joos, 144; Waasch Idiot, 204 b.
-

535. Het ei wil wijzer zijn dan de hen,
d .w .z . het kind wil wijzer zijn dan de ouders ; vgl. Campen, 23 ; Dat ey is cloecker
.dan die henne ; De Brone, 482.: het ei dat wilt den hane leeren ; Tuinman I, 356:
't ei wil 't hoen leeren ; zie Wander I, 752: das ey ist (wilt) klager denn die henne
(sein) , waar gewezen wordt op het lat .: ante barbarn doces senes ; Schrader, 197:
sus Minervam (docere vult) ; fr.: c'est Gros-Jean gsit remontre à son curé; het eng.
Jack Sprat would teach his grandam, enz. Vgl. ook het fri.: ii aei wol wizer wêze
as de hin, en verder Taalgids IV, 272 ; Eckart, 93 ; Joos, .176: het ei wil Wijzer
zijn als het kieken ; Bresemann 265.: aegget vil laere honen ; Harreb . I, 177 a.

536. liet ei van Columbus.
Hieronder verstaat men eene zaak, die men wonderlijk acht zoolang men
ze niet weet , maar onbeduidend, als een ander haar verklaard heeft. Benoni
verhaalt het eerst in zijne Historia del rnondo nuovo I, 5 (Venette 1 565 ), dat
volgens hooren zeggen Columbus in 1493 op een gastmaal bij den kardinaal
Mendoza een ei op de bekende wijze zou hebben neergezet . In Calderon's La
dames duende (1629), bij ons uit het Fransch vertaald als Het spookend weeuwtje
en als De nachtspookende Juffer 1 ) komt hetzelfde verhaal met een ei voor, doch
aldaar heet dit huevo de Iuanelo, het ei van den kleinen Johannes, terwijl Vasari
Vite de' piu eccellenti architetti, pittori e scultori italiani, anno 1550, hetzelfde
feit mededeelt als verricht door den bouwmeester Brunelleschi ;. zie Bü hmann,
bl. 450-451 en Noord en Zuid XVII, bl. 3 81; fr. l'oeuf de Colomb; hd. das E;
des Columbus.
-

537. Eieren (of appelen) kiezen voor zijn geld,
d .w .z .: , ,in plaats van het geld , dat men vordert of te vorderen heeft , eieren
of appels, d.i. naar het vroeger taalgebruik, dingen van weinig waarde kiezen;
bij uitbreiding : zich met minder tevredenstellen dan men aanvankelijk eischte:
t .w. om althans iets te krijgen" ; ook : zich uit vrees in den hoek laten jagen
(Ndl. Wdb. IV, 1062) . Vgl. Nav. 1898, 447, waar gewezen wordt op de Kleyne
Cronycke van, Jan Adr. Leeg-Water (anno 1515), die vertelt, dat in den tijd
van zijne grootmoeder „het Mael-loon van een sack zaedt was een oortjen : ende
die Luyden en konden diswils geen oortjen by malkander versamelen, moesten
daeroxn noch Eyeren uyt het nest nemen om het Mael-loon daer mede te betalen."
De schaarschte van geld was in Friesland onder Karel V zoo groot, dat men
hierin voorzag door met eieren te betalen; 32 eieren golden éen stuiver. Het
wasschen van de hoofddoeken der rijke boerinnen kostte éen ei 1 ). In de 17de
1) Tijdschrift 1, 110.
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eeuw komt de uitdr. voor bij Smetius, 2.34: Hij sal wel Bijer voor het geit riehmen,
mitius aget giiam prae se fert ; in de Prov . Comm . 770: Voer oude scout nemt
men haver; Bebel 77: pro veteri debito accipimus stramen avenae; dit ook bij De
Brune, 99 en Tuinman I, 137: Voor oude en onwisse schulden, neemt men haver-

stroo; fr. d'un mauvais débiteur et payeur prends paille et foin pour ton labeur;
taander IV , 365: für alte Schuld nimmt man auch Bohnen (Ha, f er-)stroh ; Tuinman I, 53 : hy zal wel appelen voor 't geld kiezen; Het Volk, 6 Oct. 1913, p. 2, k.
3: De meisjes wilden met de nieuwe regeling geen genoegen nemen enzegden
gezamenlijk het werk op. Na zoo 'n krachtig verzet koos de firma eieren voor
haar geld en blijft de oude loonregeling gehandhaafd; De Arbeid, 5 Nov. 1913,
p. 2: Het personeel bleef op zijn stuk staan; met dit gevolg, dat de vertegenwoordiger der directie eieren voor zijn geld koos, en zegde onderhandeling toe;
Nkr. VII, 4 Jan. p. 2: Gelukkig is Heemskerk geen heethoofd en koos hij eieren
voor zijn geld. In het eng. to take eggs,for (one's) money, een slechten ruil doen.

538. Het (of den boel) van eieren maken,
d.w.z. den boel bederven, het bont maken : vroeger ook het maken als eieren die
uitloopen; vgl. Snorp. I, 38: Alle dagh, alle dagh maeck jy 't as Eyeren die
uyt-loopen; maer ick vrees van jouwent wegen, datjet eens so louter selt bekoopen, dattet jou heuge sel; Doedyns, Merc. 1, 420: Dat sommige dichters... .
in haare verssen vreemde woorden gebruiken, die zy niet al te wel verstaan;
en dat zy hier door het altemets zoo van eyeren maaken, dat zy, enz. ; Tuinman
I, 113: Hy heeft het van eyeren gemaakt. De zin is : hy heeft het slecht laten liggen.
Het van eyeren maken noemt men ook testruiven; II , 190 ; Harreb . 1, 177 ; fri.
de jonges meitsje 't fen aeijen, voeren erg kattekwaad uit ; Twee W. B. 89 : Die
kerels make me heele plaassie nat. Eerst heb je je boel geredderd en zoodra komme
ze niet uit d'r nest of ze wake de boel weer van eieren.

539.

Met iemand een eitje te pellen hebben ; zie no . 103

540. Voor een appel en een ei ; zie no . 97.
541. Dat is het eiereten niet,
d .w .z . dat is de ware reden niet ; ook : dat is de zaak niet, waar het in de eerste
plaats op aan komt. Men antwoordt dit als iemand de ware reden eener handeling verzwijgt en iets anders voorwendt. De uitdrukking komt in de 17de eeuw
dikwijls voor (vgl. o.a. Van Moerk. 67 ; Ndl. Wdb . III , 3976) en staat ook bij
Spaan, 13; O. Kantk. 29; Tuinman II, 213 opgeteekend. Harrebomée I, 175 b
geeft op : „dat is het regte eijereten niet, zei de vos, en hij zou de hoenderen
mores leeren", welke woorden voorkomen in Alewijn's Phillippijn Mr. Koppelaar, 1707 , bl. 49. Vgl. nog verder Opprel, 44 ; ook Eckart, 94 : nu schall't Eiereten angán, nu zal de zaak beginnen. Syn. is de fr.i. uitdrukking: dat binne de
boer syn goezzen net, dat zijn de boer zijn ganzen niet. Hoogstwaarschijnlijk
1) Tijdschrift v. h. Nederl. Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1897, 57
en 170-172.
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bewaart deze uitdr. eene herinnering aai ce vroeger, meer dan nu, algemeen
bekende gewoonte om op Paschen - veel eieren te eten 1 . In Zuid-Nederland:
`)

't Is die Sinte-Peeter niet of 't zijn die zeven (vijf of vijftien) stuivers niet; ook:
het is die derde niet ; het zijn allemaal die dertien en halve niet . In bevestigenden
zin zeggen we ook dat is het heele eiereten, dat is de heele kwestie, dat is de hoofdzaak. Zoo o.a. in Lvl. 66 : Ieder zoekt z'n geneugt, jij en consorten in de j enever-

flesch . Dat 's 't heele eiereten.

542. ' Eind goed al goed,
d.w.z. als de zaak maar goed uitvalt, afloopt, vergeet men de moeite en zorg
daaraan besteed, of ook het minder goede, dat er aan vooraf ging. Deze gedachte,
in het Latijn uitgedrukt door exitus acta probat, mlat . omne bonum pulchre veniens
in fine beatum, komt in de Middeleeuwsche geschriften meermalen voor. Zie
Matth..78: tEnde goet al goet; Lksp. III, 3, 589: Aen 't ende die lof al lelt; IV,
Prol. 10: Wie dat einde heeft goet, hi is goet altemule; Sp. Hist. I, 52, 15: Dende
proever alle diné (lat. exitus acta probat) en de rijmspreuk:

'ris niet te schelden dat yement doet,
Maect hi sijn daet ten eynden goet 2

) .

Prov. Comrn. 436: Ist deynde goet so eest al goet, totum laudatur finis si laute
R. Visscher's Sinnebeatur ; si finis bonus est totum laudabile tunc nest ; vooral R
poppen, 1614, eerste schock LX: Ist eynd goet, soo ist al goet met de verklaring

„Alle dinghen worden begonnen, om die niet kosten, arbeyt ende neerstigheydt
te brengen tot het eynde : soo dat dan soo goet is, dattet den aenleggher vernoeght,
soo heeftet den krans of prijs verdient, ende men moet het pryzen'; t' Loff der
Mutse, 43: Het midden en t'beginsel van all datmen doet wort ghepresen om
het eynde, soo dat. is Boet; Huygens, Korenbl. II, 367. Verder zie men de door
Harrebomée I, '180 a opgegeven schrijvers ; benevens Waasch Idiot. 207 b ; Teirlinck, 402 ; Bebel, no . 475 ; Werner, 97 : Te minime iacta! quoniam probat
exitus acta. Premia iustorum pendent in fine bonorum ; Wander I , 8166 . In vele
talen komt deze uitdr. voor; vgl. o.a. het fr. zout est bien qui f init bien; mhd.
ist daz ende guot so wirt es allez gunt; hd. End gut, alles gut; eng. all is :yell
-

that ends well ; the evening crowns the day.

Dezelfde gedachte wordt uitgedrukt door 'het einde kroont het werk,
in het latijn vertaald als finis coronat opus 3 ), het einde zet de kroon , den lauerkrans (?) op het werk ; vgl. hd . das Ende krönet (oder lobt) alle Werk ; fr. la fin
couronne t'oeuvre ; eng . the end crowns all ; ital . il fine corona 1'opera ; zie Boeth.
190 d: Thendeken gheeft de croon; De Brune, Bank. I, 174; II, 354; Sewel, 212;
Harrebomée I, 180 b; Joos, 150; Wander I, 816; Eckart, 98; Smetius, 230;
het eijnd heeft den danck; De Brune, 183:
Staet op 't begin niet al te sterck,
Het eynd' alleen, dat kroont het werck .

543. Aan het langste

(of kortste) eind trekken,

d .i . het voordeel (of nadeel) hebben , er het best (of slechtst) aan toe zijn , het
winnen (of verliezen) . Deze uitdr. dateert uit de middeleeuwen, toen men • zeide :
1)

Ter Gouw, Volksvermaken, 215-216.

2) Tijdschrift XII, 105; 97; Suringar, Bijmspr. I, 23
3) Niet bij Otto te vinden.

en Bouc u. Seden, 120.
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om 't lanxte trecken, zien wie de sterkste is (Mnl. Wdb. IV, 103) en aen 't cortste
ende bliven, dat in Reynaert II, vs. 522 voorkomt. Men zal den oorsprong der
uitdr. moeten zoeken in de vroegere gewoonte van te loten of een twist te beslechten door uit eenige stroohalmen te trekken . Wie den langsten halm trok,
had het gewonnen . Vgl . het hd . das Halmchen ziehen ; den Kürzern ziehen ; oostfri.:
de kortste trekken; de.: at traekke det korteste straa (Nyrop, 126) ; in Zuid-Nederland : strootje (strooikan) trekken, tirer à la courte paille (De Bo, 1117 ; Rutten,
235 b ; Schuermans, 694 a ; Kinderspel, IV , 144 -148 1 ) ; of lotje trekken, tuiken
loten, dat
trekken (Antw. Idiot. 1273) ; in het mnl. muke tien (of trecken 2
ook in het mud . voorkomt, en in het dialect van Bremen de muken ten, lonen,
vermittelst ungleich langer stâbe oder halme, welche die losenden ausziehen
mussen (Brem . Wtb . III , 196 aangeh . bij Lubben) ; in de Bommelerwaard:
pinneke steken of trekken (V. d. Water, 118). Zie verder Sart. III, 1, 57: al willen
wy aen 't langhste eynt wesen ; Campen, 94 : hy waer geerne ant breedste eynde;
Van Moerk. 67: aen 't langste eind' blijven; Tuinman I, 238; Teirlinek, 402:
de langsten end, de schoonsten end vast hen, het meeste voordeel genieten ; ook
de slechtsten end vast hen en het fri.: hja tsjiere om 'e langste eis, zij twisten om
het langste einde. Voor de verklaring zie ook Borchardt, no. 721; Schrader,
368--369 ; De Cockl, 114 ; Gunther, 40. Synoniem in de Bommelerwaard : aan
de achterste mem (speen) liggen, aan 't kortste eind trekken (V . d . Water, 107).
) ,

544. Het eind is er van weg (of aan verloren),
d.w.z. in eig. zin 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 zijne verbazing uit te drukken over iets, dat men buitengewoon vreeselijk of ontzettend vindt ; syn . 't is wat te zeggen! 't is al heel erg!
17de eeuw : t' is omgekomen. Bij Brederoo lezen we in den Sp. Brab. VS. 410,
dat Wabbetje Klonters zooveel weet, datter het eynde is, of 'e wech. Vgl. verder
Tuinman I, 342: 't Eind is 'er aan verloren; zie ook Opprel, 54; Antw. Idiot.
405 ; Waasch Idiot. 208 a: het ende of de end is er van of er aan verloren ; Harre bomée 1, 180 b; Molema, 101 en 288: de enden (ook de enden en ooren) binnen
d'r van weg; Bergsma, 109 ; De Vries, 70 ; Boekenoogen, 195 ; Nkr. IX, 9 Juni
p. 8: Als jij eenmaal met je filesofie begint; is 'et end zoek; 't fri. de eis is erfen
wei of dêr is giin eis oan ; lid . da ist das Ende von weg ; Eckart, 98 : doa is dat Enne

van awe.

545. Het einde zal den last dragen,
d.w.z. het begin eener zaak kan gemakkelijk schijnen, doch aan het einde komen
de moeilijkheden, „bij de uitkomst ontdekken zich de zwarigheden". In de
middeleeuwen te vinden in Scaecspel, 29: Want al heeft dat beghinne een goet
behaghen, teynde voorwaer moet den last draghen ; bij Matthysz, 78 : Het is
een out woirt : tbeghinsel is een goet behaghen mar teynde moet den last dragen;
bl. 219: Die achterste lasten meest weghen. Zie verder Goedthals, 19: tBeginsel
magh behaghen, het eyndeken moet den last draghen, la fin loue 1 'oeuvre ; Campen,
1) Hatzfeld, 1656: Tirer à la courte paille, tirer au sort avec des brins de paille
inégaux; ook: tirer au court fétu.
2) Een muke is een halm; zie het Mnl. Wdb. IV, 2004.
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35: een guedt begin is een guedt behaghen, mer t Eynde moet den last draghen;
Spieghel, 275; Winschooten, 57: Het end draagt den last: dat is, de swaarigheid
komt op het laatst ; De Brune, 368 ; Smetius, 237 ; 274 ; Pers, 283 b ; Lichte Wigger,
14 r; Sewel, 213; Bebel, no. 475; Erasmus, L,XX en bi. 494; Wander I, 815;
Joos, 150; 211:. Het eindeken lijdt dikwijls den last; Antw. Idiot. 1677: 't Endeken
lijdt de(n) last; Harrebomée I, 3 b en III, 121-122; het oostfri.: anfang is 'n
walbehagen, man 't endje mut de lasten draghen ; fri.: it ein scil de lêst drage ; hd.
das End muss die Last tragen ; nd . das Enne dreggt de Last (Eckart , 98) .

546. De einden aan elkander weten te knoopen,
gewoonlijk in ontkennenden zin voor : te kort komen, niet rondkomen met zijn
geld, zijn inkomen. Vgl. Tuinman II, 175: „Hy weet de einden niet aan malkanderen te knoopen, dit zegt men van ymand, die te kort komt, gelijk die van 't
eene brood niet aan het andere weet te geraken, en altoos een gebakte ten achteren is" ; Sewel, 213: Alle endtjes aan malkander knoopen, to make the ends
meet together; Harreb. I, 180: Hij weet de einden niet aan elkander te knoopen
of bij elkander te houden ; Het Volk , 28 Oct. 1913 p. 2, k. 2: Zij beweren dat tal
van inkomstenposten veel te laag zijn geraamd, dat iaen uit de bedrijven nog
wel meer melken kan en dat zoo de eindjes nog wel hij elkaar te knoopen zijn;
Tijdschr. voor Taal en Lett. IX, 307: 'n Daggelders vrouw vertelde me van de
winter dat ze zoveel moeite had om de twee eindjes van de week aan mekander
te knoopen ; Handelsblad, 13 Januari 1915 p . 6 , k. 3 : Die tinteling in de vingers
gevoelden wij zoo zeer, toen de paar effecten verzilverd moesten worden om deze
week de eindjes bij elkaar te kunnen houden; De Telegraaf, 16 Febr. 1915
(avondbl .) p . 9 , k . 2 : De vreeselijke zorg, om de beide einden aan elkaar te krijgen;
fri.: de twa einen kinne elkaar net rikke, de uitgaven overtreffen de inkomsten;
eng. to make bath ends meet, to make (the) two ends (of the year) meet; fr. joindre
les deux bouts (par allusion à une corde qui est juste assez longue pour que les
bouts se rejoignent autour de 1'objet qu'on veut lier), arriver tout juste d'un
bout de 1'année à l'autre, la dépense n'excédant pas Ie revenu (Hatzfeld, 279).

547. Eldorado .
Een Spaansch woord, dat samengesteld is uit het lidwoord el en dorado,
het verleden deelw. van dorar, vergulden, met goud overtrekken. „De letterlijke beteekenis van het woord geeft groote waarschijnlijkheid aan de meening,
dat de sage van Eldorado haren oorsprong verschuldigd is aan het verhaal van
een Indiaansch vorst, die zijn lichaam met goudstof bestrooide. Van een persoon
moet vervolgens de naam op een land of gewest zijn overgebracht, aanvankelijk
in de Andes gezocht, en, toen dit vruchteloos bleek, meer oostelijk naar Guinea
verplaatst" (Veth, Uit Oost en West, 63 ). De naam dateert uit het begin der
16de eeuw, den tijd der ontdekkingstochten. Volgens Schrader, 479 hoorde Balbao
op zijnen tocht vertellen van een land, waar veel goud te vinden was. Dit werd
ook in Spanje bekend, waar men dat land el dorado noemde, in de meening,
dat het goud er maar voor het opscheppen lag. Volgens Woordenschat, 241 zou
een luitenant van Pizarro het eerst dien naam aan Peru gegeven hebben. Thans
verstaat men onder eldorado „een heerlijk land, een prachtige streek, ook een
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ruim en gemakkelijk huis ; alles, waar men overvloedig vindt wat men gaarne
heeft" . Ook in het fr . un Eldorado ; hd . ein Eldorado ; eng . an El Dorado . In
't begin der 19de eeuw komt eldorado in 't hd . in fig . zin voor ; zie Schulz , 167.

548. In zijn element zijn,
d.w.z. zich thuis gevoelen, in zijn schik zijn, zich welbehagelijk gevoelen.
Element moet hier worden opgevat als dat, wat voor het dierlijke leven onontbeerlijk is, vermoedelijk in toespeling op lucht en water, buiten welke geen
dier kan leven (zie Weiland). Zoo is dus een visch in het water in zijn element,
en een vogel in de lucht, enz. (vgl. Bank, II, 380). Vgl. hiermede hij is in zijn
knollentuin, in zijn koeweide, in zijn klavergras (zie De Bo), in zijn bouw; fri.:
hy is yn syn bou naast hy is in syn ellemint (Ndl. Wdb. III, 765), in zijn doeninge
zijn (Teirl. 335) en in zijn weer zijn (Joos, 94 ; Antw. Idiot. 1425) . Zie Tuinman
I, 159; 302; II, 105; Sewel, 212: Hy is in zyn element als hy speelen
mag, he is very happy when he may play; Harreb. I, 182 b; Ndl. Wdb. III, 4065;
vgl..het hd. in seinem Element sein; fr. être dans son element; eng. to be in one's
element ; oostfri . in sin fárwater wesen (Dirksen I , 26) .

549. Ter elfder ure,
d.w.z. op het laatste oogenblik, eindelijk. De uitdrukking is ontleend aan den
Bijbel, en wel aan de gelijkenis van den arbeider in den wijngaard, waarin verhaald wordt, dat de eigenaar van den wijnberg sommige arbeiders, die hij ledig
vond, ter elfder ure (d.i. 's avonds te vijf uren, daar de Joodsche werkdag om
zes uur eindigde) nog huurde tegen hetzelfde loon, dat hij aan anderen beloofd
had. Zie Mattheus XX, vs. 1-16 en Zeeman, 463; hd. in der elften Stunde; eng.
at the eleventh hour.

550. Op zijn elf en dertigst,
d.w.z. langzaam , op zijn doode gemak. Sedert de 18de eeuw meent men, dat
deze uitdr. ontleend, is aan de langzame wijze, waarop de Staten van Friesland,
bestaande uit de afgevaardigden van 11 steden en 30 grietenijen, beraadslaagden. 1 ) Opmerkelijk is het evenwel, dat op de oudste plaatsen de uitdr. in deze
beteekenis niet voorkomt. In de 17de eeuw beteekent zij altijd : zoo als het behoort, netjes; vgl. o.a. Brederoo's Moortje, vs. 702:
Brengt doch gien rotschot, gaet heen mijn koorentje van achtien Jaren.
Al ree man (scyd hy) moer, ie selje dat wel opsen elvendartichst klaeren.
d.i. wel netjes in orde brengen, leveren. Zie ook W. D. Hooft, Jan Saly, 7 r:
As jy hem dit dus seght in (= en) al de text rnooytjes op zijn elvendartighst
uyt legt; Klucht v. d. Pasquil-maecker, 5: En so 'k het daer niet alles op mijn
elf-en-dartig-ste (= naar mijn zin) en vin 2 ) ; Snorp. 39:
Waer is nou je gebroke goetje? lang me maer de sticken,
Ick selje dat wel haest op sen elvandortigste an niekaer beschicken.
1) Zie De Rhapsodisi, anno 1775, IV, 235; Martinet (anno 1796) , bi. 86;
J . Lublink de Jonge, Brieven en Brie fwiss . (anno 1803) , bi. 83 enz.
2) Ook Kluchtspel III, 80.
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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In geheel denzelfden zin vindt men haar in Snorp . 12 ; Kluchtspel II, 226;
III, 129; Smetius, 117; Willem Leevend 1, 210; Brieven v. Abr. Bl. I, 50; II,
137; Ndl. Wdb. III, 4071, en thans beteekent in Zuid-Nederland op zijn elf en
dertigste gekleed zijn (vgl. fr. se mettre sur son trente et un, zich uitdossen) volgens
't Daghet X, 178 en Schuermans Bijv. 79 b: être pimpé à quatre épingles. In
Friesland heeft op syn alve-en-tritichst ook de bet. van volkomen in orde, zoo
het behoort (W. Dijkstra, 417 en Fri. Wdb. I, 44a: naar den eisch, langzaam,
secuur) . Evenzoo in Groningen en Oost-Friesland ; vgl.. Molema, 100: op zien
elvendartigste, zooals het behoort, naar den laatsten smaak, in volmaakte orde;
Ten Doornk. Koolm. I, 389: up sin elf un dartigste wc sen, sehr guten Humors
bz. besonders gut aufgelegt sein, en in de Rijnprovincie : et es alles op sech elfondertegs, es ist alles vortref$ich (Wander I, 807 ; Eckart 97 ); zelfs bij Van
Lennep, in Ferdinand Huyck komt de uitdr. in dezen zin nog voor 1 ). Uit dit
alles zou men kunnen besluiten, dat de uitdr. eigenlijk beteekent „in orde zijn",
„zooals 't behoort". Dat deze beteekenis reeds in de 16de eeuw gold, meen ik
te mogen opmaken uit Sart. II, 8, 8, waar ghy blijft altfijt even groen (= jeugdig,
flink) gelijk gesteld wordt met ghy blijft altijt in de puncten van elf-en-dertigh,
gezegd van iemand, die zich jonger wil voordoen dan hij is.
Deze beteekenis, die blijkens het bovenstaande, van de 16de eeuw tot nu
toe, de uitdr. heeft gehad, wijst op een anderen oorsprong, dan dien men gewoonlijk aanneemt . Daar de verdeeling in 30 grietenijen pas dagteekent uit den aanvang der 16de eeuw, is het niet aan te nemen, dat in de Hollandsche spreektaal
toen reeds op zijn elfen dertigst gebezigd zou zijn in eene beteekenis, die onmogelijk
uit de geschiedenis dier verdeeling van Friesland kon voortvloeien. Het is toch
niet aan te nemen, dat men in Holland zoo zeer doordrongen was van de langzame
wijze waarop de Staten van Friesland hunne werkzaamheden verrichtten, dat
het volk hieraan eene spreekwijze ontleende, die bovendien volstrekt niet op

dat langzame wees, maar wel de uitdrukking was van iets, dat in de puntjes,
volmaakt in orde geschiedde . Het is daarom noodig om te zien naar een anderen
oorsprong, en die is m.i. te vinden bij het weven; in Zuid-Nederland verstaat
men namelijk onder een elf en dertig een kam, waardoor 4100 draden of 41 gangen
kunnen geschoven 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.
Vandaar dat op zijn elf en dertigst op de oudste plaatsen beteekent fijn, keurig,
netjes, waaruit die van langzaam kon voortvloeien; immers zulk een fijn weefsel
kon niet anders dan langzaam gemaakt worden . Zie mijn artikel in Noord en
Zuid XXIV, 377-380 ; De Cockt, 229-231; Volkskunde XIV, 21-24 2 ) en vgl.
het verouderde fr. un trentain, een soort wollen goed.

551. Elf is het gekkennummer (of gekkengetal).
Eigenlijk is elf hier „eene woordspeling met het znw. elf, een bijvorm van
alf, in den zin van gek, zot of dwaas, eene beteekenis die zich in overdrachtelijke
opvatting uit den naam der alven •of elven, bedriegelijke, booze geesten, ontwikkeld

1)

Taal en Letteren XIII, 43.

2) In het Nieuw-Grieksch zegt men U£ ra P3W%ré T ' e!1'at, hij is netjes aangekleed. Politis, IV, 328, bij wien deze uitdrukking vermeld wordt, weet van dit
gebruik van het woord 18 geene verklaring te geven.
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heeft"; zie het Ndl. Wdb. IV, 963; II, 118; III, 4070; Mnl. Wdb. II, 610; De
Jager's Archief IV, 423-424 en 'Volkskunde X, 207.

552. Emmer
wordt te Amsterdam gebezigd als scheldwoord, ook vuilemmer of schijtemmer
(o.a. Diamst. 208), waaronder dan moet worden verstaan de beeremmer, drekton,
de bruidemmer, zooals men nog te Enkhuizen zegt . Zoo spreekt men ook van
een emmer van een kerel voor een knul van een vent, een strontzak (vgl. fri.
strontsek, sukkel) ; ook wordt emmer gebezigd in den zin van hoer (zie Koster
Henke, 16) en is dan synoniem van schijthuis, eveneens een zeer gewoon scheldwoord ; vgl. Prol. 38 : Ik was 'n lamstraal, 'n schijthuis ; Nachtkr. 48 ; Diamst.
140 ; syn. van sekreet (als scheldvoord in Diamst. 139 ; 293 ; Persl. 182: Sekreet!
scheurde-ie walgend uit z'n keel, je zal 'm afsterreve vóór je trouwdag! ; A.
Jodenh . III, 29) ; Sjof. 68 ; 104: Hoer, stinkende hoer, 'schijthuis.... schijthuis,
want een hoer is een schijthuis of een pisbak, omdat iedereen d'r opgaat ; Koster
Henke, 60: schijthuis, hoer (vgl. 17de eeuw kakhuis, als scheldwoord tot een
hoer) . Te vergelijken is het scheldwoord vuilvlek, flapdrol (o .a . Kmz. 366) en
darm o.a. in Sjof. 168: Ze had dien darm wel an kenne vliege; 76: Wat een darm,
wat een bevuiling! Zie ook nog Ndl. Wdb. III, 2298: darm, sul, goedzak 1 ), en
vgl. het reeds mnl. tripe, trijp, pens (fr. tripe), naast trijpsac, als scheldnaam
voor eene ontuchtige vrouw 2 ) ; ook kwal en fluim, die beide als scheldwoord
worden gebezigd voor een onuitstaanbaren kerel.

553. 't Is of een engeltje op je tong piest
zegt men om te kennen te geven dat iets heel lekker smaakt. Vgl. Harreb. I,
184: Het was, of een engeltje in mijnen mond (of op mijne tong) p.... ; Sabbath,
61: „'t Is of 'n engeltje op je tong piest," zei Maupie, lekkend de lippen en
kloekend behaaglijk opnieuw.

554. Zonder erg.
„Iets zonder erg doen" wil zeggen, zonder kwade bedoeling, niet opzettelijk,
onwillekeurig . Erg is in deze uitdr . een znw . met de beteekenis van : kwaad.
Vgl . het mnl . sonder arch , te goeder trouw ; syn . sonder archeit ; sonder quaet;
zie verder Ndl. Wdb. III, 4186. Vandaar ook de sedert de 17de eeuw bekende
uitdr . ergens geen erg in hebben, ergens geen kwaad in zien ; ook : ergens
geen (kwaad) vermoeden in hebben. In Groningen zegt men hij het 'er gijn euvel
in (Molema, 104 a), maar ook hij zee 't ongeargd (bl. 303 a). Vgl. verder Bergsma,
20: geen arg in hebben, zunder arg doen; ie meut er wat beter arg in hebben, ge moet
beter opletten ; Ten Doornk. Koolman 1, 58 a: he is sünder arg ; ik harr' d'r hêl
gen arg in; fri. hy hie der gjin erch yn. In de Zaanstreek dat gaat met een ergje,
dat is op een ergje, dat gebeurt met een bijbedoeling (Boekenoogen, 199) ; evenzoo

1) Bij Opprel, 51: 'n minnen derrem van en vent, waarnaast en minne zjenderrem
= fr. gendarme.
2) Mnl. Wdb. VIII, 695-696.
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in 't Friesch : hy docht (doet) dat mei in erchje, met een verborgen doel. In
Antw. zonder erg, zonder kwaad inzicht; er is geen erg bij, 't is geen erg, d.i.
het kan geen kwaad, 't is niets.

555. In de es zijn,
d.w.z. in orde, in den haak zijn; eene dialectische uitdrukking, die vermeld
wordt door Molema, 103: iets in de es holden, in stand, in orde houden; t'is in
de es, het is in den haak; wellicht van es, een ijzeren haak, die den vorm eener
kapitale S heeft, dus eigenlijk zooveel als : goed aangehaakt ; Bergsma, 111:
esse, s- vormige haak, schalm in een ketting ; in esse houden, in de lisse (lus)
houden, in orde houden, in den haak hebben; fri. de saek is yn 'e es, in den haak,
in orde; dêr bin 'k wol mei yn 'e es, in mijn schik; Gallée, 11: hi is recht in zin
esse, hij is in zijn schik. Een geheel andere uitdr. is het mnl. in esse houden,
in stand houden, 17de eeuw iets in esse laten, in denzelfden staat laten 1 ), waar
esse (zijn) de infinitief is van het lat. ww. sum (zie 111n1. Wdb. II, 736); nog
heden is dia! . bekend in esse brengen of blijven ; hd . in seinem Esse (ook uitgesproken Essé) sein, zich in zijn element voelen, zich lekker gevoelen, vroeger
ook in seinem Esse erhalten, in stand houden 2 ) .

556. Eva's dochteren,
dat zijn vrouwen of meisjes ; „meest met eene bijzondere zinspeling op het denkbeeld, zoo niet van verleiding 3), dan toch van bekoring; ook wel van nieuwsgierigheid " (Laurillard, 12) ; vgl. Adams kinderen (mannen). Volgens Harreb.
I, 139 a wordt deze naam toegepast op nieuwsgierige meisjes of vrouwen; vgl.

Teirl. 412: ge zijt 'n kerieuz' Eva; Tuerlinckx, 179: doe krieuze Eva! In ZuidNederland verstaat men onder een Eva ook „een verleidend vrouwmensch"
(Schuerrnans, Bijv. 80 b), terwijl in Noord-Holland en elders een Eva(atje)
een morsboezelaartje, een klein schortje is (Boekenoogen, 203); fr. une fille
d'Eve ; hd. eine Evas (Evens-) tochter, meretrix (Kluge, Studentenspr. 89) ;
eng . a daughter of Eve , an Eve's daughter.

557. Zijn woord is geen evangelie,
d.w.z. wat hij zegt, is niet altijd waar. Onder evangelie moet hier 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 woort der waerheyt" noemt ; zie Zeeman, 196. Reeds in de Reyn. 4637 lezen we : Hi can sijn
loosheit Gleden so wel, recht oft ewanghelien waren ; in Rose, 11405: En sijn
niet ewangelien al dat men legt ; bij Servilius staat vermeld, bi. 96 : Also waer
alst heylich evangelie; zoo ook bij Sartorius I, 8, 58 en bij Campen, 49: tEn is
.

1) Knuttel, Proza uit de 17de eeuw, bl. 153.
2) Volgens Schuermans, 119 kent het tlagelandsch op zijn esje zijn, gezond zijn.
Dit zal wel het fr. etre d son aise wezen en niets te maken hebben niet onze uitdrukking.
Tuerlinkcx vermeldt de uitdr. niet.
3) Vgl. Huygens, IIol'ww. 661: Moer Evas echte kind'ren, stall-lichtjens (dwaallichten) voor de Mans.
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ghien Evangelium dat ghy seght ; Leuv . Bijdr. IV , 345 ; Warenar, vs . 334: Hout
dit voor Evangely; Pers, 833 b; Huygens, Trijntje Corn. 827: Dat gaet soo Beker
as de Paep sen Evanjeli; Paffenr. 164; Kluchtspel III, 80: Maer 't sijn al geen
Evangeliën, die s' er een mens wel op de mou knopen. Zie verder Sewel, 218;
Waasch Idiot. 210 b; Teirl . 412: Al wat hie zegt en' es geen evandzelie; Harreb.
1, 187 a; Molema, 104 a; fri.: it (hy) is gjin evangeelje, niet vertrouwbaar; Wander
I, 907-908 ; Dirksen Ii, 23 : 't sünt nêt luter evangeliums wat he segt ; hd . es
ist nicht alles Evangelium was die Leute reden ; fr. ce n'est pas parole d'Evangile;
eng. it is not gospeltruth.

558. Evenknie .
Hieronder verstaat men : iemands gelijke in eenig vak van kunst of wetenschap . In verschillende germ . talen komen de woorden voor knie en geslacht
overeen ; ook het lat . genu en het russische koléno beteekenen knie en geslacht.
Opmerking verdient tevens, dat bij verschillende germ. stammen de verwantschap bij knieën, d .z . leden, berekend werd ; vgl. ofri . thredda knileg, thredkni,
een verwant, verwantschap in den derden graad 1 ). Oorspronkelijk is dan een
evenknie iemand, die met een ander even ver in bloedverwantschap van den
stamvader (in denzelfden graad) verwijderd is ; vgl . mnl . evencnie, gelijke in
geboorte, maag in denzelfden graad. Zie voor dit alles het Mnl. Wdb. II , 752;

III , 1625; Fri. Wdb. II , 70 b; J. Hoop, Reallexicon, 617-619 i .v . erbfolgeordnung. 2 )

559. Een ezelsbrug,
d .w .z . een hulpmiddel (ook met de lat . benaming pons asinorum genoemd) ,
waardoor een werk al te gemakkelijk wordt gemaakt ; zoo is eene vertaling van
een schooljongen de ezelsbrug om de moeilijkheden van den oorspronkelijken
tekst te boven te komen . Zie Wander I, 880 ; Schrader, 79 en Borchardt, no.
305. Zie ook Antw . Idiot. 412: ezelsbrug, rekengids ; Harreb . I , 98 b ; V. Janus
I, 312; Ndl. Wdb. III, 4332; eng. an asses' bridge; fr. le pont aux ánes, chose

1)
2)

Van Helten, Aofr. Gr. § 164.
Vgl. De Saksenspiegel in Nederland, I, bl. 15, waaruit blijkt dat de graad van

bloedverwantschap symbolisch werd uitgedrukt door de leden van het lichaam (vgl.
familielid) .
Van zibbichheden.
Nu merket hoe ende waer oec die sibbe beghint ende waer si endet. In den hoefde
is besceyden man ende wijf toe staende die eerelyc ende rechtelyc to zamen comen zijn.
In des halses lede die kynder, die sonder twyinghe van vader ende van moeder gheboren
sijn; is daer twyinghe an so en moghen si anden lede niet bestaen ende striken voert an
een ander. Onghetwiet broeder kynt dat staet in dien lede daer scouder ende erme te
samen comen gaen, also doet der zuster kynt. Die is die eerste sibbe-tale die men te
maghen rekenet, brueder kynt ende suster kynt. In den elleboghe staet die ander. In
der hand die driede. In den eersten lede des middelsten vinghers die vierde - in den
anderen lede die vijfte - in den derden lede die seste, - anden sevenden staet een
naghel ende niet een let. Daerom latet daer die sibbe ende heten naghelmaghe. Die
tusschen den naghel ende tusschen den hoefde hem totter sibben gherekenen moghen
an gheliker stat, die nemen dat erve ghelike.
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si facile qu'elle est à la portée des esprits les plus obtus ou qu'elle n'arrête que
les esprits obtus ; hd . die Eselsbrucke, bequemes Hilfsmittel, namentlich zum
Verstândnis eines Schriftstellers, fruher dagegen Schwierigkeit, wovor dumme
Leute stutzen (Paul, Wtb. 153 ). Deze twee door Paul vermelde beteekenissen
zijn hieruit te verklaren, dat men omstreeks 1500 onder een „pons asinorum"
o.a. ook verstond een zeer ingewikkelde figuur, een zeshoek, die diende als hulpmiddel bij de studie der logica, om den middenterm van een syllogisme te vinden,
een middel ,,inveniendi medium", doch die door haar ingewikkeldheid tevens
een middel was om de schranderen van de minder begaafden te onderscheiden.
Zie het artikel van A. Greebe in Tijdschrift, XXXVII, bl. 65-79, alwaar ook
een afbeelding der figuur is- te vinden 1 ).

560. Een ezel stoot zich niet tweemaal aan denzelfden steen,
d.w.z. iemand, die eens iets nadeeligs heeft ondervonden of eene fout heeft
begaan,. zorgt wel, dat dit geen tweede maal geschiedt. Te recht merkt Tuinman
I, 370 op : Dat hebben wij van de Latynen. Asinus ad lapidem non bis offendit
eundem. Zy zijn dan dwaazer dan ezels, die zich niet wachten voor dat geene,
waar by zy zich eens qualyk bevonden hebben . Vgl. ook Cicero de Orat . 3 , 41,
166: Neque me patiar iterum ad unum scopulum ut olim classem Achivam
offendere ; in het Grieksch : 6/5 npc" g r v avv)v ak i oó v Jt^ooóx^oot eev 2t&ov.
Zie Otto, 186 en vgl. Vondel's Leeuwendalers, vs. 767:
Een ezel stoot maer eens zich aen den zelven steen.
De mensch wel zevenmael, en denckt niet om zijn been.
Harrebomée 1, 188 a; III , 180 b; taander I, 862: ein Esel stösst sich nicht zweimal
an denselben Stein.
1) Adagiarius, Lat . termen , 148 ; Woordenschat, 277 b en Murray 1, 498 a . In ZuidNederland verstaan de schooljongens onder de ezelsbrug, het theorema der meetkunde,
waarin bewezen wordt, dat het vierkant van de hypotenusa gelijk is aan de som der
vierkanten op de twee andere zijden (problema van Pythagoras) . In Engeland werd
het woord gebruikt om de 5de stelling van het eerste boek van Euclides aan te duiden
„partly Erom the figure of the diagram, and partly because it presents the first great
diffculty to the beginner."

561. Op zijn falie krijgen,
d .w .z . afgeranseld worden ; een pak slaag krijgen ; iemand op zijn falie komen
of geven, iemand afranselen. Onder een falie verstond men in de middeleeuwen
een mantel, die de vrouwen omsloegen, een soort regenmantel, een huik, in
welke beteekenis het woord dialectisch nog bekend is (Hoeufft, 147 ). Thans
wordt er dialectisch ook onder verstaan een sluier (zie o .a . V . d . Water, 75;
Onze Volkstaal II, 85; Teirl. 416: faalde, soort van hoofd- of schoudersluier;
evenzoo Ar^tw. Idiot. 414). Vgl. Speenhoff II, 99:
Als ze net zoo trouw was
Als haar lieve man,
Krijgt ze op haar falie
Met de koekepan.
Boefje, 26: Heb 'k met de riem op me valie gehad; Jord. 96: Joapie hep op se
foalie gehed ; Slop, 77 : Hij voor zich had liever een pak op z'n falie dan dit;
blz. 269: Iemand op zijn falie geven; Nkr. VII, 26 Juli, p. 2: Wat heeft die
Bram Geldzak op z'n falie gehad! De uitdr. is te vergelijken met : iemand den
mantel uitvegen ; iemand wat op het jak geven ; op zijn wambuis krijgen ; dial.
iem . wammessen (Nav . XXIV , 418) ; iemand op zijn barstjdnsen geven (De Vries,
62) ; iemand op zijn vacht of op zijn vestje komen ; iemand over zijn schalen komen
(Jong . 235) ; iemand er een over zijn schalen geven (B. B . 195) ; op zijn govie (? )
krijgen (Houben , 93) ; iemand op zijn kazak of zijn kazuifel geven (Tuerlinckx,
307 ; 308) ; op zijn schabernak krijgen (De Bo), op zijn tabberd, op zijn lappen,

krijgen . In het Haspengouwsch zegt men : „iemand aan zijn falie komen"
(Rutten, 65 a) . Zie verder De Cock 1 , 152-154 ; Boekenogen, 205 ; Opprel,
55 a; Gunnink, 128 ; Van Schothorst, 127 ; fri. immen op syn faelje komme 1 ).
vodden

562. Faliekant uitkomen (of uitloopen),
d.i. verkeerd uitkomen, nl. van verwachtingen en berekeningen. Het znw.
faliekant (van het fr. faille en ndl. kant), dat reeds in de middeleeuwen moet
hebben bestaan 2 ), beteekent volgens Kiliaen : angulus non aequalis, non quadratus aut rectus", dus een niet rechte hoek, een scheeve kant. Vandaar dat
wij „faliekant uitkomen" gebruiken voor : niet goed uitkomen, verkeerd of
zooals wij ook zeggen met een pannestuk (niet met een geheele (dák)pan) uitkomen.
Zie het Mnl. Wdb. II, 777; Stallaert I, 415 a en Tuinman II, 131: t' Is falikant,
1) In den zin van gezicht (facie) vindt men falie in B. B. 175: Ik wou dat je je
falie dicht hield, zegt de Rooie.
2) Men kende ook een dijt faliecanten, een dijk schuins glooiend afwerken, schuins
afsteken (o .a . V ierl . 138) . In het Land v . Waas is een faliekant een , ,plankzijde die
ongelijk is" (Waasch Idiot. 212) ; De Bo, 1236: valkant schuins (Schuerm. Bijv. 352).
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dat is, het feilt, 't is mis, 't is niet zo 't moest zyn; Halma, 142: F a l i k a n t ,,
falikantig, ontrouw, valsch; iemand ergens falikant of trouwloos
in vinden , trouver que quel qu'un n'agit pas rondement dans une affaire ; Harreb.
1, 190 a: Het komt falikant uit; B. B. 326: Dat loopt toch falikant uit; Het
Volk, 8 Nov. 1913 p. 1, k. 4: Dat is faliekant uitgekomen; Bouman, 26; fri.
faeljekant atkomme. In de 15de eeuw zeide men ook sonder falikant in den zin
van zonder bedrog, zonder mankeeren, zeker 1 ), evenals thans nog in het Friesch:
sonder faeljekant; in het Groningsch zegt men nog : doar is gijn foaliekant bie
= de zaak is goed in orde, dat zal niet verkeerd uitvallen (Molema, 110 b) ;
evenzoo in het Oostfri. : dar was gên falikant bi naast dat kwam falikant ut. In
Zuidnederland kent men valekant, valkant en valekantig; zie De Cockl, 153.

563. Fenix; zie no. 119.
564. Fiasco lijden (of maken),
d .w .z . geen succes hebben . In het Italiaansch bestaat de uitdrukking appiccare
il fiasco ad alcuno, iemand een smet aanwrijven, vooral door een lasterschrift
hem zijn crediet en goeden naam ontnemen. De oorsprong dezer uitdrukking
moet worden gezocht in de middeleeuwsche straf van twistzieke vrouwen een.
steen in den vorm van een $esch om te hangen, dien zij eenige uren moest dragen 2
Hieraan kon fiasco de beteekenis schande ontleenen en de uitdrukking ontstaan
far fiasco (fr . faire fiasco ; hd . Fiasko machen ; eng . to make a fiasco) in den zin
van zich schande berokkenen, met schande van iets afkomen, mislukken. Vgl.
ook de verouderde fr. uitdr. faire une bouteille, een bok schieten?
) .

565. Een figuur slaan

(of maken) ,

d .w .z . zich op een bepaalde wijze gedragen , voordoen ; ook van zaken gezegd,
die in de eene of andere omgeving (niet) passen ; Harreb . I , 191; fr. faire une
belle , une bonne f igure ; hd . eine Figur machen ; eng . to cut or to make a f igure .
Somtijds een figuur maken, slaan als modder, als een plee, als een gieter; vgl.
Het Volk, 5 Dec. 1914 p. 7, k. 1: De bemiddelaars herinneren er aan, dat de heer
v . H . verklaarde, dat hij zoowel als de H . T . M . een figuur als een gieter maakte;
17 Juni 1915 p. 3, k. 1: Niet alleen voor den heer Klaas de Vries, maar ook voor
den heer Jitta was het een onaangename middag. Hij maakte weer eens een figuur
.... als een gieter. Hier zal wel moeten worden gedacht aan den gieter, waardoor de mest van den mestkar op het land wordt gebracht.

566. Fiolen laten zorgen,
d.w.z. onbezorgd zijn, zich niet bekommeren om hetgeen gebeurt, Bourgonje
laten waaien (De Bo, 175 a). De uitdrukking komt sedert de middeleeuwer,.
voor in , ,Van Vrouwen ende van Minne" , waar in een gedicht Van den verloren
1) Tijdschr. XXXIX, 112.
2) Vgl . het mnl . den steen (of die scene) dragen (Mnl. Wdb. VI I , 2009) ; het hd.
Schandflasche; Gunther, 73; Quanjer, Schand- und Ehrenstrafen, 190; Navorscher, XXII.
433 ; XXIII, 1 ; 497 ; XXIV , 405 ; Weise, Aesthetik der D . Sprache, p . 77 (noot) .
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kinderen, vs. 22 gezegd wordt, dat zij „haer schuit laten hopen ende die fiolen
laten Borgen". De schrijfwijze met eene f wijst er op, dat we hier niet aan de
bloem of het muziekinstrument moeten denken, doch aan eene flesch, welk woord
fiool (vgl. fr. f iole en f ioler, pimpelen) ons thans nog uit den Bijbel bekend is
(o.a. in Openb. V, 8) en uit de bijbelsche uitdr. de f iolen van zijn toorn over iemand
uitgieten of uitstorten 1 ) ( hd . die Schale des Zorns ausgieszen ; eng . the vials of
the wrath of God) . In de 16de eeuw komt de uitdr. eveneens voor bij Campen,
55 : Laet violen sorghen ; Everaert, 15 , 289 ; in een Tafel-Liedeken , waar we lezen:
Als ick den eedelen wijn aenschou,
Vergheet ick mijn labueren,
En voeghet in die beste vou
En laet fiolen treuren 2 ) .
Voor de 17de eeuw vgl. Antwoord aen den E. J. van Vondel, 41:
Gy slaept nu ongewiegt en laet fooien sorgen,
Gy legt in Moertjes schoot gemackelijck en rust 3 ).
Hieruit blijkt, dat de uitdr. eigenlijk wil zeggen : alle zorg, alle droefheid
overgeven aan de flesch, zijn heil en zijn troost zoeken bij den wijn ; geheel onbezorgd zijn. Later is men aan een viool, het muziekinstrument, gaan denken; vandaar dat wij thans schrijven violen laten zorgen. Zie verder Tijdschrift IV, 233;
Noord en Zuid XIV, 221-225; Ndl. Wdb. III, 4493 en Mnl. Wdb. II, 815. Syn.
is in de 17de eeuw fuys (feus) laten sorghen of wentelen (zie Ndl. Wdb. III , 4705) ;
thans roosje(s) laten zorgen (o.a. bij Molema, 356 a; ook in het Friesch roasje
soargje litte; oostfri. de let de rosjes sörgen (Dirksen II, 68), wellicht een variant
van onze niet begrepen uitdrukking . Ook in het de . lade Fiolen sórge ; nd . he
lets Viol'n sorgen (Eckart, 547).

In de flank vallen,

567.

d.w.z. in den smaak vallen, naar den zin zijn. Vgl. Harreb. I, 192: Het viel
hem in de flank; De Ploeg, VI, 286: Dat dit streven bij mij in de flank valt,
behoef ik niet te verklaren ; Boekenoogen, 208: De nieuwe dokter valt. erg in
de flank. Dat viel heelemaal niet in de flank. Vgl. voor de verklaring het ww.
flanken, een harmonisch geheel vormen (gezegd van schotels op een gedekte
tafel) ; oostfri . in de flanken stán (Ten Doornk . Koolm . 1, 500) .

568. Een flater begaan (of slaan),
d.i. eene domheid in het schrijven of spreken begaan (Taalk . Mag . I I , 335) ;
westvl . een pekkel draaien . Vermoedelijk is de eerste beteekenis van het znw.
flater die van lap , daarna slag , oorveeg , in welke beteekenis het dia! . nog bekend

1) Pandolfini was woest en stortte al de fiolen van zijn toorn over het gezin uit
p. 8). Toen stortten de fiolen van zijn toorn zich eensklaps uit over
den armen winkelknecht (P. K. 194) .
(Nkr. VII, 11 Oct.,
2)

Tijdschrift X , bl. 196.

3) Zie De Werken van J. v. d. Vondel (ed. Unger) , 1648-1651, bi. 227.
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is (zie Gunnink, 129 ; De Bo, 324 ; fleter, f teers, flap, slag met de hand 1 ) ; vgl.
het Deensche en bom (slag) begaa, een bok schieten ; het westvl . f limpe, ten kaaksmeet en een mislukte zaak (De Bo, 325 en Schuerm . 128) en f likke, slag (zie
ook Molema 108 en vgl. eng. a flick), maar ook eene mislukte zaak (De Bo,
324). De ontwikkeling der beteekenissen kan dan geweest zijn: slag, tegenslag,
mislukking, domheid 2).

569. Hij is aan de flep,
d.i. hij is aan den drank ; vgl. Draaijer, 111: fleppen, drinken, zuipen ; an de
flep wezen, drinken 3 ), ook schertsend : diarrhee hebben, waarvoor ook : aan
.de f ledder of de f lidderitse wezen. De oorsprong van dit f lep is onbekend ; misschien
is het een onomatopae, evenals het gelijkbeteekenende fep (vgl. aan de fep zijn)
en feppen (drinken) . Vgl. het dial. fleppen, een klokkend of smakkend geluid
maken (Ndl. Wdb. III, 4536).

570. Op de flesch zijn (of gaan),
d.w.z. bankroet, failliet (fr. faillite, ital. fallito) zijn, of zooals men in Groningen zegt : op 'n bokje zijn (Molema, 505 ); in het Haspengouwsch, Hagelandsch
en ook bij ons den pot op zijn of gaan (vgl. eng. to go to pot; Rutten, 180; Tuerlinckx, 510; De Jager, Frequ. II, 455), geruineerd, failliet, reddeloos verloren
zijn. Vgl. de Schoolmeester, 39:
Wij zijn op de flesch , ik zie er geen gat in en mijn kruit is verschoten.
Onze eenige uitkomst zit hem nu nog alleen in de booten.
Braga, Voorzang:
Een Tijdschrift heel in rijm! Wie zegt nu nog
Met schuddend hoofd, dat Holland op de flesch is?

Nkr. VII, 11 Jan. p. 3: Als ons stuk niet trekt, gaan we op de flesch.
In het Antw. komt voor op de flesch staan, liggen, zijn, gezegd van een opgegeven zieke, die nog alleen uit een flesch kan eten en drinken, die dus reddeloos
verloren is . Dit kan op iemands zaken zijn toegepast en zoo onze bet . hebben
aangenomen . In het Ndl. Wdb . III , 4539 wordt verband gezocht met de uitdr.
op flesschen trekken (op flesschen aftappen) : de persoon wiens zaken misgaan,
wordt vergeleken bij een vat, dat ledig raakt"; vgl. Waasch Idiot. 216 b: hij is
op flesschen getrokken, haast ten onderen zijn voor fortuin, gezag of gezondheid;
Rutten, 235 b: die tandpijn heeft hem fel getrokken, doen vermageren, verbleeken.
Zie nog Noord en Zuid VII, 220 en XIX, 425. Het volk spreekt ook van op de
flacon zijn-, dat eene komische navolging - is ; vgl. St . L. 56 : Die jongen gaat
'1) Zie ook Schuermans, 127: (letter, fleter, flitter en vgl. Waasch Idiot. 216 b:
fleter, flard, gescheurde lap ; Boekenoogen, 210: flaterig, schilferig. Ook flens heeft beide
beteekenissen van lap, afgesneden stuk en slag; evenals lap zelf; fri. flip, slip en slag
met de vlakke hand.
2) Vroeger beteekende Plateren babbelen, snappen, eene beteekenis, die kon voortvloeien uit die van beweging maken; Molema, 108; De Jager, Frequ. II, 110-111,
waar voor de verklaring van flater wordt uitgegaan van de bet. onnoozele praat, zotteklap.
3) Vgl. Comique en vermaaklyke Boeren-reis, 1804, bl. 46 : Een lekkere kom met
flep (een soort drank) .
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op de flacon!; Nkr. VIII, 18 Juli p. 2: Totdat natuurlijk, als er niet gauw een
end aan komt, het roode luilekkerland op de flacon gaat ; Nkr. X , 8 Jan. p . 2:
Ook ik dacht, toen verleden jaar 't oorloggedoe begon, nu gaat 't N. V. V. tenminste lekkertjes op de flacon.

571. Flesschentrekker,
d.i. een oplichter in den handel, een tiller 1 ), bepaaldelijk iemand die bestellingen doet om de goederen tot eiken prijs van de hand te zetten, zonder ze evenwel te betalen. Het woord is ontleend aan de Zuidnederlandsche uitdrukking
op flesschen (of stoopkens, aarden kruiken) trekken ; eig . bier of wijn op flesschen
aftappen; overdr. iemand bedriegen, beetnemen, heimelijk voor den gek houden,
ook wel iemand trekken of er door trekken . Hij die goederen betrekt van een ander
wordt dan vergeleken met iemand die flesschen aftapt uit een vat. Zie Schuermans, 127 a: iemand op flesschen trekken, iemand bedotten of voor den aap houden,
en vandaar op flesschentrekkerij ; Rutten, 67 a ; 235 b : iemand op stoopkens trekken,
iemand voor den aap houden ; Tuerlinckx, 635 ; Joos, 82 ; Teirl. 427 ; Antw.
Idiot. 1196: iemand op stoopkens trekken, hem bedriegen, voor den gek houden;
Waasch Idiot. 216 b: iemand op flesschen trekken, iemand voor den aap houden;
Ndl. Wdb. XI, 258; III, 4541; Noord en Zuid XIX, 422-425 en vgl. nog het
syn. klootentrekker (Rutten, 116 a). Hiernaast bestaat ook een wkw . flesschen,
in den handel knoeien, iemand beetnemen : o.a. Haagsche Post, 6 Sept. 1919,
p. 1071, k. 4; Nkr. VII, 5 April p. 4; Handelsblad, 4 Jan. 1916, p. 5,
k. 6 (avondbl. ); Nkr. II, 13 Dec. p. 2:
Maar ik ondervond dat de vrijen
Zoo smerig net zijn als de rest,
Want ze konden zoowaar niet eens lijen
Dat ze door mij werden geflescht.
Hierbij behoort het bvn. geflescht, beetgenomen (Köster Henke, 19), syn.
van gezopen (aldaar 21) .

572. Flikker,
een scheldwoord, zonder bepaalde beteekenis. Waarschijnlijk de stam van het
ww. flikkeren, weerlichten; dan is te vergelijken bliksem, dat op dezelfde wijze
gebruikt wordt, als ook donder. Het is echter niet onmogelijk dat andere beteekenissen van het ww . flikken, vleien, invloed hebben gehad ; vgl. gron . flikkert,
vleier ; Boekenoogen, 212: flikker, gemeene vent, iemand die niet recht te vertrouwen is, een vleier, flikflooier; Köster Henke, Y7: flikker, vuilik, sodomieter;
veel . als scheldnaam gebezigd , zonder bepaalde beteekenis ; zoo o .a .: Mghd.
140 ; Sjof. 223: een lastigé flikker ; Mghd. 295: ouwe flikker, oude vent ; Prol.
73 : zoo'n vuile flikker ; in den zin van lichaam in Mghd. 246 ; Prol. 8 : Heb jij
je vuile goed al geen zes weke an je flikker? en in de uitdr. iemand op zijn flikker
geven, komen (Boekenoogen, 212) ; op zijn flikker krijgen (Opprel, 55), waarnaast
sodeflikker. Verder komt het als versterking voor in geen flikker, o.a. in Diamst.
429: Je ziet haast geen flikker. In Zuid-Nederland is het woord ook bekend in
de uitdr. bloote flikker, bloote achterste (Antw. Idiot. 1684) en in den zin van
1) Haagsche Post, 6 Sept. 1919, p . 1071, k. 4 : Wanneer een flesschentrekker of
„tiller" het in Den Haag niet langer kan uithouden, dan houdt hij zich een paar maanden kalm.
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lichtzinnige jongen of meisje, meestal van meisjes gezegd ; in dezen laatsten
zin kan men uitgaan van f likkeren in den zin van dansen ; eenflikker is een luchtsprong (Antw. Idiot . 424) . Syn. • is flikkersteen (o.a. Nest. 34) hetzelfde als
dondersteen, lazersteen, bliksemsteen, fri. blikstien, bvn. blikstiensch; Boekenoogen, 74 : te blikstien; bliksemstien (scheldwoord). Zie no. 197 en vgl. nog Ndl.
Wdb. III, 4552.

573 . Iemand laten fluiten,
d .i . iemand tevergeefs laten roepen, laten wachten ; eig . wel gezegd van iemand,
die fluit om een weggeloopen hond of weggevlogen vogel . In de 17de eeuw bekend,
blijkens Gew. Weuw. II, 51: Hij laat ze fluiten, die hy beet en binnen mikken
heeft. Volgens Schuermans, 130 a komt de uitdr. ook voor in Braband en in
Limburg. In het Antw. op de fluit spelen, niets krijgen, er op staan zien; een
fluit, eene mislukte zaak (Antw . Idiot. 427) . Zoo zeggen wij ook : ergens naar
kunnen fluiten, vergeefsche moeite voor iets doen, eig. fluiten, zonder gehoor
te ontvangen; in het fri.; hy kin der nei fluitsje, het is voor hem verloren, onbereikbaar. Vgl. Sjof. 215: 't Was zijn stiefmoer, as die zijn centen te pakken
kreeg , dan kon hij d'r na fluiten ; Handelsbl . 21 Aug . 1913 , avondb 1. p . 5 , kol.
4 : Men zou kunnen komen tot het oprichten van een school voor kunstfluiterij
Leerlingen zouden er genoeg komen, maar misschien kon je naar de duiten wel
fluiten; Tuinman I, 139; II, 138: Het nafluiten hebben; Moleina, 107 b: 'k Wil
die wat fluiten, 'k doe het lange niet, 'k bedank er hartelijk voor; eigenl. 'k zal
u laten fluiten, vergeefs laten roepen, wachten . Bij deze laatste uitdr . kan ook
gedacht worden aan den vogelaar. Synoniem is de Zuidnederlandsche zegswijze
achter iets mogen schuifelen, van iets moeten afzien, waarin „schuifelen" ook

fluiten beteekent ; zie Schuermans, 605 ; Waasch Idiot. 587 en vgl. in K1.. Bra band iemand laten fluiten naast iemand laten schuifelen (vgl. Waasch Idiot. 219
b) ; in het eng. you may whistte for it ; fr. pouvoir sif f ier ; bij Reuter, 30 : nu f lc u t
em nah . Syn .: Het nakijken hebben (hd . das Nachsehen haben) , er naar kunnen
kijken ; vroeger : iemand kunnen nablazen of nafluiten (zie Ndl. Wdb. IX , 1318;
1321) .

574. Fluiten gaan,
d .w .z . er vandoor gaan ; vgl . Harreb . III , 23 a : Hij gaat ermede fluiten ; Waasch
Idiot. 219 b: De kerel is gaan fluiten (of Huizen); Teirl. 430: Gaan fluiten, weggaan, wegloopen; in Twente : Loop en fluiten, scheer je weg! ; hiernaast : ,fluiten
weg is het! ; ook in het hd . zegt men floten gehen, - machen naast fleiten gah.n
(Wander I, 1079) en valeten gehen. Wellicht moet men in „fluiten" het hebr.
fleito (Portug.-hebr. feleta) zien, dat ontsnapt beteekent en in de verkeerstaal
der Joden in den vorm pleite gaan d.i. op den loop gaan, bankroet gaan, gebruikt.
wordt (zie o .a . Dievenp . 90 ; Jord. 73 : Maak je pleite! ; Ka lv . 1, 96 : De Leeuw
is pleite; ook Nkr. V, 25 Mei, p. 6). Opmerkelijk is het evenwel, dat sedert. de
16de eeuw de uitdrukking fluiten gaan vrij gewoon is (Trou m. Bl. 13; Coster,
532, vs. 1119; Kluchtspel III, 36; Hooft, Stijve Piet 4 v; heenfluiten bij Westerbaen II, 275 enz. ), wat zeker niet pleit voor de afleiding uit het Hebreeuwsch.
Eerder zal men moeten denken aan weggaan om te fluiten (d.i. urineeren; reeds
in de 17de eeuw); daarna zich verwijderen in het algemeen. Vgl. Rutten, 175:
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met iets gaan pissen, er mede heengaan ; ga wat pissen, pak u weg, syn . van gaat
kakken of loopt kakken (Teirl. II, 101); eene pisser maken, stilletjes wegloopen
(Onze Volkstaal II, 225) ; Teirl . 57 : afzeeken, heimelijk en beschaamd heentrekken ; fr . envoyer pisser (ou chier) qqn , iemand wegjagen ; pisser à -1'anglaise,
stil wegloopen, zonder afscheid te nemen; Wander III, 1352: ha pósst stick weg,
von einem, der sich unter dem Vorwande eines natürlichen Bedürfnisses davonschleicht ; Grosz, Handbuch, 317: verpissen, beseitigen ; sich wegpassen, davonschleichen . Zie Tijdschrift VIII, 319 ; Borchardt no . 379 ; Reuter, 30 en Schrader,
372-374; Korrespbl. XXVIII, 39; XXIX, 3, 29; XXXV, 61-62, Paul u.
Braune's, Beitráge XL, 61-62, waar allerlei gissingen te vinden zijn. In Limburg : hd is fleutepipe (tautologische samenstelling ), d . i . hij is weg.

575. Op zijn duim fluiten ; zie no . 508.
576 . Iemands macht fnuiken,
d.w.z. verzwakken, de kracht ontnemen ; eig. beteekent fnuiken een vogel kortwieken, 17de eeuw ook lede- (of lee-) wieken 1 ), kortwieken 2 ), of zooals men
in het Westvlaamsch zegt kortvlerken en in het Brab. kortvleugelen (lat. pinnas
incidere; alas intervellere (Otto, 280); fr. rogner les alles a' qqn; hd. einem die
Flügel stutzen; eng. to clip a p.'s wings. Zie Vondel, Bat. Gebr. 1204:
Wie kan een arentspen in vlught te boven komen,
Zoo hy gefnuickt geen maght in zyne pennen voelt?

Lucifer, vs . 565: Men zal uw mogentheit aldus de vleugels fnuiken ; vgl . Hooft,
Ged. II, 246, waar op de vraag van Harman v. Woerden : „Wat middel soudt
ghy dan goedt vinden te ghebruycken" Gysbert van Aemstel antwoordt : „Den
Graef, en Graeflijckheyt haer wieken wel te fnuycken" ; Sewel, 223: Iemands
wieken fnuiken, to clip one's wings, to diminish his power; Halma, 145. In
de 17de eeuw zeide men ook iemand den staart korten (zie o.a. V. Lummel, 392 3
),

waarvoor men thans zegt : iemand een staartveder uitplukken of eene veder uit

den staart trekken of ook iemand de slagpennen uittrekken; vgl. ook iemand de
nagels korten (sedert de 17de eeuw); fr. rogner les ongles a' qqn.

577. Een foefje ; zie Iemand een loer draaien.
578. In folio,
alleen voorkomende in uitdrukkingen als : een gek, een dwaas in folio, d .w .z.
een groote gek, een grbote dwaas; ook een gek in kubiek, in het quadraat; hd.
ein Narr in folio. De uitdrukking is ontleend aan den boekhandel, waar men
spreekt van eene uitgaaf in folio (formaat), hetgeen wil zeggen, dat het vel papier
slechts eens is toegevouwen en vier bladzijden heeft (vgl. Schulz, 221). Dit
is het grootste formaat voor een boek, dat dan een foliant heet ; vandaar dat
in folio de bovengenoemde beteekenis heeft gekregen van groot. Sedert de 17de
.

1) Eene bewerking waarbij de beide vleugel- (wiek-) geledingen, waaraan de
groote slagpennen zijn bevestigd, in het gewricht met een mes worden weggenomen;
zie Ndl. Wdb. VIII, 1378.
2) Vgl. Tijdschrift IV, 220; Halma, 145; Mnl. Wdb. II, 829.
3) De Duitschers zeggen nog : einen au fschwünzen .

230
eeuw gebruikelijk; zie Gew. Weuw 2, 44: Hoeren in folio; V. Moerk. 578: 't
Is een oogendienster in folio ; en verder Spaan, 202 ; Plaiz. Kvv. 108 ; Rusting,
67 ; 88 ; 211; Willem Leevend IV, 328: Hy is een Landstads petitmaitre, in groot
folio; Van Effen VII, 74; Lvl. 228: Al vin ik je inde grond van m' hart 'n grootfolio lammeling. Bij Langendijk, de Wiskonstenaars of 't gevluchte juffertje komt
voor: een gek in quarto, eveneens eene uitdr. aan den boekhandel ontleend 1 ).
Van zaken gezegd komt het voor bij Tuinman I, 182: t Was de mode by de Spaansche Grooten, dat ze met een bril in folio op den neus over straat gingen pronken.

579. Fonkelnieuw,
d.w.z. zeer nieuw, dat de glans er nog op ligt; zoo nieuw, dat het blinkt, fonkelt
van nieuwheid. Vgl. mnl. viernieuwe, -nuwe; ndl. gloednieuw; fri. gloednij,
glandnij (Molema, 126 a en dial. ndd .) en het eng. brandneww; Kiliaen : brandnieuw, viernieuw ; 17de eeuw vuurnieuw (eng . f irenew) ; splinternieuw, spiegelnieuw, spiksplinternieuw, enz.; stadfri. spiksplinternij. Ook -in het hd. kent
men funkelneu, funkelnagelneu; fr. flambant neuf.

580. In zijn fort zijn,
d .w .z . in zijn kracht zijn , in zijn element zijn . Het znw . fort is hier het fr . fort
in den zin van kracht, datgene, waarin men uitmunt, wat men goed verstaat;
vgl. fr. la philosophie est son fort ; ndl. dat is mijn fort (niet) , daar ben ik (niet)
sterk in, daar weet ik (niet) veel van . In het Fransch is être dans son fort onbekend ; we zullen dus in onze uitdr. wel een voorbeeld moeten zien van pseudofransch, evenals in chapeau-bas spelen (fr. faire. des courbettes), iemand a faire
nemen (contaminatie van faire son affaire á qqn en iemand onder handen nemen),
een kaartje pousseeren (fr. déposer sa carte), rendez-vous spèlen (fr. rendre le coeur)

en dergelijke

2

).

581. Frank en

Vrij,

ook geschreven vrank en vrij , wil zeggen : onbeschroomd , vrijmoedig . In de 16de
eeuw, evenals ook nu, vrij en °vrank, zie Hooft, Ger. v. Velzen, 432: Vry en
vranck; Ann. 987: Vrank en veiligh; Vondel, Adam in Bali. vs. 1328 : Zoo
leeftge vranck en vey; Tuinman II, 104 en Halma, 752: Hij gaat vrij en vrank
over straat, il marche franc et libre par la rue; Joos, 46 : Vrij en vrank. Het adjectief vrank (frank) is ontleend aan het fr. franc, mlat. francus, Frankisch. „De
bet. ontwikkeling Frankisch > vrij lag in het Frankenrijk met zijn vele onvrije
onderworpelingen zeer voor de hand" (Franck—v. Wijk, 761). Ook in het fr.
hd . en eng . (free and frank naast frank and free) ; de . fri og frank.

582. Daar is geen woord Fransch bij,
dat is duidelijke taal, voor ieder verstaanbaar Nederlandsch; gebezigd, wanneer
men iemand in krasse of grove bewoordingen iets zegt en geen blad voor den mond
neemt (hd. hein Blatt vor den Mand nimmt). Vgl. M. z. A.: 't Gaat er soms
1)

Noord en Zuid XXI, 377.

2)

J . J . Salverda de Grave, de Franse Woorden in het Nederlands, bi . 33 ; Verdam,

Uit de Geschiedenis der Ndl. Taal 3 , bl. 210.
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erg Spaansch toe, maar wat je hoort is zuiver Hollandsch — geen woord Ftansch
er bij, zooals men wel eens zegt; Kalff, Het Onderwijs in de Moedertaal, bl. 129:
Moet men gaan vermoeden dat de behoefte waarin dat boek voorzien zal, eigenlijk
de behoefte van den bloemlezer aan een nieuw melkkoetje is, dan moet hem
dat, in het belang van het onderwijs „met geen woord Fransch er bij" gezegd
worden; Schoolblad XLIV, 283: Daar is nu, zooals men zegt, geen woord Fransch
bij ; Antw. Idiot. 2136: Dat is plat Vlaamsch, dat is ronduit gesproken; verstade
geen Vlaamsch, tot iemand die niet hooren of luisteren wil ; Harreb . I , 162 b:
Gij liegt het ; dat is Duitsch (of Hollandsch) : dat kunt gij verstaan ; Ndl. Wdb.
VI, 882: Dat is (goed) Hollandsch! dat is ronde, onverbloemde taal; in de 17de
eeuw duitsch spreken (o .a. bij Huyghens, Hofwijck vs . 1457) ; fri . ik forstean
gjin Fránsk, ik wil uw dubbelzinnige taal niet begrijpen. In vele talen wordt
deze zegswijze op dergelijke wijze uitgedrukt ; vgl . fr. parler francais, parler
clairement ; hd. Deutsch reden, ohne Umschweife und Hintergedanken, frei
heraus, kurz, klar und ehrlich grob ; de . at tale Dansk med En ; eng . to speak
(plain) English; lat. latine loqui, eerlijk, openhartig spreken; Joos, 107: iemand
Vlaamsch leeren, iemand afranselen.

583. Een vroolijk Fransje,
d.w.z. een vroolijke, onbezorgde jongen; eig. de held van een 17de-eeuwschen
schelmenroman, getiteld : „'t Kluchtige Leven van vrolyke Fransje, daer in
de hedendaegse ongeregeltheden en bedriegerijen naaktelijk vertoont worden.
Uyt het Fran gois van de Heer Du Parc, vertaelt door D . V . R . t' Amsterdam,
voor Cornelis Jansz. Boekverkoper, achter de Nieuwe Kerk. 1643 12 01 )." In
de Klucht van Dronkken Hansje (anno 1657) wordt ook melding gemaakt van
dezen roman. Zie verder Spaan, 63 ; Brieven v. Abr. Bl. I, 248 ; Van Effen, Spect.
IV, 49: Ik vind eene kunstige en aangename verbeelding van die drollige Rijmkramers in een oud dog zeer geestig Fransch boek, in die taal Francion genaamt,
en in 't Nederduitseh onder den naam van Vrolyk Fransje overgebragt ; 118:
Het hun onmooglyk is zo een leventje van vrolyk Fransje lang uit te houden. 2 )

584. Front maken,
d.w.z. pal staan, tot verweer gereed staan; eig. zich in slagorde stellen, zich
tegenover zijnen vijand plaatsen. Onder het front verstaat men het voorhoofd
(fr. front), de voorzijde; worden de soldaten nu tegenover den vijand geplaatst,
dus met hun gezicht naar hem toe, dan maken zij front, dan stellen zij zich tegenover hem in slagorde (vgl. mnl. (-een) hovet maken, front maken 3 ); fr. faire
front; eng. to make front to. Vandaar dat de uitdr. thans ook in den algemeenen
zin van zich tegenover iemand stellen (bijv. een politieken vijand) wordt gebruikt; hd. Front machen. Uit de algemeene beteekenis van voorzijde ontwikkelde zich die van de voorste rij in eene legerafdeeling ; vanwaar de uitdr. voor
1) Een tweede druk verscheen in 1670 t' Amsterdam, bij Baltus Boekholt in de
Niezel. Het Fransche werk heette: La vraye Histoire comique de Francion, compos¢e
par Nicolas de Moulinet, Sieur du Parc, 1622 (onder de latere drukken is er een te Leiden
1685) . De naam van den schrijver is een pseudoniem. Hij heette Charles Sorel
de Sauvigny (geb. ongeveer 1597 t 1674) .
2) Als „voys" komt , ,Vroolijke Fransje" voor in het Groot-Hoorns Liedtboeckje, 302.
3) Mnl. Wdb. III, 697.
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het front komen, d .w .z . voor het voorste gelid komen, dus v66r de troepen
komen ; en sedert de 18de eeuw in algemeenen zin, ook waar niet bepaald van
soldaten sprake is. voor den dag konten, te voorschijn komen (bijv. van een
schooljongen : vóór de klasse komen) ; vgl. fri . hy doar (durft) wol foar 't front
komme. Zie Ndl. Wdb. III, 4695.

585. In de fuik zijn,
d.i. verloofd of getrouwd zijn. Een fuik is een langwerpige korf, waarmede men
in stilstaand water paling vangt, die in de fuik „loopt". Hij nu, die verloofd
of getrouwd is, wordt schertsenderwijs vergeleken bij een visch, die in de fuik
nassa exire, uit de verlegenheid
gevangen zit. Ook de Romeinen gebruikten
geraken; in het Fransch zegt men eveneens être dans la nasse, in verlegenheid
zitten, in de fuik zijn, getrouwd zijn. Ook Cats vergeleek in zijne Emblemata
het huwelijk bij eene fuik 1 ) en Winschooten, 59 deelt eveneens mede, dat men
in zijn tijd „oneigenlijk" zeide: ,,hij is al in de fuik, dat is, hij is al in het net,
hij is al gevangen", welke uitdr. ook wordt opgegeven door Tuinman I, 240,
met dit verschil dat deze zegt „zy is in de fuik", dat men volgens hem bezigt
van „eene veyster, die door den vryer tot het huwelyk bepraat is" ; vgl . W.
Leevend VII, 143 : In de fuik stappen, trouwen; Halina, 146 : De huwelijksfuik,
het huwelijk, le mariage, le Tien nuptial ; M. z. A . 176: Meneer is immers ook
nog niet getrouwd ? Neen Manus! — Laat je dan geraaien meneer en blijf uit
de fuik — t' is allemaal verlakkerij . In het Friesch kent men nog de uitdr. hy
rint yn 'e . fuke, hij loopt in de val ; hy sit yn 'e fuke, hij zit in de fuik, hij heeft
zich laten vangen door list en misleiding, naast hy sit oan 'e hoek, hij is getrouwd.
Zie Handelsblad, 30 Aug. 1917 (A), p. 10, k. 1: Maar ook de politie is op haar
qui vive en laat er tal van fietsdieven in de fuik loopen. In de fuik vliegen, in
de val loopen, komt voor in de Amsterdammer, 19 Sept. 1915, p. 3, k. 5: Dit
is eenige malen goed gegaan tot onze markies een propriétaire vond, nog gewikster dan hij , die niet zoo dadelijk in den val liep en met den Commissaris van
Politie ter plaatse een onderzoek instelde en toen vloog de markies de Torquay
in de fuik. Vgl. de mnl. uitdr. enen in den sac leiden, iemand in de fuik laten
loopen, iemand in de val lokken.

ex

586. Fut.
Vooral in de zegswijze ,,er zit geen fut in hem", of ,,alle fut (fuut) is er
uit", dat wil zeggen alle kracht, opgewektheid, energie, kavok (Maastricht),
is er uit, wat men te. Deventer fup noemt (Draaijer, 12). Zie Opprel, 56 a:
fut, kracht, opgewektheid, levenslust ; ook in den zin van sperma (evenzoo in
het Westvl .) ; Molema, 113: D'r zit nog fuut in ; 518: D'r zit niks gijn fut in,
er is geen voortgang, er wordt niet gehandeld ; Boekenoogen, 220 ; Bouman,
29; De Vries, 71: fut, fuut, lust, geest, kracht; De Bo, 333 a; De Jager, Frequ.
II, 131; V. Schothorst, 129; Harreb. I, 198; III, 479; Multatuli, Wouter Pietersen 1, 249; Dievenp. 161: Bij den een vecht je met al je fut om je man de baas
te blijven; B. B. 30: Toe dan, ouwe satansche kerel, heb je geen fut meer in
1) Zie Noord en Zuid XXII, 33; Ndl. Wdb. III, 4704.

233
je lijf; Slop, 266; Jord. 247; 328; Landl. 2; Kmz. 368: D'r zit nog fut in me
spieren ; 176: 'n Methode die 't laatste beetje fut uit me donder haalt ; verder
Mgdh. 94; 295; 300; Diamst. 88.. Vandaar het adj. futloos o.a. de Arbeid, 8
Oct. 1913, p. 3, k. 4; Diamst. 208; Lvl. 230; Mgdh. 52: Schuw en futteloos als
'n bond; Nkr. VII, 29 Maart, p. 4: Fut- en lusteloos is 't al; Falkl. VI, 7;
Nachtkr. 110: Een futloos lijf als was het 'n leeg pak kleeren ; 111: Z'n gansche
lichaam is één beving, één futteloosheid. Hiernaast een ww. ontfutten in Diamrt.
382: Te moe, te ontfut..Naast deze beteekenis bestaat die van onzin, niets, een
kleinigheid, een beetje (vgl. geen snars); zie Brieven van Abr. Bi. I, 270: Onkunde
voor te wenden is maar fut, d.i. gekheid, onzin, beteekent niets; V. Janus,
62: 't Is waarlijk met dit warme weêr geen arbeidsloon. 't Is maar fut, dat wij
daar aan leggen te peuteren ; Weiland : , ,Fut, een woord van verachting of
kleinachting in den gemeenen spreektrant gebruikelijk ast is maar fut, dat
is niets"; Bouman, 29:, futje, kleinigheid, beetje; De Vries, 71 • fuutje, kleinigheid, weinig geld ; Diamst. 314 ; Uit één pen, 122: Dien geef ik voor een futje.
Franck-v. Wijk houdt fut voor een onomatop. formatie, waarop de interjectie
fut = voort, van invloed kan geweest zijn (zie Teirl. 438: t'Is fuut, t'is mis) ;
vgl. voor een dergelijken oorspr. het syn. puf, poef, in de uitdr. de puf is er uit,
geen puf hebben in iets (zie Franck-v. Wijk, 514 1 ). Syn. is de griet, mor, nor is
er uit (Boekenoogen, 263 ; 648) ; in Zuid-Nederland : de troef is er uit, hij heeft
geen troef (ook in de 17de eeuw; zie Tijdschr. XXVII, 226) en de fop, foep, fok
is er uit (Claes, 62; Rutten, 69; Onze Volkstaal II, 217).
:

1) Vgl. Halma, 520: puf, lust, trek, strijd: hij had daar geen pui op, il
n'en avoit aucune envie; Speenhog, I, 55:
Je bent een hartelooze juf,
Een trotsche, preutsche, nare nuf,
Saluut, ik heb in jou geen puf.

STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk

16

587. Gaar zijn,
d .i . geslepen, uitgeslapen zijn , ,van personen in toepassing op de vaardigheid
van allerlei voorkomende zaken te behandelen, of de gevatheid om zich in verschillende aangelegenheden er door te helpen ; geschikt voor alles, van zessen
klaar, bij de pinken" (Ndl. Wdb. IV, 99 ); fr. être cuit et recuit. Algemeen in
Noord-Nederland bekend; zie Bergsma, 117: good gaar, uitgeslapen; half gaar,
onnoozel = veur in d'oven bakken, van de schussel vallen (bij het in den oven
zetten), neet good of recht geer; Gunnink, 131 ; V. d. Water, 66 : Zoo gaar als
enen dauw, zoo slim, zoo geslepen mogelijk ; Gallée, 12 ; Weiland , 56 : Die man
is gaar of er gaar voor, hij is op alles afgeregt; Boekenoogen, 1309: Hij is gaar
op den koek, hij is gaar, slim, geslepen, glad ; evenzoo in 't fri . gear for de koek;
in geare kearel ;,hiernaast hglfgaar, simpel (vgl. Nkr. IV, 31 Juli p. 2 : Boeren
burgers, kunstenaren, halve-garen en zoo voort; Sjof. 237: Half gare braseni` )
of halfgebakken (reeds 17de eeuw), eng. half-baked; vgl. Molenra, 143: t'Is maar
'n half-gebakken, hij is maar onnoozel; Claes, 66 : halfgebakken. half gek ; llutt.en,
305: halfgebakken, die getikt is; Waasch Idiot. 273: halfgebakken, sul; Teiri.
II, 10: halfgebakken, halfgedraaid, onnoozel. Ook in de 17de eeuw niet gaar grebakken zijn (Brederoo, Moortje, 1581).
-

588. Van iemands gading zijn,
d.w.z. naar iemands zin zijn, iets kunnen gebruiken. Het znw. gading is gevormd
van het nog niet geheel verouderde werkw. gaden, dat de beteekeriis heeft van
overeenstemmen met iemands neigingen, behagen, genoegen, lust, zin. Vroeger
zeide men ook in dezen zin van iemands gewei (eig. voedsel, aas) zijn. Zie het
Ndl. Wdb. IV, 132 en 2030; Schuermans, 135 a: Mnl. Wdb. II, 871 ; Plantijn:
Gaeyinge hebben ergens in, avoir affection ou plaisir de quelque chose;
Tuinman I, 210; V. Janus, 3, 15; Halma, 147: Hij heeft gading of zin
in dat stuk, il a envie de ce tableau; fri. yens gading fine, zijne gading vinden.
Niet onbekend is ook de uitdr. gading naar iets maken in de bet . zin in iets hebben,
ergens naar dingen ; fri. gading oan dit of dat mei asje .

589. Van de gaffel in de greep vallen,
d.w.z. van den tweetand in den drietand (= drietandige vork) vallen ; dus
van kwaad tot erger; vgl. Tuinman I, 298: Van de gavel in de greep, dit drukt
uit van kwaad tot • erger vervallen. In het Geldersch : van de gavel in de greepe
loopen (Gallée, 15 a; Dr. Bl. III, 45; V. Schotliorst, 131) . Vgl. van den wal
in de sloot ; van den regen in den drop ; iemand van bed op stroo helpen (Tuerlinckx.
248) ; van Scylla in Charybdis ; van 't vagevuur in de hel, enz.
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590. Ga!.
Onder gal verstaat men de door de lever afgescheiden bittere vloeistof,
die in den twaalfvingerigen darm wordt uitgestort ; in het bijzonder de benaming
der vloeistof in toepassing op den invloed, dien zij op gemoedsstemming en
karakter oefent, en wel als hoofdoorzaak beschouwd van den natuurlijken aanleg
tot opvliegendheid, drift, toorn, wrok, enz., vooral aan het zoogenaamde cholerische temperament eigen. Vandaar verschillende zegswijzen, als de gal loopt
hem over, eigenlijk hij heeft zulk een overmaat van gal, dat zij zich met het l'loed
vermengt ; en vandaar hij ontsteekt in toorn , in gramschap . Vgl . Vondel, Samson,
1157:
Hoe ziedt mijn bloet, op een gepackt, verrot!
De zwarte gal loopt in alle aders over.
Boefje, 1.14; Nest, 43: Kalv. II, 118. Verder: zijne gal spuwen (uitspuwen, braken,
uitbraken, schieten) ; fri. yens galle utspije, zijne drift, gramschap of boosaardigheid luchten, ze uiten en koelen, hetzij met woorden, hetzij met daden
(17de eeuw).
Daar de gal een zeer bittere stof is (vgl . zoo bitter als gat) , wordt dit woord
in overdrachtelijken zin ook gebezigd in de beteekenis van iets dat bij uitstek
bitter, onaangenaam, boosaardig is, en meermalen aan den honig tegenovergesteld (bijv. honig op de lippen en gal in het hart). Vandaar zijne pen in gal
doopen, zijne woorden in gal doopgin in toepassing op schrijven en spreken, in
den zin van de bitterste, boosaardigste woorden kiezen. Zie voor dit alles het
_1-Vdl. Wdb. IV, 141-149 ; Mnl. Wdb. II, 901; Schrader, Wunderg. 86 ; Dirksen,
11, 33; en vgl. Sewel, 228; I Ialma, 147: Zijne pen in gal doopen, scherp
en bitter schrijven, écrire d'une manière fort piquante; fr. sa bile s'échauffe;
décharger sa bile ; vomir son f iel ; remuer la bile à q qn ; tremper sa p lume -dans le
f iel ; hd . die Gulle erregen ; eng . to vent one's spleen ; to dip one's pen in gall ; to
stir up a p.'s bile (vgl. Sewel, 228: Gy ontsteekt my de gal, you Wrake me
-

angry) ; enz.

591. Van de galg druipen
komt thans alleen voor in de zegswijze : er uitzien alsof men van de galg gedropen
is, dat wil zeggen het uiterlijk hebben van een schelm, een booswicht van de
ergste soort, een galgetronie hebben ; vgl. fr. avoir l'air d'un pendu ou une mine
patibulaire ; hd . aussehen wie vom Galgen gefallen ; Galgenmiene en Galgengesichs;
eng. a hangingface (-look), a hangdog look; galloufaced . Ook wordt de zegswijze
gebezigd van iemand, die er uitgeteerd en bleek uitziet. Zij komt voor bij Servilius, 262*: Hi slet al waer hi van der galghen ghedropen; ook in het dia!. Duitsch
kent men : er sihet als sei er drei tag am galgen, oder im rauch gehangen; er sieht
aus, als war' er vom Galgen gifallen; hei süt ut, as wenn 'e vam Galgen schüddet
(sn£en) wör (taander I, 197-198 ; 207) ; in het fri .: hy sjucht er ut oft er fen 'e
galge fallen is (haveloos), welke laatste zegswijzen waarschijnlijk maken wat
Winschooten, 51 zegt : Te scheep werd druipen gesegt als men het Anker soetjes
laat afsakken tot op den boeg : waar van bij gelijkenis, iemand gesegt werd,
van de galg te druipen, die' soo lang gehangen heeft, dat hij daar afzakt 1 ). Zie
1) Vgl. door het bedstroo druipen, sterk vermageren; mnl. deer zijn stroyken sipen
(Mnl. Wdb. V I I , 1167) ; z ie Noord en Zuid XX I , 172 en vgl. het Noordholl. druiper,
appel die van den boom gevallen is.
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verder Mnl. Wdb. II, 445; De Brune, 291 (van de galg gevallen) ; Tuinman II,
87; Harreb. I, 199 b en Sewel, 228: Hy ziet 'er uit of hy van de galg
g e d r o o p e n was, he looks as if he escaped the gallows. -In Zuid-Nederland:
Er uitzien gelijk eenen die van de galg gaan loopera is, mager en bleek (Antw.
Idiot. 1692).

592. Voor galg en rad opgroeien,
ook wel voor de galg opgroeien of opwassen (18de eeuw) , , ,van jonge deugnieten
gezegd, wier opvoeding geheel verwaarloosd wordt, en die daardoor opgroeien
in ondeugd en boosheid, waarvan de galg en het rad (vgl. radbraken) eenmaal
de straf zal zijn"; Ndl. Wdb. IV, 170; XI, 768; Dievenp. 131: Dat was er ook
een voor galg en rad geboren; Mgdh. 102: Als ze voor galg en rad opgroeide,
was 't zijn schuld niet ; Nkr. V, 27 Mei, p . 2 : Hij groeit op voor galg en rad;
fri. for galge en rad opwaechsje; fr. un homme de sac et de corde (een schelm).

593. Galgemaal.
Onder het .galgemaal verstond men vroeger het laatste maal, dat een tot
de galg veroordeelde gebruikte en dat uit de spijzen zijner keuze bestond. Thans
bezigt men dit woord om, schertsend aan te duiden het laatste maal, dat men
ergens nuttigt, waar men eenigen tijd heeft vertoefd ; dus in den zin van afscheidsmaal. Ook in het Duitsch kent men seine Henkermahlzeit halten; in het Friesch:
dit is dyn galgemiel. In Noord-Holland en Friesland wordt het ook gezegd van
het laatste voeder, dat een ter dood verwezen slachtoffer wordt aangeboden;
Bouman, 31; Ndl. Wdb. IV, 175 en Harreb. I, 199 a.
-

594. Dat valt (treft, loopt) op een gansje,
dat is een gelukje, een meevallertje ; ontleend aan het ganzenbord ; eig . „door
een gelukkigen worp met de dobbelsteenen het nummer van zulk een vakje treffen,
waarop eene gans staat, waardoor dan het getal oogen, dat men geworpen heeft,
dubbel telt en men aldus dichter bij den pot komt te staan" ; Ndl. Wdb. IV,
247 ; De Amsterdammer, 15 Juli 1922, p. 1, k. 2 : Bij de toewijzing van een zetel
aan de „overschotten" kan de partij het fortuintje hebben er een zetel bij te
krijgen voor een gering ,overschot " : in al deze dingen is het voor rechts op
een gansje geloopen; Nw. Amsterdammer, 8 Mei 1915, p. 11, k. 1: Algemeen
werd verklaard dat de weddenschap door mijn vader gewonnen was . Dat , ,viel
op een gansje" voor den hofmeester, die wel graag veel „geweren" (jagers)
aan boord had. Vgl. mnl. in die clinckén vallen, een beeld ontleend . aan de
bollebaan.
-

595. Iemand in het gareel slaan .
Onder het gareel verstaat men hier volgens het Ndl. Wdb . IV , 285 het
lederen halsjuk van een trekdier, den halsgordel ; zoo slaat men een trekdier
in het gareel, d.w.z. men spant het met kracht of geweld in het halsjuk. In
figuurlijke opvatting werd het halsjuk gebezigd als zinnebeeld van slavernij
of drukkende dienstbaarheid, of wel, bij uitbreiding, van afhankelijkheid in
't algemeen. Vandaar dat deze uitdr. beteekent : iemand met kracht en geweld
onder het juk brengen, in slaafsche afhankelijkheid aan zich onderwerpen. Hij,
die onder dit juk gebogen gaat, loopt, zwoegt of draaft in het gareel. Vgl. Gron.
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180: De eerste dagen valt 't schoolleven hem moeilijk, gaan de lesuren zanikerig
voorbij . Wel 'n dag of acht zijn er mee gemoeid, voor hij weer heelemaal in 't.
ouwe, sjokkerig gareel loopt; Het Volk, 24 Nov. 1914, p. 6, k. 3: Zij verlangden
er onweerstaanbaar naar om weer als blind paard te gaan loopen in het gareel
der dagelijksche bureaukratische plichtjes. Voor in 't gareel loopen, zich behoorlijk gedragen, zie Nkr. II, 11 Oct. p. 3: Wij bleven om het kiesrecht behoorlijk
in 't gareel. Buiten het gareel loopen, uit den band springen, in Nkr. III, 5 Dec.
p . 2 : Maar dat jij , die doorgewinterd bent in heel de politiek buiten het gareel
gaat loopen, kerel, kijk, dat maakt me ziek.
Een andere beteekenis heeft gareel in de zegswijze iemand in het gareel
spannen, waar men er onder moet verstaan het getouw, de trekstrengen. Een
paard in het gareel spannen wil dus zeggen het aanspannen . De zegswijze wordt
zoowel in eigenlijken, als in figuurlijken 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 in den zin van iemand in het touw zetten, aan het werk zetten;
Antw. iemand in 't gareel zetten (vgl. het eng. to be in collar, in betrekking zijn;
amer • to veear the collar ; hd . ins Zeug, ins Geschirr gehen) . 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, of wel : aan zijn leiband te loopen,
zich door hem blindelings te laten leiden of besturen, hem slaafs te gehoorzamen
of na te volgen . In het fri . zegt men hy rint ynt heller, zit onder den dwang ; ik
kin dy jonge net yn 'e stokken holde (de stokken zijn de armen van het raam, waarin
een paard voor het rijtuig loopt) . Vgl. nog het Antw. onder het gareel staan, aan
het werk zijn, en in 't lamoen zijn, overladen zijn van werk (Antw. Idiot. 743);
Tuerlinckx, 598: in de stringe staan, lastigen arbeid doen ; iemand in de stringe
zetten, hard doen arbeiden ; Land v. Waas : in den hors (wagen bestemd om boomstammen te vervoeren) liggen, zwaar en veel werk verrichten.

596. In hetzelfde gareel loopen,
d.w.z. nauw aan elkander verbonden zijn, altijd samen zijn, een zelfde taak
of werk hebben, samen arbeiden; eigenlijk gezegd van twee trekdieren,. die in
hetzelfde getóuw zijn aangespannen. Zie het Ndl. Wdb. IV, 287 en vgl. Sewel,
230; Halma, 149: Die twee loopen in 't zelve gareel of zijn altoos bij
malkanderen, ces deux amis sont insëparables; Harreb. I, 202.

597. Ongenoode gasten zet men buiten de deur
of zooals men in de middeleeuwen zeide die onghebeden te hove comt sit achter
die dore, retro sedet ianuam non invitatus ad aulam ; assideat ianuae non invitatus
honeste (Prov. Comm. 268; Goecfthals, 78); De Brune, 12:
Die komt te gaste onghenoot
Zie toe, datm' hem niet uyt en stoot.
Tuinman II, 34: Die ongenood ten hove komt, zit achter de deur; Sewel, 230:
Ongenoodigde gasten zet men agter de deur, those that come to an
entertainment uithout being invited, deserve to be baulk'd; Harreb. I, 129 a; III,
158 b; fri. ongenoege gasten set men by de doar; Wander 1, 1352: Ungebetene Gaste
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setzt Taan hinter den Feuerherd; 1353: ungeladene Giiste gehoren nicht zum Feste;
ungeladene Góste gehoren hinter die Tür, unter den Tisch ; ungebetener Gast findet
treinen Stuhl, enz. ; Eckart, 138: ungehbëene Guste st°llt man hinder de Dor; ungebadne Gást' sett 't man unner 'n Hónerwim; eng. come uncalled and fund no chair
(or no hearing).

598. Ergens geen gat in (of door) zien,
d.w.z. geene opening (in de 17de eeuw open), geen uitweg in iets zien ; figuurlijk;
geene uitkomst in iets zien, geen middel zien om uit de verlegenheid te geraken,
om er zich door te helpen ; in de 17de eeuw : (den) dag door iets zien ; Zuid- Nederland ievers geenen dag (of geen gat) deur zien ; fr . ne voir point de jour d une affaire.
Vgl. Halma, 149: Ik zie 'e r geen gat in, ik zie 'er geen kans toe, je n'y
vois pas de jour; Sewel, 231: Ik kan 'er geen gat in zien, I can 't see
through it, I know not what to make of it. De zegswijze komt voor bij Sartorius
In, 5 , 72: Of ick my voor keer of ach ter , ick sie daer geen gat in; 111, 6, 33: Ick
sie daer een gat in; hier weet men weck mede; Everaert, 230, 650; De Decker, I,
45: 'k En zie geen ander gat, noch deurkomst in onz' dingen; zie Tuinman I,
247 ; Harrebomée III , 184 b ; Teirl . 446: er geen gat in of deure zien ; er geen gat
an venden, geen uitweg vinden, een zaak niet verstaan; Antw. Idiot. 327: ievers
geenen dag deur zien (vgl. no. 391).. Volgens De Bo, 653 zegt men in het Westvlaamsch hiervoor : ergens geen lucht in of door zien en ook er geen Iand over zien
(bl. 606). Bij Warader III, 219: ik seh ddr kên Lock dor (Eckart, 332); fri. der
gjin gat (of Ijocht) in sjen. Vgl. R. Visscher, Sinnep. 2de Schock, 31.

599. Een gat in de lucht slaan .
In scherts wordt dit gezegd, ,,ter aanduiding van een heftig gebaar van
verbazing, waarbij men plotseling met de armen in de lucht slaat." Zie Tuinman 1, 332; W. Leevend VI, 3; - Harreb . 1, 205 a en Ndl. Wdb. IV, 334. In de
17de eeuw zeide men een gat in den hemel slaan, zooals we o.a. lezen in Hooft's
Brieven, 501; Jan Vos, Klucht v. Oene, 247. Bij Brederoo, Symen s. Soeticheit,
vs. 29:
Wat hangen daer al dodden ragh!
Maer langhtme daer de raegh-beusem , jae wei, jae wel , dat je hier een reysje
sagh,
Je sloeght een gat inden hemel, ick moetme kruyssen en segenen!

600. Hij is voor één gat niet te vangen,
d.w.z. hij is niet gemakkelijk, of wel, in 't geheel niet te vangen; ook hij is voor
geen zeven gaten te vangen. Onder gat moet hier volgens het Ndl. Wdb. IV, 337
worden verstaan de opening of mond van een der pijpen of gangen van een hol,
waarin dassen, vossen of konijnen zich ophouden. Deze dieren hebben meer dan
éen uitweg aan hun hol; spant men een net voor het éene gat, dan ontsnappen
ze door het andere; de uitdr. is derhalve aan de jacht ontleend; vgl. Sewel,
231: Voor alle gaten is 't kwaad garen (net) hangen. Zij komt voor bij Campen,
93: Hy is voer een gat niet toe vangen; Hooft's Brieven, 188; Coster, 540, vs.
1402; Focq. Typhon, 33, vs. 1: Vrouw Pallas als doorslepen en niet gevangen
voor een gat; Sewel, 231 ; Harrel. 1, 205 a. Vgi. ook het Friesch - hy is fhar ier
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gat net to fangen; nd. se is vör ên Gatt nich to fangen (Eckart, 138) ; fr. souris
qui n'a qu'un trou est bientó t prise; hd. es ist eine arme Maus, die nur ein Loch
hot ; nd . et móste ne arme Mus sin, de dar mc n een Lak hordde (Jahrb. 38, 160),
eng. it's a poor mouse that has but one hole to creep out at. Zie verder Wander
111, 537---538 1 ) . Hiernaast Hij is voor dat gat niet te vangen (o.a. Korenbl.

II; 110).

601. Iemand het gat van de deur wijzen,
i^ok wel iema..d het vierkante gat wijzen, d.w.z. iemand de deur wijzen, hem verzoeken of gelasten onmiddellijk het huis of de kamer te verlaten; mnl. enen
door ende dorpel wisen 2 ). De uitdr. dateert uit de 16de eeuw; vgl. Campen, bl.
J 06 : lek wil hem tgat van der doere wysen. Dat het vierkante gat voor deur eveneens
in dien tijd voorkwam, bewijst Kiliaen, die vierkant gat vertaalt door spatium
ostii, en een plaats uit den Handel der Amoureusheyt I, 53:
Iek wedde dat hy (Aeneas) zal ruymen den stal
En heymelijck kiesen 't vierkante gaetken.
De uitdrukking is thans in geheel Noord- en Zuid-Nederland bekend. Joos
citeert bl. 77 : iemand het gat van den timmerman wijzen; De Bo, 341: het gat
uitgaan of uittrekken, de deur uitgaan; iemand het gat van den timmerman toogen;
zie ook Antw. Idiot. 445; Waasch Idiot. 230; Teirl. 446; Schuermans, 138 a
en 732 b; Tuinman 1, 301 en II, 199; in het fri .: immen it fjouwerkante gat of
it gat fen 'e doar wize. Syn. is het Antw. iemand de klink van de deur wijzen. Vgl.
het hd . jem . zeigen wo der Zimmermann das Loch gemacht (oder gelassen) hat;
einem die Tür weisen.

602. Een gat in den dag (of morgen) slapen,
d.w.z. een goed deel van den morgen slapende doorbrengen en zoodoende zijn
dag of morgen verkorten ; laat opstaan ; 16de eeuw : van tswarte int witte slapen;
Kil.: hoogh in den dagh slaepen. Bij Plantijn: Een gat inden dach slapen,
dormir la grasse matinée; in multam lucem dormire vel stertere, vel in multam
diem. Vgl. verder Huygens, Trijntje Cornelis, 970: 'k Magh ick noór heuys toe
goon en slopen e goech gat in delen dagh; Doedyns, Merc. 2, 527.: Zy sliepen
dan een gat in den dag dat 'er een hond uit geslobbert zou hebben 3 ) ; Antonidus
II , 285: Terwijl ze - een lustig gat in d'achtermiddag ronken ; Halma, 149: Een
gat in den dag slapen, dormir la grasse matinée; Tuinman I, 304; nal.
17 ; Harreb. 1, 115 ; Waasch Idiot. 230 a. Met deze zegswijze is te vergelijken
het vlaamsche een gat in den nacht zitten, 's avonds laat wegblijven (tot diep
in den nacht) en eenen pit of put in den nacht wegblijven ; zie Schuermans, 138;
De Bo, 904 en vgl. het fri.: in gat yn 'e dei sliepe, in gat yn 'e nacht opsitte.
1) Het mnl. die mues die maer een hol en weet ic segge u dat hare sorgeleke steel is
te vergelijken met het mlat. mus miser est, antro qui tantum clauditur uno (Werner, 51).
Vgl. R. Visscher, Sinnepoppen, Iste Schock, 58.
2)
Mnl. Wdb. II, 308.

3) Zie Ndt. Wdb. III, 2214.
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603. Een gat stoppen,
d.w.z. een tekort aanvullen door het verstrekken der benoodigde gelden; eene
schuld dekken ; synoniem van het laat-mnl . een deur open doen om een venster
te stoppen (zie Ndl. Wdb. II1, 2464). Vgl. Winsch. 65 : Dat gat is niet te stoppen,
dat is, die schulden, die daar gemaakt sijn, die kunnen niet worden betaald.
In de 18de eeuw komt de uitdr. voor bij Van Effen, Spect. IX, 213; vgl. ook
Halma, 149: Een gat stoppen, eene schuld betaalen, boucher un trou, payer
une dette. Vandaar ook : een gat maken om een ander te stoppen of het eer&e gat met
het andere stoppen, eene schuld aangaan om een andere te dekken ; Teiri. 446:
een gat met een gat stoppen, geld leenen om een schuld te dekken ; in het Friesch:
it iene gat mei 't oare damje ; fr • faire un trou pour en boucher un autre ; en met
geld kan men veel gaten stoppen, met geld is menig tekort te stoppen ; bij uitbreiding : met geld kan men vele moeilijkheden te boven komen, zich uit vele ongelegenheden helpen; zie het Ndl. Wdb. IV, 338; De Bo, 341; Antw. Idiot. 445•
In het hd . ein Lach stopfen ; eng . to stop a gap ; fr • boucher un trou , eene schuld
betalen.

604. Zijn gat aan iemand (of iets) afvegen,
d.w.z. iemand of iets met de diepste minachting geringschatten, er volstrekt
niet om geven. Dat gat hier de beteekenis heeft van aarsgat is duidelijk en blijkt
bovendien uit het 17de-eeuwsche zijn fondement aan iets vegen; fr. s'en battre
les fesses. Volgens Schuermans, Bijv. 119 b zegt men in Braband en elders ook
iets aan zijn hemdslip, aan zijne pollevien of zijne versenen végen; Teirl. 95: an
iemand zijn ballen vagen ; aan iemand of iets zijn ende vagen (Teirl. 403) ; 18de
eeuw : zijn elleboog aan iets vegen.
In vele platte zegswijzen komt gat in deze beteekenis voor. De meest bekende
zijn op zijn gat zitten (- liggen) , eigenlijk van iemand, die onzacht neergevallen
en nog niet opgestaan is; figuurlijk in toepassing op onstoffelijke zaken, inzonderheid bedrijven, takken van nijverheid, enz., die als 't ware ternederliggen,
in kwijnenden toestand verkeeren, of wel op ondernemingen, die mislukt zijn
en niet doorgezet worden (bij Schuermans 138 b en 832 b : de handel ligt op zijn
vod (of zijn gat); fr. être à cul; hd. auf dem Arsche liegen; zie ook Teirl. 446;
Antw. Idiot. 446 ; Winsch. 64 ; Halma, 149) ; vgl. Boekenoogen, 671; het Friesch :
it ding of de merk zit op 't gat. — Iemand het gat (de kont of de hielen) likken,

hem op walgelijke, lage wijze vleien en naar den mond praten; hem gatlikken
(Halma, 150) ; syn. van iemand zijn naars uitlikken (in Sjof. 169) of iemand
de hielen likken (in Nkr. V II , 19 April, p. 2; IV, 22 Mei, p. 4; 10 April, p. 4) ;
fr. baiser, lécher le cul á qqn; hd. einem den Hintern lecken, in den Hintern kriechen 1 ) ; vandaar een gatlikker, lage vléier (o.a. Halma, 150; Kalv. 1, 129) of
kontlikker (in Mgdh . 140) naast een hielelikker (o .a . Kent. 40 ; 61 ) ; lik mijn
gat (mij de maars), loop, stik! iemand achter het gat loopen (zuidndl. ook achter
iemands steppen loopgin), hem altijd achterna loopen, hem overal gedienstig
volgen, met minachting gezegd : iemand in het gat kruipen, hem op slaafsche,
kruipende wijze vleien en dienen (bij Teirl. 447: gatkruipere; Schuermans, 832
b : iemand in zijne vot kruipen ; zie ook Antw . Idiot. 446: iemand in zij (n) gat
kruipen, hem moeten te voet vallen ; en Halma, 149) ; iets aan zijn gat, broek,
been hebben (Teirl. 108); iemand iets aan zijn gat, kont, broek, been zetten, lappen,
1) Vgl. het Lat. lingere culum (Schrader, 294).
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draaien, smeren (hem) benadeelen door hem iets te duur te doen koopen of door
hem een spel te doen verliezen; zie no. 18; Ndl. Wdb. III , 1468; Te irl . 447) ;
iemand een boet onder het gat geven, hem een schop voor het achterste geven, t.w.
om hem weg te jagen ; figuurlijk hem wegjagen, de deur uitzetten (fr. donner
du pied au cul a q qn) ; iets voor het gat schoppen, - slaan, of lappen (Winsch. 65) ;
ook iets een klap voor 't gat geven, het slordig; achteloos behandelen; het slordig
en met overijling afwerken, afroffelen ; zie Molema 519: tegen 't gad anschuppen
en vgl. fr. fessen gqch. ; geen nagel hebben om zijn gat te krabben (krappen, schrepen),
doodarm zijn (Campen, 83: hy en heft niet een naghel den éers mede te clouwen;
zie V. Lummel, 255; Harreb. I, 206; Ndl. Wdb. IX, 1492; Teirl. 447) . Verder:
zijn gat ergens indraaien, zich van een plaats meester maken ; een goede betrekking krijgen ; een rijke vrouw trouwen ; je kunt er wel met je gat op naar Keulen
rijden, in scherts , ter aanduiding eener hooge mate van botheid van een mes.
Die zijn gat brandt, moet op de blaren zitten, die eene fout of misslag begaat, moet
voor de gevolgen boeten (sedert de 17de eeuw bekend, o.a. Bred. I, 237). Zijn
gat vol schulden hebben, met zijn gat in de schuld zitten, diep in schulden steken
(ook Teirl. 447 ), waarvoor men ook zegt zijn huid of zijn bast vol schulden hebben;
zijn gat vol zuipen, zich zat drinken, zich dronken drinken of bezuipen ; vgl.
Halma, 149: zijn gat vol zuipen, se souler, s'enivrer. Zie het Ndl. Wdb. IV,
343-344, waar deze en nog andere thans minder gebruikelijke zegswijzen zijn
vermeld en verklaard . Voor soortgelijke uitdrukkingen in Zuid-Nederland zie
o.a. Teirlinck i.v. bal, borze, broek, kloot en dergelijke.

605. Hij heeft geen zit in 't gat.
Eene platte uitdrukking voor : hij kan niet lang achtereen stil zitten ; ook
hij is (of heeft) geen zitgat. Vgl. Lev . B . 130: Ze hebbe op 't laatst heelemaal
geen zit meer in d'r achterste; In Zuid-Nederland geen) zittende gat hebben;
Antw. Idiot. 446; Rutten, 293 a; Teirl. 447; Tuerlinckx, 203; Waasch Idiot.
230 a; Nederd. kên ritten Ers hebbn (Eckart, 100); kenen sittenden Stêrt hebben
(Eckart, 502); hd. kein Sitzfleisch haben. In de 17de eeuw, bij Hooft, Ged. II,
422: Ick heb geen sittende naers; fri . hy het gjin sittend gat, gjin sit ynt gat, gjin
sittersf leskt hy het 'e ridel yn 'e kont ; hy het in riidgat.

606. Iemand (of iets) in de gaten hebben (of krijgen) ,
d.w.z. iemand in het oog hebben, op hem scherp acht geven, met zijne gedragingen en bedoelingen bekend zijn (o .a . Dievenp . 27 ; 36 ; Boefje, 22 ; Falkl.
IV , 88) . Onder gaten kan men hier verstaan de gaten in het standvizier van
een vuurwapen (Ndl. Wdb. IV, 337), doch liever de oogen, de kijkgaten ; vgl.
de uitdr. kijk uit je gaten, uit je oogen, je doppen (Jord. 66); het loopt in de gaten
(o.a. Dsch. 159), de aandacht wordt er op gevestigd ; ook pass.. ik ben in de gaten
geloopen (Nkr. IV, 17 Juli, p. 3); het Antw. de gaten uit zijn, uit het oog verdwenen (ook Waasch Idiot . 230) . Synonieme zegswijzen zijn : iemand in de ramen
hebben (Jong. 173; Ppl. 12; Dievenp. 164; Koster Henke, 32), in 't appeltje
(oogappel) hebben ; ook iemand in de loer hebben (Gunnink, 164 ; Ndl. Wdb . VIII,
2564) ; in de buis, verrekijker (Ndl. Wdb. III , 1767 ; Schuermans, 84 a; Waasch
Idiot. 149) ; lang uw oogen uit en kijk uit uw putten (oogholten ; Waasch Idiot.
540) ; op 't schut, in 't vizier hebben (Tuinman I , 188) ; in 't schot hebben (Köster

242
I Henke, 60); in den kijker(d) hebben (zie Mghd. 140) naast het liep in den kijkerd,
het viel op (Boefje, 162), in den snuf hebben (Schuermans, 643 b), in de snuif
hebben, iem. snuiven (o.a. ford. 42), in 't snotje (neus, o.a. M. de Br. 118),
in den neus hebben ; in de lamp hebben (in Twee W. B. 99 ; Opr. Haan. Cour.
14 Aug. 1922. p. 2) , in de lampies hebben (in Menschenw. 165 ; vgl. eng. lamps,
oogen) ; in de snot hebben . (Ganderheyden, 10; Molenra, 127 b; Fri. Wdb. II,
148; V. d. Water, 109; Schuermans, 393; Joos, •85 ; 105; Hoeufft, 396; Taalk.
Magazijn I , 319 en Harrebomée II , 105 b) ; in de smiezen hebben (o .a . Pp l . 64;
Leersch. 94; Landl. 58; 140; 160; Boefje, 59; 99; 168; Dievenp. 10) ; in de smiezen loopen (Handelsblad 21 Dec. 1914 (A), p. 5, k. 3); in de kieren hebben of krijgen,
waarin kier wel de beteekenis zal hebben van oogspleet d.i. dus oog (Boekenoogen,
421; Köster Henke, 32) ; in de spiezen krijgen (Boekenoogen, 975 ; Lvl. 36) ;
in de spiezen hebben (in Groot-Nederland, 1914 (Oct.), bl. 455; Schakels, 121) ;
in de doppen hebben (zie no . 474) ; in de linken krijgen (Zandstr. 32 ; Landl. 115) ;
in de glimmeriken hebben (Köster Henke, 22 ; Amst . 91) ; in de venesiaander hebben
(Prol. 11) ; in het Friesch : ik hab him yn 'e lampe of yn 'e mik, 'e gaten ; 'e smiezen , 'e loer.
-

607. Heet gebakerd zijn ; zie no . 140.
608. Gebbetjes maken,
d.w.z. grapjes maken, dwaasheid uithalen. Gebbetje is het verkleinwoord van
gebbe (= hebr. chibba, liefde), dus liefheidjes, aardigheidjes; vgl. Van Dale:
gebbetje, grapje, gekheid, dwaas gebaar: gebbetjes maken; Köster Henke, 19:
gebbetje grapje, lolletje; ,lord. 179: Thijs wou niet verder...... Zal wel weer
een gebbetje zijn; Leersch. 123: Onder ernstige vermaning geen gebbetjes te
maken; ford. II. 20; 41; 179; 250; Nkr. II, 5 April p. 5: Mr. Th. Heemskerk
Jzn., minister van binnenlandsche zaken, overmits premier in 't gebbetjes
maken ; Zondagsblad van Het Volk, 1906 p . 13 : Je begrijpt de kranten die dol
op een gebbetje zijn, schrijven er over; Het Volk, 23 Mei 1914, p. 2, k. 4: Op
den Dam was wat „an de hand" . De Amsterdammers zouden geen Amsterdammers meer moeten zijn als tenminste een deel hunner niet naar 't „gebbetje"
was komen kijken ; Nw. Amsterdammer, 9 Jan. 1915, p. 3, k. 1. Syn. is gijntjes
(geintjes) maken (hebr. chèn, gratia, liefelijkheid, aardigheid), dat o.a. wordt
aangetroffen bij Köster Henke, 20: gein, pret, plezier. Ik had mijn grootste
gein in dien ouwe. Geintjes, grappen, lolletjes; voor de gijn (in Amsterdammer,
15 April 1922, p. 2, k. 5); Kalv. II, 119: De clown die elkendagnieuwe gijntjes
had ; II, 119: Het verhaal van zijn gijntjes of streekjes werd met een stroef gelaat
aangehoord ; II, 170: Hij zou wel een gijntje vinden, waardoor ze in de lach
schoot; Lev. B.: Thoe.... maak nou geen ghijntjes; Het Volk, 24 Oct. 1913,
p. 5, k. 4 : Anders had hij onze gezichten kunnen zien, die bepaald paarsch moeten
zijn geweest van ingehouden „gijn" . Nkr . IX, 29 Mei p . 6 ; Reens, GhettoGhijntjes (titel) ; Handelsblad, 5 Aug . 1914 (avondbl. p . 6, k . 5) ; 0. K. 167;
Menschenw. 14 ; Groot-Nederland, Oct . 1914 , p . 392: gebbegij n tjes verkoopen;
A. Jodenti. 2, 29, 31, 40, enz. enz.; Nkr. IX, 10 Juli p. 7; V I I I , 15 Febr. p.
7: II, 12 April, p. 4; Amstelv. 104; Persl. 161; V. v. d. D. 45; Het Volk, 4 April
1914, .p. 5, k. 1 ; vgl. de samenstellingen geinponem, leukerd (in Nw. Amsterdammer, 26 Dec . 1914 , p . 11, k . 1 : Het fort, waar hij al gauw de „geinponem"
;
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van de jongens was) ; geinbroer (in Handelsblad, 16 Sept . 1.91.1 (avondbl . p . 5,
k. 2) ; pestgijntje (in Nkr. VIII, 5 Dec. p. 2) ; geinschlokker (grappenmaker);
zijn gein op iemand zetten, hebben of gooien, iemand genegen zijn ; het heeft gein.
het is leuk 1 ) ; gijnstuk (in Handelsblad, 2 Dec. 1914 (avondbl.) ; p. 9, k. 1); een
adj. gijnig en een ww. gijnen (in Zoek. bi. 124 ; 143 ; 228) . Vroeger was in dezen
zin ook gebruikelijk gelletje of jel(letje) (zie Ndl. Wdb. IV, 1225; VII, 247).

609. Op iemand gebeten zijn,
d.w.z. verstoord, vergramd zijn op iemand. Het ver!. deelw. gebeten heeft in
deze zegswijze eene bedrijvende beteekenis, eig. bijtende, op bitse wijze, waarin
ook het ohd. gebizzeno als bijwoord voorkomt, en waaruit zich in onze taal de
beteekenis van . verbitterd in bijvoeglijke opvatting verder heeft ontwikkeld 2 )
Sedert de 16de eeuw komt gebeten in dezen zin bij ons meermalen voor, o.a. bij
Hooft, Ged. II, 27 ; Vondel, Joseph in Dothan, 308 ; Huygens, Dagw . 123 (ons
altijd gebeten bloed) ; Tuinman I, 275 ; Halma, 151; Sewel, 232 ; Waasch Idiot.
236 a; Rutten, 74 a; Antw. Idiot. 449; Claes, 66. In dc middeleeuwen was hiervoor bekend verbeten, waarnaast het bijwoord verbetenlike. Vgl. het Westvlaamsche : de beete op iemand hebben, den pik op iemand hebben (zie De Bo, 91 a) en
het Antw . in de beet staan , bespot en gehaat worden.

610. Het (ge)bit op de tanden nemen,
aan het hollen slaan; eigenlijk en figuurlijk vertaling van het fr. prendre le mors
aux dents, gezegd van een paard, dat het gebit op de snijtanden neemt en er den
druk niet meer van gevoelt. De uitdr. dagteekent bij ons uit de middeleeuwen;
o.a. Froissart I, 163 (met kracht doorzetten) ; Bijdr. tot de Taal-, Land- en Volkenkc.ande van Ndl. Indië LXXVI, 193 (anno 1684); Halma: Prendre le frein
aux dents, het gebit op zijne tanden nemen, op hol raaken, aan 't ligtmissen
raaken.. Van Effen, Spect. VIII, 157 ; Brieven van Abr. Blank. II, 319 ; Ndl.
Wdb. IV, 422; II, 2745; Harreb. I, 324: Hij houdt het gebit op de kiezen, hij weet
zijn wil door te zetten; Haagsche Post, 18 Aug. 1917, bl. 879, k. 3: Vermoedelijk
rekent zij (De Entente) juist, tenzij haar proletariaat het bit tusschen de tanden
neemt, en een streep door haar rekening trekt.

611. Geblazen zijn,
d.w.z. weggeblazen, weg zijn, ook: dood zijn, foetsie zijn. 3 ) De uitdr. is hoogstwaarschijnlijk ontleend aan het damspel, waarbij men onder „blazen" verstaat
eene dam of eene schijf wegnemen, waarmede verzuimd is te slaan. 4 ) Vgl. Halma,
78: Eene dam of schijf in 't damspel blazen, souffler une dame., un
ppion; Sewel, 121: Een schijf, dam blaazen, to blow a man at draughts.
Vgl. ook Tuinman I, 262: Ymand en schyf b_laazen. Dit wordt ook lachende
wel op een ontkaapt wijnglas toegepast" 5 ) ; Harreb. III, 13: Kan je dammen

.1) Voorzanger en Polak, bl. 138.
2)

Ndl. Wrlb. IV, 397; Tijdschrift, XI, 187 vlgg.

3) Arnsierdammer, 15 April 1922, p. 2, k. 4: Drion riep: De vloot moet hartstikke
dood en even daarna was ze foetsie.
4) Zie Eph. v. Einden, Verhandeling over het Darnspel, Amsterdam, 1785, bl.
15--16. Op zulk een steen wordt nog wel door den winner geblazen, nadat hij hem heeft
opgenomen.
5) In dezen zin in de Gew. Weuw. III, 46 : Daerom heb ik mijn glas uitgedronken,
J y mocht het anders blaazen.
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dan kan je ook blazen; Ndl. Wdb. II , 2810. In Groningen noemt men dit poesten
(vgl. asschepoester), en in Friesland is een puster een misslag op het dambord;
zie Molema, 331 a. In Zuid-Nederland beteekent, volgens De Bo, 144 a, geblazen
zijn, verloren zijn, te leur gesteld zijn, in den grond geholpen zijn ; Schuermans,
39 b : Het is er mei geblazen, het is er mee gedaan, hetzelfde als het is er meê àebeld
(bl: 89 a) ; Teirl. 181: Geblaze zijn, verloren zijn. Ook in het Fransch kent men
souff ler quel que chose à quel qu'un, iemand iets ontkapen, en is souffler (evenals
het hd . blasen ; eng. to blow) een term in het damspel gebruikelijk.

612. Onder de geboden staan (of zijn),
d .w .z . ondertrouwd zijn ; fri under 'e geboadens s tean . Het znw . gebod heeft
in deze zegswijze nog de verouderde beteekenis van bekendmaking, bepaaldelijk
de openbare, wettelijke bekendmaking van een voorgenomen huwelijk, dus
huwelijksafkondiging (fr. les bans ; hd. das Aufgebot ; eng. the banns) . Vgl. in
de middeleeuwen Leid. Keurb. 485, 7 (a. 1446): Dat geen poorter mitten anderen
in der echtscip vergaderen en sullen, ten sij dat sij eerst hoir geboden gehadt
hebben ende getruwet (sijn) in der kercken (Mnl. Wdb. II, 991). In deze zegswijze vertegenwoordigen de geboden of huwelijksafkondigingen den toestand
van ondertrouw, waaronder of waarin de verloofden verkeeren ; Ndl. Wdb . IV,
435-436;X, 1205; Halma, 151: Onder de geboden zijn, avoir des annonces.
In Vlaanderen zegt men in 't kasken staan of hangen (Schuermans, 224 a) ; in
Groningen : in 't kastje, in de bakke, achter de troalies stoan (Molema, 531 b) ;
in Kl . Brab .: in zijne geboden of gebo6n liggen (zie Waasch Idiot. 236 b) ; in de
Kempen : in zijne roepen liggen ; in Antw .: onder de roepen zijn ; in Limburg:
.

van (de trappen van) den preekstoel geworpen of gegooid worden, vallen, rollen;
Maastricht : euver de bank vleege (zie N. Taalg . XIV, 194) ; vgl. ook Antw. Idiot .
997 ; Waasch Idiot . 535 a ; De Cock 2 , 154 ; hd . das Brautpaar wird von der Kanzel

herabgeworfen.

613. De tien geboden.
Hiermede worden schertsender wijze wel eens bedoeld de tien vingers (zie

Diamst. 301). Vgl. het eng. the ten commandments, dat we o.a. lezen in Shakespeare's Henry VI, 2e part, Acte I, scene 3, waar de hertogin van Gloster deze
woorden zegt:
Could I come neere your Beautie with my Nayles,
I could set my ten commandements in your face 1 ) .
Ook in het Hoogduitsch zegt men : einem die zehn Gebote ins Gesicht schreiben
(Schrader, 507) naast das Funff ingerkraut anwenden ; fra . les dix commandements;
Schotsch : the ten talents ; fri . de tsien geboaden . In Zuid -Nederland spreekt men
van de vijfgeboden, de vlakke hand (Antw. Idiot. 450; Waasch Idiot. 236 b; Rutten,
259 b ; 103 b ; Claes, 66) ; evenzoo in het Maastrichtsch (Houben, 98) .

614. Ergens geboren en getogen zijn,
d .w .z. ergens ter wereld gebracht en opgevoed zijn ; ergens jolig geweest zijn (V.
d. Water, 91; Molema, 530); eng. to be born and bred (Prick, 30). Getogen is
1) Murray, II, 671 a; Prick, 30, waar eene plaats uit 1542 aangewezen is.
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het verl. deelw. van tien, trekken, in den zin van grootbrengen, opvoeden;
vgl. het I7de-eeuwsche optrekken en het -hd. erziehen. In Zuid-Nederland ievers
gewonnen en geboren zijn (Antw. Idiot. 490; Joos, 52; Rutten, 74 a), dat ook
bij ons bekend was, blijkens Halma, 185: Ergens gewonnen en geboren zijn,
être né et engendré quel que part ; zie Ndl. Wdb. IV, 2103 ; fri. hy is der berne en
rein; Eckart, 265: getogen un geboren bremer Kind.

615. Gebrand zijn op iets,
op iets gesteld zijn, „groen'', „groot" zijn op iets; eig. branden van begeerte
om iets te verkrijgen; vgl. Nkr. V, 10 Juni p. 2: Als u zoo gebrand bent op de
eeuwige verdoemenis, dan moet u dit zelf maar weten; Nkr. VII, 26 Juli p. 2:
Al ben je niet bijster op mij gebrand; Het Volk, 21 Oct. 1913, p. 5, k. 4: Maar
de heer M . is .al te idealistisch als hij denkt dat de gemeentebesturen rondom
Amsterdam zoo gebrand zullen zijn op arbeiderswoningbouw. In het oostfri.:
hê brandd d'rup, dat hê dat krigd (Ten Doornk. Koolman I, 221 b); het Gron.
een brander op iemand hebben, verliefd zijn op iemand (Molema, 55 b) en Koster
Henke, 11: branderig, heet, belust. In het Bredaasch : op iets gestreden zijn,
zeer op iets gesteld zijn; (een) strijd (vgl. aanvechting) op iets hebben (Spaan,
104; Tijdschr., 34, 69; Sewel, 767 ; Hoeufft, 193) naast zijn strijd hebben in iets,
schik hebben in iets (Amstelodamum, Maart 1920, p. 24). Het verleden deelwoord heeft in deze uitdr . de beteekenis van een tegenw . deelw . (zie no . 609) ;
vgl. bij Despars gevierd (= gevuurd, vurig) zijn op iets, op iets vlammen (De Bo,
371 a).

616 Gedachten zijn tolvrij,
,,ieder heeft de vrijheid om te denken wat bij hem opkomt" (Ndl. Wdb. IV,
559) ; eene meening, die de Romeinen uitdrukten door cogitationis poenam nemo
patitur, voor zijne gedachten wordt niemand gestraft (Ulpian. digest. 48, 19,
18) . Onze zegswijze is eene vertaling van het lat . liberae sunt nostrae cogitationes
(Cicero, pro Mil . 29, 79), wat evenwel beteekent : onze phantasie kent geen

grenzen (Büchmann, 409). Zij is opgeteekend bij Goedthals, 54: Tghepeins is
vey, ten gheeft gheenen tol, nul n'a puissance de tollir aux Bens leur penser ; le
penser ne couste pas cher; Campen, 20 . Gedachten syn tol vey; Spieghel, 278;
De Brune, 326:
Ghedachten, diem' in 't hert bewaert,
Zijn tol-vry, al van ouds verklaert.
Tuinman!!, 14: Gedachten, zegt men, zijn tolvry; Sewel, 791: Iemands ged a g t e n z y n tolvr y, though ts are free ; Harreb. I, 210 b; taander I, 1395;
fr . les pensées sont libres ; hd . Gedanken sind zollfrei ; eng . thoughts are toll-free .

617. Gedallest zijn; zie no . 402.
618. Te geef.
Voorkomende in de uitdrukking te geef Zijn, niets kosten (vgl. eng. at a

gift ), iets te geef hebben, er niets voor hoeven te betalen en iets niet te geef hebben,
het niet voor niet hebben, er veel voor moeten betalen, beteekent eigenlijk tot
gunst, ten einde zijne gunst te bewijzen, en, bij uitbreiding : zonder loon of
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vergoeding te verlangen, om niet, gratis (bij Spieghel, 62: ter schenk), en beantwoordt volkomen aan het angs. tS gifti, dat ook die laatste beteekenis had. In
onze taal komt te geve in de Middeleeuwen voor in de Inforrn. 52 : Lant dat men
niet en zoude willen hebben te geve. Zie het Ndl. Wdb. IV, 661; Mnl. Wdb.
II, 1788; vgl. het dial. vergeefs, gratis, en het fr. c'est une donnée; c'est donné..

619. De geest is gewillig, maar het vleesch is zwak.
Deze woorden zijn ontleend aan Matth. XXVI, 41: „Waeckt ende bidt,
op dat ghy niet in versoeckinge en comt : de geest is wel gewillich, maer het
vleesch is swack . " Wij gebruiken dit woord meermalen „op schertsenden toon
van opkomende goede voornemens, gepaard aan de uit de zinnelijke natuur
voortkomende neigingen tot allerlei genot" ; Zeeman, 213. Vgl. fr. l'esprit
est prompt ei la chair est faible ; hd . der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach;
eng . the spirit is willing but the f lesti is weak .

620. Gedienstige geesten,
d.w.z. dienende geesten, dienstboden; 18de eeuw dienstbare geesten. De uitdrukking herinnert aan Hebr. I, 14: Zijnse (de engelen) niet alle gedienstige
geesten, die tot dienst uytgesonden worden ? Hier wordt dus deze benaming
toegepast op de engelen. Bij uitbreiding wordt de naam ook gebruikt voor een
ieder, die een ander (somtijds voor loon) dient, ook daar waar die dienst onnoodig en overdreven is. Vgl. Pers, 486 b: Hemelsche dienstboden; Zeeman,
212; Ndl. Wdb. IV, 728; hd. dienstbare Geister; eng. ministerping spirits.

621. Hoe grooter geest, hoe grooter beest.
„De ondervinding heeft dikwyls geleert, dat de schranderste vernuften
en grootste konstenaars, de ongebondenste lichtinissen zyn : waaruit dit spreekwoord gesproten is" zegt Tuinman 1, 202, naar aanleiding van het spreekw.
de grootste geesten, de grootste beesten. Bij Goedthals, 63 : Hoe meerder constenaer,
hoe meerder dueghniet, bons ouvriers sont gaudisseurs et peu riches; Bank. I,
12: De gauste geesten werden dickwils de grootste beesten; ook II, 256; Harreb.
1, 42 a; Ndl. Wdb. IV, 729. Syn. van hoe grooter schilder, hoe wilder (Smetius,
61) ; hoe geleerder hoe verkeerder (Spieghel, 128 ; Ndl. Wdb . IV, 1099: Wander
I, 1532 ). In Zuid-Nederland : hoe grooter geest, hoe grooter of meerder beest; fri.:
ho greater geest ho greater beest; Eckart, 147: hoe groter Gêst, hoe grooter Bêst.

622. Daar hebje het gegooi in de glazen,
d.w.z. daar hebje de poppen aan het dansen! daar hebje het leven gaande! daar
breekt de bom los ; eig . bij een opstootje of bij een dronkenmanspartij , waarbij
de vensterglazen stuk gesmeten worden (vgl. Brederoo, 3, 220, 49); 17de eeuw:
Toen was puisje het oog uit. Ook zegt men daar hebje het gedonder (het gebrui) in
de glazen (of voorheen in den toren) . Zie Tuinman I , 39 ; C . Wildsch . I , 112;
Sewel, 286: Daar hebt gy weer het gebrui in de glazen, there you
have the rist again, en vgl. in de 17de eeuw : hier hebje 't gooyen in de glazen! dat
o .a . voorkomt in De Biegt der Getr. 15 ; W. Leevend IV , 268 ; vgl. Ndl. Wdb.
V, 36; IV, 612; 789; VI, 210.
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623. Geheid, gehaaid,
flink , ferm ; in boeventaal vrij gewoon ; Köster Henke, 19 : gehaaid, flink, ferm,
handig, doorkneed. Een gehaaide jongen. Dat gaat hier gehaaid hoor! Eig.
het ver!. deelw. van heien, dus ingeheid, stevig, sterk; vgl. Handelsblad, 4 Jan.
1916 (A) p. 5 : Se segge mijn oje altood op aère sooveul te fitte heb, nou... .
daje soo gehaait bin.... soo 'n lefgooser; 2 Juli 1920 (0) p. 3, k. 2: De heer Huf
ontwikkelt zich tot een geheiden marqué; Het Volk, 25 April, 1916 p. 5, k. 4:
Een ouë Orang-Oetang stond het geval met 'n breeden grijns op z'n gehaaide
tronie op te nemen.

624. Een geheugen (of een memorie) hebben als een garnaal,
d .w .z . een heel klein, een zwak geheugen hebben ; de garnaal is hier het zinnebeeld van kleinheid of nietigheid. Bij Sartorius II, 10, 32 : hy heeft een garnaets
memory; Smetius, 271: hij heeft een memorij als een garnaet; 198: als een pekelharingh . Vgl. hiermede: het zijn vrienden (of maats) als olifanten 1 ) . De Vlamingen spreken van „een memorie lijk een keunesteert" (konijnestaart). Zie
De Bo, 516 b; Volkskunde X, 22; Waasch Id ot. 362 b en Harrebomée I, 205,
die opgeeft : Hij heeft een geheugen als een kanonskogel; Eckart, 169: he hett
'n Granatenverstand ; 141: he hett 'n Gedach tniss as 'n Garnet. Vroeger ook : een
memorie als een zeef (waar alles doorloopt) ; zie Erasmus no . XLVI en vgl . fr.
une mémoire de liévre ; hd . ein Gedachtniss wie ein Hase oder wie ein Sieb ; fri.
in geheugen as in gatsjepanne (vergiet) .
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625. Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen
beantwoorden,
ook dan twaalf of honderd wijzen kunnen beantwoorden; eene sedert de middeleeuwen voorkomende meening, blijkens Jan's Teesteye, vs. 2083:
Wouter, een sot soude meer vraghen
Dan XII vroede berechten souden.
Dial. Eggaert 225: Maer een door ende een sot mach meer vraghen dan die wijse
mach berechten ; Campen, 30 : Een sot can sneer vraghen dan thien Wysen berichten tonnen; De Brune, 199: Een zot of narr' veel vraghen maeckt, daer uyt
een wijs man noyt en raeckt; Tuinman I, 30: Een zot kan meer vragen, dan
zeven wijzen konnen beandwoorden; fr. un Jou fait plus de questions qu'un sage
de raisons ; hd . ein Narr fragt mehr als zehn Weise beantworten kónnen ; nd . ên
Narr kann mehr frag'n as fiv (sibn) Wise antworden könnt (Eckart, 381) ; en
Geck kan mih fróge as sebbe Geschüde antworden können (Eckart , 141) ; eng . a
fool may ask more questions in one hour than a wise man can answer in seven years.
Bij Wander II, 893: ein. Narr kann (in einer Stunde) mehrfragen denn zehen (alte)
Weisen (in einem Jahre) berichten kónnen. Ook in het Deensch en Zweedsch is
de zegswijze bekend; vgl. lat. (quaerit delirus quod non respondit Homerus (zie
Wander).

626. Den gek houden (of hebben) met iemand (of iets) ,
d.w.z. den spot drijven met iemand of iets (zie o.a. V. d. Water, 77); fri.: de
gek mei immen ha; gron. de guchel met iets drijven (Molema 139 a); nhd. den
1) Zie bl. 167 noot 2.
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Gecken treiben mit etwas ; 17de eeuw : zijn guichelspeI met iemand of iets drijven;
vgl . iemand voor den gek houden . Deze uitdr . zal ontstaan zijn door contaminatie
van sijn(é) spot (sceren, scop, gile) houden of maken roet eereen (of om iet) en
den gek (den alf, den spot, den draak) met iemand (of iets) steken. Vgl. het Groningsche iemand de gek anscheren, ontstaan door verwarring van , ,iemand den
gek aansteken" en ,,met iemand scheren" (Molenra 1 la) ; ook in 't Nd . de Geck
anschêren (Eckart, 141). In Zuid-Nederland : met iemand den zot houden; mnl.
den sot met enen maken.

627. Den gek scheren met iemand (of iets),
d.w.z. den spot met iemand of iets drijven . In de 16de eeuw bet. den gek scheren,
zich als een gek -aanstellen, zooals blijkt uit Kiliaen, die scheeren den sot
vertaalt door agere morionem, fingere stultitiam, simulare stultitiam; daarnaast
scheeren den edelman, agere nobilem, gerere se instar nobilis; Plantijn:
de geck maken, de geck scheeren, badiner, faire le badin. In de litteratuur komt „den gek scheren" in deze bet. ook voor o.a. bij Marnix, Byenc.
163 a; in de 17de eeuw in de klucht van Lammert met syn Neus, 2e druk, anno
1645, bl. 2: Scheert nu niet veel de sot, maer doet na mijn begeren; in Godewyck's Wittebroods-kinderen, anno •1641, bl. 32 : Komt niet meer voor mijn deur
den sot en dolman scheren . -- De Bo geeft in zijn Westvlaamsch Idioticon, 987,
verschillende uitdrukkingen op , waarin scheren in bovengenoemden zin van
„zich voordoen als", „spelen" (17de eeuw maken) voorkomt, als : den edelman,
den heer, den grooten heer, den prinse scheren; den liane scheren, den baas spelen,
moedwillig zijn ((il.: den haen maken), den dullaard, den dullen, de beeste, den
schreeuwer, den zot, den aap, den bonten stier scheren. 1 )
, ,Den gek scheren" beteekent dus dwaas, zot handelen ; met iemand den
gek scheren moet derhalve beteekenen : zot, dwaas met iemand handelen, hem
bespotten. Zie Kiliaen: Scheeren den sot met iemanden, habere aliquem
loco morionis, dat we lezen bij Coornhert, Wercken I, 492: Sy heeft met my den
zot gescheert al mynen tijd ; en Trou m. Bi. 274: Men sal met hem die geck noch
scheeren; vgl. ook Moortje, vs. 603; Halma, 160: Met iemand den gek
scheeren, iemand foppen, se jouer ou se moquer de quel qu'un ; in het Antw.
Idiot. 1500: het zot met iemand of iet schèren; Wander I, 1392: mit jem. den Geck
scheren. Een volmaakt gelijk geval zien we in het westvl. den beer leeden, den zot
scheren, uitgelaten zijn, zijn hert phalen, waarnaast met iemand den beer lee'n,
hem voor den aap houden (De Bo, 615 en 1457 ), waarmede te vergelijken is
hij laat zich niet bij den beer doen, hij laat zich niet beetnemen (N. Taalg. XIII,
138) . Zie ook no. 487.

628. Den gek steken met iemand (of iets).
Volgens het Ndl. Wdb. IV, 938 wil deze uitdrukking, die ook in het hd.
voorkomt (den gecken stechen) eigenlijk zeggen : den gek tot voorwerp van zijn
spot maken, door te doen alsof men hem stak, met een puntig werktuig trof.
Boertende zegswijze, waaraan de voorstelling ten grondslag lag, dat men den
gek, de dwaasheid, die in iemands hoofd zetelde, er als 't ware uit kon steken,
1) Uit de oude bet. van scheren nl. die van deden, schikken, regelen, ontwikkelde
zich die van ieder zijn deel of rol toewijzen, en voor zich een deel of rol opnemen, eene
rol vervullen, lat. partiri en partes agere; vgl. Kl. scheeren, scheren, parare, ordinare,
formare, fingere, agere, gerere; en vooral Ndl. Wdb. IV, 937; Mnl. Wdb. VII, 474.
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en zoodoende iemand er van kon bevrijden. Vgl. de lid. zegsw. lass c ir den
g e c k en St e c h e n, lass dich von deiner rtarrhei t kuriren . Op eene soortgelijke
aardigheid doelen de hd . zegswijzen den. narren stechen,- den esel stechen of boteren,
en inzonderheid den narren schneiden , waarover het bekende vastenavondspel
van Hans Sachs loopt.
Liever dan op deze wijze zou ik de uitdr . verklaren door versmelting -van
, ,den gek met iemand hebben" en , ,den draak met iemand steken" of zooals
in de 17de eeuw ook voorkomt : den alf met iemand steken (Kluchtsp. II, 13) of
in de 18de eeuw : den spot met iemand steken (Van Effen, Spect. VII, 151). Op
dezelfde wijze kan ook het 17de-eeuwsche de guich met iemand (of iets) steken
verklaard worden door versmelting van , ,iemand de guich (of huichl) na-steken"
(no . 634) en , ,den draak met iemand steken" . 2)

629. Iemand voor den gek (of (den) mal) houden,
d .w .z . den. spot met hem drijven, hem beetnemen, hem voor het lapje houden,
iemand het lavuit geven (17de eeuw 3 ) ; gron . iemand voor de guichet hebben (Molema,
522 b) ; lid. einero zum Narren haben (oder halten); eng. to make a fool of a p. In
het Ndl. Wdb . IV , 936 wordt de volgende verklaring van deze zegswijze gegeven:
„De vroeger gebruikelijke zegswijze iemand voor zijn gek houden, overeenkomende
met (het thans verouderde) eng . to use a person for kis fool , doet vermoeden,
dat de uitdrukking oorspronkelijk doelde op de gewoonte van vorsten of groote
heeren om er gekken op na te houden, om er zich mede vroolijk te maken. De
verandering van het bezitt . vnw . Zijn in het lidwoord den moest dan natuurlijk
volgen . Iemand hield een ander voor zijn gek, d .i . behandelde hem als zijn nar;
maar waar meer personen bijeen waren, hield men iemand door den gek, men
behandelde hem als den nar van het gezelschap, als iemand die onder de lustige
gezellen de rol van nar vervulde : zoo werd voor den gek houden de algemeene
uitdrukking voor het begrip, dat men met iemand den spot drijft" (vgl. ook
Ndl . Wdb . V I , 1144) . Dezelfde verklaring geeft ook Borchardt , no . 841. Vroeger
zeide men ook iemand voor den sot houden 4 ) , iemand voor nar houden , dat thans
nog in Zuid-Nederland gebruikelijk is naast het (of den) zot houden met iemand
of iet (zie Antw. Idiot. 1500), evenals iemand voor den aap houden (o.a. Zoek.
114) en iemand voor den boer hebben of houden (vgl. Gew . Weuw . III , 15) ; voor
den droel houden (Halma) ; zie Onze Volkstaal I, 194 en 236 ; Ndl. Wdb. I, 527;
Halma, 145: Iemand voor de fop houden, foppen ; Wander I, 1392: einenfür eimen
Gecken halten. In het Friesch : immen for April hawwe.
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630. De gekken krijgen de kaart,
d .w .z . den dwazen loopt het geluk mee . Deze zegswijze komt in de 18de eeuw
voor bij Van Effen, Spect. IX, 107: t'Eerste (kaartspel) is immers een tydverdryf daar de onnozelste slooven en vrouwtjes en jonge losbollen den verstandigsten man veeltyds den loef in afsteeken, voor al zo 't spreekwoord waar is, dat
1)

Sart. III, 9, 58.

Ndl. Wdb. V, 1214.
Ndl. Wdb. VIII, 1189.
4) In het. Mnl. enen vore zo! houden , iemand voor gek, maar ook voor den gek houden;
zie het Mnl. Wdb. III, 635.
2)
3)

STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e

druKK.
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de gekken de kaart krijgen. Zie ook Tuinman 1, 34; 263; C. Wildsch. T, 316;
Brieven v. B. Wolff, 387; en Halma, 250: De gekken krijgen de kaart,
of zijn gelukkig , les fous ont ordinairement le bonheur, ou sont lieureux ; vgl.
fr. la fortune sourit aux sots; aux innocents les mains pleines; hd. die dummsten
Bauern haben die dicksten Kartoffeln ; eng . fools have fortune ; the biggest fools
have the best luck.

631. Voor gek spelen,
d.w.z. voor potsenmaker of hansworst spelen; door allerlei dwaasheden, zotternijen en koddige scherts anderen aan het lachen brengen; steeds in afkeurenden
zin. De uitdr. is ontleend aan onze vroegere tooneelstukken, waar hij die voor
komiek speelde „de geck" genoemd werd (zie Huygens VI, 194) . Oorspronkelijk
zeide men dan ook ,,(voor) den gek spelen", zooáls o.a. blijkt uit Kiliaen, 183:
Den geck spelen, den sot scheren, agere morionem; Cats I, 36 b:
Die speelt de geck,
En krijght den beek
Niet aen het speck,
Dus wandelt henen.
Zie het Ndl. Wdb. IV , 940 ; Kalf, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de
zeventiende eeuw , 301 en 310 ; Van Effen , Spect . II I , 53 en vgl. eng . to play the
fooi; hd. den Narren spielen; fr. faire le fou (le bouffon, le sot, le polichinelle).

632. Zich van de gekken houden,
meestal zich van den gekke houden, d .w .z . , ,zich houden alsof men , ,van den
gekken" was, als een lid van het narrengild, en dus in 't algemeen : zich houden
alsof men gek was. Doch bij uitbreiding genomen in den bepaalden zin van zich
dom of onnoozel houden, zich voordoen alsof men van de zaak niets af weet of
iemands bedoeling niet vat ; t .w . omdat men zich. niet wil uitlaten of zich van
lastige vragers en indringers wenscht af te maken. In denzelfden zin zegt men
ook zich van de(n) malle(n) houden (18de eeuw) ; bij uitbreiding ontstond daarnevens de zegswijze zich Ivan de dommen of den domme houden, die thans zelfs
de meest gewone is." Zie het Ndl. Wdb. IV, 941; IX, 132; III, 2777.

633. Met den (of een) gek besluiten

of beslaan.

Eene dial. zegswijze, die beteekent met een gekheid besluiten; aan eene
zaak, die in ernst behandeld is, met gekheid of scherts een einde maken. Het
znw. gek heeft hier de het. van scherts; vgl. Kil. : G e c k, spot, focus; in gek
oft in spot segghen, joco dicere 1 ). Zie verder Sartorius, I, 2, 78: hy besluyt
het altijt met de geck, de ijs, qui natura sic gelotopoioi sunt, ut orationem aut
actus suós ridicule semper finiant. Zie ook Tuinman I, 39; 373; Molema, 117
a: iets mit de gek besloagen, met een' kwinkslag een' aanval afweren; Bergsma,
124: oet de gek, ook oet gekkens ; Twente oet de gek spelen of kaarten, zonder inzet
spelen ; in 't fri . in ding mei de gek bislaen.
1) Ndl. Wdb. IV. 942 en vgl. dol, dat ook als znw. voorkwam in den zin van pret,
razernij (Ndl. Wdb. 111, 2757) .
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634. Ieman d den gek aansteken,
d .w .z . den spot drijven met iemand, iemand voor den gek houden, eene in het
Noorden en Oosten van ons land zeer bekende zegswijze; fri. immen de gek oanstekke, naast gekoanstekken, gekoanstekkerij, bespotting. Het znw. gek zal hier
oorspr. moeten beteekenen het uitstekende stuk van het boveneind eener houten
pomp , waarop de stok of hefboom steunt, die den zuiger op en neer beweegt;
de knie, de mik. De uitdr. wil dan zeggen met zijne hand een gek maken, door
den duim tegen den neus te zetten, en de andere vingers gesloten vooruit te steken.
Zoo zeide men in het Friesch ook immen de guch oanstekke, waarbij de tong werd
uitgestoken; zie no. 628; Ndl. Wdb. V, 1214, en vgl. het mnl. die mouwe snaken;
Plantijn : iemand den muyl maecken, faire la moue.; verder de vijg geven, den guize
.vetten , den huich of de guig nasteken (Tuinman I. 310 1 ) ; iemand Benen toot zetten,
westvl . eene gespe trekken en dergelijke 2 ) .

635. (Alle) gekheid op een stokje!
d .w.z. „gekheid of scherts ter zijde! laat ons de zaak iii ernst behandelen! Zegswijze oorspronkelijk zinspelende op den gekstok of de marot der narren, en dus
eigenlijk eene vermaning tot den gék of nar gericht om zijne dwaasheden v66r
zich te houden en ernstig te zijn, doch later in ruimere toepassing ook tot anderen
gezegd , wier gekheid of dwaasheid bij die van een naar vergeleken wordt" ; Ndl.
Wdb. IV, 955 en 959. Vroeger zeide men ook alle jok op een stok (o.a. Hopm.
Ulr. bi. 73 vs . 5) ; alle gekken (ww.) op een stokje! (o .a . in Led. Uren, 258) ; alle
gekken op een stok (in de Gew . Weuw . 1, 23) en volgens Tuinman I , 373: alle
gekken op een einde (hem schijnt op een stokje onbekend) , waarmede te vergelijken
is eene plaats uit de Klucht v. d. Pasquil-maecker, 11: Maer kom we sullen daer
een voutje by slaen. Alle jock op een stock, alle gecken op een eynt en jy
voor aen 3 ) .
Het is mogelijk, dat de in het Ndl. Wdb. gegeven verklaring de juiste is,
ofschoon men toch eerder verwacht zou hebben, dat iemand tot den nar zeide:
„alle gekheid op uw stokje!" Vergelijken we evenwel de Zuidnd1. uitdr. al lachen
op een stoksken gebonden, d.i. alle gekscheerderij daar gelaten, en alle gekheid,
alle konten op een stokje gebonden; alle lachen op een ende en alle zotten op 'nen
kruiwagen 4 ) en het Groningsche toevoegsel en 't stokje in 't vuur (Molema, 117
a), dan is het niet onwaarschijnlijk dat de uitdr. wil zeggen: rol nu uw gekheid
maar op, berg ze maar weg (vgl. Jord. 248: Alle gekheid onder 't zerkje) . Vgl.

hiermede L. v. Deyssel: Maar alle gekheid op een stokje als een vlaggetje vol
fantasietjes dat wordt opgerold b). Ook in het Friesch: alle gekheit op in stokje.
Ten slotte lijkt het mij nog het waarschijnlijkst, dat onze uitdr. een vervorming

1) Vgl . Halma, 365, die - faire la figue à quelcun vertaalt door leeuwtjes of babbelguichjes over iemand maaken, iemand de guig nasteeken, welk leeuwtje hij verklaart
door grilletjes, fr. grimaces (zie Ndl. Wdb. VIII, 1378). Vgl. hiermede mannetjes maken,
hd. mönnchen machen, eig. van hazen of beren gezegd.
2) Opmerking verdient het bij Baardt, Deugdensp. 185 voorkomende: „den kap
aensteken" = den gek aansteken. Moet hier gedacht worden aan den zotskap?
3) Schuermans, 322 b; De Ho, 1105 a en Ndl. Wdb. Xi, 241; III, 4026.
4) Waasch Idiot. 377 a; De Cock , 199.
5) Picnic in Proza', bl. 324 (Amsterdam, S. L. v. Looy, 1899'!
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is van alle jok op een stok, waar de laatste woorden door 't rijm als van zelf zijn
aangegeven. Zie voor dit verschijnsel De morgenstond heeft goud in den mond.

636. Het is (tusschen hen) geklonken,
d .w .z . de zaak is (tusschen hen) geregeld, afgedaan, geschikt, in orde . Vgl.
Vondel, Maeghden, vs. 1114: Grijp moed, een oogenblick, en daer mede is 't
gekloncken ; Huygens V, 102: Cour8gie, das gekloncke ; Winschooten, 110.
Thans inzonderheid in toepassing op eene verloving, waarin beide partijen het
eens geworden zijn . Klinken wil eigenlijk zeggen vastslaan en vandaar bij overdracht in orde, klaar maken. Vgl. Tuinman 1, 254: Het is geklonken, dit zegt
men, als iets uitgevoert, vast en zeker is ; de zin zal zyn : 't is zoo vast, als of
het met spykers vast geklonken was; Sewel, 396: De nagel is geklonken,
de zaak is verricht, the thing is performed, 't is all over; het is al geklonken,
the business is concluded; Halma, 161; Harreb. III, 37 a. Ook zegt men de zaak
is beklonken, waar beklonken het verl. deelw. is van beklinken, d.i. door klinken
vastmaken, besluiten, tot een goed einde brengen; Ndl. Wdb. II, 1606; zie no.
191. Vgl. het eng. to clench (clinch) en het Antw.: Daarmee is 't dink weeralgeklikt, - klaar (Antw. Idiot. 666).

637. Met iemand gekscheren,
d .i . met iemand den draak steken , ook iemand begekscheren (zie Jord . 78) . Het
ww . gekscheren is eene koppeling van de uitdrukking den gek scheren ; zie no.
627. In het Westvlaamsch zegt men : van het zotte scheren (De Bo , 1443) ; Land
v. Aalst : met iemand 't zot scheren.

638. Gelaarsd en gespoord,
d.w.z. met laarzen en sporen aan; eigenlijk van den ridder gezegd, die geheel
reisvaardig is, gereed om te paard te stijgen; doch bij uitbreiding in het algemeen voor : geheel gekleed, reisvaardig, gekleed en gereed (17de eeuw ), kant en
klaar; zie het Mnl. Wdb. II , 1210; Ndl. Wdb. IV, 1025; Joos, 56 en vgl. het
hd. gestiefelt und gespornt; eng. booted and spurred; fr. se botter, se disposer à
partir ; tout botté, kant en klaar ; de syn . uitdr . gemanteld en gebeft ; gepakt en
gezakt, en het Zaansche gepikt en gedreven, eene uitdr. ontleend aan het schoenmaken. In de 17de eeuw werd de uitdr. in ruimer zin gebezigd dan thans. Vgl.
Winschooten, 132: Een hoendje gelaarsd en gespoord : dat is, een hoendje
opdissen, met al het geen daar toebehoord : of iemand op een hoendje te gast
nooden ; Halma, 162: Iemand een vat wijn gelaarsd en gespoord vereeren, iemand
een vat wijn ten geschenke geven zonder dat hij er port. of accijns voor behoeft
te betalen.

639. Het gelag betalen.
Onder het gelag verstond men de vertering in een herberg gemaakt ; in
eigenlijken zin wil de uitdr. dus zeggen „de vertering betalen hetzij zijn eigene,
of odk die van anderen, met wie men in gezelschap geweest is, zoodat men deze
vrijhoudt. Bij overdracht de straf van anderen dragen, boeten, hetzij voor hetgeen men met anderen misdreven heeft, hetzij voor datgene waaraan alleen
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anderen schuld hebben, en wel zoo dat deze vrijblijven ; er voor opdraaien". 1 )
In dezen zin komt t(ge) lach betalen, tghelach gelden sedert de Middeleeuwen
voor. Zie het Ndl. Wdb. IV, 1038; II , 2197; Mnl. Wdb. II , 1185 en vgl. het fri . :
it gelach bitelje of de pot fortarre. Synonieme uitdrukkingen waren of zijn voor

het gelag blijven; de ballen betalen (Gew. Weuw. III, 28) of den bal boeten (waarmede men zelf niet gespeeld heeft); den bot schudden (nog in 't Vlaamsch ; zie
Schuermans , 71) ; de scherven betalen (Rutten, 199) ; het loodje leggen (Coster,
211 vs. 128; 511 vs. 472 en Van Dale) ; het loodje schieten (Sewel, 459) ; der zak
lappe (Jongeneel, 96) ; het leste keersken uitblazen (Joos, '15). Zie Joos, 80 en
91; Suringar, Erasmus, XXXV en vgl. het fr. gayer les violons, les pots cassés
(in Waasch Idiot. 794: de gebroken potten moeten betalen), en het hd. das Bad
austragen mussen , etwas_ ausbaden mussen ; die Zeche oder die Suppe zahlen mussen;
vroeger ook das Gelag bezahlen (Borchardt, no . 100 ; 1265) ; eng. to pay the piper,
the scot. Synoniem was in de middeleeuwen die hanse gelden, waarbij men denke
aan de vroegere gewoonte om bij de intrede in een hanse een geldsom te storten
of de leden te onthalen. 2)

640. Een hard gelag,
d .w .z . een hard lot , eene harde noodzakelijkheid ; fri . in hird gelach . Thans
inzonderheid in toepassing op toestandezl of lotswisselingen, waardoor men
genoodzaakt wordt tot iets dat hard valt (een maatregel, handeling, enz.) ;
maar voorheen ook in meer algemeenen zin voor eene treurige lotsbeschikking,
die moeilijk is te dragen, in welken zin het o.a. voorkomt in den Minnenloep
I1, 23-61 var.: Daerom so ist een hart gelach te duken onder der minnen slach.
Dit znw. gelag houdt men voor eene afleiding van het wkw. liggen of geliggen,
en beteekent in deze uitdr. gesteldheid, toestand, lot; vgl. de uitdr. de gelegenheid eener zaak en het hd . Lage, d.i. toestand 3 ) . Voor citaten uit de 17de eeuw
zie het Ndl . Wdb . IV , 1041, waaraan nog is toe te voegen Anna Bijns, Nieuwe

Refereinen, 31:
Ic moet wercken en sorgen , sal ic bedijen ,
Tot allen tijen; tes een hert gelach.
Van Lummel, 196:
Het grof gheschut aen alle zijden
Ghinck daer los als eenen donderslach.
De roers die knapten tot dien tijden,
Twelck veelgin was een hart ghelach.
Halma, 163: Dat is een hard gelag voor dien man, c'est un grand
crrve-coeur à eet homme-lá ; Harreb. 1, 116 b.

641. Geld als water verdienen (of hebben),
d .w .z . zeer veel gekt verdienen of hebben, eene in ons waterland zich zelf verklarende uitdrukking ; zie- C. Wildsch . I , 285. Bij Harrebomêe 1, 221 staat ook
1) Oorspronkelijk wil gelag als afleiding van geleggen, samenlegger, zeggen „het
door eenige personen bijeengebrachte geld, om op gezamenlijke kosten te eten en tc
drinken" en vandaar de kosten voor de gemaakte vertering. Vgl. Kil. 163: gh e -lag,
sive ghe-laegh à legghen i. ponere: quod quisque suam partem apponat et conferat;
het fr. écot, gelag, gezelschap, krans, van germ. schot, geldelijke bijdrage (vgl. schot
en lot).
2) Mnl. Wdb. III, 86; Ndl. Wdb. V, 2130.
3) Mnl. Wdb. II, 1184; Franck-v. Wijk, 182 acht deze afleiding mogelijk, doch
meent dat we ook van de beteekenis ,,kosten" (zie no. 639) kunnen uit gaan.
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opgeteekend : hij heeft geld als slijk en hij wint geld als salade. Misschien mag
ook vergeleken worden : zoo rijk als 't water van de zee (Brederoo , III ,. 231, 21)
en hij is zoo rijk als 't water diep is (Tuinman, II, 137 ). Volgens Joos zegt men
in Vlaanderen geld hebben gelijk zaad, zand; geld winnen gelijk hooi, water, slijk;
vgl. Teirl. 465: geld winne gelijk more (modder), gelijk slijk; Schuermans, Bijv.
92: ik heb, geld zoo lang als hooi (in de omstr. van Gent); Borchardt no. 560:
er hat gels wie heu, wie mist, wie schlamm, en Sewel, 192.: hy heeft geld als drek
(nog in Twente en Limburg) ; eng . to have money like dirt naast to spend money
like water (Prick, 31); lid. Geld als Dreck haben; oostfri. geld as schite, geld as
hei, man nêt fulup so lank (Dirksen I, 33) .

642. Geld bij de visch!
d.w.z. dadelijk, contant betalen, boter bij de visch (zie no. 324) . In de 17de eeuw
was deze zegswijze bekend, zooals blijkt uit Coster 33 , vs . 707:

Jan Soet: 'k Selmen metter haest in de klieren gaen steecken,
En volgheje datelijc, maer weetje watter is?

Bely: Jae'ck, se het een paer paerden te koop, maer ghelt bij de visch.
Zie ook Van Moerk. 418 ; De Brune, 335: Gheld by de vis, dat gaet niet mis;
Paffenr. 64; Sartorius I, .8, 95 en 99 : hy wilt geit by de visch. De zegswijze komt
overeen met geld bij de leverancie, dat we lezen bij Winschooten, 135. Vgl. nog
Sewel, 8.95: Geld by de visch, ready money ; Harreb . I , 83 ; in het fri . : jild (buter)
by de f isk of j ild op 'e f ingerseinen (= fr. au bout des doig ts ; eng . to pay down on
the nail) ; in het Waasch Idiot. 243 b: geld bij de boter (evenzoo Teirl . 465) .

643. Geld in 't water werpen (of smijten),
d.w.z. het geld onnut uitgeven, het verspillen aan eene roekelooze of dwaze
onderneming . Zie Sart . I , 5 , 11: in aqua semen tem facis , ghy werpt het Gelt
in 't Waeter. Ook Hgoft gebruikt deze zegswijze in zijne Brieven, 107: Doch 't
komt nu op 't verwerven van 't privilegie aan (voor de uitgave van Het leven
van Hendrik den Groote) . Daar ik nochtans ducht dat de drukker zijn geit in 't
waater werpt. Zie verder Breughel no. 33 ; Vier!. 15 ; Huygens, Hofwijck, vs.
75: k Sagh 't schoonste geld in 't slijck geworpen by gevall; vs. 1729: Het goud
en was in 't water niet geworpen; Van Effen, Spect. X, 28; C. Wildsch. I, 331;

Waasch Idiot. 243 b; Antw. Idiot. 1705: geld in 't water smijten, gooien, roeien,
worpen ; Wander I , 1520: das Geld zum Fenster hinaus werfen (vg 1. Nkr . V II ,
18 Jan . p . 6 : de centen uit het raam gooien) ; fr.. jeter 1'argent par les fen.êtres ;
eng . to make ducks and drakes of one's money ; hd . sein Geld ins Wasser werfen.

644. Het geld groeit me niet op den rug,
d.w.z. „ik moet voor het geld hard genoeg werken, ik kom er zoo makkelijk
niet aan." In de 17de eeuw voorkomende bij Smetius, 57: Het geit wassi mij
op den rugghe niet; Asselijn (cd. De Jager), 337:
Jou luie vod als je bend, en daar het ze me gisteren weer een mingeles bierkan
ebrooken.
Ze kost me moy elf stuivers aan geld ; wat mienje dat et geld mien op de ruo
wast ?
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Ook bij Tuinman I, 324 staat de zegswijze vermeld : 't Wast my op den ruggil
niet; vgl. nog Kalv. 1, 158; Uit één pen, 143; Ndl. Wdb. XIII, 1585; Antw.
Idiot. 463 ; Teirl . 465: t geld en groeit op mijne rugge (of op mijne kop) niet;
Waasch Idiot . 243 b ; fri . it jild waechset my net op 'e rêch ; Wander I , 1519: das
Geld flUit mir nicht aus dem Aermel, aus dem Arsche.

645.

Goed geld naar kwaad geld gooien (werpen, smijten),

d.w.z. , nuttelooze kosten maken voor een doel, waarvan men voorzien kan
dat het niet te bereiken is ; als oninbare posten, een proces dat niet gewonnen
kan worden, eene onderneming die onmogelijk slagen kan, enz." Zie Ndl. Wdb.
IV, 1057; VIII, 638; Smetius, 110: Men moet gheen goet gelt naer quaet geit
werpen ; Tuinman I , 225 ; Schuermans, 144: goê geld achter kwaal geld smijten;
Antw . Idiot. 462: goed geld naar kwaad geld dragen.
Onder kwaad geld verstaat men eigenlijk slechte munt. geld van geringe
waarde (Antw . Idiot . 729 ; vgl. ook Claes, 127: voor kwaad spelen, om niets
spelen, niet om geld spelen, tegenovergestelde van voor goed spelen), doch in
een zegswijze als , ,d aar is kwaad geld bij ", wil men er mede te kennen geven,
dat eene bezitting of eene zaak met schulden bezwaard is of in Belg. Brab. dat
men geld moet geven als schadevergoeding . Zie ook Antw . Idiot . 462: ievers
kwaad geld van betalen, met eene geldboete gestraft worden; Tuerlinckx, 353:
kwaad geld, onkosten, verhooging op de koopsom ; De Bo, 352 ; Taal en Letteren,
XIII , 136 ; Waasch Idiot. 380 a: kwaad geld, geld waar geen profijt van komt,
en vgl. nog het Friesch : kwea jild, geld, dat men waarschijnlijk niet zal terug
ontvangen, ook verlies hij een verkoop; goed jild by kwae jild lisse; fr. mettre
du bon argent contre du mauvais ; hd . das gute Geld dem bösen nachwerfen ; eng.
to throw good money after bad.

646. Geen geld, geen Zwitsers,
d .w .z . zonder geld krijgt men geen hulp of geen koopwaar ; syn . van niet langer
pijp niet langer dans (Halma , 504) ; eng . no longer pipe no longer dance . „Het
dragen der wapenen is bij den Zwitser een beroep, en van daar, dat hij bij eiken
Europeeschen monarch in dienst treedt, zoo deze hem zijne soldij geeft. Wordt
de soldij niet voldaan, dan acht hij zich ontslagen. Toen dus Frans I, bij de
belegering van Milaan door Karel V, in 1521, zijne Zwitsersche hulpbenden
niet kon betalen, gingen zij naar huis onder het zeggen : Geen geld, geene Zwitsers.
Sedert ontstond dit spreekwoord"; aldus Harrebomée I, 218 b. Vgl. hd. kein
Geld (oder Kreuzer), keine Schweizer (18de eeuw) (oder Paternoster, keine Messe);
het fr. point (ou pas) d'argent, point (ou pas) de suisse ou point de valet, waarvoor
we bij Campen, 9 lezen : nummer geldt, nummer gesel (Spieghel, 294: niet meer
gheldt, niet meer gh.ezelle ; Wander 1, 1503: nimmer gelt, nimmer gesell) . De fr.
zegswijze, waarin Suisse in de bet. van concierge gebruikt wordt, komt voor
in Racine's les Plaideurs 1 ). Zie Tuinman II, 114: C. Wildsch. I, 52 en vgl.

1 ) L. Martel, Peti t recueil des proverbes franrais, 166; Hatzfeld, '2094; Warader
I, 1500; Zeilschr. fiir D. Wortf. IX, 310.
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Ons Volksleven VI, 96 : geen oordjes, geen mastellen (in Klein-Braband ), d .i .
geen geld, geen broofljes, koekjes, waar. In het eng. no penny no paternoster;
in bargen (varkens) .
no pay no play; fri. g j in j i l d , gjin
-

647. Tijd is geld.
Eene vertaling van het eng . time is money (18de eeuw ), waarmede bedoeld
wordt, dat wie met den tijd, dien hij heeft, zijn voordeel weet te doen, geld kan
verdienen. Reeds Theophrastus (± 300 v. Ch.) zeide vo2vve2 g ává2& ua
eivat róv ,'Loóvov, dat tijd eene kostbare uitgave is ; zie Büchmann, 351.

648. De gelegenheid bij de haren grijpen of pakken,
d .w .z . gretig van den geschikten tijd of eene gereede aanleiding gebruik maken,
ze aangrijpen, er zonder verwijl gebruik van maken, want „als 't pap regent
mot je de schuttels buten brienge", „als 't hooi droog is moetje mennen" en
„als de uien droog zijn, moeten ze onder stroo" (N. Taalg. XIV, 252). Vgl.
het fr . prendre 1'occasion aux (ou par les) cheveux ; hd . die Gelegenheit beim Schopf
(oder bei der Stirnlocke) fassen oder greifen ; eng . to take (or seize) time by the
forelock or the top . ( Shakespeare : Let 's take the instant by the forward top) . Men
herinnere zich, dat de Grieken het gunstige oogenblik, de gelegenheid, voorstelden als een naakte vrouw of als een jongeling met kalen achterschedel, of
met lang haar van voren en zeer kort van achteren, en den eenen voet, soms
gevleugeld, op een rad (vgl. het lat. fronte capillata, post est occasio calva).
Liet men haar voorbijgaan, dan was zij van achteren niet meer te grijpen, men
moest haar, wanneer ze voor iemand kwam , onmiddellijk v6or bij het haar
grijpen. Voor bewijsplaatsen van deze zegswijze zie men Hooft 's Brieven, 255;
Vondel VIII (ed . Alb . Thijm), 328 ; Fenic . 780: De krijghskans by 't haer grijpen;

Huygens IV, 17 ; Westerbaen I, (Ockenb . ), 74 : 't Geluk bij de bles grijpen ; Staring,

Jaromir II, 33:
Heintje Pik lag op zijn luimen,
Om , met acht vingers en twee duimen,
De kans, hem vroeg of laat geboón,
Krachtdadig bij haar vlecht te pakken,
En onzen driesten Muzenzoon
Een kool te bakken.')
Zie verder het Ndl. Wdb. V, 1411; Baumeister, Denkmciler II , 771; Wander 1,
1530; Otto, 249; Journal, 255.

648a. De gelegenheid maakt den dief; zie no . 417.
649. Er is meer gelijk dan (of als) eigen,
d .w .z . , ,gelijkenis bewijst nog geen identiteit of verwantschap '' . In de 17de
eeuw staat deze zegswijze o.a. bij Bredero I, 228 vs. 414:
Ele-man, schijn bedrieght, daer is meer gelijx as eygen.
Zie verder Apot- . 2 ) bl. 23 : Daar is meer gelyk als eygen, zey Besje en zy ging
1)

Zie Zwolsche Herdrukken, VII, bl. 129-130.

2) De ontmantelde Apotheker met de gefopte hoorndrager, blyspel, tot Gouda,
by de Erven van L . Kloppenburg in de Gehoornde Waarheyd.
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met een ander wyfs huyk in de kerk ; Tuinman II , 213 ; Harrebomée I, 179 a;

Gunnink, 124; Dr. Bl. III, 46; Slop, 232; Joos, 201 en vgl. het fri. der is mear

gelyk as eigen.

650. Iets in 't gelijk breien,
eig . gezegd van breiwerk ; een der naalden juist tot op de helft afbreien, zoodat
men het behoorlijk kan oprollen om het een poos te laten rusten; daarna overdrachtelijk eene verwarde zaak beredderen i Ndt. Wdb . IV , 1168. Bij C . Busken
Huet wordt de zegswijze aangetroffen in den zin van tegen iets opwegen : NL
kunnen we zien, hoe het een (Verblijdt u ten allen tijde) het ander (Bidt zonder
ophouden) precies in het gelijk breit ; 1 ) Handelsblad, 30 Maart 1916 (Â.
p.
9, k. 4 : Beter één richting dan géén richting. Laat men dan nu maar eens een
regime krijgen van eenzijdigheid in het modernisme, gelijk wij er destijds een
hebben gehad een eenzijdig anti-modernisrn.e . Dan wordt de kous weer wat in
't gelijk gebreid . In den zin van „van zijn kant zooveel ' doen dat men met een
ander gelijk is , hem heeft ingehaald ", komt de uitdi . voor in Gew . Weuw . 3 , 46:
),

-

-

Eer wy deeze Bouteille laaten heenen gleyen,
Dienden wy de conditien in 't gelyk te breyen. 2 )

651. Een goed geloof en een kurken ziel dan kun je drijven.
Dit antwoordt men op eene ongeloofelijke of onwaarschijnlijke mededeeling.
De spreekwijze komt bij Harreb. I, 225 voor als: een goed geloof en eene kurken
ziel: dan drijft men de zee over (of altijd boven), in den zin van met goed vertrouwen en luchthartigheid (onbezwaard gemoed) komt men alles te boven ; zie

Nd l . Wdb. IV , 1238 , waar gewezen wordt op het hd . ein guter Glaube und ein
Korkpfropf halten sich immer oben (Wander I , 1698 3 ) . In de litteratuur trof
ik de zegswijze aan in Nest. 106: Een goed geloof en een kurken ziel, dan kan
je drijven, bromde hij ; B. B. 77 : Een goed geloof, en een kurken ziel, daar ga
je! Nkr.. III, 11 April p. 2 : Met een blij gemoed en 'n kurken ziel kom je ten

slotte het verst ; Nw . School II, 230: Ze zouden de paedagogiek hervormen?
Een goed geloof en een zwemblaas voor ziel!

652. Er aan moeten gelooven,
d .w .z . , , zich moeten onderwerpen aan iets onaangenaanns , dat men niet kan
ontgaan; genoodzaakt zijn iets, hoe ongaarne ook, te doen of te ondergaan";
moeten sterven. Van zaken gezegd wordt met deze zegswijze bedoeld : opgeofferd
moeten worden ; hd . daran glauben mussen ; nd . he mut daran glóven, er muss
an dieser Krankheit sterben (Wander I, 1703); fri.: der oan gelove, het ontgelden, er van langs krijgen. Hoogstwaarschijnlijk moeten wij in dit wkw. gelooven
eene herinnering zien aan het mhd. sich gelouben einer dinc, afstand doen van
iets , fr. recroire, aan welk wkw . gelouben doen denken onze mnl . bijvoeglijke
naamwoorden gelove' en gelovich, die oorspr. kunnen hebben beteekend den strijd
latende varen, opziende tegen het voortzetten van het gevecht en daarna moe, mat,
uitgeput van vermoeienis, verwonnen in den strijd, laf (vgl. het dial. loof, ver1) Schetsen en Verhalen, Haarlem, 1858, bl. 101.
2) Ndl. Wdb. III, 1216.
3) Waarschijnlijk eene vertaling van de Ndl . spreekwijze.

-
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moeid) . Zie het Mnl. Wdb. II, 1293. De oudste plaats welke van deze zegswijze
bekend is, dateert uit de 18de eeuw, nl. uit Van Effen's Spect. I, 66 ; III, 24;
enz. Vgl,. ook Halma, 165: Ik moet 'er aan gelooven, il faut que j'en
passe par-lá; Eckart, 159: he mut daran glowen. In Zuid-Nederland: er aan

mogen gelooven.

653. Die gelooven , haasten niet.
Deze zegswijze is ontleend aan Jes. XXVIII, 16: Wie gelooft, die en sal
niet haesten (met de kantteekening : maer hy krijght eyndelick die salige uytkomste, die hy met gedult verwacht heeft) . Deze woorden worden dikwijls
misbruikt en gebezigd in een geheel anderen zin, dan waarin zij oorspronkelijk
bedoeld zijn, met betrekking tot dagelijksche 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 . Zie Ndl. Wdb . V,
1484 en Zeeman, 218.

654. Een geluksvogel,
d.i. iemand wien alles bijzonder meeloopt, die veel geluk heeft, een boffer, een
bofkont 1 ) ; hetzelfde als een gelukshans, een gelukskind, een gelukzak (Teirl.
470). Het znw. vogel moet in deze samenstelling in denzelfden zin worden op.
gevat als in een slimme, schrandere, gladde, stoute vogel (d.i. mensch), een spotvogel (16de eeuw ; zie Kiliaen) ; hd. spottvogel. Vgl. Halma, 738: Hij is een
_vogel! c'est un drolle! zie Ndl. Wdb. IV, 1315; Antw. Idiot. 1394 en vgl. het
hd. Glücksvogel; fri. geloksffigel, gelokskiter. 2
)

655. Het op iemand gemunt hebben,
d.i. iem. als mikpunt uitgekozen hebben voor zijn hatelijke op- en aanmerkingen . Ook in het hd . es auf einep manzen; in het oostfri .: 't is up hum gemunt;
eng. to mint at, naar iets streven, het op iets munten. Volgens Grimm VI, 2707
en Paul, Wtb. 359, schijnt deze zegswijze in zwang gekomen te zijn, nadat men
sinds de 16de eeuw allerlei gedenkpenningen met allegorische en zeer satirische
voorstellingen gemunt had. In de middeleeuwen komt de uitdr. evenwel reeds
voor; vgl. Clerc. 137: So en mochten si den grave niet tijds genoech bringen, daer
hi gemunt was te bringen (waar de toeleg was hem te brengen) ; vgl. Mnl. Wdb.
II, 1376 ; IV, 2012, en zie Stallaert II, 221, waar een bewijsplaats (anno 1504)
te vinden is van munten op in den zin van „zijn koers richten naar", in welke
bet. het ook voorkomt bij Huygens, Oogentroost, vs. 923. Eerder zal men daarom
moeten denken aan verwantschap met het ags. myntan, van plan zijn, besluiten,
denken ; eng. to mint (zie Franck-v. Wijk, 447 ; Ndl. Wdb. IX, 1252) . Voor de
17de eeuw vergeijke men Hooft, Ged. II, 225 ; Brieven 154 ; Coster, 502 vs. 158
en Huygens VI, 64:
1) Ndl. Wdb. III, 249.
2) Over vogels die geluk of ongeluk aanbrengen zie Volkskunde XXII, 93-96;
K. Knortz, Die Vogel in Geschichte, Sage, Brauch and Literatur, München, 1913, p.
124-151 (Unglflcksvógel).
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Dirck heeft verstand van als,
'T minst is van geld te maecken,
Dan goed en dan eens vals,
Nae tyd en loop van saecken .
Nu kost het hem den hals;
Daer most hij toe geraecken;
En 'tis hem wel gegunt,
Hy hadt'er op gemunt.
Zie verder Sewel, 254 ; Halma, 364 ; Tuinman I , 246 ; Harreb . I II , 49 a ; Gunnink,
231; het vermunt hebben op . In het Westvlaamsch zegt men : het op iemand gezien
hebben (De Bo, 1431) ; in Antw. het op iemand geladen 1 ) hebben of gemikt hebben
(Antw . Idiot . 462 ; 467 ; 891) ; in Twente het op eengin mikt hebben (vgl. hd . gespannt haben ?) ; in de 16de eeuw : het op iemand gebakken hebben (vgl. iemand
iets bakken 2 ) ; fri .: it is op him mninte ; ook de mint op 't ien of oar hawwe, het
er op gemunt (er een afkeer van) hebben (Fri. Wdb. 11, 164 a) .

Gezicht
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656. Goed (of slecht) gemutst zijn.
De wijze, waarop iemand zijne muts op het hoofd zet, wordt als kenteeken
aangenomen van zijne goede of kwade stemming . , ,Wiep de muts verkeerd staat,
die is kwalijk gemutst ; wien de muts goed naar iets staat, die is goed gemutst ."
Zie Taal- en Letterbode V, 295 vlg. ; Ndl. Wdb. IV, 1467 en vgl. no. 281; Halma,
168: Hij is niet wel gemutst, il n'est pas content; Harreb. I, 111 a; 169:
Zoo mij de hoed staat, staat mij het hoofd, zei de dwaas; 't Daghet XI, 95: de
muts op nummer elf hebben staan; Bergsma, 54: hij hef de blikken musse op, hij
is slecht gehumeurd . Ook de Franschen zeggen il a mis son bonnet de travers voor
„hij is niet goed gemutst"; hd. die Haube steht ihr schief; bij Wander II, 387:
eine schlechte Haube aufhaben; V, 1411: Sie hat heute die gute Haube auf, ist bei
guter Laune. Zie ook Joos, 86; Molema, 159 a: de hoaren staon hom nijt goud;
vgl. het mnl. haer caproen stont al int noort, in het noorden, links, scheef, d.i.
zij was slecht gehumeurd 3
) .

657. Den genadeslag geven,
d.w.z. in eigenlijken zin „den laatsten slag geven, waarmede de beul een einde
maakt aan de martelingen van een gefolterde ; vervolgens bij uitbreiding den
laatsten, beslissenden slag, waarmede een weerlooze vijand wordt afgemaakt
en overdrachtelijk de laatste ramp, die een reeds op zware proef gestelden persoon, of iets wat hem betreft, geheel te gronde richt"; syn. den doodsteek (18de
eeuw ; fri . immen de deastek tabringe ), Vlaamsch de doodsmite geven ; Ndl. Wdb.
IV , 1486; III , 2880. In het Fransch donner le coup de gra-ce à quel qu'un ; hd.
einem den Gnadenstosz geben; eng. to give a p. the stroke of mercy. De Vlamingen
zeggen hiervoor ook iemand den godsklop geven (De Bo, 380 en Schuermans, 158) ;
den kap in de krage geven, den nekslag (De Bo, 566 a; Ndl. Wdb. IX, 1820) of
den slag van gratie geven ; fri . de genadeslach jaen.
1) Zie Ndl. Wdb. VIII, 906.
2) Trou m. Blije1Len , 181 vs. 2600; zie no. 141.
3) Mnl. Wdb. IV, 2542.
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658. In het geniep,
d.w.z. in het verborgen, heimelijk, ter sluik, altijd met het denkbeeld van iets
ondeugends of gluiperigs; vandaar ook in het Zaansch gniepen, op verraderlijke
wijze pijn doen (Boekenoogen, 1312) . Dit znw. geniep is verwant met het angs.
wkw. (ge)nipan dat donker worden beteekent , en met het znw. genip, nevel, mist,
wolk. De uitdrukking wil dan eigenlijk zeggen in het donker. Wellicht inag vergeleken worden het Westphaalsche im nepen, bij nieuwe maan, dus in den donker;
zie het Ndl. Wdb. IV, 1537; Franck-v. Wijk, 188. In de 18de eeuw is de uitdr.
het eerst in de litteratuur aangetroffen. De Vlamingen zeggen hiervoor in 't
duikerken; de Brabanders in 't genip en de Kempenaars in 't genipt; zie Schuermans, 109 b en Bijv. 94 a; Waasch Idiot. 247 b; Antw. Idiot. 469; in 't genipt,
in 't geniep; 1709: het in 't genipt hebben, geveinsd zijn. In 't fri .: yn 't genyp.

-

659. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Deze woorden zijn ontleend aan Matth. XXII, vs. 14: Want vele zijn geroepen, maer weynige uytvercoren. „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 gunst te ontvangen" ; Zeeman, 221; fr. il y a beaucoup d'appelés, mais
peu d'é.lus ; hd . viele sind berufen, aber wenige sind auserwiihlt ; eng . many are

called but few (are) chosen.

660. Van (voor) geen klein gerucht(je) vervaard (of benauwd),
d .w .z . zich geen vrees laten aanjagen door eene kleinigheid , onversaagd zijn.
Oorspronkelijk is deze uitdrukking het eerst gezegd van een paard , zooals blijkt
uit De Brune, 354:
Hy waer een goed trompetters peerd,
Hy is van gheen gherucht verveert.
Het znw . gerucht moet dan opgevat worden in den zin van klank, geschetter
der trompet, krijgsgerucht, strijdgewoel, in welken zin het in de Middeleeuwen
bekend was (zie Mnl. Wdb. II, 1566). In het Fransch zegt men eveneens cet
homme est bon cheval de trompette, il ne s'étonne pas du bruit. 1 ) Ook bij de Zuidnederlandsche schrijvers wordt deze uitdr. aangetroffen, nl. bij Poirters, Mask.
28 : Doch ick en ben van een kleyn gheruchtjen niet verveirt . Zie verder voor
bewijsplaatsen uit de 17de eeuw het Ndl. Wdb. IV, 1691 en vgl. Volkskunde X,
100; Harreb. 1, 231 a; Antw. Idiot. 1502; Waasch Idiot. 347: Van geen klein
gerucht verschieten; Teirl. 482: Van geen klein geruchte schuw zijn of in geen klein
geruchte verschieten, en de prachtige beschrijving van het paard in het boek Job
XXXIX, waar in 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
gejuyeh. Syn. is voor geen (kleintje = klein geruchtje?) vervaard.

1) Vgl. Bank. I, 316: Een peerd, dat schouw en schrickigh is, en moet geen trom-

petter dragen.
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661. Ergens leelijk mee geschoren zijn (of zitten),
d .w .z . geplaagd , gekweld zijn met eene onoverkomelijke zwarigheid , verlegen
zijn met iets, blijven zitten met iets . Het volt . deelw . geschoren behoort bij het
WW. scheren, snijden, villen, fig. plunderen, kwellen, plagen; vgl. het mnl.
ongescoren, niet gekweld, niet lastig gevallen, met rust gelaten ; mhd . ungeschorn ; nhd . ungeschoren in de uitdr . einen ungeschoren lassen , iemand met rust
laten ; daarnaast nhd . scheren, plagen, ergeren : es schiert mich ; es hat mich geschoren. Zie Mnl. Wdb. VII, 474; Paul, Wtb. 437; Sewel, 264: Geschooren,
bedot worden, to be cheated; hy zal er nog meê geschooren zyn, he will
have still a great deal of trouble with it; Halma, 175: Ergens mee geschoren
of belemmerd zijn, être embarassé de que l que chose; hij zal met den gek
geschoren of g e b r u i d zijn, il sera fort embarassé de ce fou ; S chuermans ,
150 ; Waasch Idiot . 251 b : met iets of met iemand geschoren zijn, er mee bedrogen
zijn; Antw. Idiot. 1072.

662. Veel geschreeuw en weinig wol,
d.w.z. veel beweging, drukte om niets, veel arbeid en weinig voordeel, groot
laweit in een klein straatje (Claes, 133), of zooals de Franschen zeggen: plus de
bruit que de besogne. De spreekwijze komt in vele talen voor. In Zuid-Nederland
zegt men veel wind en weinig regen (Tuerlinckx, 731), veel gescheer (of geschreeuw)
en weinig (of luttel) wol (Schuermans, 150 a; Teirl . 483; Antw. Idiot. 477) ; bij
Joos, 87 ; 198 ; veel gerucht, maar weinig munt, zei de boer, en hij danste op 'nen

hoop mosselschelpen; elders veel wind, maar een klein blaasken.; veel wind, maar
weinig te malen (Waasch Idiot . 746) . In Limburg : vezel beheij of gesjreij wieenig
wol (Jongeneel, 89). Ook in vele Duitsche dialecten : Geschreies viel und lützel
Wolle gap ein Su ; gross Geschrey, wenig bolle; viel Geschrey und wenig Wolle,
sprach der Teuffel (oder: sprach jener, sprach der Narr) und beschor ein Saw, dat
we ook vinden bij Harrebomée I, 156: veel geschreeuw maar weinig wol, zei de
drommel en hij schoor zijne varkens; vgl. ook het ital. assai romore e poca lana,
disse colui che tosava la porca; fr. grand rumeur, petite toison dit celui qui tond
Les cochons 1 ) ; het eng . great cry and little wool ; zie Borchardt, 441 ; Wander 1.
1601; Taalgids V, 177 en Eckart, 309. De oudste mij bekende plaats, waar we
de uitdr. aantreffen is Poirters, Mask. 217: Veel gheschreeuws dan, Lieve Philothea, en weynigh wol, dat is, een uyt-wendigh geluydt, en een in-wendige ydelheyt. Zie verder Smetius, 82 : Groot geruysch ende weinich wolle; een breet gebouw
ende een enge straet; Bank. II, 104; De Brune, 229: Groot ghetier, en weinigh
woll: Cats 1, 502: Veel geschreeuws en luttel wol ; Tuinman I, 228: Veel geschreeuws,
en weinig wol; Harreb. 1, 156 a; III , 170. Te vergelijken zijn o.a. het 17de-eeuwsche : veel kaecks op 't nest, en noyt een ey (Huygens VI, 88) ; veel vlagghen, luttel
botters (Anna Roemers I, 192); het fr. beaucoup de caquet et peu d'effet, enz. Zie
verder Ndl. Wdb. IV, 1740; Waasch Idiot. 251 b; tnlat. bos mugiens multum
dat lactis ab ubere parum (Werner, 7) .

663. Grof (of zwaar) geschut.
In eigenlijken zin verstaat men onder grof geschut een vuurmond, waarvan
de schacht eene groote middellijn heeft, dus een vuurmond van groot kaliber,
1) Le Roux de Lincy I, 172.
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dien men in de 17de eeuw een grove bus noemde. Overdrachtelijk wordt deze
uitdrukking ook toegepast op de alleruiterste hulpmiddelen, waarvan men zich
in woord of daad tegenover anderen bedient ; veelal dreigementen en vloeken;
ook wel gebezigd, wanneer men groot geld (vgl. grof geld = groot geld) geeft
om eene kleinigheid te betalen. Vgl. het hd. grobes Geschütz anfahren (oder auffahren), einero Gegner mit groben Wonen entgegentreten. In Antwerpen wordt
het ook gezegd van eene menigte (dieren of menschen), die woest komt aanloopen. Zie Ndl Wdb. IV, 1748; V. 886.

664. Gesjochten zijn (of zitten),
d.w.z. er leelijk aan toe zijn.; arm zijn. Het bijv. naamw. gesjochten is een ndl.
voltooid deelw . gevormd van het hebr . ww . sjahat, dat slachten beteekent
Vgl. Koster Henke, 21: gesjochten, arm; Het Volk, 18' Oct. 1913, p. 4, k. 1: Ik
kende hem al toen hij op de planken zijn kunsten vertoonde en dikwijls erg gesjochten was ; 10 Dec. 1913, p. 5, k. 1: Nu was hij niet meer gesjochten, voelde
zich een rijke vent ; Nkr . I , 10 Juli, p . 5 : Ik ben nog altijd gesjochten van wege
de werkeloosheid ; Nkr. VII, 15 Maart, p . 5 : Komische Voordracht „de gesjochten Huisjesmelker" ; p . 6 : Terwijl de Grieken vochten, raakte ik in 't Noorden
gesjochten ; 19 April, p-. 2 : Niet eens voor het Tarief gevochten, en toch door
het Tarief gesjochten ; 30 Aug . p . 5 : Een man die had zoo lang gevochten, tot
Marx was glad gesjochten; Kent. 59 : Benne-we nog nie gesjochte ? Hoef ik niet
na 't ouman-huis?; bl. 57: Gesjochte benne-we-n-ook; oud, arm en ellendig.
Vooral in de verbinding een gesjochten jongen, een jongen, waar niet veel meer
aan te béderven is, een berooide jongen; o.a. Landl. 23; Nkr. VII, 15 Maart

Gezicht op Florence

p. 2: Al ben ik nog altijd 'n tamelijk gesjochte jongen, toch kan ik tegenwoordig

m'n eigen wijsmaken, dat ik 'n persoon van gewicht ben: Nkr. I, 5 Jan., p. 3;
17 Nov. p. 2; IV, 31 Juli, p. 4; VI, 6 April, p. 2; I, 27 Oct., p. 4: Gesjochte
individuën ; Het Volk, 19 Dec . p . 5 , k . 1: Een paar gesjochte Hollanders ; enz.
Molem.a, 121: gesjochten in gesjochten wezen, zien dat het spel verloren is; met
iets gesjochten wezen, daardoor in ongelegenheid geraakt zijn; Opprel, 57: gesjochte zijn, 't kind van de rekening zijn.

oo5. Een geslagen vijand,
d .w .z . een doodvijand , een groote vijand . Het adjectief geslagen heeft hier de
beteekenis van groot, volslagen 1 ), en is eerst gezegd van den tijd, bijv. een geslagen uur, d .i. een vol uur 2). Daarna kreeg het eene blgemeene bet. van vol, ruim,
groot en kon men spreken van geslage spotters en geslage smulsters, dat voorkomt
in De Biegt der Getrouwde (anno 1679) bl. 29 en 158. Onze uitdr. een geslagen
vijand is het eerst uit de 18de eeuw opgeteekend ; zie Sewel, 256 ; Halma,
175 en Ndl . Wdb . IV , 1759 , alwaar evenwel eene andere verklaring wordt
gegeven (geslagen = verslagen, en daarna verbitterd ; vgl . no . 609 ), evenals
Kiliaen: vol-slaeghen kleed, vestis laciniata, ampla, sinaosa; Mnl. Wdb.I X, 883.
Vgl. Veren . Avant. II, 174: Blyvende al te samen meer als twee geslagen uren
sonder spreken ; bl . 183: Ik had meer als drie geslagen stonden vertoefd ; Schuermans,
Bijv. 96a: een geslager uur, een gansche. een volle uur.; zoo ook Antw. Idiot. 479; Waasch
Idiot. 252a, waar als syn. op bl. 242 vermeld wordt een geklopte uur, en hieruit weder
een geklopte boer, zeer lompe boer.
1)

2)
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in het Mnl. Wdb. II, 303, waar vergeleken wordt doorslagen viant, een vijand
om dood te slaan, op leven en dood, welke dootslagen wellicht eig. dootslage
moest luiden, d.i. doodslaande, maar door verwarring met geslagen dien vorm
heeft aangenomen 1),

666. Geslepen zijn,
d .w .z. slim, listig, goochem (ontleend aan het Hebreeuwsche chochom. wijs)
zijn ; eig . gezegd van de hersenen of het hoofd, het brein, zooals blijkt uit het
17de-eeuwsche het hoofd, de hersens, het vernuft slijpen 2 ), d .i. de zinnen scherpen.
Het bijv . naamw, staat in dezen zin opgeteekend bij Kiliaen, die het vertaalt
door callidus, tritus et versatus in dolis. Vgl. ook het lat. acutus (eng. an acute
fellow) en het tegengestelde bot van verstand zijn, botterik, stompzinnig en dergelijke, alle eveneens oorspr. van messen of zwamden gezegd. In Zuid-Nederland:
op iets geslepen Zijn, begeerig zijn naair iets (zie o.a. Teirl. 485).

667. Een gespekte beurs,
d .w .z . eene goed gevulde beurs . Een uitdrukking, die we sedert de middeleeuwen
aantreffen o.a. in die Rose, vs. 7882: De borse met florinen wel gespeet. Zie
verder Roemer Visscher's Sinnepoppen, eerste schock, XLI: De Broeders van
de Bende die garen de gilde spelen, zijn wel fraey gemoet, soo langh als de beurs
noch wel gespeckt is; Van Lummel, 354: Mijn 'comptoir is nu qualijck gespeckt.
Ook spreekt men van een goed gelardeerde beurs, waarin gelardeerd (fr. larder),
evenals gespekt, eigenlijk beteekent met stukjes spek voorzien, en verder bij
uitbreiding in 't algemeen voorzien van geld, het vette der aarde. Vgl. nog de
Friesche zegswijze hy scil wol goed spek ha, hij zal zeker goed geld nalaten; de
uitdr. een vetje, d .i. een voordeeltjè, een kleine winst ; de Groningsche uitdr.
spek zetten, d.i. „zooveel verdienen dat men van belang kan overhouden, zoodat
men welgesteld wordt" (Molema, 394 a), en een smerig baantje, een vet baantje,
een voordeelig postje; een vette pot, een goed gevulde spaarpot, enz. Ook in het
Noorsch en Deensch is de uitdr . bekend spaekke en Pung ; en vel spaekket Pung.
In het hd. ein gespickter Beutel; zie Kluge, Studentensprache, 127 a. Voor ZuidNederland zie Antw. Idiot. 481 en vgl. no. 429.

668. Iets gestand doen,
d .w .z . zijn woord , eed , belofte houden, nakomen . Het znw . gestand is afgeleid
van het werkwoord gestaan, dat vroeger ook de beteekenis had van blijven staan,
voortduren ; vandaar beteekende 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, eene belofte
en derg . , er uitvoering aan geven . Sedert de 17de eeuw is de uitdr . aangetroffen;
o .a. bij Pers, 8 b : Luther bleef op zijn platte voeten, te weeten, dat hy zijne
leere wilde gestant doen; zie Nd l . Wdb. IV, 1800; vgl. Mnl. Wdb. II , 1701,
het 17de-eeuwsche zijn woord staan, en lat. stare promissis, woord houden.
1)

Tijdschrift XI, 195.

2)

Vondel, Leeuwendalers, vs. 587 en 166; De Brune, Wetsteen, voorrede, dl. 2.
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669. Op iets gesteld zijn,
d.w.z. iets uitdrukkelijk verlangen: aan iets hechten, veel van iets houden;
sedert de middeleeuwen bekend (Mnl. Wdb. VII, 2069). Het bijv. naamw.
gesteld is het verl . deelw . van het werkw . zich stellen en beteekent dus zich gesteld
hebben, op iets zijn gaan staan, op iets staan, t.w. op een punt, waar men niet wil
afwijken; vgl. ik sta er op, d.i. ik wil het; en het reeds in de 17de eeuw voorkomende op iets gezet zijn (d.i. er aan hechten; vgl. Waasch Idiot. 257; fri. er
op set weze), waarin gezet het verl. deelw. is van zich zetten. Zie het Ndl. Wdb.

IV, 1809.

670. Onder een gelukkig gesternte geboren zijn.
Vroeger meende men dat de onderlinge stand of de samenkomst van bepaalde sterren op of gedurende zekeren tijd, vooral op het oogenblik van iemands
geboorte, invloed kon oefenen op 's menschen lot hier op aarde. Een gelukkig
gesternte voorspelde aan hem, die er onder geboren werd, voorspoed en geluk;
^ie ster, die planeet wordt de gelukster genoemd . Dit geloof bestond bij ons reeds
in de middeleeuwen, zooals blijkt uit verschillende mnl . schrijvers . 1 ) Vgl . verder
Hooft, Brieven, 263: De wereldt heeft meenigen standt van starren (constellatie)
beleeft, waar onder 't haar noodt geweest is van rok te wisselen ; Van Effen,
Spect. X , 139: Veelen zouden hier breed uitweiden om te beweeren, dat het
wanschepzel, waar van zy eindelyk beviel, onder een zeer kwaadaardig gestarnte
ontvangen en geboren is. Synoniem is de uitdr. onder (of in) een gelukkige planeet
geboren zijn, waarvan wij een voorbeeld vinden in Trou m. Bl. 59, vs. 18 en bij
Poirters, Mask. 23 : Die in een gulde eeuwe gheboren zijn, of onder een gheluckighe
planeet; enz. Vgl. hd. unter einem guten Stern, einem Glücksstern geboren sein;
weder Glück noch Stern haben; fr.: être né sous une bonne étoile; eng. to be born
under a propitious (or lucky) star.

671. Wacht u voor de geteekenden.
Deze zegswijze wordt gewoonlijk in verband gebracht met Gen. 4, 15: „de
^Heere stelde een teecken aen Kaïn", waaruit het volksgeloof heeft opgemaakt,
dat Kain van God een teeken aan het lichaam kreeg . Hoe men nu hieruit onze
zegswijze moet verklaren, is niet duidelijk. En waarom men dit heeft toegepast
op menschen die een lichaamsgebrek hebben, is zeker niet op ongezochte wijze
te verklaren. Misschien schuilt er iets onder, zooals Laurillard, Bijbel en Volkstaal, 30 noot, vermoedt, van het oude vooroordeel, dat een lichaamsgebrek
als eene zondestraf beschouwde (vgl. Joh. IX, 2 en het volksrijmpje 't Is de bult
zijn eigen schuld, dat hij zijn kas moet dragen) . Hoe het zij , „zonder twijfel heeft
men hier te doen met eene zeer oude les van levenswijsheid , op wier jongeren
vorm een bijbelwoord van toepassing is geweest . Er bestaan in verschillende
talen eene menigte waarschuwingen tegen lammen, schelen, kreupelen, stamelaars, bultenaars, menschen met platvoeten, aaneengegroeide wenkbrauwen,
rood haar, mannen zonder baard, vrouwen met een baard, mannen met eene
vrouwenstem ; soms wordt het woord geteekend daarbij uitgedrukt, soms is de
vorm geheel anders . De meeste dier gebreken zijn erkende eigenschappen van
1) Zie de plaatsen bij Verdam, Handelingen van de Maatschappij der Nederl.
Letterk. 1897/98, bl. 50-54 en vgl. Grimm, Mylh. 4, 602; Ndl. Wdb. IV, 1815; Volkskunde XIX, 133 vlgg.
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den duivel, die te voor een deel uit de oudere mythologie heeft geërfd (vgl.
Grimm , Myth. 2 , 944) . Men had dus alle reden om tegen die mismaakten of
misdeelden op zijne hoede te zijn"; zie Ndl. Wdb. IV, 1835; Zeeman, 496 en'
vooral Volkskunde VIII, 211-224; XX,III,.142-148; De Cock 2 , 59 en De Cock 1 ,
1; 5; vgl. ook Wander I, 1684 en de fr. spreekw. biglé (louche), borgne, bossu,
boiteux, ne t'y f ie, si tu ne peux, dat een variant is van déf iez voos des gèns marqués au B. De zegswijze komt bij ons in de Middeleeuwen voor bij Matthyszen,
bl. 35, 10 : Cave ab illis quos natura notavit, date te segghen : wachte di voir
dieghene die die nature kenlic ghemarct heeft ende gheteikent ; Goedthals, 51;
): a gentz signez te faalt garder, wacht u vanden
Mychiel Theysbaert (anno 1594):
gheteeckenden t) ; zie ook Bebel, no . 227: Gave tibi a signatis ; Sart . I , 1, 3 : wacht
u vande geteeekende; Smetius, 16 : wacht u van die, die God Betekent heeft; Huygens
VI, 149: weest op uw' hoe' voor een geteeckent man; Sewel, 221; Eckart, 164:
dai Goëd taiket heft, sind de slimesten ; hd . hilte dich vor den . Gezeichneten ; eng.
beware of him whom God has marked .

672. Ieder vischt op zijn getij,
d.w.z. ieder neemt de gelegenheid waar om voordeel te behalen. Het znw. getij
beteekent hier, evenals mnl. getide, geschikte tijd, gunstige gelegenheid, juiste
oogenblik; vgl. bij Cats 1, 577: Treck terwijl het nopt, d.i. smeed het ijzer, als
het heet is . De zegswijze komt voor bij Goedthals, 14 : Elck vischt op zyn ghetyde,
chascun tire à zon profit ; zie ook bij Wouter Verhee in Tijdschr. V , 185: Elek
op sijn getijt vist; Winschooten, 67 ; Vierl. 161: Een iegelijcken vist geerne
op zijn getijde ; Pers, 270 a: Op zijn tij visschen ; Halma, 180: Elk vist op
zijn getij, elk past op zijn voordeel; Antw. Idioi. 1380 en vgl. verder Harreb.
I, 232 b,• Ndl. Wdb. IV, 1840. Ook in het Friesch: elk fisket op syn tij.

673. Als het getij verloop„, verzet men de bakens ; zie no . 139.
674. Zoo zijn we niet getrouwd,
d .w .z . dat is onze afspraak niet ; zoo wil pik er niets van weten ; vgl. Molema,
122: zoo bin wie nijt getroud, dat kan ik niet laten gelden, ik krijg mijn part niet;
Het Volk, 22 Febr. 1915 p. 8, k. 1: Neen, waarde partijgenoot,•zoo zijn wij niet
getrouwd ; Nw . School , V II , 373: Maar zoo zijn we niet getrouwd héeren . Wij
laten ons ,door uw kletspraatjes niet van de wijs brengen ; Antw . Idiot . 1270:
Zoo zijn we niet getrouwd, zoo zijn we niet overeen gekomen, zoo versta ik de
zaak niet ; Tuerlinckx, 637 ; Waasch Idiot. 664. Hierbij behoort ook aan iemand
of iets niet getrouwd zijn, d.w.z. er vliet voor goed aan verbonden zijn ; fri.
niet oan in-oar troud weze; Harreb. III, 68: Men is er niet aan getrouwd.
.

675. Eén getuige is geen getuige.
Deze zegswijze wordt gewoonlijk ontleend aan het Joodsche rechtsgebruik,
volgens hetwelk niemand op de aanklacht van één beschuldiger 2 ) kon worden
1) Vad. Mus. V, 371.
2) Bij' de Israëlieten komen geen getuigen in onzen zin voor; het ' woord moet
worden opgevat In de bet. van beschuldiger.
3TOETT, .Ned. Spreekwoorden., 5e druk.
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veroordeeld ; zie Num. XXXV , 30 ; Deut. XVII , 6 en Zeeman, 224. Het is evenwel waarschijnlijker, dat zij eene vertaling is van den Romeinschen rechtsregel
unus testis nullus testis; zie Ndl.- Wdb. IV, 1862 Brederoo, II 369, 665: Eén
tuygh die wert gewraakt ; en vgl. Wander V, 568: ein Zeug, keyn Zeug en Tiige
kên Tüge; fr. voix d'un, voix de nun.
;

675a. la den geur staan ; zie In goeden reuk staan.
676. Iets in

(al zijne) geuren en kleuren vertellen,

d.w.z-. iets zeer uitvoerig vertellen, met vermelding van alle bijzonderheden;
fr. en dire de toutes (les) couleurs sur qqch. Bij Harrebomée I, 192 b luidt deze
zegswijze : hij vertelt in zijne geuren (of kleuren) en fleuren-; vgl. ook Molema,
204 a: iets mit kleuren en fleuren vertellen. Waarschijnlijk is deze uitdr. ontleend
aan de bloemen en vruchten, wier kleur en fleur (bloei) het voornaamste is, waarop men let . Men kan ook denken aan iets afschilderen, terwijl geuren en fleuren
als rijmwoord zijn toegevoegd. Zie no. 635; Ndl. Wdb. IV, 1874; Lev. B. 18
In al zijn kleuren en geuren ; bi . 199: En in geuren en kleuren — felle kleuren
en sterke geuren -- vertelt Sientje aan de juffrouw; Het Volk, 18 Dec. 1913,
p . 2 , k . 4 : De ochtendbladen weten weer in kleuren en geuren te vertellen wat
er gebeurd is. Vglgeens De Bo zeggen de Westvlamingen hiervoor: iets vertellers

met kanten en abouten, met schors en schroo, met sluize en schroo, met schroo 'n en
kluize, met toer en titels; fri. whet mei kleuren en geuren fortelle.

677. Met iets geuren,
d .w .z . , ,met iets pronken , niet zonder zekere kluchtige gemaaktheid " ; ook

geurpikken. 1 ) Vgl. Landl. 80 : Jantjes en marineklanten die er geuren met
'n fijn opgetuigde meid; Nkr. VII, 11 Jan. p. 4: Nu loopt hij daar te geuren in
't nieuw officierenpakje: Volgens het Ndl. Wdb. IV, 1878 zijn de „uitdrukkingen
geur maken en geurmaker aanleiding geweest, dat het reeds bestaande werkwoord
geuren (geur van zich geven) genomen werd in den hier omschreven zin, die
zich uit de beteekenissen van dat woord op zich zelf niet laat verklaren". Zie
echter no. 678.

678. Een geurmaker,
d.w.z. iemand`die graag geurt, pronkt met iets of iemand, -een geurlat (Amsterdamsch 2 ) ; of geurpijp (in Zondagsblad van Het Volk, 6 Juni 1914
. p. 1, k. 3) ;
in Deventer een teunbaas (van toonen) .
Volgens het Ndl. Wdb. IV, 1880 wil dit woord eigenlijk zeggen, iemand
die kuren, grillen, malle grappen heeft, dus een kurenmaker, dat door Halma
1) Zie Weekblad voor. Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs . IX, 427.
2) Eig. een artillerist of een cavalerist, die met zijne sabel (lat, fr..latte; hd. latte,
geweer, sabel; Horn, 65, 68) klettert en drukte maakt, waartoe hij soms een cent tusschen
scheede en sabel steekt, om meer leven te maken. Voor lat (sabel) vgl. Koster Henke,
38: lat, stok, sabel.; latkip, agent van politie.; Zandstr. 89: Dienders met hun latten
bloot; Diamst. 190: Daar trekke ze bij God d'r latte; Speenhoff V, 87:
Rotterdam is rijk aan wondren;
Elken dag gebeurt er wat.
's Avonds is het meestal dondren;
Dienders vechten met hun lat.
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vertaald wordt door bouffon ; in den tongval van Aken beteekent kuremi cher
zooveel als possenreiszer.
In de 17de eeuw komt meermalen een znw. geur in den zin van kuur, gril,
dwaze grap voor; zie o.a. Van Moerkerken, 425 en Pers, Bellerophon I, 261:
Hoe zydy dus verciert
Met bonte kleren, veel geel en groen, daer gy me zwiert
En speelt soo den Monsieur,
En volgt den Hoofschen fleur
Met sulcken vreemden geur.
Andere voorbeelden vindt men in het Ndl. Wdb. IV, 1876. Zie ook Tuinman II, 191: Hy maakt geuren. Dit spreekwoord hoord men dikwyls by de Zeeuwen, en word genomen in een goeden en quaaden zin. Geuren zyn kluchtbedryven,
vermaakelyke poetzen, en ook wederbarstige parten. Zo zegt men: Hy stelt de
geuren, voor Hy speelt de parten; Sewel, 273: Hy maakte een hoope geuren
(grappen) , he play 'd many tricks ; t is maar o m d e geur (om te lachen),
't is only for a joke. Deze beteekenis van geur vindt men echter niet terug in geurmaker, dat eenvoudig „pronker' beteekent ; eerder zullen we voor de verklaring
moeten uitgaan van geuren, ruiken, zoodat geurmaker eig. is iemand die welriekende geuren van zich geeft ; vandaar fat, pronker. 1 ) Voor geurmaker in
den zin van mergpijp, zie Jong. 20.

679. Op iets gevat zijn.
Eene navolging van het hd. auf etwas gefaszt sein. Hier is gefaszt het voltooide deelw. van sich fassen en beteekent eigenlijk uitgerust, gewapend; oneigenlijk gewapend, voorbereid op iets, t.w. op eene omstandigheid, waarin men vastberadenheid en overleg noodig heeft ; bij ons heeft men bij voorkeur daarbij gedacht aan het verstand, dat bij voorkomende moeilijkheden raad weet. Zie het
Ndl. Wdb. IV, 1914. De oudste voorbeelden van deze uitdrukking dateeren

uit de 18de eeuw.

680. Een goede gevel versiert het (geheele) huis.
Deze zegswijze wordt schertsender wijze toegepast op iemand, die een grooten
neus heeft. De neus wordt dan bij den gevel van een huis vergeleken, zooals
De Brune, Wetst. I, 97 reeds deed : De schande die yemand overkomt deur 't
verlies van zijn neus, de gevel van 't huis, 't cieraat van 't aangezicht, de zetel
en de rechte throon van eer. Vgl. ook Huygens, Voorhout, vs. 525 ; Sewel, 275;
Halma, 181: Hij heeft eenen schoonen gevel, eenen grooten neus, il
a un maître nez ; en Antw . Idiot . 457: goed gegeveld zijn of een goeden gevel hebben,
een grooten neus hebben. De Franschen zeggen : Jamais grand nez n'a ga^té beau
visage; hd . grosze Erker zieren ein Haus. In Holstein kent men eveneens : enn
gSden Giiwel tiert dat Hus (Eckart, 158 en Taalgids V, 158). Zie ook Harreb. I,
234 b; Molema, 122 a; Waasch Idiot. 255: gevel, neus; Teirl. 496: gevele, aangezicht, en vgl. het fri.: in goede foargevel forsiert it hus.
1) Zie ook Franck-v. Wijk, 192 en Leuv. Bijdr. X, 100.
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681. Weten te geven en te nemen,
d .w..z . in den omgang met anderen toegevendheid weten te vereenigen met do
zorg voor eigen belang ; meegaand zijn ; vgl. hd . zu geben und zu nehmen, verstent
nicht jedermann (Wander 1, 1376 ; Eckart, 140); eng . to know to give and take.
Sedert de 16de eeuw bekend ; vgl. Tijdschrift XVI , 57 , waar uit een hekelschrift
van het einde der 16de eeuw wordt aangehaald : Ende het is een man van verstandt , hy weet te gheven ende te nemen , maer te nemen aldermeeat ; Harreb.
III , 27 a ; fri . nimme en jaen . Synoniem was weten te lichten en te zwaren (zie Ndl.
Wdb. VIII, 1968 ; Molema, 243), dat ook in het Friesch bekend is : men moat
lichtsje en swierje kinase.

682. Iemand in het gevlij komen,
ook ten onréchte geschreven „in het gevlei komen" , iemand iets toegeven ; hem
in iets tegemoet konen ; het plooien met iemand ; trachten het hem naar den
zin te maken om in een goed blaadje te komen; in de practische politiek om
zoo tot gemeenschappelijk overleg te geraken. Vgl. het 17de-eeuwsche in 't gevlij
(gevlei) spreken, bemiddelen, tot verzoening spreken, dat bij Hooft, Coster en
Brandt-voorkomt; 18de eeuw iemand in 't vlei vallen (Esopet, Eenhoorn, 5).
Het znw. gevlij is eene afleiding van vlijen in den zin van ordenen, schikken
(vgl. nog turfvlijen), plooien, behagen (vgl. fri. flij, gading, smaak, keus).
Onze uitdr. komt eerst in de 19de eeuw voor. Vgl. Nkr. IV, 5 Juni p. 4; VI,
9 Nov. p . 3 ; Van Schothorst, 134: in 't gevlei komen, 't zelfde willen als een
ander in wiens gevlei men komt; Te Winkel, Ontwikkelingsgang der Ndl. Ltk.
I, 181: Dè vorst toch, in de Nederlandsche gewesten steeds genoodzaakt den
burgers in het gevlij te komen, wachtte er zich wel voor de voortdurend invloedrijker wordende kamers te ontstemmen ; Amsterdammer, 21 Sept . 1913, p . 6,
kol. 4: Slechts zij (bouwmeesters die de regeerders in het gevlei komen, worden
in onzen tijd geroepen de gebouwen te maken ; Nkr . I , 14 Juli p . 7 : Hij kwam
den oude stevig in 't gevlei; Weekbl. v. Het Volk, 6 Jan. 1914, p. 4, k. 1: Doch
met de sanctionering van deze motie, kwam de Bond in 't gevleider burgerlijke
partijen. — Van zaken: passen, te pas komen; vgl. Het Volk, 3 Maart 1915,
p . 7 , k. 3 : Stenhuis pikt de zinsneden uit die hem in het gevlei komen. In 't gevlei
zijn, in den smaak vallen; o.a. Nkr. II , 1 Maart, p. 2 : Die eenvoudige moraal
schijnt niet meer in 't gevlei bij de Twintigste-eeuwers .

683. Zijn gevoeg doen,
eig . zijn gerief doen ; daarna afgaan, stoelgang hebben, zijne (natuurlijke)
behoeften doen. In de middeleeuwen werd gevoeg in dezen zin gebruikt; vgl.
Kil.: sijn ghevoegh doen, exonerare aluum. Het is eene afleiding van voegen en
beteekent eig. wat iemand voegt of past, wat voor hem geschikt is, wat hij
behoeft , wat nodig voor hem is (vgl. fr. faire son besoin) ; Mnl. Wdb. II , 1813;
Ndl. Wdb. IV , 1953. Vgl. het verouderde hd . seinen Gefug tun ; zie no. 294.

684. Gewag maken van iets,
d .w .z . melding maken, spreken van iets . Kiliaen vertaalt gewag (vgl. gewagen,
hd. erw " nen) door mentio. De uitdr. was in het mul. bekend naast g e w a c h
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doen. In het Westvl . er is gewaag, er is sprake (Ld quela 166) ; in het Land van
Waas: gewag maken van of om, zich gereed maken om (Waasch Idiot. 256 a).

685. In 't geweer,
d .w .z . onder de wapenen ; fr . en armes ; eng . to arms ; hd . ins Gewehr . Het znw.
geweer heeft in deze en enkele andere uitdrukkingen nog de vroegere „collectieve
beteekenis van ctgene, waarmede men zich verdedigt, waarmede men zich uitrust, zoowel tot lijfsbedekking als tot aanval en derhalve harnas of wapenen
of beide te zamen" . Deze beteekenis was in de middeleeuwen de gewone . Vandaar in of onder 't geweer komen, staan, zijn, enz. ; in 't volle geweer, ten volle
gewapend. Zie Ndl. Wdb. IV, 2019.

686. Het eerste gewin is kattegespin,
d .w .z . wat bij 't begin van het spel wordt gewonnen, moet men later weer verliezen ; de eerste winst houdt geen stand . Zooals de spreekwijze hier staat, wordt
zij in de oudste bronnen aangetroffen ; zie Gruterus I, 104 ; III, 144 ; Harrebomée
I, 132 a en vgl. Sewel, 267: Als kinderen naamen speelen zeggen zy 't eerste
gewin es kattengespin (the first winning does no good). Wat eigenlijk onder
kattengespin moet worden verstaan, is niet duidelijk; misschien beteekent kattengespin het gesponnene van een kat, dus niets (een kat spint en snort wel, maar
brengt geen draad voort). Of moet men er met Beckering Vinckers, Taal- en
Letterbode I,- 120, eene samenstelling in zien als katteliefde, d.i. niet te vertrouwen, valsche, onechte liefde 1 ), zoodat het zou beteekenen een valsche, niet
te vertrouwen gunst, een verraderlijk gestreel der Fortuin, die eerst vlèit, om
vervolgens des te gevoeliger te kwetsen, evenals een kat, die eerst vriendelijk
spint en streelt en een oogenblik later den verraderlijken klauw uitsteekt, om
den goedgunstig gestreelde bloedige wonden te slaan ? Deze verklaring vindt
steun in het 16de-eeuwsche eerste winst, lodderwinst, dat Sart. III, 10, 50 citeert,
ter vertaling van osculana pugna 2 ). Variaties der spreekwijze zijn eerste winst
is katjeswinst ; 't eerste gewin is kattegespil (= gespet ?) ; 't eerste gewin is kattengegrim ; eerst gewonnen is katje gesponnen (zie Taalgids IV , 267 ; VIII, 108—
109 ; Ndl. Wdb. IV, 2100) . Ook in het hd. zegt men : der erste Gewinn ist Katzengespinn ; de erste Winst is 'n Kattenwinst (Eckart, 156) ; der erste Gewinner, der
letzte Verlierer. In Zuid-Nederland hoort men : t'ieste gewin es kattegespin (Tuerlinckx, 732; Teirl . 500), doch daarnaast volgens Schuermans, 278 en Joos,
165: 't eerste gewin is koppegespin (= spinneweb) ; Waasch Idiot. 253 a: eerste
-

gewin is kobbegespin ; Antw . Idiot . 490: t'eerste gewin is kattegespin (en 't leste
gewin gaat het beurzeken in) ; Boekenoogen, 75 : eerste winst is blodderwinst, eerste
gewin is kattegespin , het laatste gaat den zak in . 3 ) In het fri .: de earste winst
is ka ttewinst .

687. Gewogen maar te licht bevonden.
Deze spreekwijze, die gebruikt wordt om aan te duiden, dat het oordeel
ever iemands „kunde, geschiktheid voor eenige betrekking, zuiverheid in leer
1) Zie ook Taal- en Letterb. Ii, 156 en voor andere samenstellingen met kat in
leze beteekenis Tijdschrift XVIII, 48.
2) Otto , 260 en Joos , 165 ; voor lodder zie Ndl . Wdb . V I I I , 2541.
3) Zie ook A. de Cock en Is. Teirlinck, Kinderspel en Kinderlust, V, 52.
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of wandel" na ernstig onderzoek ongunstig moet luiden, is ontleend aan Daniel
V, vs. 27: Ghy zijt in weegschalen gewogen, ende ghy zijt te licht gevonden.
Zie Zeeman, 230; Tuinman 1, bl. 5: Hy is te licht bevonden; Harreb. III , 10;
Buchmann, 38 ; hd. gewogen und zu leicht gefunden; eng. weighed and found
wanting.

688. Zoo gewonnen, zoo geronnen,
d.i. wat met weinig moeite of op oneerlijke wijze wordt verkregen, blijft niet
lang 1 ) In de Middeleeuwen lezen we dit spreekwoord bij Matthyszen, 38 : qualic
ghewonnen, qualic verloren; eenigszins anders in wrake, 1068: qualijc ontspaert
(overgespaard), qualijc verloren ; hij Goedthals 23 in den vorm lichtelick
gewonnen, lichtelic verloren.; bij Campen, 18: ghelyck alst ghecomen is,
soe gaedet weder hen ; soe gewonnen, soe verloren ; in de Prov . Comm . 598: qualic
ghewonnen, qualic verloren, quod male lucratur male perditur et nihilatur; zie
Spieghel, 292: zo ghewonnen, zo verteert ; Sart . I , 8, 49 ; Kluchtspel, 3 , 14 ; Bebel
no. 363; Harreb. III , 76 a; Taalgids V, 188; Joos, 191 en Wander 1, 1662-1663.
Dezelfde gedachte wordt ook uitgedrukt door Plautus in zijn Poenulus IV , 2,
22 : male partum male disperit, en door Cicero , Philipp . II , c . 27 , 65 : Est apud
poetam nescio quem: male parta, male dilabuntur 2 ), waarmede ook nog te vergelijken is Reynaert, 257:
.

male quesite male perdite.
over recht wert mefi qualic quite
dat men hevet qualic ghewonnen.
In het Friesch zegt men : mei in apel woan, mei in apel forlern ; sa woan, sa roan;
in het Land v. Waas : met het f luitje gewonnen, met het trommelken verteerd (evenzoo bij Teirl. 430 3 ); in het Antw. Idiot. 1269: met 't trommeltje gewonnen en
met 't fluitje verteerd ; hd . wie gewonnen, so zerronnen oder leicht erworben, leicht
verdorben; eng. so got, so gone; light come, light go; zie no. 708.
.

689. De gewoonte is (of wordt) een tweede natuur,
d,w.z. men kan aan iets zoo gewoon raken, dat men het doet, alsof het altijd
in onze natuur had gelegen, alsof het ons altijd eigen geweest ware. Deze gedachte
dateert uit de oudheid. Ze komt voor bij Aristoteles, Rhetorica, I, 11; Cicero.
de Finib. V , 25, 74 : Voluptarii...... dicunt consuetudine quasi alteram quamd¢m naturam effici; Augustinus, de Musica VI, 14, 28: Consuetudo quasi secunda
natura dicitur; mgri. aevréoa (pvitg óvvr' i a. 4 ) Bij ons luidde dit spreekwoord ook : wennis of aanwenst is de (of een) tweede natuur ; zie verder Sp . der
Sonden, 15695: Oude gewoente nature bediet ; in Doct. II, 263: Langhe gewoente
can maken ene ander nature ; syn . van aert es een vast tabbaert (of cleet) ; Spieghel,
61, vs. 359: ghewoont, een tweede vrouwnatuur; Harreb. II! , 99 b; Ndl. Wdb.
1) Geronnen is het volt. deelw. van het wkw. rinnen, loopen.
2) Zie Otto, 206.
3) 'Vertaling van het fr. ce qui eient de lu flute, s'en retourne au tarnbour; ook in
het eng. whal comes wi th the flute goes wi th the drum.
4)

Philoloqus, LXXI, 549.
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er wart gesust . rekt als eis visch
der ,vert in eineet wage (rivier) .
Voor het

Mnl. vgl. Seghelijn, vs. 11151:
Si worden alle ghesont scieie
Als die visch in die rivierti.

Voor lateren tijd zie bij Servilius, 248: also ghesont als een vische; bij Campen,
129: hy is soe gesopt als een vis ; bij Sartorius III, 10, 55 : soo ghesondt als een
visch met de verklaring : inde sumptum, quod creditum est pisces non sentire
morbos (!) : In het Westvlaamsch zegt men : zoo gezond als een bliek (De Bo , 148),
dat te vergelijken is met het Zaansche : zoo blijd as ' bliek, zoo blijde als spartelende bliekjes (Boekenogen, 73). Bij Joos, 18 lezen wij : gezond als een visch,
een bliek, een snoek, een haas, waaraan is toe te voegen onze uitdr. zoo gezond,
zoo frisch als een hoer*, zoo lekker als kip, kiplekker. Zie Suringar, Erasmus CC;
Huygens, Zeestraet, 806 ; Van Effen, - Spect . X, 76 ; Volkskunde, XIII, 162
leven als visschen in 't water ; Eekart, 155 :, gesund osse en Fischk ; ha es so gesund
as en Fisk im water; fr. se porter comme le poisson dans l'eau; eng. as sound as
a roách , as a trout ; fri . sa soun ás

a f isk .

694. Gierig als de pest,
d.w.z. zeer gierig; in deze uitdr. heeft gierig nog wellicht de vroegere bet. van
begeerig, daar de pest vele slachtoffers eischt ; maar ook aan vrekkig kan worden
gedacht, daar de pest niets van hare prooi teruggeeft ; vgl . gierig als het graf
(zie Spreuken 30, 16); in ford. -399: gierig als de dageraad; zoo gierig als 'n brand
(S. M. 90); zie Ndl. Wdb. IV, 2299. In het fri. sa gjirch as de pest; naast pestgierig (in Kunstl . 79) ; in . Gron . gierig as 'n pod (pad) ; in Zuid-Nederland gierig
als een spin (Joos 18) ; als een duvel of hij is zoo gierig dat hij brandt of stinkt (Teirl.
504 ; Antw . Idiot. 494) ; in 't fr. avare comme un chien 1
) .

695. De gierigheid (of de zuinigheid) bedriegt de wijsheid ,
d .w .z . , ,overdreven spaarzaamheid is onverstandig en noodzaakt dikwijls in 't
vervolg tot groote uitgaven"; fri. de gjirregens bidraecht de wysheit. Vgl. Servilius, 197: de giericheyt bedriecht de wysheit; Campen, 16 ; Sartorius II, 5, 62;
Geneuchl. Ged. 58; Spieghel, 294 en Vondel 1, 191:
Want dat de gierigheyd de Wysheyd wel bedrieght,
Is een gemeene spreuck, die door de monden vlieght.
Ook bij Tuinman I, 131; Halma, 187; Sewel, 284; Harreb. I, 238; Antw. Idiot.
494; Waasch Idiot. 259-; Eckart, 158: Girigkeit bedriegt de Wisheit.

696. Gierigheid

(of .hebzucht) is. de wortel van alle kwaad.

d..w .z . uit hebzucht en vrekkigheid, vloeien alle ondeugden voort . Ontleend
aan I Tim. 6, vs. 10 : Want deBelt-giericheyt is een wortel van alle quaet. Vgl.
Doct. II , 419:
Met ghiereghen ende vrecken. wats gesciet,
En seldi vrienscap hebben niet;
Want ghierecheit, als Paulus seit,
Es wortele van alre quaetheit.
1) Vgl. fr. il es! comme le chien du jar&inier, qui ne 'rnange pas de choux el n'en laisse
pas manger aux autres.

273
.ieeman ,, 233.: Otto, 51; Wander 1, 1455; fri. g j irrichheid is de wirtelfen 't kweade;
fr. Voisiveté est la mére de tous les vices; hd. Geiz ist eine Wurzel alles Uebels;
eng. the love of money is the root of all evil.
-

697. Lijntjes (of geintjes) maken; zie no. 608.
698. Niet van gisteren zijn,
goed op de hoogte, bij de hand, lij de pinken zijn. De uitdr. is ontleend aan
Job 8 , 9 ; Want wy zijn , van gisteren ^ ende en weten niet . Zie o .a . Amst . 83:
Uweé is ook niet van gisteren; Handelingen, 1913 p. 2929: De Minister is ook
niet van vandaag of gisteren . In Zuid-Nederland zegt men ook : eerst van gisteren
geboren (fr. être né, être fait d'hier) in den zin van zonder ervaring zijn. Vgl.
ook het Hagelandsche drij daag oud zijn, slim zijn, weten wat men doet (Schuer mans, 106 b); vijftien jaar zijn (Volkskunde XIV , 148 ; Waasch Idiot. 713) ; drijmaal zeven (geworden) zijn, weten wat men te doen heeft (Claes, 294; Antw.
Idiot. 1481); Onze Volkstaal III, 250: geen kuken van éen Mei zijn (ook in de
Gew . Weuw . II I , 23) en het Friesch : hy is netfen j ister ; eng . to be not born yesterday ; hd . nicht von gestern sein ; nd . wi sünt ók nieh van hüt un gistern
(Eckart, 197).

699. Een glaasje op den valreep,
d.w.z. een glaasje tot afscheid, wanneer men op het punt staat van afscheid
te nemen. Vgl. Alkemade, Nederlands Dis legtigheden II, 280 (anno 1732) :
„Zoo was men van ouds in de Nederlanden gewoon, niet alleen afscheidmaalen

te geven, en te houden, maar in 't byzonder op het punt van scheiden een glas
van afscheid te drinken, en dat somtyds te herhaalen , den reisvaardigen uitgelei
gedaan hebbende, te scheep , of voor de wagen. Welke oude gewoonte nog bevestigd word door de hedendaagse spreekwoorden : Een glaasje op de valreep, en Een
glaasje aan de wagen. " Men bedenke, dat een valreep is het touw van het scheeps-

boord afhangende op de plaats, waar men op- en afstijgt, en dienende om hem,
die de trap opkomt of afgaat, te helpen. Oorspronkelijk was het alleen een touw,
waarlangs het bootsvolk uit het schip in de boot of de sloep afgleed ; zie Ndl.
Wdb. V, 40; Winschooten, 324; Sewel, 286: Wy hebben 't glaasje aan
de wagen vergeeten, we forgot the glass offare well; Halma, 336: Le vin
de l'étrier, een glaasje aan den wagen. Met dit „glaasje op den valreep" is te
vergelijken het vroegere mantelpijp, een pijp, die men voor het heengaan, voor
het omslaan van den mantel opstak, zooals we lezen bij H . Sweers, Ged. (anno
1697), 882:

En op het scheiden
Nu noch een mantelpijp
Die zal ons thuis geleiden.
Sewel, bl. 477: Het mantelpypje, de Iaatste pyp voor 't scheiden rooken, to smoke
the last pip e of tobacco before the company breaks up. In Slop, 243: Kom, nog eentje
op de loopplank. In Zuid-Nederland : een glas op den hak drinken; zie Sehuermans, 173 a; Tuerlinckx, 237 en Antw. Idiot. 524. In de Zaanstreek : een glaasje
op den goeien bruiheen (Boekenoogen, 118) ; in 't fri . in hapke oer de team ; fr.
bolre le coup de l'étrier; hd . ei.n Cteigbiigeltrunk; eng . a stirrupcup.
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700. Te diep in 't glaasje kijken ; zie no . 421.
701. Hij is zoo glad als een aal; zie no. 5.
702. Een gladakker (of gladdekker),
d.w.z. een gemeen, liederlijk persoon; ook een slimmerd, iemand die sluw is.
Het is het Maleische gladak (beter galadag, gladag) met een Nederlandschen uitgang en eigenlijk verkort uit djaran gladag, postpaard, lastpaard, bediendenpaard, en vandaar slecht paard, knol, en bij uitbreiding alles wat leelijk en
gemeen is. Zoo noemt men de leelijke honden, die zonder meester in de dessa's
rondloopen, dikwijls gladakshonden. Maar vooral wordt gladakker gebezigd
voor een gemeen en liederlijk persoon. Zie Veth, Uit Oost en West, 254 en vgl.
voor de ontwikkeling der beteekenissen rekel, hond en schelm; kanalje (fr.
canaille; vgl. lat. canis, hond); kavalje, oud huis (fr. cavale, it. cavalla, lat.
caballus, paard) ; het vroegere gorre en guil, paard, knol en nietswaardig persoon.
Zie verder Dr. Bl. III, 57 ; Gunnink, 136: gladeker, handige kerel (onder invloed
van glad", slim) ; Slop , 65 : Wat zeg-je van zoo'n gladdekker ; ook bi. 196 ; Nkr.
IV, 3 Juli, p. 2: De gladdakkers, de lamzakken; Nkr. VII, 27 Dec. p. 2; I, 11
Oct . p . 2 ; II , 22 Nov . p . 2 : Zelfs onder de sociaaldemokraten vindt men personen
die ik niet gaarne met schurk, gladakker, schoelje of galgenaas zou aanspreken;
Prikk. V , 27 ;fri. glêdjakker. Syn. is gladjanus, gladijanus (o.a. Nkr. VII, 15
Mrt . , p . 5 ; IV , 3 Juli, p . 3 : Tegen zoo'n geslepen gladjanus leg je 't model
af; VI, 11 Mei, p. 2: Toen de redding niet zoo gemakkelijk ging trok die gladjanus zijn hand terug ; Dievenp . 122 ; Zondagsblad van het Volk, 1915 p . 386:
Vraag eens aan Charreltje van de Pijpenmarkt, dat is een gladjanus ; Menschenw.
108; 392; Het Volk, 22 Juni 1914 p . 6, k. 3 : Was dat geen echte vraag van een gladjanus?) Andere samenstellingen. met „janus" zijn slapjanus (in Nkr. II, 21
Nov . p . 2 : Ik houd niet van het ras dier moderne slapjanussen ; VII, 15 Mrt.
p. 2) ; ritjanus, ritmeester (V. Ginneken II, 464) .

703. Zijn eigen glazen (of ruiten) ingooien of insmijten,
ook (met) zijn eigen drieguldens zijn glazen insmijten of door de ruiten gooien,
d .w .z. zijn eigen zaak roekeloos en moedwillig bederven. Harreb . I , 239: Hij
gooit (of slaat) zijne eigene glazen in; Haagsche Post 18 Dec. 1920 p. 1, k. 3:
Anders gooien ze voor den zooveelsten keer hun eigen ruiten in ; Nw . Amsterdammer 1 .Juli 1916 p . 1 , k . 3 : Iedere huisvrouw weet toch dat zij eigen ruiten ingooit,
als zij in een tijd van schaarschte haar kelder of provisiekast uitverkoopt. Vgl.
het Friesch : yens eigeit glêzen ynslaen; zie Ndl. Wdb. V, 36; in Zuid-Nederland:
zijn eigen ruiten inslaan of uitslagen (Jool, 73 ; A.ntw . Idiot. 1050 ; Waasch
Idiot. 563 b) .

704. Wie in een glazen huis woont, moet niet met steenen
gooien ; zie no . 322.
705. Glossen maken op iets,
d .w .z. aanmerkingen, opmerkingen, spotternijen op iets maken. Onder glos,
glosse, m lat . g lossa . verstaat men eigenlijk een woord dat verklaring behoeft,
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vervolgens de verklaring van zulk een woord, en bij verdere uitbreiding verklaring, uitleg, ook van een geheelen zin, toelichting (vgl. glossarium ), en dan
in ongunstigen zin opmerkingen, spotternijen. De uitdrukking komt in dezen
zin in de 18de eeuw voor. Zie verder Ndl. - Wdb. V, 159-160; Mn l . Wdb. 11,
2001 en vgl. fr. gloser sur qqch; hd. Glossen machen zu etw . ; eng. to gloss upon
kritiseeren.

706. Leven als God in Frankrijk,
d .w .z . een gemakkelijk, onbezorgd leven leiden ; hier en daar in Zuid-Nederland
ook : geen godsdienstplichten kennen ; in het hd . leben wie der liebe Gott in Frank reich. De verklaring van deze zegswijze, die in het Fransch onbekend is 1 ), kan
niet met zekerheid gegeven worden. Sommigen denken aan het feit, dat gedurende 1792-1794 in Frankrijk de dienst van God was afgeschaft en vervangen
door dien der rede , zoodat God als 't ware niets meer in Frankrijk te doen had 2
Zie Borchardt no . 461; Harrebomée I, 195 ; III, CXLVII ; Joos, 23 ; Waasch
Idiot. 396; De Cock', 275; Volkskunde, XIII, 161 en XV, 26, waar verwezen
wordt naar het fr. tijdschrift Mélusine, V II , 192, alwaar H . Gaidoz zegt naar
aanleiding van Heine's schrijven „man lebt in lauter Lust und Plaisir so recht
wie Gott in Frankreich" : „si elle (l'expression) n'est pas plus ancienne que
Henri Heine, on peut y voir une image inventée par Heine pour comparer la
vie plantureuse, la bonne chère et le contentement de vivre qu'il trouvait en
France au pain noir, á l'eau claire et à la vie resserrée qu'on menait dans la pauvre
et sévère Allemagne du Nord. Heine, qui s'appelait luimême un „Prussien
libéré" trouvait que la France était un vrai paradis et il exprimait ce jugement
dans une image poétique: et l'image a fait fortune." Dat de uitdr. evenwel
ouder is dan Heine (geb. 1797), blijkt uit een brief van Betje Wolff, anno 1771:
0 dan meene ik te leeven als de goden in Vrankrijk en geene placaten te respecteeren dan die mijner hupsche Zeeuwen dat is : Wij stooren ons aan geene gekken. 3 ) Bij Schuermans , Bijv . 102 vinden we ook leven lijk God in Saksen , dat
al evenmin duidelijk is. In het Friesch libje as God yn Frankrijk; Eckart, 163:
He is so glücklich als Gott in Frankreich. Vgl. ook Wander II, 1860: E lieuwt
wii áser Háregott a Paris. Dea lebt wia God in Frongraich; Eckart, 317: Hei liewet
) .

os de leiwe Hêr in Frankreik.

707. God beter' t,
een vloek, die oorspronkelijk als vrome wensch gebruikt is bij de vermelding
van eene ramp of een tegenspoed in den zin van God betere het, God herstelle,
vergoede het ; later als uitroep van verontwaardiging en eindelijk als een soort
vloek, somtijds zonder eenige beteekenis, gebezigd, evenals God helpe me, Godhelp, God beware me (eng. (God) bless me, (God) save the mark), God(ver)domme
(eig . God verdoeme mij , als het niet waar is, wat ik zeg), God zal me krakepitten,
en dergelijke. Zie Ndl. Wdb. V , 224 vlgg. en voor Zuid-Nederland Teirl. 508.

1) Men zegt aldaar vivre comme le roi d' Yvetot.
2) Vgl. Limb. hij wordt geëerd als God in Frankrijk (slecht ontvangen of bemind
worden) ; 't Daghet XII, 126.
3) Zie Tijdschrift XX, 220.
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Andere synonielnen zijn God zal me een schaap ;even (in Kunstl-. 2; 5); God zat
me 'fl vrachm geven (in Kunstl. 4), Bral me kraken, stompen (in Nkr. X, 29 Jan
P. 8 ).

708. Gestolen goed gedijt niet,
ook onrechtvaardig (of oneerItijk) goed gedijt (of bedfijt) niet; lat. mate parta mate
dilabuntur; mlat. de mate quesitis non gaudet tercius heres; fri. stellen goed dyt
net (vgl. Salomo, Spreuken X, 2) . Sedert de middeleeuwen bekend, blijkens
Lekensp . III, 4, 180: Onrecht goet gherne tegaet ; Bouc v. Seden, 166: Selden sietmen becliven tgoet dat qualike es ghewonnen, syn. van qualic vercregen, onverr
ghedregen; zie verder Goedthals, 34: quaet goed en rijckt niet, de bien mal acquis
ne iouit le tiers hoir Serv ilius, 148* : onrecht goet en beclyft niet ; Sartorius III,
4, 30: onrechtveerdigh goet rijckt niet, waarvoor we bij Coster, 511, vs. 451 lezen:
't Ghestolen goet en streckt niet; bij Heinsius, Verm. Avant. 2, 310: Onrechtvaardig
goed gedyt niet. Zie Harrebomée 1, 248 b; Joos, 187; Antw. Idiot. 2234: onrecht.
veerdig goed gebenedijdt niet; Büchmann, 355 ; Wander I, 1657: unrechter Gewinn
ist bald dahin; uurecht Gut gedeiht oder reichet nicht; fr. bien mal acquis ne profite
pas; du diable wint au diable retourne; eng. ill-gotten goods seldom prosper, or
thrive. Vgl. no. 688.

709. Iemand iets te (of ten) goede houden,
d .i . in eigenlijken zin : iets iemand in diens voordeel aanrekenen ; hem er als
't ware voor crediteeren (hd. jem. etw. gut oder xu gute schreiben); in oneigenlijken zin : iets iemand niet ten kwade duiden ; vgl. het mnl. te goede houden,
verontschuldigen, niet kwalijk nemen ; Ndl. IEdb. V, 328 ; hd . jem. etw. xu gute
halten.

710. Iets te goed (of god) houden.
Uit de voorafgaande uitdr. vloeit voort, dat dit moet beteekenen : iets op
zijn credit hebben, het van een ander nog te vorderen hebben,; - ook in het algemeen gezegd van verplichtingen. Hier is goed dies evenals in de volgende uitdr.
een znw.. In de 18de eeuw is deze uitdr. het eerst aangetroffen ; Nd l . Wdb. V,
328. Iets te goed hebben, d .w .z . nog te vorderen hebben (mnl. te bet hebben),
nog te verwachten hebben, dikwijls in ironischen zin het - tegengestelde van iets
te quaad hebben, iets moeten betalen (Ilalma ' 522). Zie no. 645 ; vgl. Ndl. Wdb.
V, 329, waar enkele plaatsen uit de 18de eeuw zijn aangehaald ; B . B. 78 : Dan
kijkt hij in mijn boekje, hoeveel ik te ,kwaad heb en hoeveel te goed . En nu wil
ik eens veronderstellen dat ik meer te goed" heb dan te kwaad, dan heb je 't spul
aan den gang; B., B. 78: Als je meer te kwaad hebt dan te goed, behoef je geen
erfgenamen op te roepen ; Waasch Idiot. 261 b ; Teirl. 509 ; 510 ; iet op iemand
(te) goed hauwen naast iet goed vinden; lid. etwas gut haben bei jem . ; . fri. whet
1

te goede balde.

711. Zich te goed doen,
d.w.z. volop genieten (van iets) , zijn hart ophalen. Ook hier is goed een znw.
in de het. van nut, voordeel, zoodat de uitdr. eig. wil zeggen : iets doen tot nut
van zich zelf (oorapr. 3de naamv. ); vgl. het mnl. enen (iet,) te goede doen, l7de

eeuw iemand te goed doen, iemand zijn gerak geven, geven wat hem toekomt.
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Thans met betrekking tot spijs en drank het lijf, zich te goed doen (ook, vooral
in Zuidndl., zich goeddoen). Zie Ndl. Wdb. III, 2722; V, 327; Mnl. Wdb. II,
2044; Teirl. 510; vgl. hd. sich gutlich, sich zu gute tun. Vgl. ook te goede komen
aan iemand, hd . einem zu gute kommen, er nut of voordeel van hebben.

712. Goed rond, goed Zeeuws,
d.w.z. een goede Zeeuw is openhartig, rondborstig, ongeveinsd; ook met betrekking tot manieren : eenvoudig, niet vormelijk, eene deugd, die men oorspr.
eerst aan de Zeeuwen schijnt toegeschreven te hebben. .Vgl. Kiliaen : Goedrond
goed z e e u s , adag. crassa Minerva, incondite et simpliciter; Plantijn: Goet
rondt goet z e e u s c h, tont à la bonne foy, sans malice, simpliciter, sincere,
abs que fuco, bona fide ; Servilius, 25 : goet ront goet zeeus ; Mergh, 21: goed ronds
goets zeeuws; Sartorius I, 1, 72: Goet rondt, goet Seeuws, nos à Zelandis
trahirnus paroemiam, gente callida quidem, et extra fucum aperta ac libera,
ut qui rotundis cum homine, et non ita ad dolum compositis verbis agunt ; Winschooten, 213: goed rond, goed Seeuws : het welk de Seeuwen haar selven toe
schrijven ; Halma, 190 ; Tuinman I, 42 : goed ronds, goed Zeeuwsch, dat wil zeggen,
die een vriend is van de oude en ronde waarheid, is het ook van de Zeeuwen,
die zodanige zyn; Harreb. II, 228 b. Vgl. een dergelijk gezegde van de Utrechtenaren bij Sart. III. 10, 86: Stichts man, lichts man. Bij Halma, 329: Luiker
.

bloed doet niemand goed.

713. Goedkoop (is) duurkoop,
d.w.z. goedkoope dingen zijn in den regel slecht, zoodat men spoedig weder
iets nieuws moet koopen ; „koopjes kosten geldhoopjes", „alle waar is naar
zijn geld, en de gierigheid bedriegt vaak de wijsheid." Vgl. Goedthals, 38:
Goeden coop , quaden coop ; Prov . Comm . 834 ; Bank . I , 127: Haer goede koop
maeckt een diere koop ; Tuinman II , 109: Goede koop , quaade koop ; het eng . good
.cheap is dear (verouderd) naast a good bargain is a pickpurse ; hd . Wohlfeil kostet
viel Geld ; Bittkauf teurer Kauf; fr. bon marché ruine. Voor duurkoop zie Van
Moerk. 450; Ndl. Wdb. III, 3686 en oostfri. durkóp; vgl. verder Ndl. Wdb. V,
366 ; Harreb . I , 434 b ; Erasmus CLXV I ; Wander I , 391; V , 335 ; Molema, 94;
Waasch Idiot . 261: goede koop is kwade koop ; Antw . Idiot . 499: goeiekoop is altijd
dierekoop ; Teirl . 510: goe' koop kost diere ; fri . goedkeap is djurkeap ; hd . Guten
kaufs leert den Beutel.

714. Ergens een gooi naar doen,
d.w.z. een kans wagen om een zeker doel te bereiken. De uitdr. is ontleend aan
het dobbelspel of aan het kegelen, eveneens een heele gooi naar iets doen, veel
kans hebben een doel te bereiken, en daar is geen gooi naar, daarvoor is geen
kans, geen mogelijkheid, hetzelfde als het bij Hooft, Ned. Hist. 839 voorkomende:
eenen worp na iets hebben; vgl. Van Effen, Spect. X, 23: Daar is geen rooi aan;
Tuinman I, 262: Daar is geen raam op naast daar is geen gooi na; in het fri. earnje
in smeet op dwaen, een middel aanwenden om iets te verkrijgen; Twente: der
nen smette naor doon. Vgl. ook daar is geen smijten met de muts naar (o.a. bij
Gunnink, 209) en het Zuidnederl. ergens naar doen. Zie Ndl. Wdb. V, 411 en vgl.
hd . einen guten Wurf tun , zijn slag slaan.
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715. Zijn gooi gaan,
d.w.z. zijn gang gaan (o.a. Amst. 93). Het znw. gooi beteekent hier gang, vaart,
weg (vgl. mnl. sire vaerde gaen en het ndl. zijns weegs gaan); het herinnert aan
het intr. wkw. gooien dat spoeden, ijlen, voortsnellen beteekende en bij Kiliaen
door festinare vertaald wordt. In Oost-Friesland zegt men ook an de gói, er van
door, op hol (van paarden), aan den zwier (van menschen); lat hem (lat de budel)
an de gói gán, laat hem rondom loopen, laat de boel naar den drommel loopen!
't geld al an de g6i, alles gaat verloren! Zie Ten Doornk. Koolman I, 657-658.
Ook bij Molema, 130 b: goa dien gooi, ga uw' gang ; hij gait zien gooi, hij gaat
zijn scheeven gang ; fri . syn goai of syn swé gean.
Dikwijls wordt de uitdr. nog versterkt door goddelijk en zegt men ga je goddelijke gooi (of gang)! evenals ga je goddelijke driehoek!, syn. van ga je goffie (De
Vries, 72). Zie Ndl. Wdb. V, 411.

716. Een gortenteller,
d.i. eigenlijk iemand, die de gortkorrels telt, een krenterige kerel, gierigaard,
en later een man, die zich met de kleine aangelegenheden van de • huishouding
bemoeit, een keukenpiet, een keukenklouwer, een hennetaster (Ndl. Wdb. VI,
579; fr. un táte-poule), ook wel een erwtenteller (Schuermans 69 b) of een zouttelder (De Bo , 1446) genoemd . De naam dateert uit de 16de eeuw en komt voor
bij Kiliaen: Gortenteller, euclio, cumini sector. Vgl. R. Visscher, Quicken,
3, 29: Hij telt al de gorten die daer gaen in de pot. Voor andere plaatsen zie
Ndl. Wdb. V, 450; Sewel, 291; Halma, 192: Gortentelder, hennentaster,
een man die zig zelf met de kleinste keukenzaaken bemoeit; Harreb. I, 252 a.
Vgl. hd: Erbsenzahler; Linsenzdhler; nd. Grattketeller; Gri tzenzc hler (Eckart 173).

717. Het gortig (ook te of al te gortig) maken,
d .w .z . het te bont maken, al te grof maken (18de eeuw) , het leelyk door de gort
roeren 1 ) Eigenlijk beteekent gortig, garstig, ongansch, vinnig, en wordt het
van varkens gezegd, die aan het gort (d .i. gerst- en gortachtige korrels in 't
vleesch hebben) lijden : later bij uitbreiding vuil, smerig, onzuiver, niet netjes;
vgl. Kil. : Koren op de tonghe j . gorte, grando ; gortigheyd, het gort, grando , lepra
qua porci infestantur; Goedthals, 33: Ein coirne op de tonghe hebben, il a poil
sur la langue , d .w .z . hij heeft iets op zijn geweten , is niet geheel zuiver ; vgl.
Tuinman I, 16 ; 314: Hij heeft geen gortje op de tong; Harreb. II, 338; Ndl. Wdb.
V, 451; Molema, 130; fri. it goartich meitsje; vgl. 16de eeuw : wat of veel (quaet)
groens op sine tonghe hebben, iets op zijn geweten hebben, niet zuiver zijn.
.

718. Er is geen goud zonder schuim,
d .w .z . niets is zoo goed , of er valt nog wel iets op aan te merken ; niets is volmaakt ; hd . es ist kein Gold (oder Silber) ohne Schaum ; fr. nul or sans écume;
eng. no gold without dross; fri. gjin goud sonder skum. Zie Goedthals 129: Ten
is gheen coorne sonder caf, gheenen wyn sonder droessem , gheen goudt sonder
1) N. Taalgids XIII, 132.
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schuym, chacun grain a sa paille; De Brune, 402: Gheen goud en vind-me zonder
schuyin ; Mergh , 20 : Geen gout sonder schuym ; Van Effen , Spect . IV , 240 ; Sewel,
292.; Harrebomée I, 253 b; Wander I, 1789.

719. Het is al geen goud wat er blinkt,
d .w .z . niet al wat schoon voor oogen is, is ook innerlijk degelijk ; schijn bedriegt;
Harreb. I, 253 b. In de middeleeuwen: Ten is niet al gout, dat daer blinckt;
Goedthals, 68 : Ten is niet al gout, dat daer blinckt, tout ce qui reluist, n'est pas
or ; Prov . Comm . 623: Ten is niet al gout dat daer blinct, auri natura non sant
splendentia plura; Spieghel, 267; Paffenr. 96; Idinau, 81:
T'en is niet al goudt, dat schoone blinckt,
Dat blijckt aen ratel-goudt, coper, latoen:
So rieckt hy alder-meest, die alder-vuylst stinckt,
En deckt veel quaedts, onder 't schijn van wel-doen.
Wijse nochtans altijdts het beste be-moen.
Zie ook Tuinman I, 106; Joos, 148; 't Daghet XII, 144: 't Is niet al goud dat
blinkt en ook niet al strond dat stinkt. Dat het spreekw. in zeer vele talen bekend
is, bewijst Wander I, 1789 met tal van voorbeelden. In andere uitdrukkingen
en zegswijzen wordt goud als het edelste der metalen genomen als maatstaf van
betrouwbaarheid , degelijkheid en deugd . Vandaar : een hart als goudl (of van goud,
fr. un coeur d'or) ; zoo eerlijk als goud; zoo trouw als goud (in de Gew. Weuw. III,
5) ; spreken als goud (gulden woorden spreken) ; zeker als goud (Kl . Brab . ; Waasch
Idiot. 263 b). Vgl. fr. tout ce qui reluit n'est pas or; hd. es ist nicht alles Gold
was gliin.zt ; nicht jeder Stein ist ein Edelstein; eng. all is not gold that glitters;
Ir! lat . es quodcum que rubet, non credas protinus aurum ; non est aurum omne quod
radiat (Werner, 3) .

720. Iemand in goud beslaan.
De bedoeling is iemands dood lichaam of zijn hoofd (vgl. Gijsbr. v. Aemstel
vs. 189) in goud beslaan, om dat bijv. op een altaar uit te stallen en te vereeren;
fri . immen yn goud bislaen . 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, n.l. om hem als een heilige te vereeren, zooals
blijkt uit Reynaert II, 4827-29:
dunct hi u so goet, so claer,
so setten op enen outaer
ende doetten voor enen sant aenbeden.
Voor deze verklaring zie Verdam in Feestbundel, 143 en vgl. Ndl. Wdb.
V , 461; II, 2018 ; Bank. II, 295: En niemant zoo los en ruym van leven, of een
derden-deel looft, en zet hem op den hooghen autaer; Langendijk, Wederz. Huw.
1356: Ja wel, men hoord je beeld te zetten van klinkklaar goud gemaakt, vlak
op de vuilniskar. In het Fransch kent men in dezen zin il faudrait le bruler pour
en avoir de la cendre ; vgl . verder het hd . einen in Gold fassen ; het lat . statuam
ex auro alicui statuere ; en voor het Grieksch Lucianus Pseudol . 14 : %Qvv60vs,
(1)rx6h', E'v 'OÂvuTddgt 6ra,9^]Tt (zie Otto, 49) ; thans in het Grieksch : zij is
voor hem een amulet (of rel i quie) en een kruis.
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721. Zijne woorden op een goudschaal(tje) wegen (of leggen),
d .w .z • ze voorzichtig wikken en wegen , ze van te voren wèl overdenken ; eig.
de zwaarte, het gewicht er van als 't ware op een goudschaaltje, een zeer gevoelige balans, wegen. In dezen vorm in de 18de eeuw bekend 1 ) naast zijne woorden
in een schaaltje wegen, dat we lezen bij Van Effen, Spect. III, 50; hd. sein Worte
auf die Goldwage legen; fr. peser ses paroles (au trébuchet) ; eng. to weigh one's
words well. Deze gedachte wordt in Jezus Sirach, XXVIII, vs. 29 uitgedrukt
door de woorden : Maeckt voor uwe woorden een weegh-schael, ende voor uwen
mondt maeckt een deure ende grendel ; vgl. ook De Brune, 107:
De wijze weeght, met scherp ghezicht,
Zijn woorden met een goud-ghewicht.

722. Niet zuiver (of rood) op de graat,
d.w.z. 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 een visch, die begint te bederven,
die niet volmaakt „frisch" meer is ; Ndl. Wdb . V , 525. In het Friesch zegt men:
hy is net skien op 'e hfid, efter,'t fesje, oan 'e lever, net suver op 'e graet ; in Twente:
hee is nig zuver op de bloase; hd. nicht sauber übers Nierenstuck; Amst. 55: Hier
moet je zuiver op de graat wezen dan kunje de heeren in de oogen zien; bl. 22 :•
D'r bene d'r altijd bij die niet zuiver op de graat benne ; Uit één pen, 29 : Zuiver
op de graat is hij niet; Nkr. VIÍI, 3. Januari, p. 5 : 'k Waarschuw dus mijn beste
maat, houd je zuiver op de graat; Dsch. 158: Dat was voorbij.... dat was geweest.... al was 't niet zuiver op de graat (= niet geheel in den haak) ; zoo
ook Dsch. 214; in Het Volk, 9 Febr. 1914 p. 6 , k . 1: Onzuiver op de graat . Vgl.
ook hij is rood op de graat van iemand, die van Socialisme verdacht wordt, een
sociaal-democraat (naar de roode vlag *2 ); zie Nkr. VII, 1 Nov. p. 3:
Sjefke, hoor toch naar goeden raad,
Sjefke, word toch niet rood op de graat.

Kalv. II, ,67 : Sedert had hij een doodelijken haat aan de socialisten. Hij onderzocht of er onder zijn personeel ook „rooden op de graat" waren; De Arbeid,
24 Sept. 1913, p. 4, k. 2: Onderwijzers met wie je over de sociale kwestie kan
praten, die zoo half en half rood op de graat waren ; Handelsblad 17 Maart 1922
(A) p . 6, k . 4 : In tegenstelling met • verschillende andere landen, waar vooral
het lager-onderwijs gevend personeel tamelijk zelfs uitgesproken rood op de
graat is, moet de Duitsche onderwijswereld als beslist conservatief en reactionnair beschouwd *orden; fr. un rouge; hd. ein Roter (Republikaner); eng. a red
republican.

723. Van de graat vallen,
d .w .z . sterk vermageren, in zwijm vallen, van honger omkomen ; ook van de
bonken vallen (Molema, 506) ; fri. fen 'e bonken (of 'e great) (alle ; in het Nederduitsch : hé will von de groad'n (of gra'en) fall'n ; op Goeree en Overflakkee : hij
druipt van de graten af, hij is zeer mager. In de 17de eeuw komt de uitdr. voor;
1)

Ndl. Wdb. V, 487.

2) Rood is de warme , aktieve op ons aandringende kleur, de opwindende, heete
gloed, vlam. Hij is rood, hij is vurig, de roode partij (der ophitsende socialisten) ; Leuv.
Bijdr. X, 82.

281
zie Winschooten, 165: Vix ossibus haeret ; of (om goed duits te spreeken) hij
valt van de graat. Ook zeide men „van de graat raken", o.a. Biegt der Getr. 21:
0 vrient, speenje van de Vrouw en de Toebak, en begeefje tot de Chiocolade en
Kalfschinekels, of je raakt heel van de graat : en van de been vallen, dat voorkomt bij van Moerk. 120: Iek worde hiel mager, kviel schier vanden bien. Vgl.
nog Huygens VII, 79; Sewel, 293: Hy valt schier van de graat, he is
as lean as a rake, or he pines away; Tuinman I, 313: Hy valt van de graat, dit
zegt men van een zeer mager mensch, als of het vleesch van zyn uitstekenden
ruggegraat en beenderen afviel, zo dat 'er slechts vel over de bonken is ;. II, 228;
M. z. A . 179: Daarna gebruik je niets v66r half zes. Allemachtig! dan val ik
van de graat, meneer!; Nkr. 30 Aug. 1913, p. 3: Ik was bij zoo'n kostje al lang
van m'n graat gevallen ; Ndl. Wdb. V, 525.

724. Te grabbel gooien,
d.w.z. weggooien, wegsmijten om het te laten opgrabbelen, te groffelinge stuiten
(Leopold, I, 10); figuurlijk op kwistige wijze met iets leven. Zoo zegt men zijn

geld te grabbel gooien, zijne eer, zijn goeden naam, zijn fatsoen te grabbel gooien,
er mede leven als met waardeloos goed, zichzelf niet ontzien; fri. yens eare to
grabbel smite . Vgl . het nnd . in de grabbel , de grabbelbus smiten, en het nhd . in
die rapuse werfen; ook in het nnd. in de gribbelgrabbel smiten, dat ook vroeger
bij ons bekend was (o.a. Poirters, Mask. 205), evenals in de gribbel, griel gooien;
zie het Ndl. Wdb. V, 685; Fre qu . T, 153-155; Molema 134 a; De Cock en Teirlinck, Kinderspel en Kinderlust III, 53.

725. Zijn eigen graf graven,
zijn eigen ondergang bewerken. De zegswijze komt in de 17de eeuw voor bij
Burchoorn, Nieuwe Werelt vol Gecken, 33: Leckere luyden graven haer eygen
graf met haer tanden . Ze is ook in het Engelsch bekend : to dig one's own grave
(Prick, 35).

726. Er loopt iemand over mijn graf,
ook wel er loopt een hond over mijn graf; er springt een kikker over mijn graf zegt
men, wanneer men eene plotselinge rilling over den rug gevoelt, zonder blijkbare oorzaak. Vgl. Huygens, Korenbl. II, .19: De menschen schricken, soo sy
meenen, als yemand by gevall komt op haer graf te treen; Harreb. I, 256; 257;
Van Eijk II, nal. 42 ; Hasebroek W. en Dr. 13 : Bij de gedachte alleen gaat mij
een gril over 't lijf, als of er iemand over mijn graf liep ; Prikk. II, 14 : Maar op
eens had hij een hevige rilling . Wie tippelden daar allemaal over zijn graf?;
vgl. Ndl. Wdb. V, 539; V I II , 2830; in 't eng. some one is stepping across my
grave; in de 18de eeuw: somebody is walking over rny grave (Prick, 35); fr. on
marche sur Dna tombe l) ; fri . der riet ien oer myn grêf..
1) Vgl. Revue des traditions populaires X, 190: Un soir au milieu du silence d'une
partie de cartes en famille, une parisienne dit tout-à-coup, très haut: on marche sur
ma tombe. — Ebahissement général, le jeu est arrèté! — Alors vette dame, après avoir
expliqué qu'elle venait d'éprouver un frisson, m'avoue qu'elle croit avoir déjà vécu
et que l'impression ressentie provient de ce que quelqu'un a marché sur sa tombe. A
ce propos, plusieurs perronnes disent à leur tour qu'elles pensent que leur ame a déji
habité d'autres corps et que les réves sont des visions de leur existence passée, présente
Oh r future. Zie ook Volkskunde XXIV. 234; XXV, 167.
STOETT. Ned. Spreekwoorden,, 5e druk

15)
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727. Er geen gras over laten groeien,
d .w .z . de behandeling eener zaak niet uitstellen (eig . niet laten verjaren ; zie
Ndl. Wdb. V, 578) . Bij Campen, 115: laet hyer ghien gras over wassen; vgl. ook
Leevend V I , 339 en Tuinman II , 240: t' Is in 't vergeetboek geraakt ; dat komt
overeen met het lange gras is 'er over gewassen . Ook in het Friesch : wy moatte
der gjin gêrs oer waechsje litte ; in het Groningsch : er gijn gras over wassen baten
(Taalgids IV, 278) en hij let 'er gijn gras over gruien (Molema, 133 a) ; Waasch
Idiot. 229 a: ge meugt daar geen gars laten over groeien, ge moet aanstonds handelen en niet uitstellen ; Antw . Idiot . 1907: er den mos niet laten over wassen, iets
niet op zijn beloop laten. Vergelijk ook de vroegere zegswijze dat is reeds lang
met gras begroeid, dat is al zoo lang geleden; hd. daruber ist lángst Gras gewachsen ; wir wollen Gras darüber wachsen lassen ; nd . dar wasset wol Gras öwer (Eckart,
69) ; et sind Bremmen deröewer wassen (Eckart, 61) ; eng. not to let the grass grow
beneath one's Peet ; to let no grass grow under one's feet, altijd druk bezig zijn;
in 't fri . dêr is 't gêrs al oer woechsen , de zaak is reeds vergeten.

w.

728. Iemand het gras voor (of onder) de voeten wegmaaien,
d .w .z . iemand een voordeel, een kans, of wel de gelegenheid om iets te doen
benemen of afsnoepen, hem met iets voor zijn; Ndl. Wdb. V, 581. Verg. het oostfri . êmand 't gras för de fS ten wegmeien ; nd . weame dat Gras vör den Fiiuten weag
muggen (Eckart, 169). De oorapr. bet. schijnt te zijn „iemand den voet lichten",
en vandaar eene kans afzien, hem vóór zijn; vgl. Spaan, 46 : Alzoo hy wel zag,
dat dit jonge borsje hem tavond of morgen het gras onder de voeten af zou komen
te snyden; Tuinman I, 330; II, 119; C. Wildsch. III, 73: Ja Ik ken ook wel wat
uit de Schrift, al pronk ik er zó niet mee als zekere vrouwen, die de leeraars
dikwijls het woord uit den mond neemen, en het gras voor de voeten wegmaaijen;
Halma, 193: Iemand het gras van onder de voeten afmaaijen, couper
a quelqu'un l'herbe sous le pied, le supplanter; Sewel, 295: Iemand 't gras
onder d e voeten weg m a a ij en , to trip up one's heels , to supp lan t or undermine one; Waasch Idiot. 229 a; Teirl. 481. De zegswijze is dan synoniem met
iemand het gras onder de zolen maaien, dat Hooft in zijne Ned. Hist. 6 in den
zin van , ,iemand den voet lichten" gebruikt ; fr . couper t'herbe sous le pied ó
q qn ; eng. to cut the grass from under one's feet . In Zuid-Nederland : iemand den
bal van veur de neuze nemen, pakken of slaan (Teirl. 95 ; Waasch Idiot. 88).

729. Ergens in grasduinen,
d.w.z. naar hartelust toetasten, — te werk gaan; syn. 17de eeuw in iets te biere
gaan. 1 ) Vgl. Nkr. VII, 4 Jan. p. 2: Geen lange roode vingers zullen in onze
erfenissen, de vruchten van ijver en ontbering, gaan grasduinen. — Dit wkw.
heeft zijn ontstaan te danken aan eene verkeerde opvatting van het meervoud
grasduinen in de verouderde uitdr. in iets in grasduinen gaan, er lustig in te gast
gaan. Toen men de ware beteekenis hiervan niet meer verstond, moet men het tweede
1) Ndl. Wdb. II, 2540.
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misschien moet gedacht worden aan St . Margareta, aan wie wordt toegeschreven
dat zij den duivel op een kussen bond ; vgl. Mergh. 9 : De beste Griet die men vandt
was die de duyvel op 't kussen band (zie ook J. Vos, Klucht v. Oene, bl. 17 1 ).
Vgl. ook zwarte griet, een booze geest (Boekenoogen, 263) ;- Tuinman I , 93 : In
't byzonder zegt men dat een Griet quaad vleesch maar goede visch is.

732. Grimassen maken,
d .w .z . zonderlinge gebaren maken ; kuren, kunsten, fratsen . Grimas is het fr.
grimace, grijnzende vertrekking van het gelaat ; faire la grimace, een leefijk
gezicht zetten. Bij Kiliaen 847 a ook grametse, gremetse, gesticulatio, distortio
oris ; in Zuid-Nederland : grimassen, grammastjes, gramatsen, grammoetsen,
grammutsen maken ; 'n vieze grimasse trekken ; oo stfri . grimassen maken ; hd.
Grimassen machen ; eng . to make grimaces .

733. Ergens in groeien.
Evenals men van verdriet en tegenspoed vermagert, afvalt, zoo kan men
van genoegen en plezier groeien . Vandaar dat het middelnederiandsche mesten
(vetwonden) ende groyen, pleizier hebben, in de 17de eeuw groeien eveneens
zich verheugen kon beteekenen.; zelfs werd soms aangegeven hoeveel men toenam
in dikte ; ergens een handdik spek of reuzel in groeien, dat nog wel gebruikt wordt
(zie o.a. Boefje, 12 ; 142: Die kale floddermadam die had'r 'n hand dik spek
in gegroeid) . Thans gebruiken wij het meestal in den zin van zich verheugen
in een anders leed, zich op hatelijke wijze verheugen. In het Oostvlaamsch zegt

men : zich vetten, zich verheugen in iemands ongelijk (Schuermans, 809 a) ; vgl.
het fri. hy dijt wol in foet yn 't fjouwerkant (vierkant).

734. Het wordt iemand groen en geel voor de oogen (of voor
het gezicht),
d .w .z . alles draait - hem voor de oogen, t .w . als het gevolg van een aanhoudend
turen, staren of overmatige gezichtsinspanning, of wel van eene plotselinge
duizeligheid, bedwelming, enz . 2 ) ; vgl. het hd . es wird einem grun und gelb
(oder grün und blau, braun und blau oder ganz schwarz) vor den Augen; eng. it
made me feel quite blue; Brederoo I, 132, 815: Hoe swindelt my myn hooft?
Myn oogen syn al groen; G. Wildschut I, 55: 't Wordt geel en groen voor myne
oogen; Ndl. Wdb. IV, 663; V, 821 en Waasch Idiot. 266: groen en geel worden,
alle kleuren krijgen, verstomd zijn ; Teirl . 519: groen en geleve werden ; er groen
en gelev' uitzien, alle kleuren krijgen; buitengewoon onthutst, verstomd, verbaasd zijn ; fri. it wird my grien en blau foar de eagen.
1) Te Gent wordt een kanon, dat dateert uit het begin der 16de eeuw, dolle Griet
genoemd ; zoo heette een kanon onder keurvorst Frederik I van Brandenburg faule Grete
en. een ander bóse, schlimme Else. Uit den oorlog van 1914 is fleiszige of dicke Berta
bekend (naar Mevr. Berta Krupp genoemd ), daarnaast een kanon van klein kaliber
schlanke Emma; andere namen waren: liebenswtlydige Emma, heulende Lina, lustige
Anna (zie Imme, dit Deutsche Soldatensprache der Gegenwart und ihr Humor, 135) .
2) Zie J. v. Ginneken in Leuv. Bijdr. X, 128.
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735. De groene zijde,
eig . de verliefde zijde 1 ), doch gewoonlijk verstaat men hieronder iemands linkerzijde ; hier en daar ook de ' rechterzijde (in Friesland) . Waarschijnlijk zal het
eene benaming geweest zijn voor ëene der beide zijden, onverschillig welke, daar
het ook in de 17de eeuw nu eens de eene dan weder de andere kan beteekenen.
Zie Ndl. Wdb. V , 829 , waar o .a . geciteerd wordt Horae Belgicae II , 20:
Gheraert van Velsen, mijn lieve man,
nu isset al verloren
te slapen onder mijn groene sijd;
graef Floris heeft mijn eer ghenomen.
Vgl. verder Huygens I, 175:
Lick en pap-pot met twee oortgies
Hadd' jck d'iene en d'aere hangt
In men groene sy eplangt.
Brederoo, Moortje, vs. 184; Hooft, Verl. Soon, 12; in het Deensch saette sig
ved ens grönne side (Nyrop, 112): hd. die grime Seite.

736. Grof geschut; zie no. 663.
737. Het grondsop is voor de goddeloozen.
Deze zegswijze wordt in scherts gebezigd, wanneer een der gasten het laatste
van eene flesch wordt ingeschonken ; soms met het toevoegsel maar de vromen
drinken het uit. Ze is ontleend aan Psalm 75, 9: Alle godtloose der aerden sullen
sijne droesemen (t .w . eens bekers) uytsuygende drincken . Ten bewijze, dat deze
zegswijze inderdaad ontleend is aan dit psalmvers, diene, dat bij dat vers in den
Bijbel van Deux Aes (anno 1562) de kantteekening geplaatst is „Dat is, Hy
deylt eenen yegelicken zijn mate toe, dat, hy lijde, doch het grondsop blijft den
Godloosen. 2 ) Vgl. Gew. Weuw. I, 10: 't Uytschot en grondtop is altyd voor de
godloozen. In Groningen zegt men t' Overschot is veur de goddeloozen (Molema,
521 a) ; in het hd. die Gottlosen bekommen die Neige ; dem Gottlosen der Rest;
die Neige ist für die Frommen ; eng . the dregs are for the wicked ; fri. it grounsop
of it oersko t is for de godloazen ; fr. le fond (est) pour le bon 3 ) ; oostfri. de Godlose
kriggt de Barm (Eckart, 169) ; de rest is för de godlosen (Dirksen I, 79) . Zie Ndl.
Wdb. V, 1019; De Cock 1 , 125.
:

1) Zie J. v. Ginneken in Leuv. Bijdr. X, 84: Groen staat in het midden tusschen
het rustige. blauw en het opwekkende geel, het duidt dus op vreugde en vrede; in de
noot is aangehaald Wackernagel, Kleine Schriften, I, 205: Grün in der Blumensprache
des Mittelalters bezeichnete den frOhlichen Anfang der Liebe und den Freudenbeginn.
Es war die Farbe der Freude überhaupt.
2) Vgl. Bijb. Wdb. 1, 121: De drinkbeker is in de H. S. en bij de oostersche dichters een zeer gewoon zinnebeeld van iemands lot en de bedeeling der Voorzienigheid.
Jehova is volgens de eerste de groote huisvader, die een beker in de hand houdt, uit
welken hij zoowel andere volkeren als Israël laat drinken en het heldere vocht den brave,
het troebele den goddelooze te drinken geeft.
3) Zie over dit fransche gezegde K. Mullenhoff : die Natur im Volksmunde, 32.
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738. Groot zijn met iemand,
d .w .z . innig bevriend zijn met iemand . In het mnl . beteekende groot meermalen:
aanzienlijk, eene voorname plaats bekleedende en komt ook groot met Benen,
in aanzien bij iemand, invloed hebben bij iemand reeds voor. Zie het Mnl. Wdb.
II , 2180 ; Ndl . Wdb . V , 1056 en vgl. de uitdr. groote (of dikke) vrienden zijn (no.
426) ; eng. to be great witti a p. ; fri. great mei immen wêze .

739. Grootscheeps(ch).
Dit wil eigenlijk zeggen naar de wijze of naar het gebruik van een groot
schip of van groote schepen, t.w. met praal, met statie, en vervolgens deftig,
statig, zwierig. Op syn groot scheeps komt in de 17de eeuw voor bij Coster, 11,
vs. 50, en Winschooten, 224: Dat is op sijn groot scheeps; dat is, den gebraaden
haan speelen. Zie Ndl. Wdb. V, 1134; Harreb. II, 250 b; fri. heechskeepsk naast

greatskips, greatskeeps.

740. Naar de haaien gaan of zijn.
d.w.z. te gronde gaan, onherroepelijk verloren zijn, dood zijn (zie o.a. Nkr.
II , 17 Mei p. 3; VI, 16 Nov. p. 2; Kmz. 27) of naar de pieren gaan, zooals de
Vlamingen zeggen (ook in Twee W. B. 95), naar kapitein Jas gaan (Indie; Harreb.
I , 357 ; Ndl. Wdb . V II , 228) . Oorspr. van een over boord gevallen of gezetten
matroos gezegd ; vgl. het eng. to go to the dogs; hd. vor die Hunde, die Hühner
gehen en de synonieme uitdr. naar den kelder gaan of kelderen (in Nkr. VIII, 31
Jan. p. 2), noa beppe's kelder - ( Molema, 29), naar grootje -, zijn ouwe moer -,
ad patres gaan; naar de pieltjes of pieleendjes (Harreb. III, CXLVI); naar de
knoppen, klooten, kwaartjes, vaantjes zijn (Rutten, 115 b ; Antw. Idiot. 680 ; 671;
,

-

730 ; 1308) ; naar den dieperik gaan ; naar den kabeljauw zijn ; naar den kabeljauwkelder trekken (= verdrinken; Waasch Idiot. 173 .b ; 318 a; Ndl. Wdb . VII, 806);,
naar de kiele zijn (Landl. 6 ; S . en S. 6) ; naar 't pierenland, bij Peerken den dood
zijn 1 ), naar 't Pierengeland gaan ('t Daghet XII, 142 ; Tuerlinckx, 500) ; in 'i
pirkesland gán (Woeste, 200 a) ; na de bómkes g&n (Korrespblátt XXIII, 33)
Vgl. no. 741.

741. Voor de haaien zijn,
eigenlijk tot een prooi voor de haaien zijn, en vandaar onherroepelijk verloren;
Harreb. I, 265; Nkr. VI, 11 Mei p. 2; Het Volk, 14 Juli 1913, p. 6, k. 3; fri.
hy is for de haijen . Vgl . voor de poes ; voor de pielekes (= kuikens of jonge eenden)
zijn (Opprel, 77 a; Molema, 322 b; Gunnink, 95; Van Weel, 131 ; Woeste, 198 a;

Ten Doornk. Koolm. II, 717 b) ; bij de mieren zijn (C. Wildsch. VI, 98) ; voor de
pieren zijn (Harreb . II , 180 b) ; eng . to be cast at the cocks.

742. Aan den haak slaan (krijgen of pikken) ,
d .w .z . aanpakken , veroveren ; vooral in de beteekenis van een meisje of een
vrijer machtig worden om -er mee uit te gaan of er mee te trouwen; een beeld
ontleend aan de vischvangst. Zie Slop, 237: Gemeen beulswerk.... als je niks
anders hebt, sla je dat ook aan den haak; Dievenp. 131: Toch zag z'n moeder
kans nog wettelijk 'n man aan den haak te slaan; Slop, 212: Maar wat 'n meid,
zoo kant, zoo rank, als-ie 'es moeite deed, t'eens probeerde ze aan de haak te
krijgen; Kalv. I, 136: De Mof heeft de nicht van den patroon aan den haak gepikt;
II , 24: Maar wacht, als ik 'm aan de haak heb.... als ik maar eens met 'm getrouwd ben, — dan zal ik 't hem doen bezuren. -- •Vandaar ook den haak in
de keel krijgen of hebben ; aan den haak geraken (of zijn), door een meisje bekoord
of „gevangen" zijn Harreb . I, 265. In Zuidndl. dialect beteekent den haak in
de keel hebben of krijgen, rouwkoop hebben of krijgen, spijt gevoelen over eene
-

1) De Cock, Volksgeneeskunde in Vlaanderen, bl. 337.
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onderneming die kwalijk uitvalt, in een spijtigen toestand zijn (Antw. Idiot.
519 ; 1731; Waasch Idiot. 270), maar komt ook voor in de het. van ergens toe
verleid zijn (Schuerm . Bijv. 108) . Vgl. hd . einen sich anhákeln ; fr. accrocher
qqn. Zie no. 82.

743. In den haak zijn.
Onder den haak moet men hier verstaan den winkelhaak, dien de timmerman gebruikt voor het uitzetten of afschrijven van een rechten hoek . Zoo kreeg
„in den haak" de beteekenis van rechthoekig, haaksch, en vandaar figuurlijk:
in orde, zooals het behoort, veelal met de ontkenning : niet in den haak zijn.
Vgl. Plantijn: Geslichtet op den winckelhaeck, mis en reigle, compassé
et ordonné; normatus, moderatus; Winschooten, 364: Een winkelhaak, de haak,
daar men de winkels meede meet : hoe verre sij regthoekig sijn, of niet : want soo
de winkels niet regthoekig sijn, soo leid men; het is buiten den haak: het welk
oneigendlijk genoomen, het en gaat niet soo als het behoord : het is buiten de
kerf; A . Pels, Gebruik en Misbruik des Tooneels : Zo dat ze (sommige tooneelspelen) ,
al zijn ze juist niet in de winkelhaek, daar door den Hoorderen aanbrengen groot
vermaek; Sweerts, Koddige en Ernstige Opschriften, III, .in de voorrede (anno
1709) : Loopt'er somtyts iets onder, dat niet wel in 't winkelhaakje staat, dat
is niet zyne, maer des makers schuit. Sewel, 306: Dat is in den haak gewerkt, that is made according to the nules of art.; Halma, 199; enz. Hiermede
is te vergelijken het westvlaamsche uit de zwee zijn (uit den haak zijn l), en buiten
zwee zijn (uit zijn behoorlijken stand zijn, b.v. iemand die dronken- is; ook buiten
bereik zijn, Loquela 1889, 40); Waasch Idiot. 408: loef, haak, pas; in zijn loef
zijn, tevreden zijn; uit zijn loef zijn, ongesteld, droevig zijn; iemand uit zijn
loef slagen, uit zijn lood. Ook in Zuid-Nederland kent men de uitdr. in zijnen
haak zijn, in den haak staan, hangen of zijn, d.i. in orde zijn, dat meestal gezegd

wordt van de gezondheid, van het verstand of van het gemoed (De Bo, 398;
Antw. Idiot. 519; Teirl. II, 6; Waasch Idiot. 270 b; Schuermans, Bijv. 92 a
op gehot); uit den haak zijn, dronken zijn; uit den haak klappen, onlogisch rede-

neeren (Teirl. II, 6 ). Hier schijnt men evenwel aan een andere bet. van haak
te moeten denken, t .w. aan die van duim van een deur, hengsel, harre ; vgl. 17de
eeuw : uit der harre, de harren zijn , ontsteld, in de war zijn ; eng. out of harre (Ndl.
Wdb . V, 2148) ; het hd . aus dem Haken - , in seinera Haken sein ; in seinen Haken
kommen, voor : uit -, in het gelid raken, en het eng . off the hooks of out of s quares,
ontzet, verstoord, verward. Zie Winschooten, 205 ; Tuinman I, 8 ; 342 ; Harreb.
I, 265 a; C. Wildsch. V, 71; het Ndl. Wdb. V, 1356 en 1358 en vgl. nog uit het
lood en de hd. uitdr. die Sache ist im Lote (dial. im Blei); fr. une personne com passée. In Groningen zegt men : 't is in de es (vgl. no . 555 ; Boere-Krakeel 251:
in essen zijn ; fri .: de saek is yn 'e es) ; in Drente : 't* is in de lisse (lus) ; in Twente:
t'is in de rige (rij) ; fri. yn 'e heak, in orde; ut 'e heak, niet recht gezond; Antw.

1) Een zwee is een rechthoekte winkelhaak; die hoek is in zwee niet, ír. n'est pas
d'équerre; zie De Bo, 1449 a en 1028 b: „een weefgetouw slage zetten", een getouw
in den haak stellen, zoodanig, dat elk deel juist op zijne plaats zij, om zonder stoornis
te kunnen weven; Schuermans, 179 a en Joz. Jacobs, De verouderde woorden bij
Kiliaen, 177.
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Idiot. 2240: in de klink zijn, in orde, in regel. Vandaar ook een bijw. haaks in de
uitdr. zich haaks houden, zich goed houden (o.a. in Zandstr. 102; Landt. 9 1 ).

744. Haken en oogen .
Hieronder verstaat men allerlei moeilijkheden ; eig . zaken, die gemakkelijk
aan elkander vast haken en moeielijk te ontwarren, los te maken zijn; vandaar
bij overdracht aangelegenheden, waardoor men met elkaar in moeilijkheid geraakt. In de 17de eeuw komt in dezen zin de zegswijze voor bij Winschooten,
74: Het sijn Haaken en Oogen: dat is, een verwarde saak. Dicht bij deze bet.
staat het thans nog Zuidnederlandsche : de wereld hangt aaneen (is vol) met haken
en oogen, d.i. de wereld is vol twist en tweedracht (Waasch Idiot. 270) . Vgl.
ook De Bo, 781 a: In haken en oogen liggen, met iemand in geschil zijn; Claes,
95: Dat zal nog veel haken en oogen inhebben eer het effen is. Zie Halma, 199: 't
Zijn haaken en oogen , 't Is eene verwarde zaak: gij zoekt niet als
haaken en o o g e n, vous ne cherchez qu'à chicaner ; H arreb . I, 265 a; Ndl.
Wdb. X, 2284; M. de Br. 86: Dat gaf allerlei haken en oogen soms. — Haken
en oogen zetten, kwaad bloed zetten in Haagsche Post, 2 Oct. 1920 p. k. 3 : Door
zijn toedoen werd C . eerst ridder, daarna officier, ten slotte ridder-grootkruis
van het Legioen van Eer. Dat zette haken en oogen en vooral in de kringen der
maagdelijke knoopsgaten . In het hd . zegt men : das Ding hat einen Haken (oder
eine Nase) en kent men een adj. hc klich, bedenklich, miszlich. Te vergelijken
is 't Heeft triangels aan, er is veel last aan verbonden (Waasch Idiot . 662) .

745. Aan den haal gaan,
d .w .z . aan of op den loop gaan ; het op een loopen zetten, op de vlucht slaan.
Het znw. haal behoort bij het wkw. halen, dat intr. opgevat de beteekenis heeft
van : hard loopen. Vgl. trekken- en de gewestelijke uitdr. in iets geen haal hebben,
geen trek hebben in iets . In de 18de eeuw komt de zegswijze het eerst voor ; zie
Ndl. Wdb. V, 1371; fri. op 'e hael gean; Gunnink, 95: optflgón.

746. Stappen als een haan van een stooter,
d .w .z . trotsch en fier stappen ; ei; . zoo fier als een haan van koek of een stuk
kinderspeelgoed, dat een stooter (12 1 /2 ct .) kost . De zegswijze is opgeteekend
uit de geschriften der 18de eeuw ; vgl. W. Leevend V, 209: Toen keek hy zo fier,
als een Haan van een stooter, of een Prins van Biesjesdeeg; Abr. Bl. I, 135:
De twaalfjarige Knaap gaat daar trotsch, als een haan van een stooter, over de
straat ; Harreb . 1, 266: Hij loopt (of kraait) als een haan van een' stooter ; Nkr.
III, 1 Mei p . 6 : Dus ging hij als een stootersch' haan op naar de Deputaten;
De Arbeid, 9 Oct. 1915, p. 4, k .1: In de dagen van succes en victorie konden wij
Duys dan ook bij elke gelegenheid als een , ,haan van een stoter" zien stappen.
In het fri.: stappe as in stoaterske hoanne op in hjitte plaet (op een heete plaat);
in Twente : hee tred as nen dreestuuvers hanen; Bergsma, 21: zoo dapper as 'n
stoters haon; Eckart, 507: he strüvt sich as 'n dubbeltjes Kluckhenne; 199: hê

sleit hinnut as 'n Honnigkók'npiird; Jahrb. 38, 159: hee strovet sick asse'n kiiater1) In Zuid-Nederland beteekent haaksch , dwars, wederstrevend, eig. met haken
voorzien (Antw. Idiot. 520) .
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hane; hij heeft moed als een scooters paardje (Harreb. II, 310); Molema, 167:
stappen as 'n koater in de m.órgendou ; zij liep zoo trotsch als een doffer (in M. de
Br. 35) ; loopen als een paard van een' daalder (Harreb. I, 112) ; Wander IV,
879: er stolzirt wie ein Hahn vor einem Kindchen; oostfri. hi stapt ás en haan fuar
en Dóótjen. Op Goerée en Overflakkee : Hij heeft een presentie als een bok van een
daalder, hij zet een hooge borst op.

747. Den gebraden haan uithangen

(of - spelen),

d .w .z . grof geld verteren , brassen . In de 17de eeuw leest men bij W inschooten ,
180: deese lui speelen lustig den gebraden haan, d.i. gaan prachtig, overdadig gekleed. Ook in den zin van bluffen, geuren was de zegswijze eertijds bekend; zie
Gew. Weuw. II, 7; Spaan 34; Sewel, 307; Van Effen, Spect. VII, 230; Halma,
200: De gebraaden haan speelen in een gezelschap, faire le coq,
ou le maître dans une compagnie ; V. Janus 22 ; III, 11. In denze)fden zin gebruikte
men vroeger ook den (dubbelen) haan maken, scheren , spelen (fr . faire le co q)
en den dubbelen, den breeden haan spelen in dien van royaal leven. Hieruit blijkt,
dat het wkw . uithangen moet worden opgevat in den zin van zich aanstellen
als en dus niet voor de verklaring aan een uithangbord kan worden gedacht.
Wellicht mogen we in deze uitdrukking eene herinnering zien aan een oud sprookje, waarin verteld wordt van een gebraden haan, die zich zeer aanmatigend
en overmoedig gedraagt. Zie voor deze gissing Noord en Zuid, XXIII, 273, waar
zulk een sprookje is medegedeeld, en verder het Ndl. Wdb. V, 1385 ; III, 1175.
In Driem. Bl. XVII, 101 wordt gedacht aan den haan, dien men na den korenoogst bij het naar huis gaan medevoerde op een hooge met aren en bloemen versierde stang en daarna braadde en opat. In het fri.: de brette hoanne spylje, een

hoogen toon aanslaan. Synoniem is het Noord- en Zuidnederlandsche de breeveertien spelen, - uithangen, - laten waaien (zie no. 349); in Zuid-Nederland
ook den bonten Pier scheren (Volksk. XIII, 163); pannetje-vet spelen.

748. Zijn haan kraait (of is) koning,
d.w.z. hij is de baas; de uitdr is ontleend aan een hanenwedsirijd, waarin zijn
haan als overwinnaar is te voorschijn getreden ; vandaar : hij heeft zijne zaak
doen triomfeeren, hij is de baas . Ook zeide men in de 17de eeuw : zijn haan kraait
boven (zie het Ndl. Wdb. V, 1385 en III, 885), en zijn haan is koning, waarvan
Sartorius I, 3, 50, zegt „nostrates a gallis inter se de victoria certantibus metaphoram sumunt". 1 ) Vgl. ook Sewel, 416: Haar haan kraait koning (zy
heeft de broek aan), she veears the breeches; Halma, 200: Zijn haan is koning,
il dame le pion à tous les autres; in het Friesch: syn hoanne moat kening kratje;
fr. il chante victoire; eng. to cry cock; vgl. hd. zu früh krc hen .

749. Daar zal geen haan naar kraaien,
d .w .z . daar zal niemand de aandacht aan schenken ; zich , ,druk" over maken;
gewag van maken; het zal nooit aan den dag komen. De uitdrukking dateert
uit de 17de eeuw. We lezen haar o.a. bij Vondel, Joseph in Dothan, vs. 1259;

1) Over de hanengevechten hier te lande kan men raadplegen Ter Gouw, de Volksvermaken , 357-359.
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in de Gew. Weuw. II , 25; III , 29 en later in Van Effen's Spect. IV, 159; Sewel,
416 ; enz . Ook in het nhd . is zij bekend : es kráht kein Hahn danach naast danach
wird weder Hund noch Katze kriihn ; da kráht kein Katze nach (Borchardt , 194) ;
in het nd .: doa kreit nich Hund or H&n na (Reuter, 50) ; in het oostfri.: dar kreit
gin henn of hdn na (Dirksen I, 35); in het Friesch: der kraeit gjin hoanne nei.
In Zuid-Nederland : daar zal hen noch haan over kraaien (Jool, 42 ; Antw . Idiot.
560; Waasch Idiot. 271 a); der en zal geenen haan achter (of over) kraaien (Teirl.
II , 14) ; ook in Noordndl. dan kraait er geen hen of haan meer naar (in B . B . 78);
in N . -Brab . daar zal niet één haan naar kraaien (Ons Volksleven VIII , 227) . Door
Tuinman I, 242 ; Laurillard, 51 en Zeeman 256-257 wordt de oorspr. dezer
zegswijze gezocht in het bekende verhaal van Petrus' verloochening van Jezus
(Matth. 26 : 75 en Luc. 22 : 60, 61), doch ten onrechte, daar Jezus bedoelde
dat Petrus vóór het kraaien van den haan, d.i. voor het aanbreken van de morgen,
Hem driemaal zou hebben verloochend. De Vries, Taalk. Bijdr. II, 43 meent,
dat men den oorsprong moet zoeken in het volksgeloof, dat de haan den moordenaar aankraaide, van wiens aanslag hij getuige was geweest. „Wanneer dan
eene misdaad in alle stilte gepleegd was en men rekende dat zij geheim zou blijven,
zeide men daar zal geen haan naar kraaien . " 1)

750. Den rooden haan in iets steken,
d .w .z . den brand in iets (een huis, een dak, eene plaats) steken . Bij ons luidde
zij vroeger (15de eeuw) : den rooden haan over iemands huis laten vliegen of laten

gaan ; een of den haan met den rooden kam laten vliegen (Ndl . Wdb . VII , 1047) ;
later ook den rooden haan ontsteken, laten kraaien of door 't dak jagen; en thans
nog den rooden haan uitsteken of uit iets, ergens uit steken, op 't dak zetten. Friedr.
Kluge heeft eene zeer aannemelijke verklaring van deze uitdrukking gegeven
in zijne studie over de dieventaal (Gaunersprache, Rotwelsch) , waarin hij haar
in verband brengt met de teekens die „Mordbrenner" op huizen, kerken of
kruisen aanbrachten om te kennen te geven, dat aldaar brand zou moeten worden
gesticht. „Mehrere gute Quellenzeugnisse verweisen nâmlich die zuerst bei
Hans Sachs belegte Redensart unter die Mordbrenner, unter denen es wie unter
Bettlern und Dieben schon im sechzehnten Jahrhundert eine besondere Zeichenschrift gab, die man neuerdings als Gaunerzinken bezeichnet. Eines derselben
faszt man nun als Hahn auf, der Brandstiftung bedeutet, wahrend der „rote"
Hahn in unsrer Redensart wohl auf den Rotel (rood krijt) hindeutet, womit
die Gaunerzinken gern an Kirchen und Straszenecken oder einsamen Kreuzen
angebracht wurden" 2 ) Zie andere pogingen ter verklaring bij K. Müllenhoff,
die Natur im Volksmunde, 48 en in Taal en Letteren IV, 110 ; 273 ; vgl. ook het
Ndl. Wdb. V, 1387; Stallaert I, 547 a; Ons Volksleven V, 194; Nkr. VII, 26
Juli, p . 2 : Een huis zonder achterdeur is gevaarlijk als de roode haan er in kraait
(fig. voor 't socialisme) ; V , 17 Oct . , p . 3 : En in de Hofstad kraaide (op den
rooden Dinsdag) de roode haan ; W inschooten , 75 , die den rooden haan verklaart
.

Zie ook Gids, 1895 (3) , bi. 53.
Zie F. Kluge, Zeilschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachuereins, XVI, sp.
8; Ro twelsch , Quellen und Wortschatz der Gaunersprache, t, 96---105; ook UnserDeulsch ,
1)

2)

76; Gunther, 99.
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als „een brandend Lont", waarin hij door Sewel en Halma gevolgd wordt. Vgl.
Nkr. IX , 9 Januari p . 2 : Alleen dien stal kon ik nog vernielen ; daar heb ik den
rooden haan in laten kraaien ; V. v. d. D . 62 : Ik weet nog van 'n boer, die ons

niet in z'n hooiberg wou laten slapen. „Dan gaat de rooie haan d'r op", zei
de Dalles met z'n raarste oogen; Handelsblad, 2 Maart 1915 (avondbl .) p . 6,
k. 2: Wij hebben over het gedrag van sommige rijke Belgen, die hier een gemakkelijk onderkomen hebben gevonden en den gebraden haan uithangen, terwijl
in hun ongelukkig land de roode haan kraait, in een Hollandsch blad niet willen
beschrijven; Joos, 77; Waasch Idiot. 271; Antw. Idiot. 1734; Wander II, 269:
jem. eiven roten Hahn aufs Dach setzen (oder fliegen lassen) en Eckart, 182: 'n
rS (d) n Hoan up 't Dack sett'n; fri. de reade hoanne op it hus sette; eng. the red
cock will crow in his house ; there is a cock, daar is brand . Vondel gebruikt als
synoniem van den rooden haan ontsteken ook roode paarden zadelen 1 ) .

751. Haantje de voorste
of zooals men in Zuid-Nederland zegt een haantje vooruit, een Jan boven Jan
(Joos, 76 ; Teirl. 203 en Schuermans, 170) of in de 17de eeuw Govert in 't voorste
is onder de jongens de voorganger en aanvoerder bij vechterijen en kwajongensstreken. Haan beteekent hier eig. de voornaamste, de beste, de eerste, de baas,
de meester; vgl. in Zuid-Nederland de haan van 't kot zijn. In de 18de eeuw komt
deze benaming voor in Van Effen's Spect. VI, 229. Vgl. evenwel ook Pers, 719 a:
Imbize, die 't haentjen alleene was. In het Boere-Krakeel, 8: Haantje bv de
voorste zijn; Sewel, 307: Hy is het haantje van de buurt (het katje
van de baan ), he is the cock of the parish . Vgl . verder het katje van de baan (zie
Ndl. Wdb. VII, 1784), Pietje de voorste (fri. pytsje-de foarste); de eng. uitdr.
to be the cock of the walk (or of the parish ), the dominant person ; Ndl. Wdb . V,

1390.

752. Rood als een kalkoensche haan,
d.w.z. zeer rood, van toorn of van schaamte; eigenlijk zoo rood als de kam en
de lellen van een kalkoenschen haan, wanneer hij kwaad wordt ; Harreb . I , 267;
Ndl. Wdb. VII, 1002. In de 17de eeuw was 't kalkoensche haentjen de bijnaam
van den steeds bulderenden predikant Triglandt . In Zuid-Nederland zegt men:
zoo rood gelijk een haan ; fr. rouge comme un coq (Schuermans, 170) of rood als
een kalkoen, als een gekamde (kwade) haan (,Toos, 27). Vgl. ook hd.: rot, zornig
wie ein. Zinshahn ; oostfri . so rod as 'n puter (Ten Doornk . Koolm . II , 780) ; hd.

puterrot; eng. as red as a turkey-cock.

753. Wilde haren.
Hieronder verstaat men „jeugdige dartelheden en overmoedigheden, onbezonnenheden en onbesuisde streken" . Vroeger zeide men ook : (een) wild haar
in den neus hebben, een losbol zijn (zie Sart. I, 2, 23) en thans dialectisch 'n wild
hoar in nek hebben (Molema, 159 a) ; fri. in wyld hier yn 'e nekke ha . Misschien
-

1) Vgl. Vondel, VII, 647; Het bootsvolck voert de vlagh en wimpel, zwaeit de
zwaerden, rolt tonnen buskruit voort of zadelt roode paerden, ontsteeckt den rooden
teaen; vgl. Ndl. Wdb. XIII, 1309.
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moeten we denken aan wild groeiend haar, dat iemand in den neus prikkelt,
jeukt, waardoor hij ongeduldig, of krieuwelig, kittelig, wild wordt; vgl. echter
ook no . 755. Bij overdracht wordt dan wild haar of wilde haren genomen voor
dartelheden, overmoedigheden. Zie het Ndl. Wdb. V, 1406 ; 1400 ; Sewel, 305:
Hy heeft een wild hair in de neus, he is a hairbrain'dfellow, he is like
to run into debauchery; Halma, 201: Een wild hair in den neus hebben,
los en ongebonden zijn ; Tuinman I , 34 ; Harreb . I , 269: Hij heeft zijn wild haar
verloren.

754. Op een haar,
d .w .z . zoodat het niet de breedte van een haar scheelt, verschilt ; zoodat er niet
de breedte van een haar aan ontbreekt ; zeer nauwkeurig, tot in de geringste
bijzonderheden ; ook in Zuidndl. (o .a. Teirl . II, 6) ; 17de eeuw op een trip (Vondel); fri. op in hier óf; hd. auf ein Haar; eng. to a hair. Vgl. op een prik. In zeer
vele verbindingen treft men een haar aan in den zin van iets zeer gerings, en geen
haar (hd. hein Haar) in dien van geen zier, geen lor, volstrekt niets; vgl. lat.
eili facere, geringschatten 1 ). Ook in de middeleeuwen niet een haer (vgl. lat.
nihil uit ne hilum, geen haar); eveneens in het mhd. nipt ein har; zie Mnl. Wdb.
III , 11---12 ; De Jager, Latere Versch. 129; Erasmus, CLXX; Antw. Idiot. 521;
Waasch Idiot. 271; Teirl. II, 6. Vandaar ook de ironische uitdr. „ik acht er
hem geen haar (d.i. niets) te goed toe", ik reken hem daartoe wel in staat (zie
Sewel, 305).

755 . Gekruld haar, gekrulde zinnen,
(1 .w .z . iemand die gekruld haar heeft, is wispelturig : „men meende dat kroes
of gekrult hair een teken was van een hoofdigen en oploopenden inborst" (Tuinman I, 34). Vgl. voor dit volksgeloof Barth. 88 a: Ist dat die haren seer cruust
ende dicke lijn ende haestelicken wassen, beteykent hette des hoofts ende veel
hurnoren 2 ) . Bij. (rampen , 57 : kruys haer, kruyse sinnen ; bij Idinau, 159:
Ghekronekelt hayr, ghekronckelde sinnen;
Dat siet men in gheesten, van vreetden Naere,
Die onghestapelde dinghen beminnen
Noch licht en verschieten van quade maere.
Prijst grijs van sinnen, en jonek van iaere.
Vgl. het hd. krauses Haar, krauser Sinn ; Krauskopf Brauskopf ; de. kruset Haar,
kruset Sind ; eng . cucrled heads are hasty ; in Groningen : kroes hoar, kroeze zinnen
(Molema, 228 b) ; in het Friesch : krolle hieren, krolle sinnen ; oostfri . kruse Har
un kruse Sinn, spitze Nuis un spitzet Kinn, der sitt de Deifel drêmal in (Eckart,
177 ; Dirksen I , 39) ; in Zuid-Nederland : krulhaar, dul haar (Joos, 149) ; gekrolde
haren , gekrolde zinnen (Antw . Idiot . 1704) ; lang haer, lange zinnen (in Kluchtspel, III, 8) ; zie De Cock 2 , 32; Volkskunde XXIII, 195; Harreb. I, 268; 270:
Vrouwen niet gekruld haar hebben wormen in het hoofd (17de eeuw) ; Wander
II, 220.
Otto, 279.
Mnl. Wdb. 111, 2183. Vgl. het 17de-eeuwsche kroes, opvliegend, en krul,
stout, fier, trotsch; zie Lat. Versch. 272.
1)
2)
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756. Haar op de tanden hebben.
Men zegt van iemand, die goed van zich af durft spreken, zich flink met
woorden weet te weren, onversaagd, onvervaard is, dat hij of zij haar op de tanden
heeft. Vgl. ook in het nhd. Haare auf den Záhnen haben; in het nd. hár oppen
tenen ha^n; ook hár up de kusen han of hebben (Dirksen I, 39) ; in Meiderich:
hor upp denn Tand hewwe ; westph .: dai het har am bard (oppen tenen) ; in het
fri .: hier op 'e tosken ha ; in het gron . hoar om de koezen hebben (Mo lema, 159 a) .
In Zuid-Nederland is de uitdr. eveneens algemeen bekend ; zie Schuermans,
171 a; De Bo, 1132 a; Waasch Idiot. 271 b; Antw. Idiot. 521 en Claes, 79; bij
Teirl. I, 91: Een wijf met een baard, een sterke vrouw, die niet gauw vervaard
is, die haar op de tanden heeft. In Limburg kent men ook „hij heeft haken op
de tanden" (Onze Volkstaal II, 219), dat men in eigenlijken zin van paarden
zegt, die scherpe, spitse verhevenheden op de kiezen hebben, welke door onregelmatige afwrijving zijn ontstaan, terwijl in het nhd. geheel in denzelfden zin
gezegd wordt Haare auf der Zunge haben (dit ook in Zuid-Limb . (Jongeneel 90)
en bij Brederoo II, 283, 1195?). Opmerkelijk is de soortgelijke beeldspraak
in het Grieksch 2 tov ,d, harig hart voor : manmoedig hart, en Âaóia ço » v,
ruig gemoed voor: dapper gemoed. Van al de verklaringen welke van deze uitdrukking zijn gegeven, komt me die van Schrader, Wunderg. 129 nog als de aannemelijkste voor. Deze zegt namelijk „Da man in der Fülle der Haare Kraft
und Mannheit sieht, so teilt man in absichtlicher, bewuszter Uebertreibung
selbst solchen menschlichen Gliedern Haare zu, welche diese gar nicht haben,
nicht haben kónnen." I) Voor andere, minder waarschijnlijke, verklaringen zie
Noord en Zuid XVIII, 9-15 ; Ndl. Wdb. V, 1406-1407 2 ) ; fr. avoir du poil (au
coeur) .

757. Elkander in het haar zitten of vliegen,
d.w.z. plukharen (in Zuid-Nederl. ook haarkepluk doen), vechten, krakeelen,
twisten, zoowel in eigenlijken als in overdrachtelijken zin; ook (elkander) bij
het haar hebben (Rusting 49) ; 17de eeuw : met iemand in het haar liggen (Pers,
26 a; 109 a). Zie Tuinman I, 282: Zy zitten malkanderen in 't hair, dat zegt men
van twee, die een krabbelvuistje leggen en malkanderen by den kop krijgen;
Sewel, 305: Malkanderen in 't Naair zitten, to fall together by the Bars,
to fight or quarrel; vgl. lat. involare alicui in capillum; het mnl. haerropen,
haerplocken, enen dat haer kernmen; het 17de-eeuwsche haarreepen en de uitdr.
elkander in den baard zitten ; elkander in den kam zitten (eig . van kemphanen) ;
fri .: immen yn 't hier (of yn 't bird) sitte en immen nei 't hier f iele ; in Twente:
mekaar in 'n toef (of in 'n kam) zitten. Voor Zuid -Nederland vgl. Antw. Idiot.
2225: malkander in 't haar .zitten, met elkander twisten ; 614: iemand naar zijnen
kam rijden, hem heftig bekijven ; iemand in zijnen kam vliegen, hem in gramschap
toevliegen . In liet hd . zegt men eveneens : einander in die Haare gera ten ; sic liegen
sich in den Haaren; fr. se prendre aux cheveux, aux crins.
1) Vgl. ook Paul, Wtb. 228: Haare auf den Zahnen haben. d.h. einen Bart, als
Zeichen m nnlichen Mutes; Wander II, 220: Naare auf den Zc hnen, Stacheln auf der
Zunge, Spiesse im Herzen.
2) Opmerking verdient eene plaats uit de Veelderh. Geneuchlijcke Dichten (ed.
Lettk.), bl. 189, waar van flauw, krachteloos bier gezegd wordt: het en heelt niet een
haerken op zijnen kam.

295

758. Pijn in het haar (of haarpijn) hebben,
d .w .z . de naweeën van een roes ondervinden , het onaangename gevoel ondervinden, dat men heeft den dag na een roes, haarpijn hebben, of zooals men in
Oost-Vlaanderen en Antwerpen ook zegt : schaliedekkers hebben „omdat het hoofd
in zulke omstandigheden fel klopt" (Schuermans, 572 a); met de schaliedekkers
liggen of zitten (Waasch Idiot. 568). Vgl. ook de kelderkoorts hebben 1 ) en Smetius,
158: De wijn sit hem noch onder het haer, de eo qui nondum edormivit vinum;
Van Effen, Spect. IV, 158: Wy bedanken u myn Heer voor uw beleeftheid en
hebben ons genoegen van de wyn,.... we wenschen je goede nacht, en geen
pyn in 't haar; Nkr. II, 20 Dec. p. 5: Medicijn heeft de Heer er voor gebrouwen,
evenwel t'is jammer, maar je krijgt er pijn van in je haar. In 't fr. avoir mal
aux cheveux ; fri. pine yn t hier habbe. In Zuid-Nederland is de uitdr. eveneens
bekend ; vgl. Teirl. II, 6 : pijn in zijn hoar hebben, pijn in het hoofd hebben,
's anderen daags na een drankpartijtje ; Claes, 79 ; bij Harreb . I , 269: Hij heeft
het in de haren of in de kruin, ook wel: Hij heeft pijn in het haar, hij is dronken.

759. Iemand of iets met de haren (ofbij het haar) er bij sleepen,
d .w .z . iemand of iets als met geweld bij iets te pas brengen, waar hij (het) eigenlijk
niets mede te maken heeft; in iets moeien, ergens in mengen, met iets in aanraking of in verband brengen . Reeds in het Grieksch T G v v l ycW gíZuety ; lat.
capillis (-o) trapere. Zie Erasmus, XXXVII en Van Effen's Spect. IV, 85 ; VI,
23 ; XI , 78 . Vgl. het eng. to drag in (by the) head and show lders ; nhd . etwas an
den Haaren herbeiziehen ; nd . mit de Hare bihaln (Eckart, 178) ; fr. tirer qqch
par les cheveux. In Zuid-Nederland zegt men van iets, dat gewrongen is, een
verhaal, dat onwaarschijnlijk is, dat het met 't haar getrokken is (Antw.
Idiot. 1735).
-

760. De haren rijzen (of staan) mij te berge,
d .w .z . ten gevolge van schrik, ontzetting en afgrijzen krijg ik een gevoel alsof

mijne haren zich oprichten; lat. comae horrent; mihi pili inhorruerunt. Ook in
middeleeuwen dat mi alle mine haer upwaert stonden van groten vare (Reyn. 1,
2304) ; al mijn hair staet mi te storme van aen te sien (Reyn . II , 6662) . Vgl. ook
job. 4, 15 : Een Geest : hy dede het hair mijnes vleesches te berge rijsen; Ps.
CXIX , 120 ; Sart . I , 7 , 18 : Phocensium execratio . Vervloeckingh dat een 't haer
op 't hooft rijst ; Vier] . 218: Mijn haer stont mij overeijnde bij maniere van spreken;
Hofwijck, Vs. 430; 1110; Adam in Bali. vs. 1237: Mijn haer rijst overendt ; Lucifer,
vs. 1537: Hoe ryzen al myn haeren! Ndl. Wdb. II, 1866; Teirl. II, 6: Zijn haar
staat rechte ; Wander II , 227: Es stehen (steigen) ihm die Haare zu Berge ; das
ist haarstraubend ; fr. les cheveux lui dressent ; eng . his hair stands on end (or
upright) .

761. Alles (of iets) op haren en snaren zetten (of stellen),
d.w.z. alles in het werk stellen, hemel en aarde bewegen om zijn doel te bereiken;
vooral: de uiterste drang- en dwangmiddelen aanwenden om zijn zin te krijgen.
In het fri. op haren en snaren óf, op het nippertje; by haren en snaren, met de
1) Tijdschrift XX, 65.
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uiterste moeite 1 ). Alles op het spel zetten, alles wagen schijnt wel, volgens
Tuinman I, 149 of 289, de oudste en eerste beteekenis te zijn. De gewone verklaring als zouden we hier moeten denken aan de haren van den strijkstok en
de snaren van een muziekinstrument voldoet niet. Even onwaarschijnlijk is het,
dat we moeten denken aan een vlies, een stuk perkament, dat over haren en.
snaren gespannen wordt als bij een trommel, of ook aan een boog, dien men
spant over een snaar (pees) en dat de uitdr. eig. zou beteekenen: alles spannen,
op het punt van bersten en breken (Nav . V , 206) . Wellicht moeten we haren
als een wkw. opvatten in den zin van bersten (o.a. van de huid), in welke beteekenis het door Plantijn vermeld wordt en thans dialectisch (Twente ; Oostfri.)
nog bekend is (Mnl. Wdb. III, 155; Ndl. Wdb. V, 2203). De friesche uitdr.
op haren en snaren 8f, op het nippertje, wijst ook in die richting. Snaren is er
dan later om het rijm aan toegevoegd ; vgl . voor dit verschijnsel onder lerven en
verven (Boekenoogen, 570) ; hoeren en snoeren (17de eeuw) ; tegen heug en meug;
de motjens en kotjens; hutje en mutje; hot noch tot; bij kris en kras en dergelijke 2 ).
Vgl. voor plaatsen uit de 18de eeuw Ndl. Wdb. V, 1401 en zie verder Handelsblad, II Juli 1913 (avondbl.), p. 1, k. 1; 30 Oct. 1913 (ochtendbl.), p. 6; 7 Nov.
1913 (avondbl. p . 1 , k. 2 ; Amsterdammer , 17 Aug . 1913 , p . 1, k . 3 ; De Arbeid,
23 Nov. 1913, p. 3, k. 3; Het Volk, 21 Jan. 1914, p. 2, k. 1.
),

762. Een haarkloover
is iemand, die een haar klooft, vaneen splijt, doch in figuurlijken zin, iemand,
die beuzelachtige onderscheidingen maakt, nietige verschillen wil opinerken,
een muggezifter, een vitter, een gortenteller, zemelknooper (Sart . II , 10, 93),
azijnzeiker (Antw. Idiot. 1551). Zie Campen, 95: t'Is een recht hayr cloever; Harrebomée III , 210 ;- Ndl. Wdb . V , 1448. In Zuid-Nederland zegt men in denzelfden
zin een haarkliever, haarzifter en haarsplijter; fr. un homme á fendre un cheveu
en quatre; mnd. hárklóver; hd. ein Kummelspalter; Haarklauber, -spalter; eng.
a hair-splitter ; ook in 't Zweedsch en Deensch is het bekend 3 ) .

763. Haarlemmerdijkjes maken,
d.w.z. ruzie, drukte maken, standjes zoeken op straat, zooals dat door de
bewoners van of de wandelaars op den Haarieminerdijk, een straat te Amsterdam,
geschiedt 4 ) ; vgl. Ndl. Wdb. V, 1450; Kmz. 375: Toen zei de agent, ik waarschuw jullie : maak me geen haarlemmerdijkjes.... vooruit! doorloopen. —
Ook komt de uitdr. voor in den zin van grapjes, praatjes verkoopen; vgl. Sjof.
98: Och, ja, praatjes, haarlemmerdijkjes; Lvl. 52: Martin zet 'n stram gezicht,
ten einde 'n welig voorttieren der haarlemmerdijkjes te coupeeren; Nkr. VI,
3 Febr. p. 2: Zeg, verkoopt u nou geen haarlemmerdijkjes; De Ploeg, VII, 144:
1) In Noord en Zuid, IV, 355, wordt uit het Paleis van Justitie van 1 Aug. 1881
aangehaald: „Een man, die voor een slapje alle haren op de snaar zet". Eene niet
.zeer waarschijnlijke verklaring wordt ook gegeven in de Vrije Fries III, 201.
2) Zie De Jager, Frequ. I, 418.
3) Franck-v. Wijk, 223.
4) In de 17de eeuw had de Haarlemmerdijk denzelfden beruchten naam als de
Antwerpsche Lepelstraat en het Haagsche Patmoes, de straat der lichtekooien; zie V.
Moerkerken. bi. 475, vs. 42.
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Bertram is de echte klucht-figuur, een pseudo Italiaansche vicoznte, die met
„Haarlemmerdijkies" gooit; Nkr. IX, 17 Juli p. 2; Nw. School, V, 267; Dukro,
68 ; A . Jodenti . 17 ; Menschenw. 148: Hep ie nie mi main Trien gain hoarlemmerdaikies wille moake? bl. 160; Groot-Nederland, 1914 (Oct.) bi. 458 ; in Kunstl .
129: Maak d'r gain peuterrdijkies.

764. Haarpijn hebben ; zie no . 758.
765. Eigen haard is goud waard,
d .w .z . een eigen tehuis , een eigen woning is veel waard . Dit in vele talen algemeen gebruikt spreekwoord komt in de latere middeleeuwen voor bij Goedthals,
24 : eyghenen heerd is gouts weert ; Prov . Comm . 336: eyghen beert es gout weert,
est quasi qui proprius aure%is ipse focus; Campen, 122; Sart. I, 2, 59: eyghen
haert is gout waert ; Spieghel, 292 ; Idinau, 84:
Men secht ghemeynlijck : Eyghen heerdt
Dats eyghen woonste, en s' huys verlichten,
Midts ruste en veydom, is prijsens weerdt;
Maer eyghen bedde, gaet boven s' goudts ghewichten.
Die vrydom verachten, zijn. der slaven nichten.
Mlat . Est dictum verum privata domus valet aurum (Werner, 27) ; zie verder
Bebel, 453: proprius focus auro • comparandus ; mhd . vil guot ist eigen gemach;
Wander II , 527: eigener Herd ist Goldes wert ; eng . the smoke of a man 's own house
is better than the fire of another ; Ndl. Wdb. V, 1436.

766. Haasvreten,
d.w.z. bang, bevreesd worden, zich terugtrekken, in zijn schulp kruipen, achter-

oet vretten (Twente) ; hazenvleesch hebben ('t Daghet, XII, 125) ; haazehaar hebben
in N. Taalg . XIII 136 ; Harreb. III, CXXII : Hij heeft haas (of hazevleesch)
gegeten, zijne lafhartigheid is er het bewijs van. „De veronderstelling is, dat
men door het eten van haas of hazevleesch eigenschappen van den haas (in dit
geval blooheid, lafhartigheid) in zich opneemt. Zoo zegt men van ongedurige,
woelige knapen, dat zij paardenvleesch gegeten hebben; het paard is, gelijk bekend,
een zeer zenuwachtig dier" (Ndl. Wdb. V, 1492). Het geloof dat men zich door
het eten van een dier zijn eigenschappen kon verwerven is al zeer oud : Achilles
immers at leeuwenmerg. Thans gebruiken op sommige plaatsen in Griekenland
bruid en bruidegom een duif of een haan ; de duif is het symbool der verliefdheid
en de haan dat der mannelijkheid . 1 ) De Franschen zeggen ii a mangé de la biche
blanche van iemand, die altijd in beweging is, ;,par allusion k l'hurneur errante
et vagabonde de la biche" . Zoo zeide men, volgens Harrebomée II, 284, tot
een tragen denker : heb je spek gegeten ? ( vgl. Kluchtspel III, 72) omdat spek zwaar
te verteren is. Thans kent men in West-Vl. nog de uitdr. hij heeft jotjes gegeten
voor hij suft (Dc Bo, 471); in Limb. hij heeft van den vos geëeten, hij is slim ('t
Daghet X , 182 ), syn . van vossenbillen gegeten hebben (Rutten, 268) ; vossemelk
1) Wetenschappelijke Bladen, April 1907, bl. 139.
S TOETI.', Ned . Spreekwoorden, 5e druk .
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gedronken hebben (Antw . Idiot . 1402) ; vossepooten of vossesteerten geiten hebben
(Waasch Idiot. 724); in Antw. hij heeft boonen gegeten voor hij verstaat moeilijk
iets (vgl . no . 308 ; hd . er hat Erbsen gegessen) ; knokkelboonen geiten hebben, alles
afkeuren, lastig en moeilijk zijn (Waasch Idiot. 356) ; in Mecklenburg vraagt
men aan iemand die er verdrietig uitziet : heet Mus' fráten (vgl. Wander III,
546 en onze uitdr. muizenesten in het hoofd hebben), ook kriebelkruid gegeten hebben,
niet stil kunnen zitten ; een stukkie van 't looie beest geëeten hebben, lui zijn (Boekenoogen, 590). In Zuidafrika hy het van koerland (luie trekos) se vleis geëet,
hij is lui (Boshoff, 335 ). Zie nog Borchardt, no . 843: einen Narren an jemand
gefressen haben ; westfaalsch : hei stellet sik, as wenn he von der dullen Suege (Sau)
freaten hádde; ook kent men in het hd. Tollkirschentee getrunken haben, dol
zijn, van Lotje getikt zijn, dat te vergelijken is met kriebelkruid gegeten hebben;
von einem Ochs gegessen haben (dom zijn) ; fr . avoir mangé des oeufs de fourmis.
Misschien mag ook vergeleken worden Sart. I, 3, 86: ick heb Bot gegeten, ende
verstae niet dat scharpsinnigh is; III, 4, 81: hy heeft van een exter gegeten, in
-

futiles, parumque fideliter sibi concredita arcana continentes ; vgl. Wander
II, 485: er hat Heistereier gegessen; 810: hei heft von 'e Hehnernarsch (Hiihnerarsch ; ook Entenarsch, G nsepirzel) gefrete, von jem . der sehr geschw tzig ist;
1212: Katzenmilch getrunken haben, onbetrouwbaar, oneerlijk zijn; he hett Hunensnuten êten, he kann scharp ruken (Eckart, 226).
-

767. Iemand een haberdoedas geven,
d.w.z. een draai om de ooren geven (o.a. Harrebomée I , 273 ; ford. 156 ; Jong.
132) ; ook iemand een labberdoedas (om de ooren) geven (o .a. Lev . B . 6 ; 193) .
„De klanken van dit woord, die aan de Hd . woorden Naben, du en das herinneren,
wettigen het vermoeden, dat het wel, evenals het vroegere haberdas (oorvijg)
mnl. haverdas, ontleend zal zijn aan de taal van den een of anderen „Duitschen
Mof" uit een oud komediestuk" (Ndl. Wdb. V , 1498). In groningen : een abeldoedas ; oostfri. habbedudas (Molema 13 a ; 285 b) ; elders : een appeldoedas, abberdoedas l) ; in Deventer : een abbedudas (Draaijer, 1) ; bij Spaan, 159 en in Willem
Leevend VI, 128: een lababbel (nog in Limburg), een dril krijgen; bl. 33: een
hababbel; in 't fri. een lawibes of lawabbes; elders een lebabber (Jord. 356), opstopper, opneuker of een oplazer 2 ), een klabedder of klabets, ook een vive l'amour
krijgen (Rutten, 113 a; 315 a) . Vgl. hababbel in C. Wildsch. VI, 33 ; oplababbel
in Handelsblad, 24 Sept. 1915 p. 9, k. 2; oplababber in Handelsblad, 31 Dec. 1914
p. 5, k. 1 (avondbl .) ; oplawaai in Nkr. IX, 6 Nov. p . 2 ; een dof in V. v. d. D.

1) Taal en Letteren XI, 263 en 265; KBster Henke, 25.
2) Zie Ndl. Wdb. i. v. opblazen; Tuerlinckx, 562, en Sewel, 120 of Tuinman
I, 192: een blaas-op (fr. soufflet; eng, a blow up, een standje). Andere synoniemen
uit de platte volkstaal zijn een opdonder, opduvel, opbliksem, (op)dobber, opsojemiter,
opmiter, (op)kanjer, opzaniker, opsalamander, opflikker, opmepper(d), opjakker, (op)lawaai, oplawaaier, oplelabfer, opblazer, oplazer, oppetatter, opstopper, opdoffer, oplatafel (vgl . ben je belatafeld = getikt) , opchiffonnière, iemand een opsecretaire geven, dat
hij onder de kast leit te ldtafelen of achter 't bureau leit te schuifkabinetten; iemand een
haverdegortslag geven, dat hij in geen zes dagen karnemelk lust; opnaaien, oppeuter, mep,
klets, pais, hengst, lik, lap, tik, fleer, pomp, kink(ert), saai, okkie, peut, puim, veeg,
vrijzetter; enz.
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48 ; een kink in Gron.. 48; een zeen bij Nierstrasz, 19 : In kazernetaal worden
klappen of schoppen ook met het woord „zeenen" aangeduid, zeker omdat
deze even als hun naamgenooten uit de soep, hard moeten zijn, willen zij in
hun soort goed zijn ; een lel in D . H. L . 13 . Te vergelijken is ook „iemand een
watjekau geven" (Draaijer, 48 ; Speenhoff I, 25) of een katjewou (Noord en Zuid
3, 349) ; Menschenw. 117: 'n Peukie, 'n watje kou; Handelsblad 15 Mei 1921
(0) p. 9, k. 6: No. 3 geeft no. 1 een watjekauw van-wat-ben-je-me; fri. in
(le)watsjekou, waarin men het eng. what you call meent te moeten zien (bij
Langendijk watjekal) ; in Oud-Beierland : een matjekol (Opprel, 71). Zie voor
eene dergelijke vorming het 17de-eeuwsche kauwjyse (stercus), en de volksuitdr.
ergens geen verstaje of verstajem van hebben, d.i. geen begrip hebben van iets.
Volgens De Bo noemt men in West-Vlaanderen een kaaksmeet een averdas of
een saberdas ; te Antwerpen : een ababbel.

768. Het hachje er bij inschieten,
d .w .z . het leven er bij laten ; er zijnen kakelare laten (Esopet, Hansop , 7 ; De
Bo, 481); fri. it hachje der by ynskjitte. Het znw. hachje, oorspr. hachtje, beteekent eigenlijk een stuk, een brok (vgl. 't is een hachje, met .een galgebrok, 17de
eeuw : stucke diefs 1 ) ; thans : zoo'n stuk verveling - ongeluk en dergelijke ; ook
een smakelijk stuk vleesch, een lekker beetje. Zoo zeide men vroeger het hachje
laten glijden, eig. de prooi, den buit prijs geven, zich verwonnen verklaren; en het
hachje kwijt zijn, den behaalden buit, zijn (gansche) bezit kwijt zijn of de laatste
kans verkeken hebben . Ook : het leven kwijt zijn, tenzij dat men het leven heeft
beschouwd als het laatste, wat iemand rest of als datgene, wat iemand, als een
dier zijne prooi, krampachtig en tot het uiterste verdedigt, in welke meening
men versterkt wordt door de Hagelandsche uitdr.: zijne kaas aan iets laten, zijne
kaas ieverans laten, Antw. er zijnen) keés bij inschieten, d.i. het leven er bij
inschieten; en zijne kaas geven, d.i. sterven (Tuerlinckx, 298; Rutten, 104).
Toen nu eenmaal hachje synoniem was geworden met leven, kon ook de uitdr.
ontstaan : het hachje er bij inschieten, zijn leven verliezen of zooals men vroeger
zeide er den bek (of den gaper) bij inschieten. Vandaar ook bang voor zijn hachje
Zijn, voor zijn leven (ook : voor zijn lichaam) bevreesd zijn. De uitdr. is opgeteekend uit Focquenbroch, Eneas, bl. 107 vs. 37; zie verder Ndl: Wdb. V, 1499;
1507 vlgg.
.

769. Iemand een hak zetten,
d .w .z . , ,iemand eene onaangename bejegening doen ervaren, inzonderheid
hem eene hatelijkheid te slikken geven ; ook iemand een loer draaien, een poets
bakken"; Ndl. Wdb. V, 1536; Handelingen der Staten-Generaal 1913, p. 2249:
De geachte afgevaardigde heeft het voorgesteld alsof de vrijzinnig democraten,
telkens wanneer hier de mogelijkheid was om den Minister een hak te zetten,
eenvoudig niet meer hun eigen opinie volgen; De Arbeid, 18 Oct. 1913, p. 2, k.
3 : Wacht denkt Overst, nu zal ik Kitsz een hak zetten door hem te beschuldigen
Iran dit feit; Het Volk, 14 Nov. 191.3, p. 1, k. 2: Om de Indische partij des te
beter een hak te kunnen zetten; Nkr. VI, 31 Aug. p. 6 : Dat vuile, roode lasterpak
1) Eene andere gissing geeft Gallée in Tijdschrift XVII, 62.
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dat zetten wij nu fijn een hak ; Navorscher XLIII , 444 ; Het Volk, 4 Juni 1914
p. 1, k: 3 : (hakzetterij) . De oorspr. bet. moet zijn in iemand hakken, hem snijden,
pijnlijk aandoen, waaruit zich in de Graafschap die van „finantieel nadeel berokkenen" ontwikkelde : aldaar beteekent iemand een hak aanzetten, .hem schade
berokkenen, en een hak aankrijgen, schade ondervinden . 1 ) Deze verklaring
wordt gesteund door het fri. immen in pyk sette, iemand den loef afsteken; de
Zuidnederl. uitdrukkingen iemand een dek zetten, hem niet betalen, een dek
krijgen, niet betaald worden, waarin „dek" eig. slag beteekent; vgl. een dekker,
een slag of smeet van een bal op den rug van den verliezer, en ons afdekken, afranselen (hd . jem . deckeln) (De Bo, 220; Schuerm. 91 ; Ndl. Wdb. 1, 898) . Verder
iemand een drevel zetten, iemand iets verkoopen, waaraan de kooper schade
lijdt, terwijl een „drevel" eig. een slag met de hand of een schop met den voet
is (De Bo , 265 b en Schuerm. 105) b ; ook een lek beteekent in het Westva. verlies
dat men lijdt in het koopen of verkoopen, maar is eveneens bekend in den zin
van „drevel, vlek die men zich ergens aanwrijft" en kan vergeleken worden
met onze uitdr . „iemand Een lik om de ooren geven'' , d .i . een oorveeg geven
(vgl . het 17de-eeuwsche met een lick = met een veech) ; verder iemand een
plak zetten, dat in het Westvl. synoniem is met „iemand een dek zetten",
terwijl plak eig. het . een kaakslag (De Bo , 865 b) ; iemand een klets* aanzetten,
iets op krediet koopen om het nooit te betalen (Halma), dus wat men in het
Hagelandsch noemt iemand eene rets, eene kaai zetten (Tuerlinckx, 525). In WestVl. beteekent iemand een tand zetten, hem een slechten streek spelen, dat herinnert
aan het fr. donner un coup de dent à quelqu'un (De Bo, 1132). Nog eene andere
uitdr. luidt : een sniester aan iets hebben, eveneens in denzelfden zin gebruikelijk, doch waarvan ik de eig. bet. niet heb kunnen opsporen (De Bo, 1163).
Of moet men denken aan een wisselvorm van snuister, dus ding van weinig waarde
(vgl. westvl. hiif, huig; drive, druif). Zie ook een klap krijgen, finantieel
nadeel lijden.

770. Iemand op den hak nemen,
d .w .z . iemand beetnemen , hem in het ootje nemen , er in laten loopen ; waarschijnlijk eigenlijk iemand een beentje lichten, hem den voet lichten (zie aldaar)
en vandaar een poets bakken, hem beetnemen; Ndl. Wdb. V , 1536 ; Jong. 125:
Maak jij nou maar gauw dat je naar huis komt moeder, anders brandt je potje
an. -- Wel zeker, neem mijn nou op de hak; Landt. 269: Nee.... jij zal in Groot
Mokum de Duvelshoek niet wete.... as je mijn op de hak neemt ; Het Volk, 28
Jan . 1914 , p . 2 , k . 1: Schaper nam hem er geducht over op den hak ; De Amsterdammer, 29 Nov. 1914, p. 3, k. 2: Het is allerminst waardig, mannen als onze
veldpredikers op den hak te nemen.

771. Van den hak op den tak springen,
d .w .z • , ,schielijk en zonder blijkbaar verband van de eene gedachte op de andere
overspringen ; van het eene onderwerp van gesprek op het andere overgaan";
Ndl. Wdb. V, 1536; Harreb. I, 273. Onder een hak moet men hier verstaan een
1) In Nkr. V, 12 Mrt. p. 6 wordt aan een schoen gedacht: Asmode schreef dat
het de lui van de S .D .A .P . was te doen om aan Talma's schoen een groote hak te zetten.
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soort van haakvormigen boomtak (zie o.a. Teirl. II, 8: hak, tak, haakvormige
tak 1 ) . Vgl. Joo s , 113 of Waasch Idiot. 620 a: van den tak op den boom springen;
Schuermans, 173: van den hak op den tak vallen; van 't houtje op 't stokje springen
(Harreb. I, 337); Eckart, 216: hei küemt vom Höltken upt Stócksken; Dirksen
1, 97 : fan ên tak up de anner springen.

772. Iemand op de hakken zitten (of zijn),
hetzelfde als iemand op de hielen zitten, d.w.z. iemand op zeer korten afstand
volgen, doch inzonderheid gebezigd met betrekking tot vijanden, vluchtelingen
en derg . en vandaar : dicht achtervolgirn, nazitten. In de 17de eeuw, evenals
nu, zeer gebruikelijk, ook met de werkwoorden hangen, volgen (vgl. in het mnl.
enen up sine hielen hangen of volgen) en zijn. Zie Ndl. Wdb. V, 1540 ; Hooft,
Ged. 1, 111; Bank. II , 330 ; Vondel's Maeghden vs. 1566 ; vooral Huydec. Proeve,
II , 129-130; Waasch Idiot. 188 ; Antw. Idiot. 524; vgl. ook de fri. uitdr. hja
sitte hem efter 'e hakken, de schuldeischers maken het hem lastig; bij Eckart,
180: enen up de Hacken sitten, waarmede te vergelijken is iemand achter de broek,
- achter 't gat, achter zijn vessemen (Claes, 269) zitten, iemand narijen; fr. être
sur les (ou aux) talons (ou aux trousses) de quel qu'un ; talonner quel qu'un ; eng.
to be at (or upon) one's heets.

?73. De hakken (of hielen) laten zien,
d .w .z . zich van iemand afwenden, hem in den steek laten, „hem het gat toe'
keeren" ; fr. montrer le cul. Vgl. in het mnl. die hielen laten bliken; zie verder
Servilius, 191: syn lappen laten zien; Sart. 4, 61: sijn hielen laten zien, vertaling
van lat . volara pedis ostendere 2 ) ; Pers , 405 b : de hielen laten zien ; met de hielen
schermen (Huygens, Oogentroost, 565) ; Idinau, 182: zijn lappen toonen, syn.
van het 17de-eeuwsche de hakken (hielen) bieden, en verder Harreb. I, 273 b;
Erasmus, CCXLI. In het fri. hja litte jo de hakken sjen, zij willen niets meer van
u weten ; in het Groningsch : de hakken zijn baten . In het hd . Fersengeld geben;
eng . to show one's heels ; fr . montrer les talons , le dos.

774. Het heeft niet veel om de hakken,
d .w .z . het heeft niet veel om het lijf (ni . niet veel kleeren, eig . van vrouwen?);
vandaar het heeft niet veel te beduiden, vooral in het Noorden van ons land
bekend . Zie Nkr . V, 6 Mei p . 4 : 't Heeft weinig maar om de hakken ; de berg
baart slechts een muis; Molema, 142 a: 't Het nijt veul um de hakken; het Friesch:
it het neat om 'e hakken 3 ) ; oostfri .: wat um de hakken hebben, viel zu tun haten,
ubermaszig beschhftigt sein (Dirksen I, 43). In Twente: het hev nig volle um de
hoêd naast dat hev wat um de hakken. Harrebomée I, 273 citeert : Hij heeft niet
veel om de hakken , hij is arm . Het tegengestelde wordt uitgedrukt door : Heel
wat voor zijn gat te binden hebben (in N. Taalg. XIV, 255).
1) Franck-v. Wijk, 226 meent dat hak als rijmwoord is gevormd bij lak, wellicht
onder invloed van haak.
2) Gr. TÓ ;?otÂov TUO 7ToóÓs ael, (Xt.
3) In Noord en Zuid X, 340 wordt medegedeeld, dat in het Oudheidk. Museum
te Zwolle zich bevindt een Friesche vrouwenschoen met een hiel, waarin eene ronde
uitholling om geld te bewaren, en het vermoeden uitgesproken, dat wellicht onze zegswijze, die vooral in het Noorden van ons land gehoord wordt, hiermede in verband moet
worden gebracht.
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775. Waar (hout) gehakt wordt vallen spaanders,
„het een is het onvermijdelijk gevolg van het ander; het een kan zonder het
ander niet bestaan" (Ndl. Wdb. V, 1557) ; geen gevecht zonder dooden of gekwetsten ; mlat . desiliunt rari sine fisso robore spani (Werner, 19) . Sedert de
16de eeuw bekend ; vgl. Goedthals, 59 : Daer men temmers vallen spaanderen,
guerre est la feste des morts ; Prov . Comm . 175: Daermen tymmert vallen spaender;
Mergh, 17: Daer men houd, daar vallen spaenderen; De Brune, 109: Daermenkerft en dapper houwt vallen spaenders van het hout; Winschooten, 273: Daar
men hakt, daar vallen spaanders: dat is, daar men kaats(t), daar moet men bal
verwagten : of om klaarder te gaan, dat loopt 'er op, dat hebjer van te verwagten:
het boontje komt om syn loontje, ens . ; (V. d. Venne, 258; Moortje, 2279);
Tuinman II, 144: Daar men hakt, vallen spaanderen, dat past men toe op gevegten, daar 't op een houwen en kerven gaat; Sewel, 736; Harreb. II , 282 b; III,
335 ; Jong. 129: Als Oome Jan zich eindelijk met een of ander geval bemoeide
„vlogen er spaanders" , zooals men in de buurt zei ; Waasch Idiot . 610 a : Waar
gekapt wordt, daar vallen spaanders, om goede sier te maken, is er geld noodig;
fri. der 't hout kappe windt, falle spoennen; nd. wo Holt ehacket werd, da motet
Sk Spöne placken (oder da jallt ák Spóne ; Eckart, 216 ; Taalgids V , 181) ; hd.
wo Holz gehauwen wird, dafallen Spane (Wander II , 758 ; 759) ; eng . from chipping
come chips.

776. Niet halen bij iemand (of iets),
d.w.z. niet met iemand of iets vergeleken kunnen worden. 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. den trein
halen), en vandaar met iemand of iets niet kunnen vergeleken worden, in eenig
opzicht niet nabijkomen ; Harreb . III , 28 ; Ndl. Wdb. V , 1582. In het Land v.
Waas : aan iets of iemand niet kunnen halen; fri. it hollet der net by.

777. Half en half,
d.i. hetzelfde als half; eene verbinding als om en om, mnl. omme entomme,
opend'op, uit ende uit, en andere. In de middeleeuwen beteekende zij „een der
beide helften van een geheél voor ieder van twee partijen"; Mnl. Wdb. III,
38; Ndl. Wdb. V, 1609; De Bo, 1461; Joos, 42, 57; Antw. Idiot. 525 in den zin
van redelijk; Teirl. II, 9 : half en half van gezondheid : niet al te best, noch slecht
noch goed ; in het hd . halb und halb.

778. Beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald,
d.w.z. het is beter halverwege terug te keeren, wanneer men den slechten weg
bewandelt, en te trachten een beter leven te leiden, dan op dien weg voort te
gaan. In Zuid-Nederland onbekend. In het mnl. bij Willem v. Hildegaersberch,
LIX, 23:
Soe wye een vuylen pat gaet neder,
Ende keert hi dan ten halven weder,
Hi en dwaelt niet al na mijn verstaen.
Bij Campen, 89 : Hy dweelt niet al die ten halven kiert; Servilius, 252* : hi en
dwalet niet, die ten halven wederkeert ; Sartorius III , 1, 10 : liever ten halven ghe-
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keert, dan heel onteert ; Spieghel, 273 ; De Brune, 431: 't Is beter dat men keer
weer-om, als dat men loop' verkeert en crom ; zie Suringar, Erasmus, CCI ; Harreb.
III, 19; 21. In het fr. zegt men les plus courses folies Bont les meilleures; hd. besser
umkehren, als unrecht gehen ; in het fri .: better yntiids tobek gien (gegaan) als
kwealk foartgean.

779. Een halfbakken geleerde,
d.w.z. een onbeduidend geleerde; eigenlijk is halfbakken maar ten halve gebakken (van brood gezegd), niet gaar, en bij overdracht : niet zooals 't behoort,
gebrekkig in zijne soort . Zie Heemskerk, Minnekunst (anno 1626), 63 ; Sewel,
310: Half bakken, half-baked, half-accomplished; een half-bakken prediker,
a bad preacher; een half-bakken dichter, - vrijer. In Groningen en elders beteekent
't is maar 'n halfgebakken, hij is maar onnoozel, half gaar (in welken zin het in
de 17de eeuw ook voorkomt ; eng . doughy, doughbaked ; zie no . 587) ; ook : hij
kan niet meer dan een halve daghuur verdienen, of heeft maar een zwak lichaam
(evenzoo in het Oostfri .) ; Molema, 143 a ; Ndl. Wdb. V, 1616. In Friesland
liealbakken wirk; in het Land v. Waas en elders een halfgebakken, een mager
man ; een sul, iemand zonder vaste overtuiging (Waasch Idiot . 273 ; Teirl. II, 10) .

780. Een halfblanks heer,
d.w.z. iemand, die eigenlijk geen heer is, geen echte heer. Een blank was een
munt ter waarde van 6 duiten of 3/4 stuiver ; een halfblanksheer is dus een heer
van al zeer weinig waarde, .een man van deux aes (17de eeuw) ; vgl. het lat. homo
srioboli, d.i. een halve drachme, ongeveer 15 ct. In de 18de eeuw sprak men ook
van een halfblanks juffrouw ; zie Bed. Huish. 35 ; Sewel, 310 ; Ndl. Wdb. V, 1615
(waar nog andere samenstellingen genoemd worden) ; Zandstr. 70 : de half blanksheerige confectiepakken ; Landl. 295 ; Uit één pen, 111. In Zuid-Nederland onbekend. Vgl. nog het verouderde Hans Tweeschelling; Wander II, 1250: es ist
ein Kerl für 'n Groschen; 1252: ein Kerl wie 'n Viertel Wurst für sechs Dreier;
IV , 486: ein Sechsdreierbart, von eineet sparlichen und beschrankten Bartwuchs ;
eng. a twopenny - halfpenny person. Syn. een scherpbiers pol (in Esopet, Eenhoorn, 4) .

780a. Een halfgare; zie no. 587 en 779.
781. Hals over kop,
d.w. eigenlijk zeggen kopje buitelend, zóo dat de hals over het hoofd slaat, en
daarna : op overhaaste wijze, ijlings; hd. über Hals und Kopf of Hals über Kopf;
eng . heels over head ; head over heels . Vroeger zeide men eers over bolle vallen, Ie
cul pardessus teste (Goedthals, 134) ; over aars over bol, over hol over bol, hol
over bol (vgl. hol bol over malkaar), over hoofd en hals, over hals over hoofd, over
hals en kop , hoofd over hals ; höl euver trol (N. Taalg . XIV ,• 196) ; in het Zaansch
thans : hoop over stoop , hoopstoops ; V . d . Water, 89 : huts over kop ; in 't Oostvlaamsch hals over kop, over hals en kop. (Joos, 57); in het Antw. hoofd over gat;
in 't Westvlaamsch : eers over teers; hak over bak; hek over bek; kuul (fr. cuI) over
eersgat; eersgat over schijtgat (zie De Bo); heerd over steert (Waasch Idiot. 798);
kop over gat (overhoop ; Teirl . II , 173) ; hoop over soop ; over hoop over soop ; kul
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over eers; tuit over ende (Loquela 1884, 50); vgl. verder hals over nekke (Loquela
14, 4) ; hals over ooren (Gallée 16 a) ; kop over hals (in 0. K. 166) ; in het Friesch :
hol oer bol; hals oer de kop.

782. Zich iets op den hals halen,
d.w.z. zich zelven een last bezorgen, dien men moet torsen, een ongeval veroorzaken, zich iets berokkenen; in de 17de eeuw ook zich iets over den hals halen.
Men moet hals hier opvatten in den zin van nek (zie Hooft 's Brieven, 76) . Weet
men te maken, dat een ander dien last moet dragen, dat werk moet verrichten,
dan schuift men hem dien last op den hals (vgl. Vondel's Gijsbr. v. Aemst. vs.
1624 en het 17de-eeuwsche iemand iets over den hals senden naast iemand iets
of iemand op de hakken zenden) ; fr . mettre qqch . sur le dos de q qn . , se décharger
sur lui de la responsabilité ; hd . sich .etwas auf den Hals laden ; einem etwas aufhalsen. Zie verder Lat. Versch. 259; Ndl. Wdb. V, 1540 en 1665-1666; vgl.
no. 396 en Rutten, 152 a: Iemand in den nek krijgen, hem tot last hebben, aangerand worden ; iem . op den nek hebben, iemand moeten onderhouden ; fri . him
whet op 'e hals helje. 1 )

783. Om hals brengen,
d .w .z . om het leven (vgl . hd . Hals) brengen, eene beteekenis, die we thans nog
terugvinden in enkele samenstellingen als halsrecht, halszaak, halsmisdaad,
halsgeding, halsstraf; fri. om 'e hals, om 'e nekke bringe. De uitdr. om den hals
brengen komt in de 16de eeuw voor bij Kiliaen : Om den hals brengen,
obtruncare, necare, trucidare; den tegenwoordigen vorm vindt men in de 17de eeuw,
toen men ook zeide iemand nekken 2 mnl . enen craghen.
) ;

Ook kon in de middeleeuwen hals de beteekenis hebben van het lichaam
of den persoon, o.a. in de uitdr. een doode hals, d.i. een doode, een overledene,
evenals thans nog in de uitdr . een onnoozele hals of ook een hals d .i . een stumperd,
een bloed. Vgl. Sewel, 311: Een arme hals, a poor fellow. Zie verder het
Ndl. Wdb. V, 1655; 1668-1669.

784. Wat hamer!
d.w.z. wat duivel! wat bliksem! wat dorder! De uitdr. die in 't begin der 18de
eeuw het eerst is aangetroffen, herinnert ons aan den Noorschen god Thor of
Donar, die met zijn hamer zijne vijanden verpletterde, gelijk Zeus met zijnen
bliksem ; vgl. 18de eeuw : om den hamer niet, voor den duivel -, om den dood
niet; de door Schuermans, 174 opgegeven uitdr.: de hamer sla mij weg, als het
waar is, waar wij zouden zeggen : ik mag dood vallen, als, etc. ; en hij stond als
van den hamer geslagen; de nnd. uitdr. dat di de Hamer sla^! (Eckart, 184), hd.
das dich der Hammer (schlag!) ; beim Hammer; Potz Donnerhammer! Het is,
volgens het Ndl . Wdb . V , 1738 , evenwel de vraag of hier aan Thor 's hamer mag
worden gedacht, daar het niet zeker is, dat 66k de Westgermanen, bij wie de
uitdr. het meest voorkomt, dit attribuut van den Skandinavischen Dondergod
ook aan hunnen Donar hebben toegedicht . Als benaming van den duivel moet
hamer reeds in de Ode eeuw bij Hieronymus voorkomen en in dien zin zijn grond
hebben in eene verkeerde uitlegging van Jeremia 50, 23.
1) In het fr. zegt men: avoir, se meltre qqch. sur les bras.
2) Thans alleen als jagersterm of in den zin van iemand knauwen, iem. den genadeslag geven, gezegd van vermoeienis, zorg en tegenspoed (Ndl. Wdb. IX, 1821).
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Evenals wij thans spreken van een bliksemschen, weerlichtschen jongen,
't is eèn bliksemsch werk, zoo zeide men ook in de 18de eeuw : „'t Is een hamers
werk"; Sewel, 312 en Ndl. Wdb. V, 1743. Later, toen de uitdr. niet meer begrepen werd , zeide men : wat hamer en spijkerdoos! (Harreb . I , 148 b) . In het
fri. hwet hammer is dat! of hwet hammer (slach) !

785. Onder den hamer komen,
d.w.z. in het openbaar verkocht of verpacht worden, wat men vroeger noemde
met den stock verkoopen, publica auctione vendere (Kil.) . Deze uitdr. vindt

wellicht haren oorsprong in de Noorsche mythologie, volgens welke Thor of
Donar door middel van zijnen hamer bijv. wijding gaf aan een gesloten huwelijk.
De Germanen wijdden eveneens verschillende voorwerpen aan eene godheid
door middel van een hamer, waardoor aan die handeling kracht werd gegeven,
waardoor zij werd bevestigd. Eene herinnering daaraan bewaart de gewoonte,
dat de voorzitter eener vergadering door middel van een slag met zijn hamer
een besluit bekrachtigt of de afslager door middel van dat werktuig den koop
toewijst. In de middeleeuwen vinden we reeds : metten hamere vercopen (Mnl.
Wdb. III, 68), in het publiek verkoopen ; vgl. ook het nhd . unter den Hammer
kommen , bringen ; eng . to go , come to (or under) the hammer ; fr . passer sous le
marteau. Zie Noordewier, Nederd. Regtsoudheden, 42 en 180; Taal en Lett. IV,
305; Schuermans, Bijv. 112 a; Ndl. Wdb. V, 1737 en Schrader, Wunderg.
183 vlgg.

786. Zijn handen jeuken hem,
d .w .z . hij heeft grooten lust om te vechten . Het ww . jeuken heeft hier de betee kenis van sterk verlangen naar iets, haken naar, zooals in de 17de eeuw en thans
nog dialectisch; vgl. jokerig, jeukerig naar iets, verlangend naar iets; Opprel,
61: Hij jookt om klaar te komen. Voor de 17de eeuw vgl. Winschooten, 276: Mijn
spieren jooken : dat is, ik ben geneegen tot vegten : gelijk men anders seid, mijn
handen jooken; Huygens V, 101: Gut, Kees, ick voel men hande, ick voel men
naegele, men tanden en men bloet soo jeucke; Zeestraet, 99. Zie Ndl. Wdb. V,
1754; Halma, 236: De handen jeuken hem, hij heeft lust tot schrijven of
tot vegten ; lat . prurit mihi tergum, dorsus ; pruriunt dentes, pugni (bij Plautus;
zie Otto, 121 ; V. Wyss, 31); hd. seine Hánde jucken ihm; eng. his fingers itch
to be at it ; to tickle at, heftig naar iets verlangen (zeldzaam) ; fr. les mains lui
démangent; fri. de tosken jukje him, de tanden jeuken hem, de maag jeukt hem,
dat in vroegeren tijd in onze kluchten voorkomt in den zin van : hij heeft honger
(zie Harreb . II , 324) ; ook de hud, de rêch jokket kim ; de hannejokje my ; in Twente:
de knokkel jokt mi. 1 ) Syn. den kriebel in zijn vingers hebben (o.a. Dievenp. 58).
1) In Vlaanderen en Holland beteekent mijn rechterhand jeukt mij, ik heb geld,
eene erfenis te verwachten (nd. meine linke Hand juckt), waarvoor ook mijn neus jeukt
mij (in Overijsel = we krijgen wijn) ; terwijl mijn linkerhand jeukt mij beteekent ik
verwacht slaag, of in Friesland : ik zal geld moeten uitgeven; de rug jeukt hem, hij wil
geslagen worden; zie Halma, 236 en Sewel, 368; W. Dijkstra, II, 240 en Aug. Gittée
in Los en Vast, 1890, bl. 260. Te Leeuwarden: miin gat joekt mij: 't wudt 'n goed
butterjaar, d.i. de boter wordt goedkoop; dan kan men veel boter eten, wat den stoelgang bevordert; jeukende voeten doen sneeuw of dooi verwachten; de ooren jeuken, zijn
belust op nieuws. Zie Volkskunde, XXIII, 231; Ndl. Wdb. VII, 281 vlgg.

306

787. Met de handen in het haar zitten,
d.w.z. in verlegenheid zitten, radeloos zijn. Vgl. Idinau, 286:
Al craut-men hem, daer 't ieuckt, by tijden,
Nochtans so sit-men met de handen in 't haer,
Oock dickmaels, sonder daer ieucksel te lijden,
Dan alleen uyt droefheydt, oft anxt en vaer.
De handen en t ' hei-te , bestaen seer naer.
Vondel, Fenic. 380:
Gy, moeder. , ook beladen
Omn iny , betreurt mijn leet , gekleet in rougewaeden,
Onopgetoit , en roet de handen in het haer.
Zie verder Tuinman I. 310; II , 105; Van Effen, Spect. IV, 221: Ndl. Wdb.
V, 1412.

788. Twee handen op een buik zijn,
d .w .z . het in alles éens zijn , vooral in het kwade ; éen lijn trekken ; „met de
twee handen zijn ongetwijfeld de beide met elkaar overeenkomende, een stel -,
een paar vormende handen van één en denzelfden persoon bedoeld". 1 ) Zie o .a.
.Kmz. 359; Nest. 34: En dan spele ze (maintenées) nog twee hande op één buik
met d'r kruijenier. Te vergelijken hiermede zijn: zij liggen onder éen laken (o.a.
De Brune, Bank . 18) ; twee hoofden onder éenen kaproen (fr. deux têtes dans
un bonnet 2 ) ; eng . twofaces under one bood) ; twee dieven in éen kerk ; twee schoenlappers in éen pothuis; twee zielen in éen zak; twee kramers in éen winkel (Joos,
78) ; twee luizen op éenen kam (Schuerm . 354 b) ; zij schijten in éénen pot (De
Bo, 993), of alle twee door éen gat (18de eeuw ; Waasch Idiot. 577) ; zij pissen
of kakken allen in éénen pot (Harreb . I I , 198 ; Ndl. Wdb. VII , 1549) ; zij liggen,
slapen of steken onder éen deken (17de eeuw; zie ook P. K. 149; Nkr. VII,
9 Aug. p. 2; Ndl. Wdb. VIII, 2165; hd. mit jem. unter einer Decke stecken); zij
kruipen onder éen deken (De Arbeid, 6 Maart 1915, p. 2, k. 1); zij spelen onder
ëen hoedje Arbeid, 24 Mei 1914, p. 1, k. 4; De Tijd, 7 April 1914, p. 5, k. 1);
zij liggen onder éen hoedje (in Kunstl. II, 166); zij blazen in éen gat (hd. in ein
Horn blasen) ; fri .: hja stekke de kop yn ien sek (zie ook Draaijer, 45) ; twee billen
in éen broek (fr. deux cuts dans une chemise), dat voorkomt bij De Deeker I,
341 en De Brune, 345: „het zijn twee billen in éen broeck; het zijn twee handen
op eert buyck" ; twee hoofden onder éen deken enz. Zie Sewel, 149 ; Harreb. I,
102 a ; fri . hja skite op ien pot, skulje under ien hoedsje, under ien .tekken.

789. Vele handen maken licht werk,
d .w .z . wanneer velen aan iets medewerken, is de taak gemakkelijk ; , mlat . multorum m.anibus alleviatur onus (Werner, 50 ). Vgl . • Goedthals, 32 : vele handen
maken licht werk, menichten breken burgen ende sloten; beaucoup de gens parfont
q) Ndl. Wdb. V, 1755; III, 1737.
2) Goedthals, 36 : Twee hoofden in eenen caproen ; vgl . ook Plantijn ; Breughel
no. 26; De Cock'. 143 en Volkskunde XI. 251.
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beaucoup d'ouvrage; Servilius, 41* : Veel handen maken licht werck, maer 't is
de duyvel in dye schotel, multae manus onus levius reddunt ; Sartorius II, 4, 69:
Veel handen maecken licht werck, maar 't is de Donder in een schotel; Spieghel,
286 ; V . de Venne, 213: Veel handen lichten swaer werck ; en verder Harrebomée
I, 155 a en III, 169; Erasmus, CXXI; Wander II, 308-309 en vgl. Huygens
VII, 331: Vele schouderen maken licht werck. In het Friesch : folie hánnen meitse
maklik wirk; hd. viel H4nde machen kurze, leièhte Arbeit; eng. man' hand's make
light (or quick) work; fr. à plusieurs mains l'ouvrage avance.

790. Met hand en tand (iets verdedigen),
d .w .z . met alle mogelijke verweermiddelen, zoo hardnekkig mogelijk verdedigen.
Vgl. Sart. I, 4, 77: Met handt met tandt houden, vertaling van mordicus tenere;
Marnix, Byenc. 75 v: Daerom wilt sy die met handen ende tanden beweren, ende
om gheene waerom uyt de vuyst laten rucken; Hooft, Brieven, 358: met neb
en nagel vasthouden; lat. unguibus et dentibus 1 ); bij Sartorius I, 4, 69: met handt
en met voet, extremum conatum significantes, sic dicimus (lat. manibus pedibusque naast pugnis calcibus). Zie Tuinman I, 48 ; Ndl. Wdb. V, 1757 ; Joos,
48 ; Rutten, 86 b ; Waasch Idiot . 275 b : u verweren met handen en tanden ; 642 b;
Teirl. II, 13: met handen en voeten, op alle wijzen; met handen en tanden (soms
met hand en tand), op alle wijzen, met al zijne macht en kracht; Antw. Idiot.
530: iets met handen en tanden zeggen, met den meesten nadruk; met hand en
tand vasthouden ; vgl . eng . to defend tooth and nail ; to go into a business tooth
and nail (met alle macht) ; hd . sich mit Hand und Fusz wehren.

791. Van de hand in den tand leven,
d.w.z. eiken dag verteren wat men verdient; het krap, niet breed. hebben. In
de 16de eeuw bij Campen, 83 : tis mit hem van den handen inden tanden ; Goedthals, 119: vander handt inden tant varen, le souffreteux mange son bied en herbe;
Idinau, 269:
Het gaet daer al, van handt in den tandt.
Daer men kort op-eet , watmen windt.
Halma, 203: Van de hand in den tand, spreekw. zoo veel winnende als
men verteert ; Tuinman I , 105 ; 140 ; Harreb . 1, 278 ; Kalv. I , 82 . De Duitschers
zeggen von (aus) der Hand in den Mund leben ; nd . et geit van der Hant oppen
Tant; van de Hand in 'n Tand; eng. to livefrom hand to moutti, waarmede bedoeld
wordt, datgene, wat verdiend is, wat men in handen gekregen heeft, dadelijk
voor de noodzakelijkste levensbehoeften, voor voedsel, weer moeten uitgeven;
Ndl. Wdb. V, 1758; Waasch Idiot. 642: van de hand in den tand, zoo gewonnen,
zoo verteerd; Antw. Idiot. 1741: van de hand in den tand leven.

792. Als de eene hand de andere wascht, worden ze beide
schoon,
d .w .z . wanneer men elkander helpt, heeft men er beide nut en voordeel van;
vgl. gri. %E19 ,yyiQa vIITTEt ; lat. manus manum lavat (of fricat) ; mnl. als
1) Archiv XIII, 401.
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die een hans die ander wasschet so worden si beide scoen 1 ) ; Goedthals, 104: als
deene bant dandere wascht, so wordense beyde schoonti, 1'une main lave 1'autre
et toutes deux le visage ; Prov . Comm . 21: als deen hant dander dwaet so synse
beyde schoone ; Servilius, 43 ; Campen, 86 ; Sartorius, 1, 1, 68 ; Spieghel, 284;
Idinau, 49; V. Moerkerken, 236; Tuinman I, 265; Halma, 203; Sewel, 314;
Harreb . I , 276 ; Wander II, 298--299 ; 312 en Taalgids IV, 244. In het Friesch
de iene han moot de oare waskje ; as de iene h8n de oare wasket wirde se beide skjin;
bd . wenn eine Hand die andere wáscht, werden sie beide rein. 2)

793. De (of zijn) hand over 't hart strijken,
d .i . , ,zich tot zachtere gedachten stemmen , inzonderheid met betrekking tot
weigerachtigheid of onwilligheid ten opzichte van eens anders wenschen" ;
wellicht eig. een gebaar maken waarmede men zich verteedert (het hart week
maakt ? )" ; zie Brieven v . Betje Wolff, bl . 369: Was hier zo een knaap te krijgen
voor geld, wij zouden onze hand over ons hart leggen; Harrebomée I, 279 b;
Ndl. Wdb. V, 1766 ; Sjof. 201 en vgl. het Zuid-nederlandsche hand over herte
leggen, toegeven, door de vingers zien (De Bo, 403 b) ; hd . die Hand fibers Herx
legen; fr. se passer la main sur le coeur. In Zuid-Nederland beteekent met zijn
hand over zijn herte strijken (of vrijwen), genoegen hebben (Teirl. II, 13).

794. Hand(je) op den mond!
d.i. zwijg! vertel het medegedeelde niet verder. Ontleend aan den Bijbel, waar
de hand op den mond leggen gebezigd is in den zin van Code zwijgen, niet murmureeren. Vgl. Job. 21, 5: Siet my aen, ende wordet verbaest; ende legget de'
hant op den mont ; 39, 37 : Siet, ick ben te geringe, wat soude ick u antwoorden?
ick legge mijne hant op mijnen mont. Vgl. nog De Brune, 326: Tand voor tongh
is goed devijs; het Zuidnederl. iemand iets hand voor tonge zeggen, d.i. op voorwaarde, dat hij er over zal zwijgen ; Ndl. Wdb. V , 1767. Vgl. den vinger op den
mond leggen (Vondel, Roskam , VS- 63) ; de lippen voor de tanden houden ; hd.
die Hand auf den Mund legen ; eng . to put one's finger to one's lips . Zie
mondje toe!

795. Iemand de hand boven het hoofd houden,
d .w .z . iemand beschermen, met de hand boven zijn hoofd , als 't ware om de
slagen af te weren, die daarop zouden neerkomen. Vgl. Pers, 672 b; Sewel, 313:
De hand boven 't hoofd houden, to protect, countenance, patronize; en
Ndl. Wdb . V , 1767. In het Friesch : immen de han boppe de holle hálde .

796. De hand in den (of in eigen) boezem steken,
ook wel in eigen boezem tasten, d.i. , ,zijn geweten of gemoed onderzoeken,
zichzelf beproeven en eigen schuld erkennen, in tegenstelling met het beschuldigen van anderen". Waarschijnlijk niet rechtstreeks ontleend aan Exodus 4,
1) Des Coninx Summe, 143.
2.) Eenigszins te vergelijken is Spreuken 27, 17: Yser scherpt men met yser; alsoo
scherpt een man het aengesichte sijnes naeslen, d.w.z. onderling verkeer voedt de menschen op; vgl. Ndl. Wdb. V I , 1434.
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6: „Ende de Heere seyde.... tot hem, Steeckt nu uwe hant iii uwen boesem,"
waar de ruimte bedoeld is tusschen de borst en het daarover heen geplooide kleed,
terwijl wij bij het bezigen dezer zegswijze denken aan boezem in de beteekenis
van gemoed. Zie Ndl. Wdb. III, 230-231; Zeeman, 129 en Wander I, 519: in
seinen Busen greifen.

7967 op zijne hand hebben,
d.w.z. iemand aan zijne zijde hebben, tot bondgenoot of partijgenoot hebben.
Hand heeft hier de bet. van zijde; vgl. eng. he sides witti me, hij is op mijne hand.
De uitdr. dateert uit de 17de eeuw; vgl. voor later Halma, 203: Iets op zijn
hand hebben, tot zijnen dienst hebben. Dezelfde beteekenis heeft hand ook
in de uitdr. iets van goeder hand vernemen, d.i. van betrouwbare zijde. Zuidndl.
van goeder paart (fr . de bonne main ; hd . von guter Hand ; eng . from good hands) ;
aan de betere (of beterhand) -, aan de winnende hand zijn, fri. oan 'e winnende
han, aan de zijde van den vooruitgang , van de beterschap zijn ; vgl . het eng.
to be on the, mending hand. Zie voor dit alles Ndl. Wdb. V, 1772.
-

798. De doode hand,
voorkomende in goederen in de doode hand, dat zijn goederen die aan een instelling
behooren en zoodoende niet kunnen vererven . „De benaming schijnt wel te
zien op de onvererfbaarheid en onvervreemdbaarheid van de goederen en bezittingen der geestelijkheid, waardoor deze ten eeuwigen dage aan 't levende verkeer zijn onttrokken". Zie het Ndl. Wdb. V, 1776; Mnl. Wdb. II , 299; III ,
99; Stallaert I, 555; fr. mainmorte; hd. die tote Hand; eng mortmain en dead
hands. In de 16de en 17de eeuw werd doode hand ook gebezigd voor een overledene
als bezitter ; erflater ; bezit van een overledene, erfdeel . Zie Ndl. Wdb . III , 2845.

799. Geen hand voor iets verdraaien (of omdraaien),
d .w .z . niet de geringste moeite voor iets doen ; er niets om geven . Bij Sartorius
I , 3 , 68 : manum non verterim . ic:: wil rnyn handt niet daerom verdrayen . Zie
verder Suringar, Erasmus no . CXIV ; Ndl. Wdb . V , 1779 ; Ppl. 6 ; 53 en vgl.
het lat . ne manum quidem vertere . In Twente : doar wik de hand nig um verleggen.
In Zuid-Nederland zegt uien in deze uitdr. nooit verdraaien, maar wel omdraaien,
omkeergin, omleggen, opheffen of uitsteken (Teirl . II , 12; Antw. Idiot. 530) . Vgl.
verder Wander II , 324: ich *drehe (kehre) die Hand nicht um darum ; fr . je ne leverais
pas le doigt poer celas eng. I don't lift (or stir) a finger for it; fri. der gjin han (of
finger) om utstekke. Bij De Brune, Bank. I,168: Nietighe beuzelinghen, die gheen
hand-keer waerdigh en zijn.
.

800. Zijne handen van iets afwasschen,
d.w.z. „verklaren dat men alle schuld aan eene handeling, die men als slecht
of verkeerd en dus als eene zedelijke onreinheid beschouwt, van zich afwerpt,
dat men er niet aansprakelijk voor zijn wil, maar de verantwoordelijkheid en
de gevolgen ten laste van anderen laat". De uitdr. komt in de 16de eeuw voor
bij Campen, 5: Hy wasschet der syn handen af, hy slacht Pilatus. Zij is ontleend
aan de zinnebeeldige handenwassching van Pilatus (zie Matth. 27 , 24) ; vgl.
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no. 802 en Ndl. Wdb. 1, 1811; fr. se lover les mains de quel que chose; hd. seine
Hsnde (oder sich) von etw . rein waschen ; eng . to wash one's hands of a thing.

801. Zijne handen van iemand afwasschen,
d .w .z . verklaren, „dat men alle aansprakelijkheid voor zijne schuld van zich
afwerpt, dat men hem voor zijne daden geheel verantwoordelijk en de gevolgen
voor zijne rekening laat". Zie het Ndl. Wdb. 1, 1811; Abr. Bi. 1, 55;
Zeeman, 262.

802. Zijne handen in onschuld wasschen,
d .w .z . geen schuld hebben aan iets , alle verantwoordelijkheid van zich afwerpen.
De uitdr. is ontleend aan eene oude Israëlietische gewoonte. „Zij had allereerst
betrekking op bloedschulden en vindt daarin hare 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 gepleegd. 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 zoo ging de spreekwijze ook op
andere zaken over en werd eene betuiging van onschuld ook aan andere misdaden''; Zeeman, 262. Vgl. Ps. XXVI, 6 : Ick wassche mijne handen in .onschult;
Matth. XXVII, 24; Ndl. Wdb. V, 1782; hd. seine Hdnde in Unschuld waschen.

803. De hand leggen op iets.
Eene uitdr. die herinnert aan het oude gebruik, dat „wie een recht wilde
doen gelden, zich eene zaak verzekeren, niet kon volstaan met zijn wensch uit
te spreken, maar ook de hand moest slaan aan het voorwerp van zijne begeerte,
om zoo aan ieder duidelijk te maken, wat hij wilde en waarop zijn wil gericht
was" 1 ). Vgl. lat. manum alicui inicere; Sewel, 313: De hand op iets leggen,
iets beslaan, to lay one's hand *upon a thing; to seize upon it; fr. mettre la main
sur une chose ; hd . (die) Hand legen auf etw . ; eng . to put one's hand to a thing;
to lay hands on. Vgl. beslag leggen op iets; 17de eeuw iets of iemand beslaan; mnl.
enen aenslaen, 17de eeuw iem . of iets aanslaan, er beslag op leggen.

804. De laatste hand leggen aan iets,
d .w .z . iets voltooien ; hd . die letzte Hand an etw . legen ; fr . donner le coup de
pouce un tableau ; mettre la derniére main une oeuvre ; eng . to put the finishing
stroke to a th. ; to put the finishing touch(es) (up)on a th. ; ontleend aan het latijn:
ultimam (extremam) manum imponere alicui rei . Vgl. Sewel, 313: D e laatste
hand aan 't werk leggen, to put the last hand to a work, to finish it; verder
Ndl. Wdb . V , 1788 ; in het hd . ook die letzte Feite anlegen ; fr. donner le dernier
coup de lime
qqc.

a

a
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805. De hand lichten (met iets),
d.i. iets niet streng nemen, het er zich gemakkelijk mede maken; van verordeningen en voorschriften: ze niet streng handhaven. In den handel verstond men
1) Mededeelingen v. d. Maatschappij der Nederl. Letterk. 1897-98, bl. 116.
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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 (fri. lichte en swierje),
den prijs zijner waren naar gelang der omstandigheden weten op of af te slaan;
fig. weten te geven en te nemen, te heffen en te leggen, te snijden en te binden,
zooals men vroeger zeide (Bank. II, 311); vandaar de hand lichten met iets, het
met iets niet te streng nemen, er zich met een Franschen slag afmaken. Zie Ndl.
Wdb. V, 1790 1 ); VIII, 1968; Molema, 243 a: hij ken nijt lichten en zwaren;
oostfri. man mut to lichten un to swaren wêten.

806. Een handje van iets hebben,
of, zooals de Vlamingen zeggen een handje aan iet (weg) hebben, wil zeggen zeer
bedreven zijn in iets, slag hebben van iets, gehand zijn op iets (De Bo, 351),
behendig zijn, gewoon zijn ; zie Hooft, Brieven, 404 ; Coster, 11, vs . 49 ; Tuinman
I1, 174; Halma, 204: Hij heeft daar een handje van, c'est lá sa maniére,
il est stilé à cela; Sewel, 315: Hy heeft 'er een handje af, hy is dat gewoon te doen; enz. Het znw. hand heeft hier eene beteekenis, 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. Ook bij voet nemen we dezelfde beteekenisontwikkeling waar ; vgl . op grooten voet leven, eene zaak op denzelfden voet voortzetten;
zie het Mnl. Wdb. III , 100; Ndl. Wdb. V, 1794; De Bo, 404 a; Schuermans,
175 b; Rutten, 86 b; Teirl. II, 12; Antw. Idiot. 529; Claes, 82; Waasch Idiot.
276 a: het handje van iets hebben, in iets zeer behendig zijn; fri. er in hantsje fen
ha ; fr . avoir le tour de main de q qch ; eng . to get one's hand in , er den slag van
beet krijgen ; hd . etwas im Grif haben.

807. De winnende hand is mild,
d .w.z. wien het wel gaat, is gewoonlijk vrijgevig, kan wel wat missen . We lezen
de zegswijze bij Roemer Visscher, Sinnepoppen, Iste schock XXXI: de hant die
wint is milt, en verder bij Winschooten, 364 ; Smetius, 94 ; Tuinman I, 167;
Harrebomée II, 277 ; Ndl. Wdb. V, 1795 ; Amst. 58 : Kastelein, 'k geef een rondje - de winnende hand is mild . In het Friesch : de winnende han is myld ; nd.
gewinnende Hand ist mild.

808. Van hooger hand,
d .i. van regeeringswege, van overheidswege . Hooger hand 2 ) wil hier zeggen
„de gestelde macht in den eenen of anderen harer hoogere of lagere vertegenwoordigers" ; zie Halma, 203: Van hooger hand , bijw. wegens de hooge
Overigheid ; Ndl. Wdb. V, 1799 ; Schuermans, Bijv.. 112 b ; hd . von höherer,
hoher Hand.

1) Hiermede moet niet in rechtstreeksch verband gebracht worden handlichting
ontheffing van minderjarigheid. In het mnl. beteekende die hand lichten van iet, afzien
van de toepassing eener wettelijke bepaling, ontheffing verleenen van, het tegenovergestelde van de hand op iets leggen; en vandaar hantlichtinge, afstand van eene vordering of van rechten, die men op een goed kon doen gelden; fr. mainlevée.
2) Hooger is volgens het Ndl. Wdb. vergelijkende trap ; men denke aan de macht
die hooger dan, die boven de menigte staat; vgl. de comparatieven in overheid, oppergezag.
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809. Aan de hand (of het handje) zijn,
d.w.z. te doen zijn, voorvallen ; eig. in behandeling zijn, Nader handen zijn,
behandeld wordende, gaande zijn, gebeuren; mnl. aen handen sijn; zie Ndl.
Wdb. V, 1806; Nest. 61; Lvl. 61; Falkl. VI. 118; Prikk. II, 2.
-

810. Aan de hand doen (iemand iets -),
d.w.z. iemand aan iets helpen; hem iets aanbieden, verschaffen, opleveren;
eig. maken dat hij het in handen krijgt ; hd. j em . etw • an Handen (oder die Hand)
geben. Vgl. Sewel, 312: Iemand iets aan de hand geven, to give one
occasion to a thing, to hint to one; Van Effen, Spect. IX, 169; Antw. Idiot. 529
en Ndl. Wdb. V, 1805.

811. Achter de hand hebben.
Een zeemansuitdrukking „toegepast op dat gedeelte van het loopend touwwerk, dat bij het vieren of inhalen achter de hand van den achtersten der vierende
of trekkende manschappen op het dek ligt . Vandaar bij overdracht : iets in voorraad hebben tot gebruik bij voorkomende gelegenheid". In de 18de eeuw voorkomend in Willem Leevend VI, 27 ; zie verder het Ndl. Wdb. V, 1806-1807;
nd . wat achter de Hand hewwen (Reuter, 43) ; hd . etw . hinter der Hand haben;
fri. whet efter 'e han habbe.

812. Bij de(r) hand zijn,
d.w.z. dicht bij zijn ; de hand is hier genomen als zinnebeeld van nabijheid;
vgl. lat. ad manum esse; het mnl. present ende bi der bant, en ons voorhanden.
Vandaar ook dat de uitdr. kan beteekenen niet meer afgezonderd (op de slaapkamer) zijn, te spreken zijn (fr. visible), al op zijn (Sewel, 313 ; Halma, 203) ;
eene derde beteekenis is die van behendig, bedreven, bij de pinken, listig zijn,
zich de kaas niet van het brood laten eten, die wellicht zoo moet worden verklaard, dat iemand spoedig ergens tegenwoordig is, er gauw bij is, vlug is; vgl.
bij het hek zijn (Harreb. I, 299) en het Antw. bij de werk zijn, gereed zijn, fri.
by de wirken, aanwezig ; 17de eeuw bij de werken) zijn of hebben, bij de hand zijn
of hebben (Lat. Versch. 413) . Zie verder het Nd l . Wdb. V, 1811 ; II , 2569 ; Antw.
Jdiot. 232: bij der hand zijn, handig, vlug, behendig zijn. 1 )

813. In de hand komen,
d.w.z. van dienst beginnen te worden, gezegd van jonge menschen, die reeds
in staat beginnen te worden tot eenig hulpbetoon; eig. komen ter beschikking
van een ander, in zijne macht komen, zoodat hij er baat, voordeel van kan trekken. Vgl. Psalm 127, vs. 4: Geijck de pijlen zijn inde hant eenes Helts: sodanich
zijn de sonen der jeucht ; met de kantteekening : sulcke kinderen zijn gemeenelick
van kloecker nature dan andre, ende sy komen d'ouders haest inde hant. Zie
het Ndl. Wdb. V, 1814; Sewel, 313: Uw zoon zal u met 'er tyd zeer
1) Terloops zij gewezen op het adj. bijdehandsch (ir. sous la main) van een paard
gezegd, dat aan de linkerzijde in 't span loopt, terwijl het andere dan vandehandech
(fr. hors de la main) genoemd wordt.
Bij de voerlieden is de linkerhand de hand bij uitnemendheid : deze houdt de teugels;
Ndl. Wdb. V, 1770-1771.
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eng. to have in hand. Geldt het een persoon, een zieke, dan staat de uitdr. gelijk
met iemand onder het mes hebben. In het mnl. lezen wij in den roman van Lanc.
Il , 19040: Dar hi enen riddere vant ene joncfrouwe hebbende onder hant (haar
mishandelende, duchtig onder handen nemende) . Volgens Gallée, 29 a zegt men
in het Geld.-Overijs. dialect : iemand onder de middelen nemen, iemand de les
lezen (zie Ndl. Wdb. IX, 670), waar men in denzelfden zin in het Ndl. gebruikt
iemand onder handen nemen; in Zuid-Nederland onder (de) handen pakken of
nemen (zie o.a. Teirl . II, 13) . Zie verder Ndl. Wdb. V, 1825; Mnl. Wdb. V,
310 ; vgl. hd . unter der Hand oder den Hánden haben, met iets bezig zijn = eng.
to have in hand ; in den zin van iemand duchtig de les lezen zegt men in 't oostfri.
iemand in de make hebben (Ten Doornk. Koolm. II , 561 b) = eng. to take a p.
through hands.

818. Onder de hand,
d.w.z. niet openlijk, in het geheim; mnl. onder (den) dume; ndl. en zuidndl.
ook uit de hand (17de eeuw ; mnl. uter hans) ; hd . unter der Hand ; fr . sous main;
eng. underhand(ed) . Van eene verkooping gezegd : zonder tusschenkomst van
een • openbaar ambtenaar, onder(s)hands, hetzelfde als uit de hand (hd. aus der
Hand; fr. de la (ou d La) main) ; eng. off hand, by hand) ; syn. iets onder de pet
koopen. Volgens Schuermans, Bijv. 215 zegt men in het Westvlaamsch ook onder
duims en onderkotig. De beteekenis in den loopenden tijd, 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, mnl. na of naer der hans,
ophanden (o.a. Winschooten, 157: Daar is wat op handen : daar is een potje
te vuur : eng . at hand) ; vroeger ook op de handen of op de hand 1 thans , voorshands, enz. ; in dezen zin staat zij dus gelijk met het vroegere onder den tijd, fri.
undertiid, in den tusschentijd. In het Ndl. Wdb. V, 1826 wordt als oorspr. bet.
aangenomen : terwijl men iets onder (de) handen (Zuidndl. onder de hand) heeft,
en vandaar overdr. terwijl iets anders plaats heeft , middelerwijl, intusschen.
Zie ook Mnl. Wdb. V, 322; 355 en no. 507 noot.
) ,

819. Op de handen dragen (iemand -) ,
d .w .z . de teederste zorg voor iemand hebben , en daarna : iemand vereeren,
hem buitengewone genegenheid betoonen. Volgens Zeeman, 261 is de uitdr.
van bijbelschen oorsprong; zij komt voor in Psalm 91 vs. 12 : „Hy sal sijne Engelen van u beveelen, datse u bewaren in alle uwe wegen. Sy sullen u op de handen
dragen, op dat gy uwen voet aen geenen steen en stootet." Zie het Ndl. Wdb.
V, 1827; Halma, 203; Sewel, 314 en vgl. het lat. in manibus gestane of habere
aliquem (Otto, 250) . Vgl. ook de oudgermaansche gewoonte om verkozen vorsten,
bruiden of overwinnaars in triomf rond te dragen ; Mnl . Wdb . III, 96 ; Grimm,
Myth 4 , 742. In Zuid-Nederland : iemand heffen en dragen (Antw . Idiot . 543) ;
ook iemand op zijne armen dragen, vert. van fr. porter qqn sur les bras (Waasch
Idiot . 80 a) ; hd . jemanden auf den Hc nden tragen ; oostfri . up de hanne dragen
(Dirksen 1, 20) .
.

819a. Ophanden zijn; zie no. 818.
1) Ndl. Wdb. XI, 794; fri. op hdn wêze.
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820. Op zijn eigen handje,
d .w .z. eigenmachtig, op eigen gezag ; ook naar eigen welbehagen, voor zich
in het bijzonder . Sedert de Middeleeuwen komt deze uitdr . voor ; zie Exc . Cron.
166 d: Doe trac vrou Jacoba wt Henegou in Engelant op pair selfs hant ; Sartorius, I, 6, 82: Nostro Marte, op ons selfs handt; sonder yemant te moeyen.
De hand is hier genomen als zinnebeeld van macht of gezag ; vgl. het lat . manus
en onze uitdr. iemand in Zijne hand hebben (mnl. in hand hebben) . In het hd. zegt
men : auf eigene Hand (oder Faust) ; eng . for one's own hand ; in Kl . Brab . op
elger hand; Land van Waas : op eigen hand; Antw. Idiot. 529: op zijn eigen hand;
Teirl. 213; op mijnen eigenem brevee (brevet); bij Anna Bijns, Refr. 158: op haer
dumen, naar eigen willekeur, op hun eigen houtje ; nog in Westvl. op zijnen
eigenen duim (De Bo, 277 1 ) .) Eene andere verklaring geven Grimm IV 2 354
en het Ndl. Wdb. V, 1830; XI, 295; fri. op syn eigen hantsje.

821. Hand over hand .
Een uitdr . aan het scheepswezen ontleend ; voorkomend in , ,hand over hand
halen, hijschen, halen, hijschen niet met de twee handen te gelijk aan het touw
en met eene tusschenpoos tusschen elken ruk, maar terwijl men de handen om
de beurt, over elkander, aan het touw slaat, en altijd door met éene hand daaraan trekt, zoodat het halen of hijschen gestadig en gelijkmatig, en gewoonlijk
tevens tamelijk vlug plaats heeft." Vandaar bij overdracht : met gelijkmatige,
eenparige snelheid; gestadig aan (17de eeuw). Zie voor deze verklaring het
Nd l . Wdb. V, 1832 en vgl. verder Winschooten, 79 : Hand oover hand, geduurig,
gestaadig, meer en meer; Vondel XI, 237; Halma, 203: Hand over hand,
bijes. gedurig, meer en meer; de plus en plus, continuellement. Ook in -het hd.
Hand liber Hand; eng . hand over hand.

821a. Uit de hand vallen; zie no. 814.
822. Van iemands hand vliegen,
d.i. „gereed staan, bereid om te doen, wat iemand verlangt, om 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" ; Ndl. Wdb. V, 1841. In de 17de eeuw komt de zegswijze bij Hooft
herhaalde malen voor ; zie ook Sart . II , 8 , 75 : Sy moeten vliegen van syn handt;
Pers, 519 b; 710 b; Vondel, Adam in Ball. 622; Lucifer, 1898; Rat. Gebr. 1014:
Wat voleken vliegen niet, als valcken, van hun hand ; Adonias, 566:
Aertspriester Abjathar met veltheer Joab kant
Zich weder tegen ons . Zy vliegen van zijn hant
En vlammen op den roof, als afgerechte valeken.
Sewel, 313: Van iemands hand vliegen , to be at one's command; Tuinman
I, 327: Ymand van de hand vliegen, dat is, straks uitvoeren 't geen hy met zyn
hand wyst en winkt; II , 159.

1) Of moet men hier aan een ijzeren duim denken? vgl. eng. on one's own pook.
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823. Hand- en spandiensten bewijzen,
in letterlijken .zin : diensten die men in persoon (gewoonlijk met eenig gereedschap) en met een wagen met een of twee paarden bespannen gedurende eenigen
tijd ten behoeve valt gemeentewerken verricht (Ndl. Wdb. V, 1875). Fig. iemand
helpen, van dienst zijn, hulp verleenen. De Vrijheid, 12 April 1922 p. 1, k. 2:
En zoo kon deze gansche grootscheeps opgezette actie eindigen in versterking
der positie van Aalberse en Nolens, voor wie de ex. Cranenburghers door het
bijeenzamelen van de Roomsche stemmen, dié anders niet op de coalitie zouden
zijn uitgebracht, hand- en spandiensten hebben verricht. Zoo ook 22 Febr. 1922
p. 1, k. 3.

824. Iemands handel en wandel,
d.w.z. iemands geheele doen en laten, zijn wijze van te handelen en zich te
gedragen, levenswandel (wandel = verkeer in de wereld, omgang met de menschen) . Kil. : Wandel ende handel, conversatio, consuetudo, usus, familiaritas , commercium, et: mores, stadium; handelen ende wandelen met
i e m a n d e n, versari cum ali quo . De uitdr. is in de 16de en 17de eeuw zeer gewoon; zie Ndl. Wdb. V, 1882; Mnl. Wdb. IX, 1648; 0. K. 179: Ze vroeg alles
en nog wat — hoe of u bestond in je handel en wandel ; hd . Handel und Wandel
leidet (kennt) keine Freundschaft (Wander II, 330) ; fri. immens handel en wandel.

825. Handjeplak spelen met iemand,
d .w .z . het met iemand eens zijn, met hem onder één deken liggen ; vgl .

De Arbeid,

22 Aug. 1914, p. 2, k. 2: Laten wij ons niet laten misleiden door hen, die bruut
afwijzen een samenwerking tusschen de arbeiders, doch handjeplak spelen met
de regeerders, die ook ons volk tyranniseert en uitbuit; 29 Aug. 1914, p. 2, k. 1:
Zoogenaamde volksvrienden die in ernstige en kritieke tijden handjeplak spelen
met de kapitalisten ; 26 Juni 1915 , p . 3 , k. 2 : Thans. kunt gij ondervinden dat gij
op geen partij kunt vertrouwen, omdat allen zonder uitzondering heulen en
handjeplak spelen met de bezittende klasse. — De uitdr. is ontleend aan de
gewoonte der veekoopers om bij 't loven en bieden bij elk bod elkander in de
hand te slaan ; vandaar : een vergelijk trachten te treffen, het met elkaar eens zien
te worden. Vgl. in dezen zin het gron. handjebakken; fri. hanbakke, hantsjebakke.

826. Iemand den handschoen toewerpen,
d.w.z. iemand uitdagen. De uitdr. dagteekent uit de middeleeuwen, toen de
eene ridder den anderen den handschoen voor de voeten wierp ten teeken dat
men hem tot den strijd uitdaagde ; raapte de uitgedaagde dien op, dan gaf hij
hiermede te kennen, dat hij de uitdaging aannam en dus genegen was tot den
strijd. Vandaar onze uitdr. den handschoen opnemen voor iemand, zijne
partij kiezen, het voor hem opnemen, de verdediging zijner zaak op zich nemen;
het mnl. sinen hantscoe (of sine wedde = pand) bieden. „De handschoen diende
hier als pand voor den ernst van den eisch of voor de getrouwe vervulling van
het kenbaar gemaakte voornemen om met iemand een strijd aan te gaan." Zie
het Mnl. Wdb. III, 133 ; Martin, Reynaert, bl . 404 ; Ndl. Wdb. V , 2000 ; De Cockl ,

$17
17 ; Wander II , 336 ; vgl. hd . einem den (Fehde)handschuh hinwerfen 1 ) ; fr.
jeter le gant à quel qu'un ; relever le gant ; eng . to take up the glove, gauntlet, cudgels
(knuppels) for (or in favour of) a p . ; to throw down the gauntlet, the glove.

827. Met den handschoen trouwen,
d.i. bij afwezigheid van den bruidegom met een vanwege dezen met volmacht
bekleed persoon trouwen; eene herinnering aan den tijd, toen men eene bevoegdheid aan iemand kon overdragen door hem zijn handschoen te zenden (Grimm,
Rechtsalterth. 2 154). De oorspr. beteekenis gevoelt men thans niet meer, daar
men de uitdr . nu opvat als : niet met ontbloote hand , doch met den handschoen
aan trouwen, elkander (nl. bruid en gevolmachtigde) bij de voltrekking van
het huwelijk een gehandschoende hand geven 2 ). In Indië wordt zulk een vrouw
een handschoentje genoemd.

828. Er geen handwater bij hebben (of halen);
d .w .z . er niet mede vergeleken kunnen worden ; minder zijn . Onder handwater
verstond men in de middeleeuwen waschwater, dat diende om de handen te
wasschen. 3 ) Dit werd voor en na den maaltijd den vorst geknield aangeboden
door iemand, die hem in stand evenaarde. 4 ) Vandaar. kon iemand het handwater
geven, reiken beteekenen : met hem vergeleken worden (vgl. lid . er reicht ihm das
Wasser nicht ; nd . he is gen Handwater togen hum), waaraan handwater geven
de beteekenis ontleende van vergeleken kunnen worden, tengevolge waarvan
men ook zeide bij iemand geen handwater geven, niet bij iemand vergeleken kunnen
worden. Door de bijgedachte aan niet bij iemand hebben of halen (mnl. niet hebben
bi enen b) ontstond weder geen handwater bij iemand hebben of halen. Zie Ndl.
Wdb. V, 2027-2029; Erasmus XC; Mnl. Wdb. III, 142; Noord en Zuid XIII,
214; Halma, 205: Dat heeft daar geen handwater bij, dat is daar niet
bij te vergelijken. Ook in het fri.: dat het er gjin hdnwetter by. In Zuid-Nederland
onbekend . Aan deze uitdr . ontleende handwater weder de beteekenis van niets;
vgl. Kalv. II, 45: Zoo'n oud lijk is mij geen hand-water waard.

829. Hanepooten,
Hieronder verstaat men in eig . zin „zekeren trek of haal (van de gedaante
van het eerste been van de schrijfletters m en n), een der eerste beginselen van
de schrijfkunst" ; vandaar : onleesbaar schrift . Sedert de 17de eeuw is deze benaming bij ons bekend, blijkens Winschooten, 75: Dat sijn hanepooten, dat is,
lomp schrift. Zie verder Ndl. Wdb. V, 2048; Halma, 200: Haanepooten,
krabbelschrift, des pieds de mouche ; vgl. het fri. hoannepoaten ; hd . die Schrift
sieht aus, als wenn Hühner fiber das Papier gelaufen weiren; Krcihenfi sse; fr.
des pattes de mouche; eng. pot-hook, eig. eene s-vormige haak, om een ketel aan
te hangen e) ; Schotsch hens-taes (Prick, 41).
Zie Zeilschrift f. D. Wortforschung, Ix, 309.
Zie Ndl. Wdb. V, 2000-2001; Hand. en Mededeelingen u. d. Maatschappij
der Nederl. Letterkunde, 1887, 107; 1898, 109.
1)
2)

3) Kiliaen: Hand-water, aqua manibus: aqua qua manibus initio prandii vel
coenae lavamus.
4) A. Schultz, Das hdfische Leben 1, 415 vlgg.
5) Mnl. Wdb. III, 200.
6) Bij Plautus, Pseud. 29 leest men : Obsecro hercle, habent quas gallinae manus?
Nam hee (se. litteras) quidem gallina scripsit.
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830. Een haneveer,
d .i . een vechtersbaas ; eig . iemand die een haneveer op zijn hoèd heeft , hetzij
een soldaat, een vrijbuiter of iemand, die als een groot heer is gekleed met een
pluim op den hoed ; vgl. Tuinman I, 290: Moeskoppende soldaten en vrijbuiters,
die ook haanenveêren genoemt wierden ; Rotgans, Boerenkermis, bl. 9 : Verwerp
de haneveer en bonte kermislappen, bedek uw lijf met zwart, uw hoofd met
floersche kappen . In de 18de eeuw ook van een bazige vrouw. gezegd ; vgl. Halma,
200: H a n e v e e r, z. v. helleveeg, een stout vrouwmensch, une effrontée, une
femme hardie, une dévergondée; syn. van een veerwijf (Halma, 665); zoo ook
Sewel, 307: 't Is een haaneveer van een wyf, she is a shrew or scold;
De Cock 2 , 53 ; Weiland en Van Dale, waar het averal door „feeks" verklaard
wordt. Zie Ndl. Wdb. V, 2051 en Mgdh . 24 : Wat 'n haneveer van een wijf
was dat.

831. Die geboren is om te hangen, verdrinkt niet,
ook wel die voor de galg geboren is, zal niet verdrinken (of verzuipen), d.w.z. de
booswicht ontgaat de hem toekomende straf niet, men ontloopt zijn lot niet.
Volgens Harrebomée III, 25 komt dit spreekwoord in de 17de eeuw voor bij
Gruterus II , 134; Mergh, 13; zie verder Tuinman 1, 291; 318; 353; Volkskunde
XI , 18 ; syn . die tot een' koekoek geboren is, zal de horens niet gemakkelijk ontgaan;
die tot vier oorden (of een penning) geboren is, kan tot geen stuiver komen ; die tot
een stuivertje geboren is, wordt nooit een dubbeltje, vertaling van infortunatus ad
tres obolos homo natus, nunquam nummorum dominus valet esse duorum (Werner,
42) ; die geboren is onder een duyt planeet , en zal noyt meester van een oortjen worden
(De Brune, Bank. 231). In het hd. wer am Galgen vertrocknen soli, ersauft nicht
im Wasser oder was zum Galgen geboren ist, ersd uft nicht ; er ersiiuft nicht, das
Wasser ginge denn über den Galgen, dat kan worden vergeleken met laat-mnl.:
hy en sal niet verdrencken, soe veer alst waeter over die galge niet en gaet (Campen,
95 ; Meijer, 44) ; nhd . wer zur Jacke geboren ist, der kommt zu keinem Rock ; wer
zu drei Hellern geboren ist, der kommt nicht auf zwei Pfennige ; nd . was dm Galge
sterve sall, wêd am Rhing (Rhein) niet versuffe oder sterv net em Bit (Eckart,
135) ; de to 'n knust bakken is , word sin lêfen gin bród ; denn tu 'n Groschen üsz
geboren, kömmt tu gennen Daler; denn tu 'n Fettmcintje geboren usz, kann to genne
Stuwer komme, enz. (Dirksen I, 75 ; De Cock 1 , 93) ; fr. ce qui est destiné au gibet
ne se noie pas ; eng . he that is born to be hanged skiall (or will) never be drowned;
hanging and wiving go by destiny. Zie, Wander I, 1318.

832. Hangen en verlangen.
Dat wil zeggen sterk verlangen ; beide werkwoorden drukken hetzelfde
begrip uit. Het wkw. hangen komt in dezen zin thans niet meer voor. In de
middeleeuwen kende men hanghen nae (naer) iet in den zin van naar iets verlangen
(fr. pencher; hd. hang, neiging). Zie Mnl. Wdb. III, 80 ; Ndl. Wdb. V, 2083 ; Rutten,
252: zich verhangen naar iets, gretig zijn naar iets. Bij Smetius, 73: Die hangt,
die verlangt. Ook in het Westph. ik hange en verlange (Woeste, 92 b), waar het,
evenals bij ons, de naam is van een pandspel.
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833. Tusschen hangen en worgen.
In de 16de eeuw komt deze verbinding voor bij Campen, 69 : hy gaet tusschen
hangen en wirgen, d .i . hij verkeert in een slechten toestand, den dood nabij 1),
syn. van hy gaet als een osse voer die byle (zie Ndl. Wdb. XI 1511) . Sartorius 1,
1, 51 vertaalt inter malleum et incudem door tusschen 't hangen en 't worgen,
dus in pijnlijke onzekerheid, in welken zin het eveneens voorkomt in Snorp.
II, 25 en bij Jacob Duym, Balthasar Gerards:
Vrees benout my en hoop my wederom troost gheeft;
Des ben ick tusschen beyd' hanghen en verworghen.
Later krijgt de zegsw. meer de algemeene beteekenis van in onzekerheid zijn,
blijkens Cint. 6: Maar de zaak staat noch tusschen hangen en worgen, ofschoon
de oorspr. beteekenis niet verloren gaat, daar Halma, 205 tusschen hangen
en wurgen zijn vertaalt door être fort dans l'étroit , en Sewel, 315 door between
two eminent dangers . In nog algemeener zin gebruikt men thans deze zegswijze
om aan te duiden dat men in eene moeilijkheid, in een neteligen toestand verkeert ; vgl . Maastrichtsch : Tusschen hangen en worgen als een boer tusschen twee
advocaten ; Waasch Idiot . 278 a : tusschen 't hangen en 't verwurgen zijn ; Sehuermans, Bijv. 113 b; Joos, 57: De Cock I, 90; Antw. Idiot. 534; Tuerlinckx, 242:
tusschen 't hangen en 't worge, tamelijk slecht; De Bo, 1408: altijd hangen en
nooit worgen, in een toestand verkeeren te slecht om te leven en niet slecht genoeg
om te sterven ; nd . de stept zwesche Hangen un Wurgen (Wander II, 348) ; fri.
twisken hingjen en wiergien, iu 't onzekere.

834. Een heet hangijzer,
d.i. iets onaangenaams, iets gevaarlijks, neteligs. Onder een hangijzer verstaat
men het ijzer, waaraan iets over het vuur hangt, een haal of ook „een gestel
(bestaande uit een, aan een paar van boven tot een oog vereenigde staven hangenden ring of halven cirkel) dat - tot ondersteuning b .v • van de koekenpan
— aan de haal gehangen wordt . " De uitdrukking vindt men o .a . bij Sart . 1,
7, 41 en III, 6, 91; Pers, 383 b; 654 a; 757.a: Soo pranghde hun de nood soo
Beer, datse dit heet hangh-yser mosten aentasten. Zie verder Tuinman I, 40;
Halma, 205: Dat is een heet hangijzer om aan te tasten, c'est une
affaire bien difficile, ou bien dangereuse pour l'entreprendre; Gunnink, 98: tis
en angiezder, 't is een last ; Wander 1, 802: es ist _heisses Eisen daran xu greifen;
Molema, 146 b ; W. Dijkstra, 327: it is in hangizer om oan te gean ; De Vries, 74:
een heet hangijzer, 't ging er op of er over; De Bo, 407 b en Ndl. Wdb. V, 20952096. Syn. is een heet handijzer, waarbij men wellicht te denken heeft aan de
vuurproef bij de Godsoordeelen ; zie Harrebomée I , 278 ; Ndl. Wdb. V, 1979;
De Cockl , 108 ; 116 ; Anne. Idiot. 589: Geen heet ijzer veur iet derven (of willen)
dragen , er geen eed op durven doen.

835. Hansje in den kelder.
Hieronder verstaat men een feestdronk, die vroeger eene vrouw, die in
gezegende omstandigheden verkeerde, werd gewijd ; men dronk hiermede pp
1) Zoo ook bij Tuinman I, 268: 't Is ook beter, dan tusschen hangen en worgen

te zgn. Dan hebben ' de dieven het bangst.
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den verwachten nieuwen wereldburger. In Duitschland kent men deze uitdr.
ook: Hánsel im Keller of Hánschen im Keller c f im dijstern Keller (Wander II,
357) ; evenzoo in het Deensch : lille Hans i kjelderen. In het Engelsch schijnt zij
uit Holland ingevoerd te zijn ; zij luidt : Jack in the cellar (Halliwell, 433) . Syno nieme uitdrukkingen waren : het wel afloopen van het scheepje of het bolletje in
het holletje drinken ; de Vlamingen zeggen, evenals wij vroeger : Maeiken in 't
schapraeiken (zie Ndl. Wdb. XIV, 277) ; elders gebruikt .men : 't kindeken in
't spindeken of wel 't kinneken in 't spinneken (Harrebomée I, 404) ; in Duitschland Qok Gretchen in der Küche naast Jan im Keller. Bij ons dateert de uitdr.
hoog$twaarschijnlijk eerst uit de 17de eeuw ; we vinden haar in Huygens, Cluysw.
vs. 337 ; Winschooten, 284: hansken is in de kelder, en maiken in schapraiken..
Vgl. ook D. Pers, Wonderwercken van Bacchus, anno 1628, bi. 47:
Het kluwen sich ontwind, het hansjen was verborgen;
Het Vrouwtjen was beswaert, en vol benaude sorgen.
Van al de gegeven verklaringen komt mij de eenvoudigste deze voor, dat wij
kelder opvatten in den zin van den moederschoot, het duistere, het verborgene,
het „holletje", zoodat „Harsje in den kelder" eig. wil zeggen: het kindje dat
nog in het verborgene zit ; het kindje dat het levenslicht nog niet heeft aanschouwd.
Zie Taalk. Bijdr. II, 27 ; Schotel, Oud-Holt. Huisgezin, 293 ; Noord en Zuid
VI, 86 vlgg.; De Cockl, 122 en Ndl. Wdb. V, 2115. Dat juist de naam Hansje
gekozen is, moet hieraan worden toegeschreven, dat Hans een zeer algemeen
verbreide naam is, evenals bijv. Jan. Vandaar ook groote Hanzen (I6de eeuw'),
schraalhans, hansworst, (uit hd. Hanswurst), vroeger bij ons ook hans-sop 2 ),
vertaling van het hd. Hans Supp(e) , vanwaar het kleedingstuk van dién naam,
eene navolging van het fr . Jean Potage ; vgl . ook het eng . Jack Pudding ; ital.
maccherone.

836. Hard tegen hard,
d.w.z. barsch tegen barsch, dus : elkander in felheid niets toegevend, gezegd
van twee vertoornde menschen. De zegswijze is ontleend aan het malen; vgl.
mlat . raro molunt bini lapides eque bene durf (Werner, 84) ; Mhd . xwêne gliche
herte steine malent selten kleine ; Goedthals, 72 : Twee herde steenen malen selden
cleene, dur contre dur ne fist onques bon mur; Servilius, 258* : Twee herde steenen
malen selden cleyne (fijn); De Brune, 123; 306: Twee harde steenen in t gemeen,
5)' maelen zelden reen en kleyn; Wander IV, 817 ; oostfri. twe harde stenen malen
gin god mêl; zie Molema, 147 a: hard tegen hard, de twist is hooggaande; 't gait
hard om hard = het is ernst, beide partijen doen hun uiterste best ; mnd . hart
gegen hart (Eckart, 189). Sedert de middeleeuwen is de verbinding bekend.
blijkens Lekensp. III , 3, 92:

1)

Zie Lat. Versch. 259; Mnl. Wdb. III, 85 en Kil.: Hans, antecellens caeteros

morlales Fortuna et opibus; hangen, magnates, optimates.
2)

Fri. hansdp; nd. hansup, hansop; Ndl. Wdb. V, 2117.
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Maer vindi liede die lijn loos,
Ongheraect ende quadertieren,
Die :n deser felre manieren
U dus willen voorgaen,
Die so moghedi weder staan
Metten selven datsi leren:
So moghe*di hart met herde keren.
waarmede te vergelijken is Hs . Moll , 7 , 82 b : Christus haren herden woorden
herdelike antwoorde, als enen naghel jeghens enen anderen slaende; zie ook
Sart. III, 4, 26: Ignis non extinguitur igni, hert tegen hert is quade kans; in
Hopm. Ulr. 65: Hart tegen hart zei de duvel, en hij scheet tegen de donder;
De Brune, 304: Hard teghen hard dat valt te zuer; Sewel, 317 ; Het is hard tegen
hard, it is hard against hard; Rutten, 87: hard om hard; fri. hird tsjin (of om)
hird; vgl. Ndl. Wdb. V, 2150 ; Wander II, 365 ; hd. hart wider hart oder hart
gegen hart tut niemals gut; eng. hard witti hard never made any good wall; syn:
is het Zuidnederlandsche kop tegen kei (Joos, 102; Waasch Idiot. 364; Antw.

Idiot. 634) of hard tegen onzacht.

837. Zoo hard als een spijker

(of een kei) zijn 1 ),

d.w.z. gierig zijn; ook blut zijn, geldeloos zijn, arm zijn, afgebrand zijn (hd.
abgebrannt sein), ook afgebrand zijn als een voetzoeker (o.a. Kalv. II, 74 ; 109).
De uitdr. schijnt uit de 19de eeuw te dagteekenen ; ze komt voor bij Harreb.
II, 288; Ndl. Wdb. VI, 897; fri. sa hird as in spiker. In Zuid-Nederland zegt
men hard van afgang zijn, eig. moeilijk afgaan, hardlijvig zijn, en overdr. moeilijk
van zijn geld kunnen scheiden (Antw . Idiot. 1746 ; Teirl. II, 18). Waarschijnlijk
zal deze overgang van beteekenis ook met onze zegswijze hebben plaats gehad.
In het fr. être dur à la détente ou u la desserre, gierig zijn; ook het eng. hard, waarnaast hardness, beteekent .gierig.

838. Hardloopers zijn doodloopers,
d .w .z . wanneer men te hard , ,van stal" loopt , houdt men het niet vol ; , , 00k
als verontschuldiging in den mond van hem, die geen trek heeft zich met of
bij iets bijzonder te haasten" . Eveneens gebezigd wanneer iemand bij het spel
al dadelijk veel wint, om te waarschuwen dat dit veranderen kan. Zie Ndl. Wdb.
V , 2190 ; fri. hirdrinders binne dearinders ; Molema, 147: haardloopers bin doodloopers, haastige spoed is zelden goed.

839. Haring of kuit van iets willen hebben,
, ,dat is , wat of niet , ik zal daar een kans naa waagen : dit is een Vissers spreekwoord, die soo sij geen Haaring kunnen vangen, ten minste eenige geschoote
kuit in haar Netten verneemen" (Winschooten, 76). De uitdr. staat opgeteekend
bij Sartorius I, 1, 60: Nu wil ik daer kuyt of haring af hebben; zie ook II, 4, 40;
Pers, 666 b : Don Johan van zijne tocht nu kuyt of haringh willende mede draghen;
-

1) In de 17de eeuw beteekent het: zeer gezond , sterk zijn, tegen alle ongemakken
bestand zij n ; Ndl. Wdb. V, 2150; Halma, 599.
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Rusting, 441; 517; Ndl. Wdb. V, 2213; Sewel, 427; Halma, 206: Ik zal 'er
haring o f kuit van hebben, ik zal 'er eene kans naar waagen; Tuinman
I, 240, die haar gelijk stelt met : „ergens haar of pluimen van willen hebben"
(zie Ndl. Wdb . V , 1414 ; Hoeufft, 225) . De uitdr. wordt thans gebezigd in den
zin van : het zijne er van willen hebben, het rechte of juiste van eene zaak willen
hebben ; willen weten , waar men zich aan te houden heeft . Vgl . o .a . Menschenw.
227: Main kristus, riep Dirk, nu pas angstig bewust wordend de schade, daa's
'n bakkie, dá' mo'k sien! !.... da' mo'k hoaring of kuit van hebbe; Nkr. IX,
29 Mei p . 2 : Zij zeiden : Hier moeten wij van hebben haring of kuit, en ze zonden
eenige verspieders uit; Het Volk, '19 Maart 1914, p. 12, k. 2: Terecht hebben
enkele liberale bladen de aandacht gevestigd op deze onzekerheid ten aanzien
van de houding in de naaste toekomst van de rechtsche partijen te wachten met
betrekking tot de tariefkwestie . Zij hebben terecht haring of kuit gevraagd;
Prikk. V, 19 : Daar moeten we haring of kuit van • hebben ; Vgl. ook Joos, 60:
Hij zal er kuit noch haring van hebben, niets; Onze Volkstaal, II, 88: -ik wil der
haor of kuit van hebben (V . d . Water, 83) ; het fri .: ik scil der kfit of hearring fen
habbe; Harreb. II, 385: hij wil er vleesch of visch van hebben; Campen, 115: ick
wilder Ey of Kuyken van hebben. Hier naast in Groot-Nederland, Oct. 1914, bl.
454: Ik mot er hom of kuit van hebben; Het Volk, 15 Febr. 1915, p. 1, k. 1: Hom
of kuit! Haring noch kuit aan iemand .hebben, niet weten wat men aan iemand heeft,
w,at men van hem moet denken ; vgl. Handelsblad, 15 Juli 1920 (O .) p . 5 : Dat
zal ook den hoofdcommissaris plezier doen die altijd heeft gezegd, dat hij aan
de communisten haring noch kuit had.

840. Zijn haring braadt daar niet,
d .w .z . hij is daar niet welkom , niet gezien ; eig .: , ,men braadt daar voor hem
geen haring (d .i . panharing)' . Ook zeide men : zijn bokking wil daar niet braden;
zie Winschooten, 77: Mijn Haaring en braad daar niet, dat is, oneigendlijk, ik
heb daar geen vriendschap te verwagten ; Huygens, Cluysw . 63 : (Sy) raeckten
schier geen' straet, om metter vaert te zijn daer beider haringh braedt, d.i.
waar hun potje te vuur stond , waar hunne belangen hen riepen 1 ) ; Cats I , 987:
De vryer praet van op te staen,
Hy denckt sijn haring braet' er niet
Na hy het daer gebakent siet.
Halma, 206: Zijn haring braad daar niet, hij is daar niet gezien; mijn haring braad
daar niet, ik heb van daar geen gunst te wagten ; Sewel, 307 ; Esopet, Leuterbol,
8 : Mijn haring braat hier niet wel : het vuur is te heet ; Ndl. Wdb . III, 987 ; V,
2214; Antw. Idiot. 551; Waasch Idiot. 286 a; Teirl. II, 17; Harreb. I, 285; II,
XXVII ; Boekenoogen, 296: zijn haring braadt hier niet, het bevalt hem hier
niet, het gaat hem niet naar zijn zin; in het fri. myn hearring bret hjir net, 't is
hier geen koren op mijn molen (Fri. Wdb. I, 233 b); hd. sein Hering wird hier
nicht gar braten (taander II, 532). In K1. Brab.'zegt men hiervoor: ergens niet
veel botermelk likken ; vgl. ook zijn boontjes weeken daar niet (V . Eijk, III, 40) ;
1) Vgl. lat. Eerrum tuum in igne est, het geldt uwe belangen (Otto, 135) .
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zijn penning geldt hier niet (zie Ndl. Wdb. XII, 1088); zijn koek is hier op, hij
heeft hier de genegenheid verloren (Waasch Idiot . 359) ; zijn koren groeit hier
niet (Harreb . I , 140) ; in het Antw. zijne winkel draait hier niet, hij heeft hier
geen bijval. 1 ) Vgl. in het eng . come uncalled and find no hearing.

841. Een hark van een vent,
d.w.z. iemand, die zich niet gemakkelijk in de beschaafde wereld beweegt,
een houterige, stijve Klaas, nd. 'n holten Hinr'k, een stijve hark, een tuinstaak
(zie C. Wildsch. II , 386 ; W. Leevend II , 174) . Vroeger noemde men zoo iemand
een houten klik (Winsch. 89), een prengel, een pumpel (pummel), een gaffel,
een kneppel, een knevel, een bengel, een Toen, een plug, een loete; enzi Vgl. no.
201; zie Van Helten's Proeven van Woordverkl. 84 vlgg. en vgl. het Zuidnederl.
een gaapstaak (bij ons gaapstok) . In het Zaansch spreekt men van een hort van
een kerel (Boekenoogen, 350) , in het Westvl . van een bokketeers (tuinstaak) ;
in het fri. van in houten hispel (haspel). Zie Ndl. Wdb. V, 2229; Gunnink, 100:
arke, houterig mensch.

842. Het harnas aantrekken voor (of tegen) iemand,
d .w .z . iemands verdediging op zich nemen of tegen hem ten strijde trekken;
vgl. no . 843. Bij Campen, 100, staat opgeteekend : Hy is terstont int harnas,
dat zeker moet beteekenen, dadelijk vertoornd, spoedig op zijn paardje. Zie verder
Hooft 's Brieven, 101: Zich een harnas aantijgen tegen iemand, zich gereed maken
ten strijde (fig .) ; blz . 445: Om iets een harnas aantrekken, zich boos maken om
iets ; Vondel's Lucifer, vs . 1695 en Maeghden, vs . 108: Het harnas aanschieten;
ook tegen elkander in 't harnas jagen (Vondel, Lucifer, vs . 1606: Het pansen aanschieten; Van Effen, Spect. VIII, 99; Halma, .206: Voor iemand een harnas aantrekken, iemand met kragt verdedigen ; hij zal daar geen harnas om aantrekken,
hij zal die zaak niet hard opneemen; Sewel, 318; Ndl. Wdb. 1, 293; V, 2244;
Antw . Idiot . 1747: in 't harnas vliegen, schieten, toornig worden ; hd . in Harnisch
geraten.

843. Iemand in 't harnas jagen,
d.w.z. hem vertoornen, zich iemand tot vijand maken, hem te paard helpen (verouderd) ; hd . einen in Harnisch bringen, jagen, treiben, waarmede ook vergeleken
kan worden het Zuidndl .: iemand in zijn postuur zetten (Schuerm . 503 a) ; in
't gareel jagen en in zijn garen jagen. De uitdr. herinnert ons aan den riddertijd,
toen een edelman, die vertoornd of beleedigd was geworden, zijne wapenrusting
aantrok om een strijd te beginnen. Zie V. Janus III , 91; Harrebomée 1, 286;
vgl. C. Wildsch. I , XXII : iemand in de wapens jagen; vgl. eng. to be (or rise)
in arms, woedend zijn, en zie Ndl. Wdb. V, 2245.

844. Zijn (eigen) hart opeten,
d.w.z. „door kommer, vooral ook door nijd of spijt verteerd worden" ; ook
in Zuid-Nederland zijn hert opeten, opfréten naast iemand zijn hert opeten , opfret1) In Antwerpen bestaat nog een spelletje : Mag ik mijn haringsken eens braden;
zie De Cock en Teirlinck, Kinderspel en Kinderlust, I, 229.
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ten , opknagen, iemand voortdurend verdriet en hartzeer aandoen (Teirl. II,
39) . Ook in het Grieksch zeide men óv av/uèv uaréó cv ; in het lat. cor
suum edere, se comedere, zich verkniezen; fr. se ronger le coeur; eng. to eat one's
heart. Vgl. bij ons Rose, 282: Si (afgunst) edt van rouwen hare herte binnen;
Coornhert I, 234 a: Die oneyndtlijcke hart-eetstens ende slaaproofsters (ick
meyne dè gestadighe oorghen) ; Hooft , Ned. Hist . 25 : In 't bezonder waarender,
die hun hart aaten, om dat ze zich terug (achteruit) in 't bewindt, en nieuwelingen voortgezet zaaghen ; De Brune, 146: Al perst u zomtyds wat verdriet en
eet daerom u herte niet ; Tuinman I , 102 ; Halma, 272 ; Harreb . I , 288 b ; Ndl.
Wdb. VI, 14; XI, 674. Vgl. hiermede het Zuidnederl. harte vreten, zich dood
kniezen, zeer gemelijk zijn ; hartevreter, hertefrèter, kniesoor, knorrepot ; syn.
is de dial. zegswijze : zijn (eigen) reuzel opeten, wat te vergelijken is met het
17de-eeuwsche : zijn reuzel scheuren (en er een huik van maken) van kwaadheid,
of zijn darmen scheuren.

845. Het hart zinkt hem in de schoenen,
d.w.z. hij verliest den moed, hem ontzinkt de moed; zie Trou m. Bl. 282, vs.
498; Brederoo, II, 58; Pers, 386 b; Winschooten, 254; Hooft, Brieven, 161;
Van Lummel, 471:
't Hert dat sinckt hem (Spinola) in de schoen,
Signoor die kakelt als een hoen.
Bij V . d . Noot : Ic voelde myn hart zincken wel drie voeten onder myn knie . 1 ) In
Limburg zegt men : het hart zinkt hem in de broek; in Antw. in de onderbroek;
in Groningen : 't zakt hem in de bijven, en in het nd .: dat Harte fallt em in de
Boxen ; sin hart sakt hum in de benen (hasen, bukse) ; zie Taalgids V , 171; Molema,
64 a en vgl. gri. iráócv óÈ napat iroói xá r rr&ie avµóS (Homerus) ; lat.
animus in pedes decidit ; in het mnl. syn herte valt in syn knye ; 16de eeuw : mijn
herte in mijn schoen sanc; zie verder Wander II, 617: das Hers ist ihm in die Hosen
gefallen ; das Herz lag mir gantz in den Knien ; eng . his heart sank into his boots,
heets, shoes; Harreb. I, 288; Ndl. Wdb. VI, 11; Erasmus, XII; Reuter, 47.

846. Iemand een hart onder den riem steken,
d.w.z. hem bemoedigen, hem moed inspreken, hem het hart opdraaien (in ZuidNederland), eene spreekwijze ontleend aan het soldatenleven. Onder hart moet
men verstaan moed (vgl . Heb het hart eens dat te doen) . Een soldaat die onder
zijn riem (die schuin van den schouder over zijne borst loopt) geen hart heeft,
geen moed, is een lafaard ; zoo iemand moet een hart onder den riem gestoken
worden. Vgl. Sartorius III, 3, 38 : daer steeckt ghy my 't hert weder onder den riem,
waarvoor men in de middeleeuwen zeide : enen een herte in 't lijf spreken, enen
't herte maken , enen een herte geven . Zie verder Pers , 402 a ; 382 b ; Bank . I , 298;
Hooft, Ned. Hist. 457 ; Brieven, 170 ; 230 ; 343 ; 477 ; enz. Ook komt bij Hooft,
Ned. Hist. 231, voor ,,iemand een hart onder den gordel steken". Vgl. Taalk.
Mag. III, 497; Harrebomëe III, 218; Ndl. Wdb. VI, 11; XI, 457. Vgl. fr. (re)mettre le coeur au ventre á qqn; donner du coeur à qqn; hd. einem ein Herz geben,
1) Tijdschrift, XXIII, 234.
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machen, einstecken, einreden ; eng . to put heart into a man. Door invloed van
het hart zinkt hem in de schoenen is later deze uitdr. veranderd in : iemand een
riem onder het hart steken.

847. Het hart op de tong (of op de lippen) hebben,
d.i. zeggen wat men denkt, van zijn hart geen moordkuil maken, openhartig
zijn . De zegswijze komt in de 16de eeuw voor : t Hart leyt op de tonge altoos 1 ).
Zie verder W. D. Hooft, Jan Saly, 18; Tuinman, II, 207; Ndl. Wdb. VI, 7;
V I II , 2177; fri. it hert óp 'e tonge habbe; hd. das Her.. auf der Zunge haben; nd.
dat hart för up de tunge hebben (Dirksen, I, 38); fr. avoir le coeur á la bouche,
sur les lèvres, sur la main; eng. to have one's heart in one's mouth (or upon one's
sleeve ; at one's tongue's end) . Vgl. ook het mlat . os habet in corde sapiens, cor
stultus in ore (hier wordt gedacht aan iemand die er alles maar uitslaat 2 ).

848. Waar 't hart vol van is, vloeit de mond van over,
d .w .z • men spreekt gaarne over datgene, waarvan ons hart vervuld is ; ontleend
aan Matth . XII , 34 : Uyt den overvloet des herten spreeckt de mont . Vgl . Ovl .
Ged . I , 6 : Men heeft gheseit te menegher stont . dat es in den moede, dats in den
mont ; Ferguut, 660: Die mont sprect dat int herte leit ; Kaetspel,,1: Men segt
ghemeenlike, dat in der herten dat in den mont ; Servilius, 193: Een volle mont
seyt shartzen grondt ; W. Leevend IV , 290 ; Zeeman, 266 ; Ndl. Wdb . VI, 19 ; XII ;
1042 ; Wander II, 615 en 't fri. : dêr 't herte fol fen is dêr rins de mule fen oer. In
Zuid-Nederland : Waar t' hert vol van is, daar spreekt de mond af of daar loopt
de mond van over, d.i. vuile woorden verraden een bedorven hart (Joos, 194;
Antw. Idiot. 1757); vgl. fr. la bouche parle de l'abondance du coeur; hd. wes das
Herz volt ist, des geht der Mund uber; eng. what the heart thinketh, the mouth

speaketh.

849. Het hart hoog dragen,
d .w .z . trotsch zijn, hooghartig zijn ; mnl . hoochgemoet zijn ; enen hoghen moet
hebben. Bij Hooft in zijne Brieven, 308 ; Ned. Hist. 18 ; Harreb. 1, 288: Hij draagt
het hart hoog (of op het hoofd); enz. Zie het Mnl. Wdb. III, 564; Ndl. Wdb. VI,
7 ; vgl. een hooge borst zetten, het Antw. het hoog (in zijn kop, bol, ster) hebben,
hoovaardig zijn ; zijn hert uitsteken, fier en trotsch zijn (Teirl. II, 39).

850. Van zijn hart geen moordkuil maken,
d .w .z . zijne gedachten en gevoelens niet verzwijgen, niet dooden , niet smoren;
ook van zijn hart geen smoorkuil, smoorkolk, smoorpan maken. In de 17de eeuw
voorkomend bij Winschooten, 214: Ik seg het rond uit, soo als ik het meen : ik
wind daar geen doekjes om : ik maak van mijn hart geen moordkuil. Vgl. verder
Sweerts, Ged. 555 ; W. Leevend, I, 2 ; Sewel, 499 ; Halma, 360 ; het mnl. mort1)

Zie G. Kalft, Verslag van een onderzoek in Engelsche bibliotheken, bl. 39.

2) Vgl. Huygens, Korenbl. 2, 213: Uw hert light op uw' Tongh, maer waert ghy
wat min jongh, uw' Tongh laegh in uw hert; De Brune, 286: De mond van een voorzichtigh man, light in zijn hert, of herszen-pan; het herte van een nar of zot light in
zijn mond, gans zonder slot.
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cule, moordhol, en Kil. : moordkuil, spelunca latronum, een hol van dieven.
Zie het Mnl. Wdb. IV, 1967; Ndl. Wdb. VI, 18; IX, 1118 en vgl. het hd. aus
seinem Herzen keine Mórdergrube machen (Schrader, 404 ; Reuter, 75 a 1 ) ; oostfri.
fit sin harte gin mordkule maken (Dirksen, I, 38) ; fri . hja makker fen hjar hert
gjin moardkule of smoarpanne.

851. Iets niet over zijn hart kunnen (ver)krijgen,
hei niet van zich kunnen (ver)krijgen, er niet toe kunnen besluiten iets te doen
(in Zuid-Nederland ook : iets aan te nemen) ; vgl. 17de en 18de eeuw het kan
of mag mij niet van het hart of van mijn hart ; Zuidndl . iet niet in zijn herte kunnen
vinden. Onze uitdr. komt in de 18de eeuw voor in Br. v. Abr.. Bi. 2, 63 : Hoe
zoudt gij over uw hart kunnen krijgen zo verre van uwe Christelyke pligten aftedwaalen; Tuinman II, 193: Hy kan dat over zyn hert niet krygen, dat is, hy kan
daar toe niet komen; men kan hem daar toe niet bewegen, noch overhalen. Vergelijken we hiermede de uitdr. nog niets over zijn hart gehad hebben, nog niets genuttigd hebben ; en het Zuidndl . iet over zijn herte niet kunnen krijgen, iets niet
in de maag kunnen krijgen, iets niet lusten (Teirl. II, 39 ; Antw . Idiot. 554;
Rutten, 91; Tuerlinckx, 261; Waasch Idiot. 287), fig. iets niet kunnen
verdragen, tot iets niet kunnen besluiten, dan kan de eerste beteekenis onzer
zegswijze geweest zijn iets niet kunnen eten, niet kunnen verdragen, en daarna
in fig . zin iets niet kunnen hebben, er niet tegen kunnen, er niet toe kunnen
komen. Vgl. hiermede iets mogen, dat vroeger en nu nog dial. „iets lusten"
beteekent (van spijzen gezegd) , waaruit zich de algemeene beteekenis van houden
van, goed vinden heeft ontwikkeld.
-

852. Zijn hart ophalen,
d .w .z . zich vervroolijken, volop genieten , zijn lust botvieren . Het wkw . ophalen
beteekende vroeger en thans nog wel oppoetsen, opknappen ; vgl. Kil. : O p h a e l e n ,
refricare, fricando renovare; o p -h a e l e n de o r d e c l e e d e r e n, interpolare,
desquamare 2 ) ; vandaar bij overdracht toegepast op het gemoed : opfrisschen ,
verkwikken, verlustigen. Denzelfden overgang van beteekenis heeft het mnl.
en 17de-eeuwsche sine ogen verclaren; Zuidndl. zijne oogen eerkleren; fri. de eagen
forklearje, zich verlustigen in het gezicht van een bemind voorwerp (Ndl. Wdb.
X , 2274) . De uitdr . komt voor bij Sart . II , 5., 48 : Syn hertken ophalen vert.
van indulgere genio ; in de 17de eeuw is zijn hart ophalen in (of met) iets zeer
gewoon; vgl. Hooft, Ged. 1, 284; Winsch. 342; Vondel, Samson, 1444; Focquenbroch, Eneas, 183, vs. 7; Tuinman I, 101 en Halma., 207: Zijn hart ergens
m e e d e o p h a a l e n, se donner au coeur joye de quel que chose; zijn hart oph a a l e n, zijne lust volgen, suivre sa volonté ou sa fantaisie . In Groningen beteekent dat mout zien hart ophoalen, dat moet er zoo door, wat de gevolgen ook
mogen zijn (Molema 148 a ; 309 b) ; dezelfde bet. heeft het fri .: dat moat syn hert
mar ophelje. Zie nog Joos, 115 ; Schuermans, 186 ; Waasch Idiot . 286 b ; Ndl.

1) Buchmann, 34 meent dat de zegswijze eene onnauwkeurige aanhaling van
Maith. XXI, 13 is.
2) Zie Woordenboek op Brederoo, 272 ; Oudemans V, 453 en Harreb . 1, 288 b.
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Wdb. VI , 17 ; XI , 790, waar als waarschijnlijk oorspronkelijke opvatting van
de uitdrukking wordt medegedeeld : zich verkwikken, door diep adem te halen,
door met lange teugen versche lucht in te ademen.

853. Met hart en ziel,
d.i. met zijn geheele wezen, met liefde, toewijding; ontleend aan Matth. XXII,
37: Ghy sult lief hebben den Heere uwen Godt met geheel uw' herte, ende met
geheel uwe ziele, ende met geheel uw' verstandt. Vgl. Servilius, 226* : Ick aal
daar met lijf ende Biel voor sijn; Sart. I, 4, 78 : Met lyf met siel; lat.. Lotus et menie
et animo ; fr . corps et &me ; hd . mi t Heras and Seele ; eng . to be heart and soul for
S . th . ; (with) heart and soul.

854. Alle harten bij je eigen (rekenen),
d .w .z . denken, rekenen dat alle andere harten op dezelfde wijze zullen gevoelen,
willen of wenschen ; zijn eigen gevoelens, gezindheden als maatstaf nemen voor
die van anderen (Ndl. Wdb. VI, 21). Vgl. Campen, 41: By u herte kennet ghi
alle herten; Agricola, 309: ein . yeder richter einen andern noch dem er gesynnet
ist. De zegswijze komt in de 17de eeuw voor bij Brederoo I, 270: Rekent byje
eyghen hert, hoe noo datj op straet soudt blyven ; V . d . Venne, 221: By sijn eygen
ghemoedt kentmen alle harten ; Gew . Weuw . II , 30 : Denk eens alle herten by
u eige ; Pas quilmaeker, 20 ; Dagd . 1 ) 47 : Want het spreekwoord is waarachtig
elk denkt een anders hart by 't zyn; Sewel, 319: Alle harten by 't z y n e
rekenen, to judge of others as of one's self; Harreb. 1, 286.
-

855. Hardstikke(n)dood,
d.w.z. morsdood ; mnl. hertstics ; in de 17de eeuw hartsteeck dood, o.a. bij Hooft,
Ned. His t . 609: Toen.... grypt (ze) een mes , en j aaght het hem door de ribben

dat hy hardsteeken doodt bleef. Daarnaast verbasterd harstig dood (vgl. nog
Gunnink, 101: arstich dood), hartstukke dood. Thans in de volkstaal hartstikke(n)
dood of hartstikkend, hardsteken (Molema, 148 ; Opprel, 58 ; V . d . Water, 83;
Gallée , 16; Draaijer, 16; Onze Volkstaal II , 88 (Ned. Betuwe) ; 1, 205 (N. Brab .) ;
harstikke dood (V . Schothorst, 140 ; Van Weel, 105 ; De Vries, 74) ; hertstikke(n)
dood (in Limburg volgens Onze Volkstaal II , 219) ; in de litteratuur : Jong. 120;
172; Mghd. 51; Boefje, 24; 169; Nkr. VIII, 17 Jan. p. 4; Het Volk, 23 Febr.
1914, p. 5, k. 4. Het Ndl. Wdb. VI, 86 vermoedt dat er vroeger een uitdr. bi
hartsteke dood, door een hartsteek dood, heeft bestaan, welke tot hartsteke of
hartsteek(s) dood werd verkort of vervormd.
Aan deze uitdr. ontleende hartstikken de beteekenis van volslagen, geheel,
zoodat men thans ook in dialect zegt : hartstikke doof (De Vries, 74 ; Boekenoogen, 295 ; Draaijer, 16 ; Opprel, 58) , har&stikken vol ; ook hartstikken blind 2)
Vgl. nog Menschenw . 352: Aa'st hart stikke regent ; bi. 130: hardst ikke midden
in ; - bi. - 342 : - hartstikke swoar ; bi. 474: hartstikke sterk ; bi. 502: hartstikke
ellendig ; Jord. II , 85 : op hardstikke dag ; ZondagsbIad van Het Volk, 1906 p.
22: hardstikke duister.
-

1) De dagdief, Kluchtspel, tot Deventer, by Warner ten Uyl, Boekverkoper, 1684.
'2) Handelsblad, avondbl. 4 Nov. 1913, p. 5, kol. 3.
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856. Dat sluit als een haspel in een zak,
d.w .z , dat raakt kant noch wal; dat sluit als een tang op een varken of zooals
Tuinman I, 342 citeert: dat vlij t zich als een zak met haspels; en bl , 85: dat past
als een haspel op een moespot ; Halma, 208: Dot sluit als haspelen in eenen zak,
dat aluit gantsch niet; SeweI, 319; vgl , fri.: de hispel past net op 'e brijpot, ongelijke zaken of personen passen niet bij elkaar , Bij Mamix, Byenc. 129 v : Dat
sluyt als een haspel op een vleeschpot; in de 18de eeuw ook: op een doo/pot. Vgl.
DOg Harreb. I, 290; Ndl. Wdb. VI, i04.

857. Have en goed,
d.w .z , al iemands bezittingen; mnl , have ende goet ; hd , Hab(e) und Gut; eng.
goods and chattels. Eig. verstond men onder have de roerende goederen, die men
in de middeleeuwen ook noemde havelijc goet en in de 17de eeuw tilbare have
(Hooft). Vgl. Plantijn: Hav e ende goedt, substance, des biens meubles,
substantia, bona, orum opes; zie verder Mnl. Wdb. III 181; Ndl. Wdb. VI,
128; Joos, 57: have en goed; have en erf, al wat men bezit.

858. In behouden haven zijn,
d .w .z , buiten alle gevaar zijn, binnen zijn, veilig zijn; in een haven zijn, waar
men behouden is; eene uitdr. die natuurlijk aan het zeemansleven is ontleend.
Vgl. Vondel's Vertroostinghe aen Ger. Vossius :
Men klaeght, indien de kiele strant ,
Maer niet wanneerze , rijck gelaen ,
Uit den verbolghen Oceaen
In een behoude haven lant.

Zie verder Sartorius I, 1, 81: t ' Is, Godt sy gelooft , in behouden haven, waar herinnerd wordt aan Plautus , Aulularia , vs , 804: Jam esse in vado salutis res videtuT
(gewoon was in het Latijn de uitdr , in pOTtU navigaTe); Winschooten, 78: In
behouden haaoen , oneigendlijk buiten aIle gevaar sijn; Halma, 208. Voor andere
plaatsen zie Ndl. Wdb. 11,1522; VI, 134; fri. yn behtilden haven wlze.

859. AIle havens schutten wind.
Vroeger ook aile hagen schutten (keeren) wind, d.I, elke mededinger (bij
het houden van een winkel, enz .] gaat met eenig voordeel weg, dat anderen
weer moeten missen (V. Dale5 ~ 1994). Vgl. Meyer, Spreuken ; 83; Tuinman
I, 373: Dat brengt geen zooden aan den dijk, in 't tegendeel: Aile hagen schullen
wind; Van Eijk I, 81: Aile havens (ook weI heiningen) sduuten wind, d.i. dat
men er altijd in zijn beroep, nering of verdiensten"bij lijden moet, wanneer er
cok anderen komen, die met ons hetzelfde beoogen en beproeven. Zie verder
Harrebomee III, 208; Ndl. Wdb. V, 1333; VI, 133 en vgl. De Vrijheid, 8 Febr.
1922, p. 1, k. 3 : Een gewaardeerd medewerker zou het voorbeeld der R. -K. Staatspartij en der S. D. A. P. willen volgen, "Uitgaande van het bekende gezegde,
dat aIle havens wind schutten, zou een zoo groot mogelijk aantal lijsten aan te
bevelen zijn", meent hij. Syn. A lle boomen vongen wind.

860. Van haver tot gort,
d .w .z. geheel en aI, in de uitdr, iemand kennen van haver tot gOTt. Deze uitdrukking luidde in de middeleeuwen van (h Javer te (of tot ) (h) aveTt (d.I, van den
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eenen voorouder tot den ander, van vader op zoon), dat ook nog bij Hooft Ged.
II, 392 en Coster, 467, vs. 368 voorkomt. Daar het znw. aver evenwel als zelfstandig woord verdween, werd de uitdr. onduidelijk en maakte men er van van

haver t 'haver ; van haver tot garst (of garst), van haver tot gort, van haver tot klaver.
Zie Tuinman I, 79; Molema, 160 a; De Bo, 65 b; Schuermans, Bijv. 15 b; Mnl.
Wdb. I, 497; Stallaert II, 318; Taalk. Magazijn III, 496; Ndl. Wdb. II, 750;
VI, 140; Nkr. V, 14 Oct. p. 3: Heemskerk die weèt alles, van haver tot aan
gort ; Het Volk, 22 Jan . 1914, p . 1 , k . 3 : Over zaken waar hij niets van weet oreeren
of hij ze van haver tot gort in den zak heeft . In het fri . : fen hjouwer ta groat .

861. Om een haverklap,
d.w.z. om eene nietigheid, eene beuzeling, en vervolgens: ieder oogenblik,
telkens, klak veur keer (Teirl. II, 136), ieder klipklap, klikkebik (vgl. Sjof. 167:
Elke haverklap was t ie weer terug) . In het Zaansch : om 't haverslag, om een
haverklap (Boekenoogen, 209). Misschien beteekent klap in haverklap eig. klapvlies, zaadhulsel, dus kleinigheid, en haverslag eig. klopsel, afval van haver
(vgl . hamerslag) , dus haverkaf of haverstroo . Zie no . 862 en De Jager's Verscheidenheden, 331 1 ) ; Archief II , 101; Ndl. Wdb. VI, 153. Syn. is het fri. om
'n klapskeet of alle klapsketen ; ook in het Westfri . alle klapscheten of alle kikkeflikken (De Vries, 78) ; het gron . om geen knapscheet (Molema, 209 b) naast om
een haar, dat in de 17de eeuw ook beide beteekenissen in zich kan vereenigen. 2 )
Op Goeree en Overflakkee : Hij is in een klapscheet terug, in een ommezien ; voor

elke klapscheet komt hij je lastig vallen. 3

)

862. Om een haverstroo,
d .w .z . om eene kleinigheid , eene nietigheid , eene beuzeling ; eig . om het stroo
of kaf van uitgedorschte haver. Sedert de middeleeuwen is het woord in dezen
zin bekend, blijkens 0v1. Lied. en Ged. 122, vs. 18 : Wine achtens jo een averstroo.
Zie De Jager, Latere Versch. 89 ; Sartorius I, 4, 6 ; Bredero , Sp. Brab. 1296;
Spaan, 114; 158; 229; Sewel, 320; Halma, 208; Ndl. Wdb. VI, 154 en vgl. het
synonieme om een haverkaf (17de eeuw) . Beide uitdr . zijn thans bijna verouderd.
In het Land v. Waas : Twisten veur een haveren stroo, voor een ijdelen niet (Waasch
Idiot. 280 a) ; vgl. fr. cela ne vaut pas un fétu.

863. Het hazenpad kiezen,
d .w .z . op de vlucht gaan , eig . den weg van een haas opgaan ; 17de eeuw haseleeren ; fri . hazzeliere ; hd . den Hasenpfad einrei ten, eingehen . Al zeer vroeg is
de haas gehouden voor het type van een vreesachtig dier en is zijn naam gegeven
aan een lafaard, zooals blijkt uit de Lex Salica, waarin vermeld staat, dat wanneer iemand een ander voor haas uitscheldt (si quis alterum leporem clamaverit),
hij zal worden beboet . Deze vreesachtigheid heeft aanleiding gegeven tot ver1) Aldaar wordt medegedeeld, dat in het Holsteinsch en Osnabrugsch klap een
bundeltje stroo beteekent. Ook in den Achterhoek wordt een bosje stroo, het derde of
vierde gedeelte van een schoof (gedorscht graan), een klap geheeten.
2) Ndl. Wdb. V, 1404.
3) N. Taalgids XIII, 133.
STOETT, Ned . Spreekwoorden, 5e druk .
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schillende uitdrukkingen, die alle beteekenen op de vlucht gaan. In het Middelnederlandsch zeide men o.a. den hasenwimpel opsteken (nog in Zuid-Nederland
het opsteken), mnd. das hasenbanner nemen, - upsteken, en up dat hasenvenneken
dryven (op de vlucht jagen); hd. das Hasenpanier ergreifen. In de 16de en 17de
eeuw was zeer gewoon haas-op gaan, - loopen, - spelen, - zijn,' voor op de vlucht
gaan of zijn; in dien zelfden tijd ontstond ook het hasepat inkeeren, - kiezen of
opgaan ; ook zeide men het hazevel aannemen, hd. bargoensch (einen) Hasen
machen, wegloopen 1), nd. das Hasenfell antein, dat in Zuid-Nederland luidt:
het hazevel aantrekken, aanstroppen of zijne hazebeenen aandoen, het hazenspoor
kiezen (De Bo, 413; Schuerm. 179 a), dus het tegenovergestelde van de leeuwenhuid aantrekken. Nog eene andere uitdr. luidde hazevet onder de schoenen smeren.
Naar analogie van de uitdr. het hazenpad kiezen maakte men later andere uitdr.
die in beteekenis hiermede overeenkwamen, als: het robbenpat, het reynosters
rhinocerossen) padt, het hondepad (den weg waarlangs men is binnengekomen) kiezen; vgl. nd. én de Hundestrate wésn. Zie Tijdschrift XI, 20 vlgg.; XIII,
305; Noord en Zuid IX, 206 vlgg.; Volkskunde XXI, 132; Ndl. Wdb. VI, 168;
907 en vgl. nog het nd. den Katerstieg gehen, verliebte Wege gehen (Reuter,
55 b).

864. Hebben is hebben,
gewoonlijk met een achtervoegsel, als (maar) krijgen is de kunst, in welken vorm
de zegswijze sedert de 17de eeuw voorkomt, blijkens Winschooten, 249: hebben
is hebben, aanraaken is kunst ; Smetius, 190: hebben is hebben, verkrijgen is konst ;
Tuinman I, 126 en Halma, 209: Hebben is hebben, maar krijgen is
de kunst, laag spreekw quand on a du bien on ne s'informe pas d'ofi ii vient,
le tout est d'en savoir acquérir ; Sewel, 321. Dat het laatste gedeelte ook werd
weggelaten, bewijst Coster, 334 vs. 908; Lichte Wigger, 16 r: Hebben is hebben,
speulen sy (bankroetiers), t' is heur eveliens hoe ser comen an. Vgl. Campen,
11: Ick beholde dat ick hebbe, het cryghen is misselick ; het fri.: habben is habben
en krijen is kinst ; Schuerm. Bijv. 115 b; Rutten, 88 b; Teirl._II, 20; Claes, 105;
Joos, 145; Jongeneel, 90; Ten Doornk. Koolm. II, 52 a; Ndl. Wdb . VI, 184;
Harreb. I, 457 b; Eckart, 178: hiiw'n is wiss, krei'en is mis; hiiuwen is gewis,
krigen is mis (Jahrb. XXXVIII, 160); 179: hebben is hebben mar kriegen is en
Kunst (Wander II, 234); eng. have is have (bij Shakespeare; Prick, 44).

865. Iemands (heele) hebben en houden,
d.w.z iemands have en goed, al wat hij bezit. In de middeleeuwen komt de
verbinding houden ende hebben voor in den zin van voortdurend bezitten, syn.
van besitten ende houden ; eng to have and to hold. Beide wkw. drukken hetzelfde
begrip uit, nl. dat van „bezitten". Zie Mnl. Wdb III, 634; Ndl. Wdb. VI,
185; Nkr.. III , 31 Jan. p. 2: Och, arme kerel, heb jij in den zomer heel je 'hebbenen-houen opgegeten? Syn. Met al zijn hebben en zijn (in B. B . 299).

866. Het hecht (of heft) in handen hebben (of houden),
d.w.z. het gezag in handen hebben, baas zijn. De zegswijze laat zich gemakkelijk
verklaren uit de Friesche zegswijze: dy 't heft yn 'e hiinnen het dy snif t. Vgl. verder
1) Gilnther, bl. 70.
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Tuinman I, 164 en 238; II, 120: „Hy houd het hecht in de hand. Dat is, hy heeft
de zaak in zyn geweld en magt. By het hegt kan men een degen of mes vast
houden". Zoo zeide men ook in denzelfden zin : hy houd de pan by den steel 1 )
en hy houd de ploeg by den steert (Tuinman I, 164); hy heeft de koe by de hoornen.
In de 17de eeuw wordt onze zegswijze aangetroffen o.a. bij Hooft, Brieven, 209;
Tac. 95; De Brune, Bank. I, 58; Pers, 214 b; 283 b en Interest v. Holl. 148.
Vgl. ook het fr. tenir la queue de la poêle ; hd. das Heft in der Hand haben ; das
Messer beim Hefte haben, en het lat . manubrium ex manu (e manibus) eximere
alicui, iemand de gelegenheid en mogelijkheid ontnemen iets te doen ; ansam
praebere alicui, iemand gelegenheid verschaffen. 2 ) Zie Ndl. Wdb. V, 1819;
1838; VI, 233; Zandstr.. 26.

867. Zachte (heel)meesters maken stinkende wonden,
d.w.z. halve maatregelen verergeren de kwaal en roeien haar niet uit. Zie Tuinman II, 9: Zachte meesters maken stinkende wonden. Een geneesheer, die de
wonden en zeeren door scherpe middelen, als 't noodig is, niet zuivert, maakt
dat ze vervuilen en inkankeren. Zo word de kat in de kelder gemeestert. Bij Goedthals, 13 : Saechte handen maken stinkende wonden ; Campen, 133 : Een meedelydende
Chyrurgyn maeckt stinckende wonden ; vgl. ook Cats I, 451:
Het is van ouden tijt bevonden
Van sachte meesters vuyle wonden.
Zie verder Harreb. I, 282 b en vgl. het fri.: sêfte dokters meitse stjonkende wounen ;
zoo ook bij Ten Doornk. Koolm. III, 580 b.

868. Zoo heer, zoo knecht,
d.w.z. aan de bedienden kent men den meester ; vroeger ook : zoo meester, zoo
knecht. Ook in het Latijn bij Petronius, 58: qualis dominus, talis et servus. Zie
verder mnl. so die heer is, so is die knecht ; sulc heere, sulc ghesin ; Brederoo,
Moortje, 1367 ; De Brune, 238 : zulcken heere, zulcken slave ; Tuinman I, 359;
Harrebomée I, 296 a; Otto, 119 ; Wander II, 563 en 577 ; fr. tel maitre, tel valet ;
hd. wie (der) Herr,, so (der) Knecht ; eng. like master, like man. Variant : Zoo
de juffer, zoo de meid (Harreb. II, VIII).

869. Met groote heeren is 't kwaad kersen eten.
„De reden die het spreekwoord daar van geeft, is bondig : want zy kiezen
de grootste, en schieten met de steenen. Aardig drukt dit uit, wat geringe van den

omgang en gemeenschap met Grooten te verwachten hebben. Zy moeten alles
lyden wat aan die Hanzen lust, en noch toe lachen" (Tuinman I, 113). In .eer
vele talen komt dit spreekwoord voor (Wander II , 560 ; Borchardt no. 668);
vgl. mlat. cum dominis edere debes omnino carere cerusa, peiora dant et comedunt

1) Vgl. fr. qui tient la poéle par la queue, il la tourne lá oti il veut; ndl. die de
pan bij de steel heeft keert ze zoo hij wil (Harreb. II, 169); die de pan heeft by de steert,
keertse, naar dat hu 't begeert (De Brune, 339).
2) Otto, 229 en Bebel, 376 : ille tenet ansam gladii : id est habet facultatem et

opportunitatem rei bene gerendae.
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meliora of cum dominis cerusa tibi nunquam sint cornedenda: consumptis illis
cupiunt iactare lapillis (Werner, 15); ook bij ons in de middeleeuwen blijkens
Mnl. Wdb. VI, 814; Goedthals, 38: Tis quaet met hoeren criecken eten; Prov..
Comm. 669 : Tes met heeren quaet kersen toeten ; zoo ook Servilius, 73 ; Campen,
2: Mit heren is quaet kerssen te eten, want sy tasten nae die rijpsten ende schieten
mit die steenen; Sart. I, 4, 48; I, 8, 56; Idinau, 60; Cats, I, 489; Sewel, 379;
/Vkr. II, 13 Sept. p. 6; enz. enz.; zie vooral Harreb. I, 262 a; III, 206--207.
In Zuid-Nederland : Als ge met de heeren kersen (of krieken) eet, knippen zij met
de steenen (of de pitjes) ; Joos, 136 ; de Grieken zeggen : plant geen uien met je
meerderen of zit aan met je meerderen en sta nuchter van tafel op (Gids, Oct. 1902);
hd. mit grossen Herren ist schlecht Kirschen essen ; eng. those that eat cherries
with greak persons shall have their eyes squirted out with the scones.

870. Nieuwe heeren, nieuwe wetten,
d.w.z. nieuwe heeren maken nieuwe wetten (of keuren), verordeningen enz.;
bij wisseling van bestuur, komen er dikwijls allerlei veranderingen. Lat. novus
rex, nova lex of zooals men in Groningen zegt : nei boer, nei wark ; fri. nije hearen,
nije wetten. Zie Spieghel, 288 ; Tuinman I, 251; Harreb. I, 296 a; Jongeneel,
90; Antw. Idiot. 1892: nieuwe meesters, nieuwe wetten; Wander, II, 562; Taalgids , V, 157; hd. neue Herren, neus Gesetze; neue Herrschaft, neue hehrzeit ; fr.
noreau roi, nouvelle. ; eng. new kings, new laws.

871. Strenge heeren regeeren niet lang,
d.w.z. wanneer men al te streng is, verliest men spoedig zijn gezag; een al te

streng bestuur duurt niet lang ; dikwijls van een strengen winter gezegd. Vgl.
Campen, 1: strenghe heeren richten niet langhe; Spieghel, 288 ; De Brune, 305;
Smetius, 154: strenge Hoeren zijn van Cort-rijck ; Tuinman, I, 369 en Harreb.
I, 296 a. Ook in het fri.: strange hearen regearje net lang. Zie verder Joos, 188;
Antw. Idiot. 1203 ; Waasch Idiot. 635 a; Jongeneel, 90 ; Wander II, 548 ; 564
en Seneca, Troades vs. 258: violenta nemo imperia continuit diu; hd. (ge)strenge
Herren regieren nicht lange ; Tyrannengewalt wird nie alt ; eng. severe rulers have
short reigns.

872. Niemand kan twee heeren dienen.
Dit spreekwoord is ontleend aan .Match. VI, 24 of aan Luc. XVI, 13, waar
Jezus tot Zijne discipelen zegt : Ghy en cont niet Gode dienen ende den Mammon.
Thans worden deze woorden ook opgevat in den zin : men kan zich niet tegelijk
aan twee zaken wijden, of twee partijen aanhangen. Vgl. het mlat. nemo potest
digne dominis servire duobus ; nemo facit dominis servimina congrua binis (Werner,
52); in het Mul.: Lsp. III, 3, 715: niement en mach na Christus leren te pointe
dienen twee heren ; Servilius , 18 : Men en can gheen twee heeren te samen gedienén;
Campen, 119: Men can ghien twee Hoeren gelyck dienen; Spieghel, 287; Harreb.
I; 295 b; !hinder II, 563; Joos, 206 en Zeeman, 269--270; fr. nul ne peut i servir
deux mattres; hd. niemand kann zweien Herren dienen ; eng. no man can serre
two »MUM
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873. Het heer(tje) zijn,
d.w.z. zich een heer, zich voornaam gevoelen; in zijn schik zijn, er uit zijn;
in de 17de eeuw ook, evenals thans, het ventje zijn (Jord. 191); in Antwerpen
vent zijn in den zin van zich trotsch en verwaand toonen. In den zin van pronker
komt „heertje" sedert de 17de eeuw voor; in het mnl. was bekend die man zijn,
dat in het Noorden van ons land nog gewoon is; zie Molema, 256 en vgl. Mnl.
Wdb. IV, 1079'); Ndl. Wdb. VI, 341; fri. 't heartsje

874. Langs 's heeren straten (of wegen) lopen,
d.w.z. langs den openbaren weg, op straat loopen, rondslenteren; eig. langs
den weg van den landsheer loopen, den grooten weg, die onder bescherming
van den vorst stond; vgl. Kil. heeren-straete, via regia, via consularis, praetoria; via publica. De Romeinen noemden den openbaren weg eveneens de via
consularis ; de Engelschen spreken van the Kings-, the Queens way ; de Franschen
van le chemin royal ; être sur le pavé du roi ; de Duitschers kennen hunne Kiinigsstrasse, Ianigsweg, Kaiserstrasse, Kaiserweg, en de Denen spreken evenzeer van
de kongevej . Zie Noord en Zuid XVIII, 477 vlgg.; Taal en Letteren XI, 503; Lat.
Versch. 261; Ndl. Wdb. VI, 333; Westerbaen II, 267; Van Moerk. 417 ('s Heeren
straten) en Halma, 209: 's Heeren straaten, les rues publiques d'une ville ;
's Heeren wegen, openbaare wegen. In Zuid-Nederland onbekend.

875. Heet zijn op iets,
d.w.z. verzot, verslingerd zijn op iets; eig. van verlangen branden naar iets
(hd. brennen vor Verlangen ; fr. braler de), eene ziedende begeerte gevoelen naar
iets, gebrand zijn op iets (zie no. 615), een brander hebben op iets of iemand
(Molema, 55 b). Vgl. hiermede: op iets vlammen, - vlassen, - geilen. Bij Sewel,
324: Heet, happig, gretig ; heet op iets zijn, to be eager nt a thing ; Halma,
210: Heet zijn op 't spel, être dpre au jeu, aimer le jeu avec passion ; vgl.
op iets gevierd liggen of zijn, begeerig naar iets zijn (De Bo, 371; Waasch Idiot.
795). In Antwerpen kent men ook heet staan op iets ; fri. hjit op 't ien of oar wêze ;
fr. être ardent d; hd. hitzig hinter etw. her sein ; eng. to be hot upon a th.

876. Heet van de naald,
d.w.z. pas gemaakt, zoodat het goed, de stof nog warm is van de naald; ook:
onverwijld, onmiddellijk (Harreb. I, 113; Ndl. Wdb. VI, 398; IX, 1359); zoo
zegt men ook in denzelfden zin: heet van den rooster (Ndl. Wdb. XIII, .1344),
fri. hjit fen 'e Toaster (zie reeds Sart. I, 9, 98); in Zuid-Nederland heet van de
stoof; fr. encore chaud de la forge ; heet uit de pan. 2) Vgl. Spaan, 125: Dit lorretje
zal mede warm van de naald en heet van den rooster gaan; Het Volk, 26 Oct.
1915 p. 1, k. 3: Men zal wel niet van ons verwachten dat wij heet van de naald
1) Voor het gebruik van het lidw. van bepaaldheid vgl. Huygens, Een boer, 57:
lek wel eer de knecht; Hooft, Warenar, 1384: 't Is de tweede Rebekke; onze uitdr.
Zij is de bruid.
2) De Amsterdammer, 15 April 1922, p. 2, k. 4: De koppige socialisten die waren
van plan, om heet uit de pan de heele Regeering te kisten.
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over Treub 's voorstellen het vonnis strijken; Handelsblad_, 15 Oct. 1915 (avondbl.)
p. 1, k. 1 : Een journalist, die heet van de naald moet werken, is nu eenmaal niet
in de gelegenheid te wachten tot een officieele wisseling van stukken hem in
staat stelt de juiste waarheid te weten; Het Volk, 2 Juni 1915 p. 1, k. 1: De heer
Elout is niet zoo heet van de naald als onze dilettant-kollega Smulders; Handelsblad, 19 Maart 1915, p. 10, k. 1 (avondbl.): „Getrouwd" werd twaalf jaar
na het eerste ontwerp geschreven... . en toch meende Coenen, dat dit boek zoo
van de naald kwam en daardoor de intimiteit van memoires had.
Eene andere bet. heeft de uitdr. met de heete naald werken (Sewel, 324),
iets met de heete naald maken, d.w.z. vlug, haastig, eig. z6o dat de naald niet
koud geworden is (vgl. met den natten vinger kunnen aanwijzen); Halma, 366:
Dat kleed is met de heete naald gemaakt, cet habit est fait ô la há te. Ook in ZuidNederland : met de heete steek, met de heete naald naaien, ras en haastig naaien,
anders gezeid met de zaterdagsteke naaien (De Bo, 414; Schuermans, Bijv . 116),
en in het Friesch: hja naeit mei in gleaune nille en in barnende tried, zij naait
met een gloeiende naald en een brandcnden draad (W. Dijkstra, 376 a); lid.
mit der heiszen Nadel niihen ; eng. to work with a hot needle and burnt thread, dat
herinnert aan 't gron. naaien met een heete noald en verzengde droad.

877. Heg (of weg) noch stech weten,
d.w.z. in het geheel den weg niet weten, ergens geheel onbekend zijn. In het
oostfri. hé kend gén weg of steg. Onder een steg verstaat men in het oostfri.: een
plank over een sloot (Ten Doornk. Koolm. III, 305 b); in West-Friesland een
smal bruggetje, vlonder (De Vries, 98); in Drente is een steg een pad, een weg
(Archief I, 350); vgl. het mnl. stech, nhd. steg, mud. stech, voetpad of plank
over eene sloot. De uitdrukking komt voor in Van Homulus een Schoene Comedie
(VI. Bibliophilen, 2e Serie no. 6), bl. 40:
Ick moet reysene en verre oncondige wech
Nu desen nacht, en weet niet wech noch stech.
Vgl. verder Landl. 88: Weg noch steg weten; Ppl. 159: Hij weet hier heg noch
steg; Gunnink, 239: Geen weg of stek weten ; Nkr.. IV , 28 Aug. p. 5: Zij vonden
in 't lastige doolhof van streken geen weg of steg. Zie Antw Idiot. 172: van
pad of baan weten, pad noch baan vinden ; en bl. 519: haak noch staak weten. Vgl.
ook over heg en steg, mnl. over stock ende (over) steen, door dik en dun; in Limb.
over hok en blok ; huik en struik ('t Daghet VIII, 65); bij Rutten, 220: over hok
en stok loopen (vgl. eng. over stock and block); Joos 54: over beek en gracht, over
heg en haag; deur hei en schavei loopen (Waasch Idiot. 571).

878. Te hei of te fij,
d.i. van het eene uiterste in het andere, of ál te mooi of ál te leelijk, zoodat men
nu eens hei roept, als uitdrukking van bewondering of vreugde, dan weer lij als
uiting zijner verachting ; vandaar: 't is (met hem, haar) zoo hei, zoo jij , nu de
hoogste lof, straks de sterkste afkeuring. Vgl. Spieghel, 144: Na dat het reenberaad iet acht of ij of Jij ; Cats I, 582 : Noch y noch fy „geen overdrijving ten
goede of ten kwade" ; W. Leevend VI, 127: Je weet hoe de Mans zijn, 't is te hei
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of te fy ; Tuinman I, 83 : Zulke plegen dan belachelijk van het eene uiterste tot
het andere over te slaan. 't Moet zyn, Noch y! noch fy! ; Van Hasselt op Kil. 238:
Hy is voor y en fy bewaart : non est adeo informis, ut digito monstretur : fy est
indignationis nota ; Molema, 173 b: heien en fijen, klagen, urmen ; fri. hy is sa
hij sa fij , wat hij nu bewondert, laakt hij morgen ; Deventer : t is de hl of de zwf ;
Harrebomée I, 191 b; II, LXXII: Het is met hem te hi of te zwi, het is hollen
of stil staan ; III , III : Ei verandert dan in fij , van 't eene uiterste in 't andere;
178: Beter ij dan tfij ; Ndl. Wdb. VI, 438; 745; 1396. 1 ) Syn. Zoo hui, zoo fui.

879. Men moet geen hei roepen, voor men over de brug is,
d.w.z. men moet niet al te voorbarig zijn, „men moet geen triumphliet singen
voor de victorie"; eig.: men moet het trekdier niet stil laten staan voor het
over het moeilijke punt heen is. 2 ) Vgl. Bijbel van Deux Aes, kantt. op I Kon.
20, 11: Hy en segghe niet huy, eer hy oever den berch koemt ; Mergh, 38 : Roept
geen hey of ghy zijt daer over, syn. van roept geen haringh eer hy in 't net, de mand,
de ton, den zak is (Ndl. Wdb. V, 2209) ; Westerb. 687 : Roep dan geen hey
voor dat ghy over zijt gekoomen ; Sweerts, Koddige Opschriften III, 87 : Niemant
roept hey , voor hy daar over is ; Tuinman I, .39: Roep geen mosselen! voor dat gy
aan land zyt ; roep geen hey! voor dat gy over zyt ; Sewel, 325 ; 614; Harreb. I, 48
b; Taalgids V, 151; Sjot'. 166: Je mot geen ho roepen, voor je de brug over ben;
De Vrijheid, 5 April, 1922, 4e bl. p. 2: Men moet niet ho roepen voor men aan
is ; fri.: rop nin hei earste oer biste. In Zuid-Nederland: Mosselen roepen eer men
aan wal is (of eer men aan de huizen is) ; Schuermans , 392 a; Waasch Idiot. 445
b; Joos, 178: Roept geen mossels voordat zij aan de kaai zijn; 118: Roept geenen
haring véérdat hij in de mande is; Wander II, 1027; III, 1763: Ruft nicht Juchhe
(oder juble nicht) ehe du ober den Graben bist ; nd. segge nig eer Hiirink bet du en
bi nen Stiirte hijst (Jahrb. 38, 158) ; man drd nêt êrder ijl ropen as man hum bi
d' stêrt hed (Dirksen I, 17); fr. il ne faut point se mo quer des chiens qu'on ne
soit ors du village ; eng. don't whistle (holloa, shout) before you are out of the wood;

hd. man soli den Tag nicht vor dem Abend loben.

880. Heibel maken,
d.i. drukte maken, herrie schoppen. Heibel is het hebr. hebel, dat ijdelheid beteekent en vandaar ijdele drukte , koude drukte , herrie ; hiernaast het verkleinw.
heibeltje ; zie Jord. 287 : Gein haabel, mènne suste één uit 't dronken
stel; Nkr . I, 24 Nov. p. 3: Hier op 't Damrak is 't altijd heibel geweest ; II,
11 Oct. p. 2; 15 Nov. p. 4; III, 28 Mrt. p. 2: Je weet bij God niet, waarvoor al
die heibel noodig was ; IV , 16 Oct. p. 2: Wat maak jij 'n heibel om niks ; V, 5
Mrt. p. 4: Maar Brummelkamp sprak: maak geen heibel; 4 Nov. p. 2: Kom,
laten we nu geen heibel maken ; 18 Nov. p. 4: Het heette niet : Wilt gij die wet?
Neen, dat was leege heibel; VI, 24 Febr. p. 2: 't Scheelde maar een stem, of we
waren midden in de heibel terecht gekomen; VIII, 10 Jan. p. 6: Houd je rustig,
oude Heer, en maak niet zoo'n heibel meer; 31 Jan. p. 6; Het Volk, 21 Mrt.
1) In Noord en Zuid, XXVIII, 113 wordt vermeld ik geef er de hei en de fei van,
ik geef er de weerga van.
2) Ndl. Wdb. VI, 438.
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1914, p.13, k. 1: De arbeiders hebben een reuzenheibel op touw gezet tegen het
verplichte lidmaatschap; Groot-Nederland, 1914 (Oct.) p. 456: Ik zal je 'n heibel
voor je deur schoppen, dat de ruiten d'r an gaan; De Voorhoede, 31 Jan. 1914,
p.1, k. 3: Er is nu heibel in het parlement; Het Volk, 20 Dec. 1913, p. 1, k. 4:
Hierna volgde een heibeltje van den heer Duymaer van Twist; De Arbeid, 4 Mrt.
1914, p. 3, k. 1 : Voor de opening poogden een stelletje scheurmakers een heibeltje
te maken, door op toegang aan te dringen; Nkr. II, 30 Aug. p. 6 (heibeltjes) ;
VII, 8 Febr. p. 3: Onze Talma geeft er geen snars om je heibeltjes, hoor. Een
enkele maal heibelarij maken (in Nkr. II, 6 Dec. p. 3; A. Jodenh. II, 17 ; 24;
33) en heibeien, kibbelen (Mr. VIII, 28 Mrt. p. 7; Jord. II, 358).

881. Aan de heidenen overgeleverd zijn.
Eene aan den Bijbel ontleende zegswijze, om aan te duiden, dat men in
handen gevallen is van onmeedoogende, onbarmhartige menschen. Zie Matth.
20: 19 en Luc. 18 : 32, waar Jezus aan Zijne discipelen o.a. verkondigt, dat
hij aan de heidenen zal overgeleverd worden. Zie Zeeman, 276; C. Wildsch. V,
136 : Voor wie gij zo bezorgd zijt even alsof het lief schaap aan de Heidenen stondt
overgeleverd te worden; Amst. 76; en vgl. de synonieme uitdr. aan de Joden
(of aan de Turken) overgeleverd zijn; Zeeman, 309; Harreb. II, 349 a; Nay.
XXIV, 608.

882. Van heinde en ver(re),
d.i. van dichtbij 1) en ver af, doch de beteekenis van het tweede woord heeft
die van het eerste zoo goed als verdrongen, zoodat men er thans onder verstaat:

van alle kanten, overal vandaan. In de middeleeuwen verre ende geheinde; 17de

eeuw: om heinde en om bij naast verr' ende kent ; om hent noch om veer ; om heind
of van verre. Dialectisch is ook bekend niet hen of omtrent, op geen voeten of
vamen. Zie Ndl. Wdb. VI, 480; Huydecoper, Proeve III, 216-218; fri. fier
en hein; hein noch omtrint; hein noch nei.

883. Heintje Pik.
Dit is eene benaming voor den duivel, die in de 17de eeuw wordt aangetroffen, en waarin Hein genomen is als een zeer bekende naam 2), zooals wij
thans Jan bezigen. Zie o.a. Kluchtspel II, 200:
Doe ick ereys in me droom in de Hel was,
Het staet me noch wel veur, hoe Heyntje-Pick soo fel was.
Zoo ook III, 65; Snorp. II, 13: Henckje Pikeen vgl. de Klucht v. Oene, 221: De
Kox worden 'er\(in de hel) estroopt en an et spit esteken, en mit Heyntje-mans
peckstock bedroopt. In de Gew. Weuw. II, 17 heet de duivel, evenals dial. nog
wel, Haantje Pik 3); elders Pikheintje; Heintje Peuzel, Heintje Peus (vgl. Ndl.
Wdb. XII, 1454). Zie voor vele plaatsen en benamingen in vroeger tijd Noord
en Zuid XXVI, 385-401. De benaming zal eigenlijk willen zeggen : Hein met
de pik (of den pikstok) Of moeten we denken aan de zwarte kleur van den duivel,
1) 'Heinde beteekent letterlijk bij de hand; vgl. lat. cominus van manus.
2) Vgl. mnl. Heinde ende Han, Jan Alleman; hd. Heinz und Kunz.
3) Zie ook Ndl. Wdb. V, 1392; fri. hdnIsje pik.
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evenals wellicht bij de 18de-eeuwsche benaming de pikken (uit de hel 1 )? In ZuidNederland : Heintje-Pik (Teirl. II , 24 ; Antw . Idiot. 1753); Pietje Pek ; Zwart
Pietje ; Pietje de dood ; Hansken Peck ; Mannekenpek of Pekmanneken (zie Claes,
141); Moontjepek (Antw . Idiot. 832 2 ). Dat ook de dood vriend of oom Hein
(hd. Freund Hein) en magere Hein genoemd wordt , is bekend ; voor de verklaring
vgl. Tante Meyer, Oom Jan en zie Ndl. Wdb. VI, 478.

884. Het hek is van den dam,
vroeger ook „het hekken is van den dam", wil eig. zeggen, dat het hek, staande
op den dam eener weide, weggenomen is ; hierdoor kunnen de daarin opgesloten
beesten er uit. komen, zich vrij bewegen, doen wat zij willen ; vandaar dat de
uitdr. kan beteekenen : er is geen verhindering meer, geen op- of toezicht meer;
men kan vrij zijn eigen zin volgen (Winschooten, 81 3 ). Vgl. Campen, 128:
't Hecke is van den dam ; Sart. II, 8, 2: Vader uyt, moeder uyt, het heck is vanden
Dam ; De Brune, 461: Moer uyt, vaer uyt, 't heck van den dam ; de 17de-eeuwsche
zegswijze : So ras 't hecken van den dam is lopender de verckens in 't kooren of daer
't hek op is, loopen de verckens in. Zoo ook in de Haarl. Mei-Bloempjes (anno
1649), bl. 27:
Kom Elsje hey komt in , ik moet wat met jou praten,
Het Heck is van den Dam, ick heb het huys alleen.
Zie ook nog Brederoo I, 68, vs. 1849; Huygens VI, 231; Korenbl. II, 438; Smetius, 6: tHecken is van den dam ; Gew. Weuw. III, 48; Tuinman I, 119; Sewel,
326. In het Nederduitsch luidt de spreekwijze : Wenn 't Heck var de Damm weg
is, so gahn de Schapen averall ; is 't Heck van 'n Damm, de Schape gan darvan ;
syn. van wen de katte at 't laas is, dansen de musen Oer de disk; zie Eckart, 194;
Dirksen II, 45; Wander II, 452; Taalgids IV, 245 en Ten Doornk. Koolm. II,
62 a. In het Friesch : as de hikke Jen 'e daem is, rinne de skiep yn 't wyld. In ZuidNederland onbekend. Daar zegt men als de kat van huis is dansen de muizen op
tafel (of zijn de muizen baas), waarmede kan worden vergeleken mnl. alse de
catte es van huus dan riveleert de muus ; mlat. insanire facit mures absentia cati
(Werner, 42 4 ) ; hd. Katz aus dem Haus rhrt sich die Maus ; fr. quand les chats

sont sortis, les souris dansent sur la table ; eng. when the cat is away the mice
will play.

885 . Het hek sluiten,
d.w.z. de laatste zijn in een stoet , een rij ; eig. de laatste zijn in den begrafenisstoet en het hek op het kerkhof achter zich toesluiten ; bij overdracht wordt het
jongste kind in een gezin, dat de rij der kinderen sluit, ook wel de heksluiter
(fri. hikkesluter, heksluter ; eng. a closer (Prick, 31) genoemd. Zie Winschooten,
1) De Jager, Frequentatieven II, 426, en Brandaen, vs. 988 : Pec hadden hem die
helsche vianden ghewreven an lijf ende an baert.
2) Zie Taal en Letteren XV , 246-249 ; Tijdschrift XI., 170 noot 2.
3) In het Mnl. Wdb. wordt dam in deze uitdrukking te onrechte verklaard als
erf, werf, grondgebied.
4) Zie voor varianten Harrebomée I, 384; Wander II, 1191-1193 en vgl. Ndl.
Wdb. VII, 1790.
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263: Het hek sluiten, alleen erfgenaam zyn; Haagsche Reize, 22; Halma, 212:
Het hek sluiten, de agterste in eenen togt zijn; Sewel, 326:Het hek sluiten,
de allerlaatste zyn in een begraaffenis. Dit laatste wordt bevestigd door Le Francq
v. Berkhey, Nat. Hist. III, 1887: „Men stelt een statie in 't neemen van veele
draagers. Ter dier oorzake 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'. Vgl. ook Van Effen, Spect. III, 204, en voor het overdr.
gebruik Spect. III, 60: Men besloot dat in de rang van Vrouwen en Mans, de
gezondheid van den Heer en Vrouw van 't huis 't hek zou sluiten. „Heksluiters"
voor de laatsten in een volgorde komt ook voor in Handelsblad, 23 Mei 1914,
p. 11, k. 1: Van Maart af, zoodra de eerste crocusjes uitkomen, tot diep in den
herfst, wanneer eindelijk de dahlia's hekkensluiters zijn; 14 Febr. 1915 (ochtendbl.) p. 10, k. 5: In Arnhem ontvangt Quick (een voetbalclub), dat bovenaai
staat, de hekkesluiters uit haar afdeeling, nl: Houdt Stand. Zie Ndl. Wdb. VI,
488; 497; Bouman, 40; De Cock', 218; Harreb. I, 299 a; Navorscher, 1912,
bl. 444.

886. Bij het hek zijn,
d.w.z. bij de hand zijn; behendig, slim ziju; ook in het hd. (gleich ) bei der Hecke
(= Heck) sein. De uitdr. zal wel op dezelfde wijze moeten verklaard worden als
bij de hand zijn, nl. er spoedig bij zijn, in dit geval bij het hek, d.i. in Duitschland een getralied hekje voor de eigenlijke huisdeur; vgl. ook Rutten, 89 b,
die mededeelt, dat men onder een kekke in het Haspengouwsch (Neerhespen)
het onderdeel eener halfdeur verstaat. Is nu iemand gleich bei der Hecke, zooals
de Duitschers zeggen, spoedig bij het hekje, dan is hij vlug klaar, er dadelijk
bij, wanneer hij b.v. geroepen wordt, of dat moet openen, onmiddellijk bij de
hand. Of de uitdr. uit het Oosten ons land is binnengedrongen, is onzeker; zij
is in de oostelijke streken wel bekend, doch ook in het Zaansch, volgens Boekenoogen, 310: Hij is goed bij 't hek, hij is bij de hand, bij de pinken. 1) Een
derde synonieme zegswijze, die volgens Schuermans, 27 in Limburg gebruikt
wordt, luidt: bij den bak zijn (er vlug bij zijn om te eten?), terwijl in de Zaanstreek nog bekend is: bij de loop zijn (Boekenoogen, 591). Zie Noord en Zuid
XIX, 29-31; Harreb. I, 299 a; Ndl. Wdb. VI, 488: Nog (goed) bij 't hek, rap,
zoo met betrekking tot lichamelijke als geestelijke vermogens gezegd; Grimm.
Wtb. IV2, 744; Eckart, 194; Woeste, 96 b: he es fro bi der hecke, he es glik bi del
hecke.

887. De hekken zijn verhangen,
d.w.z. de bestaande orde van zaken is veranderd, vooral met betrekking tot
de regeering; de omstandigheden zijn veranderd; de kansen zijn gekeerd; vgl.
Halma, 212: De hekkens zijn verhangen, de zaaken zijn veranderd, la
carte est tournée, les affaires ont changé de face ; Sewel, 327: De hekken verhangen (de regeering veranderen), to alter the government ; de hekken zyn
verhangen (de tyden zijn veranderd), the tables are turned. De uitdrukking
dagteekent uit de 17de eeuw en wordt o.a. aangetroffen bij Hooft, Ged. I, 157:
1) Of moei hier aan een andere beteekenis van hek worden gedacht?
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'Tvolck noch de dwingelandt woên over haer besteckert.
De beurten wisselt God dus, en verhangt de hecken.
Zie verder Hooft, Ned. Hist. 25 : 63 ; De hekken omhangen ; maar ook bl. 286:
De hekken verhangen; Gew. Weuw. III, 79: De hekkens zijn verhangen; Asselijn,
Jan Kl. vs. 474: Die hekken zijn hersteld; Tuinman I, 251: De hekkens zyn verhangen „dat is, de zaaken zyn verschikt en hebben een andere plooi gekregen.
't Zal genomen zyn van hekkens, met welke men wegen sluit. Best laat men

menigmaal het hekken aan den ouden post." Met deze laatste uitdr. vergelijke
men Harreb. I, 298 : het hek hangt aan den ouden post (of dam) ; fri. de doarren
moatte altomets ris forheakke 'wirde, er moet nu en dan eens verandering komen;
vgl. Het Volk, 17 Mei 1915, p. 5, k. 2: Wat voor het stembusprogramma voor

de algemeene politieke verkiezingen ten slotte noodzakelijk werd geacht als
een eisch van gezonde demokratie, dat werd voor het gemeentelijk program van
aktie verwaarloosd. Daar bleef het hek aan den ouden stijl hangen; Joos, 93;
Waasch Idiot. 283 ; Antw. Idiot. 547 ; bij Schuermans, 182 a: het hek aan den
ouden stijl houden (of laten); Bijv. 118 a: het hekken aan den ouden stijl hangen,
maar doen gelijk te voren; Welters, 90: het hekken in den ouden toor (tour, draaipin) laten hangen; Joos, 113: Ik geloof, dat de zaak veranderd is : dat het hekken
verhangen is. Uit dit alles blijkt, dat de oorspr. bet. is geweest : de hekken aan
een anderen stijl hangen, waar ze op andere duimen komen te draaien (vgl. iets
op zijn duim draaien), vandaar bij overdracht : de zaken, vooral regeeringszaken,
veranderen, er eene andere wending aan geven. In het Meiderichsch : neje Heren
hange neje Heckes (Dirksen, I, 12) en in het westph. nigge ,Huren, nigge Hecke
(zie ook Taalgids V, 157). In het fri.: de hikken binne forhinge. Vgl. nog Ndl.
Wdb. VI, 489.
Synoniem is : de borden (of de bordjes ; ook : de schilden) zijn verhangen, waarbij wellicht aan een uithangbord moet wonden gedacht (hd. Schild =
uithangbord). Zie Ndl. Wdb. III, 522; Nkr. VII, 18 Oct. p. 4; Handelsblad,
17 Januari, 1921 (A) p. 10, k. 6.

888. Aan iemand (of iets) een hekel hebben,
d.w.z. van iemand of iets een afkeer hebben, aan iemand het land hebben. De
uitdr. schijnt vrij jong te zijn en eerst in de 18de eeuw voor te komen ; Ndl. Wdb.
VI, 493 ; Harreb. I, 299. In het Oostfri. volgens Ten Doornkaat Koolman II,
8: sê hed 'n hiikel up hum. De etymologie van dit znw. hekel is nog onzeker ; zie
echter Franck-v.-Wijk, 242, die meent dat een hekel hebben aan in de plaats
gekomen is van het oudere den hak hebben op, onder invloed van hekel, prikkel
en misschien ook van het hd. ekel, afkeer; vgl. Hoeufft, 140: dit ekelt mij en
ik ekel hiervan, ik heb een afkeer daarvan; hd. es ekelt mir. In Zuid-Nederland
eenen hekel aan of op iets hebben (Schuermans , 182 ) , ook tegen iemand een hekel
hebben (Waasch Idiot. 789); fri. in hekel oan 't ien of 't oar of oan immen ha.

889. Iemand over den hekel halen (of iemand hekelen 1 ),
d.w.z. iemand scherp berispen; ook: hem belasteren, kwaadspreken van iemand,
1) In Zuid-Nederland ook in den zin van iemand afranselen, hem in 't spel doen
verliezen (Teirl. II, 25) ; ook iemand afhekelen, afranselen, hard bekijven, foppen, veel
doen verliezen (Waasch Idiot. 777 ; Teirl. 24).
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„iemand bij 't gat omhalen". Eig. gezegd van vlas of hennep, dat ter zuivering
over of door een hekel, een van opstaande draadspitsen voorzien werktuig, gehaald wordt. Vandaar in figuurlijken zin: iemand flink onder handen nemen,
hem het kwade, het slechte op scherpe wijze onder het oog brengen, of in 't
geheim, achter zijn' rug van hem vertellen. Vgl. bij Campen, 118: Ghy haalt
hem vast over die heeckel ; Pers, 670 a; Poirters, Maak . 167 gebruikt: door een
hekel trekken, en in de voorrede: op 't hekel-bert streelen. In Zuid-Nederland
iemand door de hekel halen of trekken (vgl. onze uitdr. iemand doorhalen ; Zuidnederl. deurtrekken), dat ook aangetroffen wordt in Van Effen 's Spect. IX, 99
en in Willem Leevend IV, 87 1). Vgl. verder Ndl. Wdb. V, 1587; VI, 492; Gunflink, 125; op Goeree en Overflakkee: iem. over de hor halen (in N. Taalg. XII' ,
131); De Cock', 220; Harreb. I, 299 a; Waasch Idiot. 283 b; het hd. einen durch
die Hechel (oder die Bank) zieken (oder ihn durchhecheln, hekelen); eng. to heckle ;
schotsch: to come o'er the heckle-pins ; het fri. immen oer 'e hikkel helje of oerhikkelje naast immen eidsje (--= eggen); en het Transvaalsche iemand o'er die
knukels haal (Onze Volkstaal III, 139). In Groningen iemand over de repel, over
de kam hoalen (Molema, 344 b).

890 . De heler is zoo goed als de steler,
d.w.z. degeen die heelt, is even strafbaar als hij die steelt; eene zegswijze die
dagteekent uit den tijd, dat heling als medeplichtigheid werd beschouwd; in
't mnl. wordt deze gedachte uitgedrukt door also sculdich es hi die hout die coe
als hi diese vilt 2). In het laatst der middeleeuwen moet zij bekend geweest zijn,
daar ze in het Mnd. voorkomt en bij Campen, 95: Die heler is soe guet als die
steler. Vgl. verder De Brune, 218:
Hy is een dief zoo wel die heelt,

Als een die met zijn handen steelt.
Harreb. III, 340 b; Mnl. Wdb. III, 297; Ndl. Wdb. VI, 511. In het fr. der 15de
eeuw: les receleurs sont pires que les malfaiteurs ; thans autant vaut celui qui tient
que celui qui écorche ou autant péche celui qui tient le sac que celui qui met dedans ;

hd. der Hehler ist so gut wie der Stehler ; eng. the heler 's as (or so) bad as the
heaver (or stealer); de. haeleren er lige saa god som stjaeleren. Zie voor andere
talen Wander II, 456-458.

891. Met een helm geboren zijn,
d.w.z. geboren zijn met de gave der voorspelling, vooral wat het overlijden
van bloedverwanten of stadgenooten betreft; ook beteekende het vroeger, gelijk
nu nog in Zuid-Nederland, hij is gelukkig, alles lukt hem wel (Tuinman I, 33;
Joos, 84). In de 16de eeuw (wellicht ook vroeger) bestond het bijgeloof, dat
iemand, die met een helm, d.i. een vliesachtig omhulsel van het hoofd geboren
werd, geesten kon zien, zooals blijkt uit Veelderh. Geneuchl. Dichten , anno 1600
(cd. Lettk.), 213:
Kinderen met een helm geboren, tzijn vremde stucken,
Zien geesten, nacht-merryen, en zulc gedrocht.
1) Bij Brandt, Leven v. Vondel, 72: Met een ruwe hekel overhalen.
2) Verwijs, Bloemt. II, 202, 462; Con. Somme, 95; Wander II, 1684: Wet die
Kuh hall, gilt so viel, als wer die Haut abzieht; Werner, 96: tam pedis extentor peccat
quam pellis ademptor.
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Bij Starter, 84, lezen wij : In een helm geboren zijn; Kluchtspel III, 71 : Met
een open helm geboren zijn; Snorp. II, 25: Je bent mit een wonderlicken helm geboren en daerom kenje oock beter by daegh sten als by nacht ; Huygens, V, 82, 876;
Halma, 213 : Met eenen helm geboren zijn, gelukkig zijn. Ook de Franschen zeggen
van iemand, wien alles gelukt : il est né (tout) coiffé; de Duitschers : er ist mit
der Gliickshaube oder dem Helm geboren; de Engelschen : he is bom with a caul ;
in het fri. hy is mei in helm to wrald komd ; de Vlamingen, volgens Schuermans,
14 b: met den alem, elm geboren zijn ; in het Haspengouwsch : met eene allumet
(in zijn gat) geboren zijn (Rutten, 24 a). Zie nog De Boe, 353 b; Molema, 152
b ; V. Schothorst, 141; Gunnink, 126; Opprel, 46 a; Waasch Idiot. 284 a; Antw.
Idiot. 1754; Teirl. II, 25; Jord. 222; 225; Sjot'. 246: Die is 's nachts na twaalven
geregeld op straat. Die is beeldwit 1 ) . Wist je niet dat ze die beeldwit noemen.
Wel ja, beeldwit, ze is met den helm geboren; De Arbeid, 4 Febr. 1914, p. 1,

k. 3: De „Volk"redactie was zeker bij een koffiedikkijkster geweest of bij iemand
-die met een ei werkt, dat zij zoo van te voren wist, dat de staking verloren moest
gaan. Of zouden zij met een helm geboren zijn ? Zie verder over dit volksgeloof
Volkskunde XXI, 20; XXIV, 97-100; Bastian und Hartmann, Zeitschrift
fiir Ethnologie, etc. IV , 186 vlgg. en W. Dijkstra, Uit Frieslands Volksleven
II, 216 vlgg.

892 . Zoo waarlijk helpe mij God almachtig !
eene formule, die gebezigd werd tot krachtige betuiging of plechtige verzekering
van de waarheid ; thans vooral bij het afleggen van een eed. In het middelnederlandsch also helpe mi God! namelijk, dat ik de waarheid spreke, zooals blijkt uit
eene mlat. eedsformule sic (illum) Deus adjuvet. . ut veritatem dicat. Zie hiervoor Ndl. Wdb. V, 221; VI, 531; Mnl. Wdb. III, 313.

893 . Iemand tot het hemd uitkleeden,
of iemand in het hemd netten, wil zeggen iemands eigenaardigheden tot in bijzonderheden nagaan, hem te schande maken, vernederen ; ook iemand uitkleeden.
Zie Harreb. I, 301: Hij zet hem in het hemd, dat is : zijne redenen of gedragingen
zijn van alle bekleedselen ontdaan, en naakt ten toon gesteld ; J. Geel, Onderzoek en Phantasie, bl. 10; Nkr. VI, 3 Febr. p. 4: Zet dus dien Troelstra in zijn
hemd; VI, 14 Sept. p. 6; Het Volk, 21 Oct. 1913, p. 6, k. 1: Toch wil spr. de
gelegenheid om de federatiemannen tot op het hemd uit te kleef:len niet laten
voorbijgaan en is hij nog bereid met den heer W. een debat aan te gaan; fri.
hja habbe him dir oan 't himd ta utklaeid, zijn doopcedel gelicht, in zijn ware
gedaante getoond. Ook eenvoudig iemand uitkleeden, o.a. Nkr. IV, 10 Juli p.
2: Onze beste en grootste mannen worden er (de courant) nu in uitgekleed, en
uitgemaakt voor al wat leelijk is. — Van iemand die tot het hemd is uitgekleed,
zegt men, dat hij in het (of zijn) hemd staat, ten prooi aan schaamte en schande,
welke zegswijze (reeds in de 18de eeuw) ook gebezigd wordt van iemand die
door allen verlaten wordt. Vgl. Tuinman I, 255: Hy staat in zyn hemd. Dat zegt,
hy is alleen, en verlaten van alle, die hem voor heen aanhingen"; Het Volk,
17 Oct. 1913, p. 1, k. 1: Zijn partijgenooten zouden hem weldra in zijn hemd
1) Zie Mnl. Wdb. I, 845; Ndl. Wdb. II, 1294;

Opprel, 46.
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laten staan, hem verloochenen; Nkr. III, 5 Dec. p. 2: Waar de mannenbroeders
nog door dik en dun met hem meegaan, kan ik hem niet alleen in zijn hemd laten
staan; VII, 21 Juni p. 5: Ik (een niet herkozen Kamerlid) sta, geloof ik, in mijn
hemd, had het canaille maar Rechts gestemd; VII, 11 Oct. p. 4; 25 Oct. p. 6:
De kloeke zeeman kreeg zijn loon en stond nu in zijn hemd ten toon; IV, 18 Dec.,
p. 4: Zij (de Tweede Kamer) staat nu wel wat schamel, zoo min of meer in 't
hemd; Het Volk, 13 Mrt. 1914, p. 1, k. 3: Daar staart-nu de rooie bluffers in hun
vieze hemmetjes te pronk; Nkr. VI. 6 Juli p. 6 : Maar de Kamer wou niet happen,
liet hem in z'n hempie staan ; Nkr . VI , 2 Nov. p . 4 : Nu staat de Leider der Kanaalstraat met bloote billen in zijn hemd; Nkr. VIII, 17 Jan. p. 5; De Arbeid, 17
Jan. 1914, p. 3, k. 1: Nu zou men denken dat zijn medearbeiders pal zouden
staan voor Thesing. Welneen, zij lieten Thesing in zijn hemd staan; Het Volk,
26 Febr. 1914, p. 6, k. 4: De mannenbroeders hebben den vriend der demokraten
in zijn hemd laten staan; enz.

894. Iemand het hemd van het lichaam vragen,
d.w.z. iemand geheel uitvragen; het uiterste, ook het allerlaatste willen weten;
vroeger ook: sterk afdingen; in 't eng. to ask the shirt off a man 's back; hd. jem.
ein Loch in dem Leib (oder Bauch) fragen; fr. questzonner qqn jus qu'à l'ourlet
de sa chemise ; fri. immen 't himd Jen 't gat freegje. Vgl. Sartorius II, 6, 70: Hy
vraeght een 't hemdt uyt den aers ; zoo ook nog bij De Brime, 465; Paffenr. 74
en Tuinman I, nal. 19. Harrebomée I, 207 citeert: Hij vraagt mij het hemd van
het gat; vgl. Draaijer, 12. Ook in het Nederduitsch: én 'nt Hemd van de' Niirs
offragen (Eckart, 206). De Vlamingen zeggen hiervoor iemand het ei uit het gat
vragen (Joos, 112); evenzoo in Twente: 't ei oet 'n eers of 't gat vroagen ; bij
Tuerlinckx, 711 : iemand het haleken uit zijn gat vragen; in Antw . : iemand den
stront uit het gat vragen; syn. is: iemand het kruis uit zijne broek vragen (Ndl.
Wdb. III, 1472); vgl. ook: iemand 't hart uit zijn buik vragen.

895. Het hemd is (of zit) nader dan de rok,
d.w.z. zich zelven of zijne naaste bloedverwanten moet men het eerst bedenken
of, zooals men in Zuid-Nederland ook zegt: eerst oomken en dan oomkens kinderen
(Schuerm. 430; Joos, 134), eene gedachte, die in zeer vele talen op soortgelijke
wijze wordt uitgedrukt. Zoo vinden we bij Plautus, Trin. 1154 : Tunica propior
pallio est. Bij ons in de latere middeleeuwen bij Goedthals, 81: Mijn hemde
gaet my naerder dan mynen rock, /a chemise est plus près que le pourpoint ; in de Prov. Comm. 522 : Minen rock es mi na, mer theemde naerder, est
prope sed propior mea lanea linea vestis; ook bij Campen, 124; Servilius, 236*;
Bebel, 286; Sart. I, 4, 40; De Brune, 369; 371; Oudemans IV, 517:
Besorcht u selVen eerst, gelovet dit gewis,
Dat immer u het hembd' naer dan den mantel is.
In het Fransch: la chemise est plus proche que le pourpoint ; hd. das Hemd ist mir
niiher als der Rock; eng. close sits my shirt, but closer my skin; near is rny coat
but nearer is my skin; Friesch: it himd is neijer as de rock of as 't wammis ; zie
verder Jongeneel, 90; Tuinman I, 297; II, 101; Harreb. I, 302 a; Nkr. VI, 11
Mei p. 2: 't Hemd zit nader dan de rok; Waasch Idiot. 284 b; Antw. Idiot. 175 t:
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het hemdeken is nader als den rok (of als het roksken), eerst voor bloedverwanten,
dan voor vreemden ; Wander II , 438 ; 499 en vgl. Sart. I, 4, 41: myn Dye is my
naerder dan myn Knie; gri. yóvv wvijins gyytov.

896. Hemel en aarde bewegen,
d.w.z. „alles in beweging brengen, alle mogelijke krachten en hulpmiddelen
te werk stellen, om zijn doel te bereiken". De uitdr. kan ontleend zijn aan den
Bijbel; vgl. Haggai, 2, 7: Ende ick sal de hemelen, ende de aerde, ende de zee,
ende het drooge doen beven; Jesaia, 13, 13: Daerom sal ick den hemel beroeren,
ende de aerde sal beweecht worden van hare plaetse, enz. Zie Zeeman, 281;
Laurillard, 69; Sewel, 109: Hemel en aarde beweegen om tot zyn oogmerk te komen;
Joos, 58 ; Waasch Idiot. 285 ; Teirl. II , 26 : Hemel en erde verroeren ; Ndl. Wdb.
VI, 544. Ook het Latijn kent caelum et terras miscere, in den zin van zich aanstellen, opspelen; fr. remuer ciel et terre ; hd. Himmel und Erde bewegen; eng.
to move heaven and earth. In het Zondagsblad v. Het Volk, 7 Mrt. 1914, p. 3, k.
3: De liberalen brachten hemel en hel in beweging om de regeering aan te sporen
het kongres te verbieden.

897. Onder den blooten hemel,
d.i. in de open lucht. In de middeleeuwen en in de 17de eeuw, evenals nu nog
in Vlaanderen, onder den blauwen hemel of onder de blauwe lucht ; oorspr. bij
onbewolkte lucht, bij helder daglicht, daarna : in de open lucht. Tegen het einde
der vorige eeuw schijnt het bijv. naamw. blauw door bloot te zijn vervangen,
toen men gevoelde dat het eerste adjectief niet uitdrukte, wat men er mede bedoelde. Zie Tijdschrift IX, 130-134; Ndl. Wdb. II, 2789; 2919 en vgl. op de
groene deken (op 't gras) , wat te vergelijken is met het hd. bei Mutter Griin
schlafen.

898. Hij is in den zevenden hemel,
d.w.z. hij is opgetogen van vreugde, in verrukking, in de wolken, in de hoogste
hemelen, of zooals men in de middeleeuwen zeide : hi hevel God in sine handen
(later: bij de voeten) ; lat. digito coelum attingere, met den vinger den hemel aanraken. De uitdr. is volgens Zeeman, 280 ontleend aan „de Joodsche 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". 1 ) In de 17de-eeuwsche geschriften
vinden we, vooral bij Vondel, meermalen melding gemaakt van negen hemelen
(zie o.a. Johannes de Boetgezant, vs. 639 en Lucifer, Zwolsche Herdr. bl. 107).
Marnix in zijn Byenc. spreekt van den dertienden hemel; en Rodenburgh van
een elfden hemel, terwijl Paulus, II Kor. XII, 2-4 zegt, dat hij is opgetrokken
geweest in den derden hemel (vgl. Con. Somme, bl. 335: Sunte Pouwels, die
op ghetoghen was tot inden dorden hemel). In het Antw. Idiot. 549 en Teirl.
1) Vgl. de Ascensio Jesajae. Bekend is het, dat ook de mystici er naar streefden
op hunne reis naar God (ilinerarium mentis in deum) den zevenden, den hoogsten trap
te bereiken, nl. dien der contemplatie, waar zij Gods eeuwig wezen konden aanschouwen
en zich in Zijn wezen konden verliezen.
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II, 26 : in den derden hemel zijn, dronken zijn (vgl. ons: zalig zijn); Waasch Idiot.
165 a: In den derden hemel zijn, zeer verheugd, opgetogen zijn; Ndl. Wdb. VI,
545-546 ; fr. être au troisième, septième ciel ; hd. im dritten, siebenten Himmel
sein 1); eng. to be in the third, seventh heaven.

899. Ten hemel schreien,
veelal in de uitdr. dat schreit (ook schreeuwt, roept) ten hemel, d.i.: dat eischt
wraak van God, dat roept luide om wraak, gezegd van misdaden of zeer onrechtvaardige handelingen. De uitdr. is ontleend aan den 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
IV , 10: Ende Hy seyde : Wat hebt ghy gedaen? daer is een stemme des bloets
uwes broeders dat tot my roept van den aerdbodem; Jacobus V, 4 : Siet, de loon
der wercklieden die uwe landen gemaeyt hebben, welcke van u vercort is, roept :
ende het geschrey der gene die ghe-ooghst hebben is gekomen tot in de ooren
des Heeren Sabaoth. Vgl. ook Vondel, Noah, vs. 129: 's Menschen gruwzaemheén die schreien door de wolken heen. In denzelfden zin wordt gebezigd : t' Is
God geklaagd; mnl. Gode sijt gheclaeght ; zie Zeeman, 438 en Laurillard, 64. In
Zuid-Nederland onbekend ; hd. zum Himmel schreien ; eng. to cry to Heaven.

900. Een brave Hendrik,
d.i. een zoete, gehoorzame jongen; ook : een sufferd, een die niets durft; of in
een ongunstiger zin een jongen die zich braaf voordoet, een schijnheilige, die
ze achter de mouw heeft. Eigenlijk is de Brave Hendrik de titel van een in iet
begin der vorige eeuw in de scholen veel gelezen boekje, geschreven door Nicolaas
Anslijn (1777-1838), waarin aan de jeugd de gedragingen van een zeer zoeten
jongen ten voorbeeld worden gesteld. Later verscheen als gevolg hierop De Brave
Maria. Zie het Ndl. Wdb. III, 945; Jord. 428; Kalv. I, 19. 2)

901. Hengsten,
d.i. hard werken, eig. werken als een hengst, een paard. Het znw. hengst komt
meermalen voor in toepassing op een persoon; vandaar in de 17de eeuw biegthengst, scheldnaam voor zekere geestelijken, terminarissen; thans een collegehengst
een student, die zeer trouw college loopt ; voshengst, iemand die hard vost (Onze
Volkstaal I, 47 ; St. L. 2; 34); een posthengst, een ambtenaar der posterijen;
hd: pechhengst eschoenmaker); bilderhengst, musikhengst, miidelhengst, pomadenhengst, ladenhengst, paradehengst, etc. 3) Vgl. hd. ochsen, eseln, packeseln, blifjein , wurmen ; het Noordh. ezelen ; Twente ezzelen ; fri. ezelje ; verder otteren
(in Nest 17; 136), bavianen (Ktister Henke, 7; Jord. II, 41), adammen, wurmen
(o.a. Sigi', 54), vossen (o.a. Nkr.. VII , 27 Dec. p. 2 4). Ook in den zin van ranselen,
1) Zeitschrift far D. Wortf. IX, 293; X, 229.
2) Zie over N. Anslijn: Nic. Beets, Sparsa, bl. 13-26; aldaar ook de mededeeling, dat de Brave Hendrik in 1849 in het Engelsch verscheen onder den titel „The
Good Boy Henry or the Young Child's Book of Manners."
3) Zie Zeitschrift far D. Wortf. III, 244 vlgg.; Ganther, Rotwelsch, p. 69-70.
4) Nog andere termen in het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs
IX, 424 en bij Van Ginneken, Handboek I, 492-493.

345
slaan is hengsten bekend : er op hengsten ; ook een spijker ergens inhengsten ; daarnaast iemand een hengst (slag) geven ; zie Kiister Henke, 25 : hengst, kopstoot,
dat we lezen in V. v. d. D. 132 : Die voorste gaf ik zoo'n Jordaansche kopstoot,
en „hengs" zei ik d'r behoorlijk op z'n bargoensch bij ; Jord. II, 357 : God sal
mijn een hengst schokke (geven).

902. Herrie maken
of schoppen , trappen, d.i. lawaai (ouder lavei, naast een ww laveien, laveeren,
over straat zwaaien, lanterfanten 1 ); kabaal, spektakel, ruzie, berzie, drukte
maken ; herrie hebben met iemand, ruzie (vroeger ruse van rusen, lawaai maken)
hebben. In 't begin der 19de eeuw wordt dit woord aangetroffen ; de oorsprong
wordt wel gezocht in 't eng. hurry . Het is ook mogelijk, dat we met een bargoensch
woord te doen hebben ; vgl. Teirlinck 26 : herri, herberg (ook erre). Een gelijksoortige ontwikkeling vindt, menbij keet (zie aldaar) en het Vl. kot in de uitdr.
kot houden, ruzie maken. Steun aan de verklaring van herrie als herberg en daarna
drukte, lawaai, geeft het barg. cabanes, herrie (fr. caban ?).
Werumeus Buning bezigt herrie in den zin van slag in B. B. 76 en 158:
Ik zou mijn handen uitgestoken hebben ; ik had die kerels allemaal een herrie
gegeven. Zie ook Ndl. Wdb. VI, 636 ; fri. herje, hoogloopende twist.
.

903. Tegen heug en meug,
d.w.z. tegen zijn zin; fri. tsjin heuch en meuch. Heug, mnl. hoge, heuge, beteekent
opgewekte stemming, vroolijkheid, lust, en meug eveneens lust; vgl. Kil.
Meughe, moghe, appetitus ; teghen heughe en de meughe drinken,
invito stomacho bibere ; het mnl. en ndl. mogen = lusten (van spijzen). Eigenlijk
vertegenwoordigt heug (vgl. got. hugs , verstand) de geestelijke en meug de
lichamelijke zijde van de uitdrukking, en zijn beide woorden wel zinverwant,
doch niet identisch. Langzamerhand is het verschil in beteekenis uitgewischt
en thans worden ze als zoodanig opgevat; zie Tijdschrift VII, 311; Archief I,
213; Taalgids VIII, 215; Gunnink, 169; Joos, 48; Waasch Idiot. 287 b: tegen
heug en meug of heug( e) tegen meug(e). In de 17de eeuw wordt de uitdr. o.a.
aangetroffen bij Huygens VI, 254; Brederoo, Moortje, vs. 488; Winschooten,
298: het is teenemaal teegen mijn heug, en meug ; Smetius, 154; enz.; zie ook Sewel,
776: Tegen heug en meug, against one's stomach ; Tuinman I, 108 ; Harreb.
I, 307; Ndl. Wdb. VI, 695; IX, 645.

904. Het op de heupen hebben (- krijgen),
d.w.z. in een opgewonden gemoedstoestand verkeeren of geraken, d.i. slecht
gehumeurd zijn Öf met een aanval van buitengewonen ijver iets doen. 2 ) De uitdr.
staat opgegeven bij Harreb. I, 307 b ; ook komt ze voor 0. K . 166 ; 170 ; Uit één
pen, 144; Sjof. 158; 176; 218; Kmz. 24; Jord. 195; 235; Speenhoff VII, 25;
Heyermans, Ghetto, 11; Zondagsbl. v. Het Volk, 1905 p. 236 : De rooie huzaren
1) Franck-v. Wijk, 373.
2) Mag men hierin eene herinnering zien aan de oudtestamentische gewoonte
om op de heupen le kloppen als teeken van groote ontsteltenis en droefheid? Of moeten
we denken aan verschijnselen bij een heuplijden?
STOETT , Ned. Spreekwoorden , 5e druk.
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waren er ook bij uitgenoodigd om te hooren wat de generaal van Den Haag van-

daag op z'n heupen had. Vgl. de soortgelijke uitdr. 't op de zenuwen, op de borst
hebben ; het op den asem hebben (Waasch Idiot. 280); 't veur de nieren hebben,
zwanger zijn (Molema, 545 a); het voor zijn speetjes (?) hebben = dronken zijn
(Gew. Weuw. III, 69); het voor zijn kiezen krijgen (ald. bl. 39; ook Harreb. 399;
B. B. 151); het voor de nieren hebben, dood gaan (Gallée, 30 b; Draaijer, 27 b);
in Twente: 't veur de stikken krigen, sterven; hij heeft het voor zijn ster (dronken;
Nav. 1897; 59); 't op zijn ruiker(d) hebben, zich meer dan anders inspannen
(Onze Volkstaal III, 254; Menschenw. 312; 431; Lev. B. 95); 't voor zijn kriek
hebben (ongesteld, dronken zijn; Boekenoogen., 514; evenzoo bij De Vries, 80,
die het ook vermeldt van een vrouw: zwanger zijn); hij het et van dage op de butte,
goedgehumeurd (Dr. *Bi. II, 51); fri. hy het it for de krint (ongesteld); hy heeft
het voor zijn maag (dood; Sewel, 470); hij heeft het hard voor zijn scheenen (kwaad
te verantwoorden; Halma, 560); het voor zijn hart hebben (dronken of verliefd
zijn; Ndl. Wdb. VI, 10); 't op 't lijf hebben, iets in den zin hebben
(Gunnink, 162).

905. De hielen lichten,
d.i. vluchten, er vandoor gaan; ook heengaan, vertrekken. In de 17de eeuw
zeer gewoon; vgl. o.a. Hooft, Ged. I, 294; Pers, 164 a; 787 b en Vondel's
Maeghden, vs. 1722. Verder Halma, 316: De hielen ligten, wegvluchten,
lever les talons, s'enfuir ; Tuinman I, 283; Harreb. I, 307 b; Ndl. Wdb. VI, 726.
Synoniem is het 16de-eeuwsche de hielen wijsen, dat Plantijn vertaalt door monstrer
les talons, s'enfuir ; Halma, 218: de hielen toonen. Zie no. 773.
905a. De hielen likken; zie no. 604.

905b . Iemand de hielen laten zien ; zie no . 773.
905c. Iemand op de hielen zitten (of zijn); zie no . 772.
906. Hinken op twee gedachten,
d.w.z. besluiteloos zijn; twee tegenstrijdige gedachten willen vereenigen; ontleend aan I Kon. 18, 21: Doe naderde Elia tot den gantschen volcke, ende seyde:
hoe lange hinckt gy op twee gedachten ? soo de Heere Godt is, volghet hem na :
ende soo het Baal is. volghet hem na. Vgl. in het mnl. Ruusbr. 4, 73 : Also langhe
alse onse redene hout (mank gaat, hinkt) tusschen beide ; Ndl. Wdb. IV, 565;
in het fr. ne savoir sur quel pied danser naast clocher de deux cótés, twee heeren
dienen; hd. auf beiden Seicen hinken; eng. to halt beween two opinions. Syn. is
op twee beenen hinken (o.a. in Ndl. Wdb. II, 1305; Pet Volk,19 Dec. 1913, p.
8, k. 3: Voor een hinken op twee beenen zooals dat van den heer Berdenis van
Berlekom is het nu geen tijd). In C. Wildsch. IV, 25 : Stompvoeten op twee
gedachten.
907. Zijn hoed staat op drie haartjes.

Men zegt dit van iemand, wiens hoed parmantig, scheef, 17de eeuw kuin,
op zijn hoofd staat. De zegswijze, die thans ook in het Noorsch wordt aangetroffen, komt in de 16de eeuw voor bij Sartorius 1, 9, 3: 't Bonetken op drie
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haerkens ; vgl. ook Brederoo , Sp . Brab. 511 : Jonker jou hoetje staet wel netjens
op drie haertjens ; Hondius, Moufeschans, 510 : Om de mutse naer de wetten op
een enckel haer te setten ; Tuinman II , 185 : Op drie pairtjes staan ; Jong. 235:
Soms vergat hij in het vuur zijner rede den op drie haren staande kachelpijp
af te nemen. Synoniem is de zegswijze : den hoed (de muts, de pet) op half
zeven (of half elf) zetten (vgl. o.a. Jord. 22 : Jen Terwee het se pet op half
elf), waarbij wellicht moet worden gedacht aan den schuinen stand van den
eenigen wijzer op een oud torenuurwerk 1 ); vgl. 0. K. 54: Toon! zet je hoed recht,
hij staat op halfzeven! In Antwerpen zegt men hiervoor zijn klak staat op halverzeven (Antw . Idiot. 528 ; 1482). In Groningen beteekent halfzeven zijn dronken
zijn (Molema, 143 b 2 ), waarbij sommigen denken aan het eng. half seas over,
dat in denzelfden zin gebruikt wordt 3 ), doch dat eerder te verklaren is uit Pers,
246 b: Men lette onder de maeltijd wel op Heer Dirk, dat hem doch geen glaesjen
mocht voor-by-slippen; nu ter halver zee en in den geest opgetogen. In ZuidNederland half zeil zijn (Volkskunde XIV , 144). Ook in Duitsche dialecten is
in beide beteekenissen bekend den Hut auf elf (oder auf halber zw0f, op kalver
achte, (sufs Ohr) setzen, tragen (Wander II, 944; Eckart, 229); eng. on nine pairs.

908 . Onder een hoedje te vangen zijn,
d.w.z. mak zijn, niet veel te zeggen hebben, evenals vogels, die zoo mak of vermoeid zijn, dat men ze onder een hoed kan vangen (zie o.a. Boefje, 105); fri.
hy wier sa lyts (mak) , dat ik kim wol ander 'e han (of 'e hoed) biflappe koe ; bij
Molema, 528 a: Men ken hom wel onder de houd vangen. Vgl. bij Harrebomée
III, CLV : Hij is zoo mak als een schaap ; je kunt hem wel onder je slaapmuts vangen.
In Twente : men kan hem onder de kipse (pet) vangen ; vgl. eng. to put a person
in a hat, iemand geheel in zijne macht brengen.

909. Uit den hoek komen (of schieten),
d.w.z. te voorschijn komen, optreden ; zich op een bepaalde wijze voordoen,
(be)toonen. Vgl. C. Wildsch. II, 37 : Maar nu zij mijn' man tegen mij opzet,
nu zal ik ook uit den hoek komen, en haar eens ter deeg de waarheid zeggen;
IV, 193 : Nu ben ik recht boos op haar : zij moest mij dat evenwel niet weer bakken
of ik zou anders uit den hoek komen; Harreb. I, 310; Kippev. 111; 268; II.
155 ; Schakels, 40 : God, vader, wat kan je onnoozel uit de hoek kommen! Zoek.
92: Ze was werkelijk wellis 'n beetje ordinair in 'r mond, ja ze kon wellis 'n
beetje_ grof uit de' oek komen; Het Volk, 3 April 1914 p. 2, k. 2: Gisteravond
zijn de patroons uit den hoek gekomen, en is los gekomen wat de heeren in hun
schild voeren ; Nkr.. IX , 6 Maart p. 6 : Ik wou dat je er een beteren kijk op hadt
gehad, wat arme menschen zijn ..Dan was je niet zoo plomp verloren \ uit den
hoek gekomen ; 15 Mei p. 4 : Bravo! bravo! riep de eed'le d'Aumale van Hardenbroek en Van Wassenaar van Katwijk kwam ook met applaus uit den hoek ;
1) Ndl. Wdb. V, 1641 en vgl. in Antw. ldiot. 1821: Het kloksken van elf uren
luidt zegt men spottend van iemand die mank gaat.
2) Harreb. II, 499 b.
3) Noord en Zuid V, 270 en Woeste, 236 b: He es half siewen, er ist toll und voll;
hd. halb sieben sein.
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fri. ut 'e hoeke komme, onbekrompen zijn in 't geven o uitgeven voor zeker doel;
onbewimpeld zijn meening zeggen.

910. Het hoekje om zijn (gaan of raken),
d.w.z. dood zijn, gestorven zijn ; sterven; de bocht omgaan, - om zijn (Harreb.
II, LXIII b ; Molema, 43 b); eigenlijk zooveel als heengaan, uit het oog verdwijnen. De uitdr. is ontleend aan de zeelieden, die bij het uitzeilen den hoek
van een onzer zeegaten omgingen en vaak nooit weer gezien werden; vgl. bijv.
Abr.. Blank. I, 23: Hoe veel Leeraars gaan 'er alle jaar het hoekje van Westcappèl
niet om, om Heidenen en Mooren te bekeeren. Zie het Ndl. Wdb. X, 212-213;
VI, 801 en vgl. Kluchtspel III, 130: Waer sy maer 't hoeckjen om, ick niet een
traentjen liet; Vondel 's Joseph in Dothan, vs. 426: Wij zullen hem terstond
gaan helpen om een hoek (= dooden), waarvoor de Duitschers ook zeggen einen
um die Ecke bringen ; ook bij hen beteekent um die Ecke sein, plotseling gestorven
zijn: „lautlos verschwindet der um die Straszenecke biegelíde aus dem Gesichtskreis" (Borchardt no. 271); eng. to hook it, er uitsnijden, wegloopen. Zie nog
Antw.. ldiot. 563; no. 335 en vgl. het Frieseh: hy giet de hoeke om.

911. In het hoekje zitten, waar de slagen vallen,
d.w.z. aan allerlei leed bloot staan, een Jan Ongeluk, een Jonas zijn. Zie bij
Sartorius II, 8, 79: Sus sub fustem. In het hoeekxken daer de slagen vallen.
Ubi quis sese in praesens discrimen aut pernitiem praeeipitat ; Winsehooten,
278: Hij wierd met het spit gesmeeten : en hij heeft van het gebraad niet gegeeten:
dat is, hij komt altijd in het hoekje, daar de slaageu vallen; De Brune, 462:
Hy heeft het vijfde vierendeel. In 't hoeckjen daer de slaghen vallen; Tuinman
I, 298; nal. bl. 7: Men is gehouwen of geslagen. Dit wil zeggen men komt altyd
slecht uit, men is altyd in 't hoekje daar de slagen vallen; II, 197; lIalma, 220:
Hij komt altijd in 't hoekje daar slagen vallen, hij krijgt altijd eenig ongemak;
Sewel, 337; Harreb. I, 310; Nkr.. I, 3 Jan. p. 3; VII, 15 Mrt. p. 2.

912. De hoeksteen zijn,
d.i. eig. de steen, die twee muren vereenigt en samenhoudt ; vandaar bij overdracht de voornaamste, belangrijkste steun zijn. De uitdr. is ontleend aan Jerem
XXVIII, 16 of aan Liezen II, 20: Het fondament der Apostelen ende Propheten,
waer van Jesus Christus is den uytersten hoeeksteen. Bij overdracht noemen
wij iemand, die de ziel, de steunpilaar eener vereeniging is, de persoon door
wien eene maatschappij of eene gemeente vooral wordt in stand gehouden, evenzeer den hoeksteen daarvan; Zeeman, 284; Ndl. Wdb. VI, 4307; Harreb. I, 310
a: dat is een hoeksteen om op te bouwen. Ook in het Fransch wordt la pierre angulaire
in overdrachtelijken zin gebezigd; zoo ook het eng. key-stone

913. Iemand het (of zijn) hof maken,
d.w.z. iemand hulde bewijzen; vooral gezegd van een heer tegenover eene dame,
haar eer bewijzen, complimentjes maken, beleefdheid bewijzen om bij haar in
de gunst te komen; zie W. Leevend II , 151: Mama is geheel op zyne hand. Trouwens hy maakt ook veel meer zyn hof by haar dan by my; Halma, 221: Zijn
hof maken, zig in de gunst van 't hof, of van de grooten dringen, faire sa
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cour; Sewel, 338: Zyn hof by de grooten maaken, to make one's court
to the great ; Weiland: Zijn hof bij iemand maken, zich in iemands gunst dringen.
Onze uitdr. is eene vertaling van de Fransche faire la cour , dat in de eerste plaats
gezegd werd van een hoveling tegenover den vorst, en waarin cour de bet. had
van hulde (hommage presenté 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 eene dame ; fr. faire la (ou sa) cour a une femme;
hd. jemand den Hof machen oder die Kour schneiden ; eng. to pay one's court to
a person.

914. Open hof houden,
eig. een open, vrije tafel houden, waaraan ieder die wil, kan aanzitten; daarna:
ieder te gast nooden, ieder gastvrij onthalen; goede sier maken; vroeger ook
open tafel houden ; fr. tenir table ouverte ; eng. to keep open table, house, doors .
Deze uitdr. bewaart eene herinnering aan de middeleeuwsche gewoonte, dat
de vorsten op zoogenaamcle hofdagen of hoffeesten, groote maaltijden aanrichtten,
waaraan ieder die wilde kon deelnemen (fr. tenir cour plénière); A. Schultz.
Das Htfische Leben zur Zeit der Minnesin 2te Aufl. I, 363-368. Vgl. bijv. Couchy
I, vs. 687 vlgg.:
Dit was upten Tsinxendag,
Dat men den edelen coninc sach
Crone draghen ende houden hof,
Om te meersene zinen lof.
Te hove ghingen si daer naer.
Open so stoeden al die doren:
Na des hoves toe behoren
Ende na des daghes hoecheit
Was thof niemen wederzeit
Was hi £leene ofte groot.
Zie voor andere plaatsen het Mnl. Wdb. III, 493-494; Ndl. Wdb. XI, 514;
en vgl. mlat. curiam habere ; Kiliaen: Open hof, convivium publicum en coena
gratuita ; Leuv Bijdr . VI, 310: Die sulcke houdt hof met openen dueren; San.
II, 2, 89: Semper aliquis in Cydonis domo, hy houdt open-hof; Van Moerk. 355
en 379; Halma, 221; Sewel, 338; C. Wildschut 1, IX; Anttv Idiot . 1936: Open
hof houden, ieder die wil komen vergasten.

915. Holderdebolder,
d.w.z. in heftige, verwarde beweging, hals over kop, in verwarde haast. Vgl.
Winsch. 85: Het ging 'er holder de bolder , daar was groote oneenigheid, het ging 'er
onderste boven; Snorp . 23 : Jy, en jou man die speulen altemet holder de bolder
(kijven) ; Focquenbr. I, 7:
't Kooren loopt 'er heen
En rolt als Turf holder de bolder
Door 't gat ter zaal uit naar beneén.
Ook in Duitsche dialecten holterdipolter,, holderdibolderdi, holtertipolterti, huiler
zweedsch huiler om buller ; deensch kuiter til bulter ;

de boller , hulter de bulter ;
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vgl. ook eng. hurly-burly,, geraas, geweld; nhd. hurli-burli , hals over kop, als
uitdrukkingen voor een grof onstuimig geweld of geraas. Volgens Franck-v.
Wijk, 257 eene klanknabootsende rijmformatie van den verbaalstam, waarvan
ook bulderen is afgeleid. Zie de Jager, Frequentatieven II, 1201; Ndl . Wdb. VI,
878; Halma, 222: Holder de bolder, hol over bol, sens dessus dessous ; Molema, 163 a; 525 b: henterdiplenterdi ; 144 a: halterkwalter (eng. helterskelter naast
harum scarum) ; Teirl. II , 54 : holderdebolder( e) ; hoeterdekoeter (Joos , 48) ; De
Bo, v. hak ; Waasch Idiot. 292 b en Antw . Idiot. 567: holderdebolder, holder
en bolder, holderkabolder ; 't Daghet XI , 35 : hats-klavats ; hd. holterpolter ; nd.
holt de boll (Reuter, 49); Waasch Idiot . 283 b : heisterdeweister ; hesterdewester ;
hompeldepompel ; De Bo, 434; holsbols , enz.; fri. holderdebolder, in verwarring,
in wanorde ; ook als znw. bulderaar ; holdje-boldje , hevig golven van de zee.

916. Holland is in last,
d.w.z. er is groote nood; meestal toegepast op hen, die van een beuzeling een
groote zaak, veel drukte maken ; zie ook Molema, 163 b . Dat deze zegswijze
niet, zooals Borchardt bij de verklaring van Holland in Noten meent, uit den
tijd van onze oorlogen met Lodewijk XIV dagteekent, bewijst het voorkomen
bij Sartorius III, 4, 82 : Bijt hem een vloo , soo is Holland in last: in eos, qui quamtumlibet levi de re graviter perturbantur, perinde ut in maxima. Zie ook Winschooten , 134 ; Smetius , 72; Brederoo , Sym. s. Soet . 448 ; Ndl. Wdb . VI , 881;
De Amsterdammer, 4 Jan. 1914, p. 2, k. 2: En als er dan, na maanden, nog een
kindje komen moet, is Holland natuurlijk in last ; 0. K. 8: Ja, lach jij maar,
later is Holland in last, als je maag geen enkele fatsoenlijke neiging meer heeft;

Het Volk, 1 Nov. 1913, p.6, k. 2: Hadden zij niet zooveel huizen onbewoonbaar

verklaard, dan was Holland nu niet in last geweest; enz. Volgens Tuinman
I, 300 ziet deze zegswijze op den 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 : Domme, salva nos , perimus" . Ook dit kan niet
juist zijn, daar, zooals gebleken is, de uitdr. reeds in 1561 bij Sartorius voorkomt.
Tot nu toe is de oorsprong dus niet bekend. 1 ) Vgl. Leiden is ontzet! Leiden in
nood (Harreb. II, 15 a) en Fokke, B . R . 2, 197: Dan was Holland in last en
Zeeland in arbeid (dan was alles angst en vrees).
Naast deze uitdr. vindt men ook Leiden is in last ; zie o.a. Het Volk, 13
Sept. 1913, p. 2, k. 4: Toen was Leiden natuurlijk in last ( toen had je de poppen
aan 't dansen) ; 30 Oct. 1913, p. 2, k. 4: Dan zou Leiden in last geweest zijn;
Nkr.. I , 1 Dec. p. 6 : Na het vreeselijk gebeuren was Leiden in last; Handelsbl.
8 Oct. 1913 (ochtendbl.) p. 3, k. 2: Toen had hij ternauwernood genoeg om een
bordje rijst te koopen. Leiden in last.
1) Dr A. J. Botermans meent, dat men niet aan een bepaald feit behoeft te denken, daar men eigenlijk wilde zeggen: „of de andere provinciën al in moeilijkheden
geraken of verkeeren, 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 wèl gaat. Maar o jé - als men 't daar te kwaad krijgt : dan is Holland in last;
en dat is heel wat erger!" (Taal en Letteren XI, 442).
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917. Een homerisch gelach,
d.w.z. een schaterend, onbedaarlijk gelach (zie o.a. 0. K. 56; Nest. 35; Het
Volk, 3 April 1914, p. 5, k. 2). Deze uitdrukking komt bij de klassieken niet voor;
wel is in de Odyssea sprake van duipeccros ya,cos, een onuitbluschbaar gelach.
Wellicht is onze uitdr. een navolging van het fr. un rire homérique, dat in het
begin der 18de eeuw in het Fransch bekend is uit de Mémoires de la Baronne
d'Oberkirch (Paris, 1853; chap. 29): On partit d'un éclat de rire homérique,
eig. een gelach, als waarvan men bij Homerus leest; zie Bchmann, 324; hd.
ein Homerisches Geléichter ; eng. a Homeric laughter.

918. Er is hommeles,
d .w .z . de boel is er in de war, inzonderheid tengevolge van misverstand, van
verkeerde verstandhouding ; er is twist, verdeeldheid; hommeles hebben (met
iemand) , ruzie, mot hebben met iemand. In de 17de eeuw staat deze zegswijze
opgeteekend bij Winschooten, 111: Het sal daar lustig hommelis zijn, sij sullen
daar geweldig oover hoop leggen: het sal daar (op sijn brabands) lustig bajaarden.
Zie ook Huygens V, 93; Van Moerk. 307; W. Leevend 1, 98; Draaijer, 17; V. d.
Water, 87 ; Nkr III , 7 Febr. p. 2: Wie kon ook denken, dat er nu juist overal
zoo 'n hommeles zou zijn ? ; fri. it is dér hommeles of yn 'e hommel ; ook hommels
wirde, toornig worden; en hommels, bijw. onverwacht, plotseling (Fri. Wdb.
1, 536). Hommeles hebben of maken vindt men o.a. Nkr. V, 30 Dec. p. 4: Waal
Malefijt had hommeles met dien vervloekten Kuyper; II, 25 Dec. p. 2: Geen
sterveling die zich er 'n moment ongerust over maakt of ze in die landen ver
over zee wat hommeles maken. Men houdt hommeles voor een afleiding van het
WW . hommelen in de uitdr. het hommelt er, er wordt geraasd, getierd, gekeven
(in Limburg hommel = donder), daarbij wijzende op andere woorden eveneens
uitgaande op es, als: het is niet bonkes, niet zuiver; grommes, brommes, kijves
krijgen (V. d. Water 81); nulles (niets); zich sjakes, luikes houden ; niet kouches,

pompes (Wolff-Bekker, Brieven van C. Dortsma, 40), raakes, raak, dats habbes
(= binnen; o.a. Opprel, 58; V. d. Water, 82; Landt. 249) en dergelijke. Het
is er hommeles beteekent dan hetzelfde als het is er donderen. Zie De Jager, Fre qu .
1, 231-232; Ndl. Wdb. VI, 893'); Franck-v. Wijk, 257.

919. Als twee honden vechten om een been, gaat er de derde
mede heen,
d .w .z . als twee personen om iets kijven of kibbelen, raakt vaak een derde in
het bezit er van. Een sedert de 17de eeuw zeer bekend spreekwoord; zie Cats,
1, 422; Mergh, 58; Tuinman 1, 226; II, 196; Harreb. 1, 38 b en vgl. de klucht
v. d. Pas quilmaecker, 24:
Daer twee honden vechten om een schinckel te kluyven,
Gaet een derde gemenelijck me hene schuyven.
1) Aan de aldaar geciteerde plaatsen kunnen nog worden toegevoegd: Falkl. V,
30; Slop. 271; Jord. 160; 355; Sjof 90; Het Volk, 31 Dec. 1913, p.5, k. 1; 24 Febr.
1914,p. 6, k.3; De Amsterdammer, 22 Mrt. 1914, p. 1, k. 4; Hel Volk, 8 April 1914,
p. 2, k. 4; enz.
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In het latere mnl. was wel bekend : Daer twee honden knaegen an een been, die
draegen sich selden overeen (zoo ook bij Wander II , 871; 878 ; Schuerm. Bijv.
125 ; Teirl. II, 55 : twie honden an één been, twee personen die hetzelfde willen
bezitten en met elkander strijden of twisten). Vgl. nog Kippenv. II , 15: Het
is bij verkiezingen wel meer gebeurd dat de derde hond met het been wegliep.

920. Bekend (of gezien) als de bonte hond,
d.w.z. algemeen bekend ; ook : ongunstig bekend. Wellicht is bonte hond een der
vele benamingen voor den duivel ; zie Niermeyer, 60 1 ) en let op het lidw. van
bepaaldheid. In de 16de eeuw staat deze zegswijze opgeteekend bij Campen,
103 : Hy is bekent als een bont Hont ; verder bij Spaan, 24 ; 186. Later is zij verlengd met het toevoegsel : met den blauwen 2 ) staart ; en zoo vinden we haar in
Brederoo's berijming van den Schijnheilig (vgl. ook Hooft's Brieven III, 401):
Hij is soo bekent en vermaart
Gelijck de bonte hond is met de blauwe staart.
Een variant van dezen bonten hond is de blauwe hond, dien we aantreffen
in De Brune's Emblemata, 269 (en die aldaar gelijk gesteld wordt met een witte
kraai, dus iets heel ongewoons), en de blauwe duivel bij Rusting, 235. Misschien
mag hier het Vlaamsche blauwhonds, iets dat allerzeldzaamst is, mede vergeleken
worden (Schuerm. Bijv. 39), en het eng. to blush like a black (or blue) dog, niet
blozen, onbeschaamd zijn. In het bd. is bekannt wie ein bunter• (scheckiger) Hund
(oder Pudel) zeer gewoon ; vgl. voor het nd. Taalgids IV, 249 ; het fri.: hy is
bikind as de brutte houn ; in het fr. être connu comme le loup gris ( - blanc) ; de.
saa bekjendt, som en broget Hund. Synoniem zijn de Zuidnederlandsche uitdrukkingen : gekend als de slechte stuivers, de kwade penningen, kwade munt, de blinde

oordjes (Joos, 17; Rutten, 126 a; De Cock', 296; Antw Idiot. 202) en het Gron.
bekend als de kwade dubbeltjes (Taalgids VII, 211; eng. to be as welt known as a
bad shilling). Vgl. ook Halma, 85: Hij is bekend als de bonte hond of als de bonte
os, il est connu par-tout; 177: Hij is een gespikkelde vogel, of een mensch die
bij elk bekend is; Sewel, 131; Harreb. I, 319; Nest, 81; Jong. 33; Noord en Zuid
XIX , 23-24; Rutten, 126 a: Gezien worden gelijk een kwade hond (evenzoo bij

Tuerlinckx, 352).

921. Blaffende honden bijten niet,
d.w.z. zij die een groot woord hebben, die dreigen, zijn gewoonlijk niet sterk
in de daad, zijn niet te vreezen. Ook de Romeinen zeiden : canis timidus vehementius latrat quam mordet (Otto , 70) ; mlat.: nemo canem timeat qui non ledit
nisi latrat ; canes qui plurimum latrant perraro mordent 1 ). In onze taal vindt
1) Vgl. Kiliaen, 917 : Bonte hond, schimmel, stricte : quasi maculosa et punctis
interstincta". Hier is waarschijnlijk een appelschimmel bedoeld, en onmogelijk is het
geenszins, dat we aan dit dier, het vale paard van Wodan (Sewel, 705 verklaart schimmel
door vaal paard) moeten denken; vgl. de mnl. uitdr. met valen mennen. Dat de duivel
ook de gedaante van een hond aannam, bewijst de Grieksche Cerberus, de helhond, die
ook bij de Germanen bekend was. Zie V. d. Vet, Het Biénboec van Thomas van
Cantimpré, 141.
2) Donkerblauw is onheilspellend, soms om van te schrikken (Leun. Bijdr. X, 81).
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men het spreekw. in de 16de eeuw opgeteekend bij Sartorius III, 8, 78: blaffende
honden bijten niet ; Servilius, 120*: bassende honden biten selden ; Winschooten,
336: de meeste blaffers de regte bijters niet en sijn. Zij is algemeen in gebruik gebleven, zooals blijkt uit Suringar, Erasmus, XXXIV ; Bebel, 72 en eveneens in
het Duitsch algemeen bekend; zie Wander II, 847: Hunde, die viel bellen, beissen
selten ; Hunde, die viel bellen, beissen nit (p. 848); bellende Hunde beiszen nicht;
enz. In het Fransch zegt men ook: chien qui aboie ne mord pas ; in het eng. barking
dogs never bite. Zie verder Sewel, 2: aanbassende honden bijten niet ; Harrebomée
III, 226; Waasch Idiot. 93 a; Teirl. 163: nen hond die bast en bijt niet of nen hond
die bijt en bast niet en vgl. groote blaffers bijten niet ('t Daghet XII, 112. 2)

922. Den hond in den pot vinden,
d.w.z. thuiskomen en alles, het middagmaal, op vinden, terwijl de hond reeds
bezig is den pot uit te likken. 3) In 't mnl. de hont is in der scapraden (de etenskast, om de kliekjes op te eten); bij Goedthals, 30: Den hont in den pot vinden,
le loup au plat; Sartorius, I, 10, 23; III 9, 46: Ex Telemachi olla edes. Ghy
sult de hont in de pot vinden ; Servilius, 272: Ghi hebt den hont in den pot gevonden;
Tijdschr. XIV, 126: Die kat sit int scapra, ende die hont lickt die pot hier (16de
eeuw); Huygens VI, 190; De Brune, Bank. I, 374 en Idinau, 15:
De sulcke den hont in den huts-pot vinden,
Die van andere worden onder-kropen,
In t' geen dat sy sochten ende beminden:
T' gheschiet valt anders, dan 't verhopen,
T' is tijdt te trecken, als men siet nopen.
Halma, 222: Den hond in den pot vinden, venir trop tard pour diner,
être obligé de diner par coeur ; Sewel, 340; Tuinman I, 109 ; Harreb. I, 307 ; Landt.
184; Het Volk, 30 Jan. 1914, p. 2, k. 1; Sjof. 216: D'r viel nog al 's een centje

af as-'t-ie lapwerk thuis bracht. Tegenwoordig is dat ook uit, overal de hond
in den pot. De Vlamingen zeggen hiervoor ook: de hond is over de tafel gesprongen
(Joos, 80; Waasch Idiot. 641 b); in het Haspengouwsch en Hagelandsch: de kat
in den ketel vinden (Rutten, 107 b en Tuerlinckx, 306); in Limburg, volgens
't Daghet XII, 188: den hond (de kat) in den pot vinden ; in Antwerpen: de hond
heeft in den pot gekeken naast over den pot springen, komen om te eten als er niets
meer is (Antw . Idiot. 992; Waasch Idiot.. 533). In het Oostfri.: de hund in de
pot finden ; in Duitsche dialecten: er findet den Hund im Topt.; der Hund ist in
dem Potte ; in de Rijnprovincie: en Katt in de Pott kriegen ; in het fri.: hy fint
de houn yn 'e pot.

923. Een hondje.
Vooral dames spreken (spraken?) van een hondje van een hoedje (eng. a
love of a hat), - van een katje, - van een horloge en bedoelen daarmede een lief
1) Zeitschrift far D. Philologie, XXXVI, 133.
2) In anderen zin komt het spreekwoord voor bij Falkl. VI, 86: Je gelukkigste
huwelijken waren kalmpjes in 't engagement. Blaffende honden bijten niet; vuren met
veel vlammen geven niet de minste warmte.
3) 0v/. Lied. 429, 89: Ghelievet u. heere, spise ende drane was al bereit, eer
dhondekine quamen.
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hoedje, katje, horloge, omdat een hondje voor hen iets liefs is. In de middeleeuwen kende men dergelijke zegswijzen reeds, zooals blijkt uit Froissart, 97,
die spreekt van : een leeuw van een man. Zie verder Justus v. Effen in zijn Speet.
IX, 114, die vertelt, dat de dames nu en dan het gesprek vermeesteren, en plotseling vallen op 't een of 't ander allerliefst kantje of op een inzoet hondje van een
kindje ; zie ook Spect. XII , 58 ; C. Wildsch. V, 66, waar sprake is van een hondje
van een huisje ; die leelijke aap van een jongen ; uw ondeugend vel van een wijf ;een klos van een jongen (C. Wildsch. V, 253 ; 267 ; 308 ; 269); een lummel van
een doet-oor (C. Wildsch. VI , 154) ; in Brieven van Betje Wolf en Aagtje Deken,
266 : een kalf van een stalhond ; 262 : wat heb je daar een hondje van een samaartje
aan; Harreb. III, LXXXVII citeert : het is een hondje van een kostje (= zeer
lekker); in Amst. 82 : wat een hondje van een jongentje. De uitdr. is te vergelijken
met andere als : een snolletje van een jongen (Amsterdamsch), een dot, een snoes,
een snoep van een kind, een kleuter van een jongen, een kokkerd van een neus, een
jantje van een appel (vgl. 17de eeuw : een oorveeg die Hans heet), een beest, een
smeerlap van een vent, een kreng van een kerel, een kanjer van een wijf, een nest
van een meid ; in het Westvlaamsch : een mokertje van een hoedje , van een paard,
van een jongen of ook : een kapoen van een jongen (De Bo, 707 en 492), - een bugger
van een jongen (De Bo, 194); in Groningen : 't is een béla van 'n maid (een knappe
meid) ; 'n Kenau van 'n maid; 'n kloet van 'n maid (eene dikke, stevige meid);
vgl. ook een hecht van een meid (17de eeuw; en nu nog in Zuid-Nederland); De
Brune, Bank. I, 139 : een diamant van een dochter wert wel een glas van een vrouwe ;
een klouwer (kalfaathamer ) van een pastei (Halma , 271 ); een hooischuur van
een mensch , een grof, onbeschoft mensch (Halma, 226) ; een koning van een visch ;
een snee van een meid, een oude zorg van een meid (Langendijk); een wijf van een
man (Brederoo); een jeugdje van een meisje (P. C. Hooft ; Potgieter); een mormel 1 )
van een hond; 'n mirakel van een vent (Talkl. IV, 225); wat een gazzer (zwijn)
van een meid (Dsch. 70); jij, dier van 'n beest (Falkl. VI, 34); een zoet-slokkie
van een man (Jord. 190); een tiet van een kerel (Jord. 176); die malle trekpot van
een Dien (Jord. 360); wat een janusse 2 ) van beeste (= olifanten ; Lev. B. 8);
wat een kanker van 'n vuilik (Diamst. 140), enz. enz. Ook in het hd. kan men
zeggen : du Hund von einem Menschen, von einem. Esel, etc. ; fr. un chien de temps
(hondeweer), de garçon ; une chienne de musi que ; ce fripon d'enfant ; cet animal
de garçon; quelle peste de femme (Brunot, la pensée et la langue, 675), etc. Voor.

het Engelsch zie Prick 2 , 41-42.

924. Er zijn meer hondjes die blom heeten.
Men bezigt deze uitdrukking, wanneer men, verleid door de gelijkheid van
naam, iemand die geen schuld heeft, of in geenerlei betrekking tot iets staat,
van iets beschuldigt. Vgl. R. Visscher, Brabb. 107 : Om datter meer als een
Hondt lodder hiet, heeft hy de rechtschuldige gemist ; het fri. der binne mear
hounen dy 't Blom (of Blaffert) hjitte ; Harreb. I, 124 : er zijn meer hondjes die
Del (= Fidel) heeten 3 ); elders (o.a. te Zandvoort): er zijn meer hondjes die
Fik heeten ; vgl. verder Antw. Idiot. 245 ; Waasch Idiot. 120 ; Schuerm. 270 a
1) Volksetymologische verbastering van lat. murem montis (of montanum), bergmuis ; fr. marmotte.
2) Ndl. Wdb. VII, 866.
3) Taalk. Magazijn III, 105.
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en Joos, 97: daar is al meer dan eene koe die blaar heet ; Teirl. II, 24: er es meer
as een koe die Bles (of Blaar) heet ; hd.: es giebt mehr Hunde, die Pudel heissen;
nd.: et giewt mehr bunte Hunne (Kiippe) as einen (Eckart, 223); fr.: il y a plus
d'un gine á la foire qui s'appelle Martin.

925 . Hij heeft er een hond(je) zien geeselen,
d.i. „hij heeft daar iets verschrikkelijks gezien, dat hem die plaats doet mijden.
Inzonderheid in vragenden vorm gebezigd, als een schertsend verwijt, dat iemand
aan een ander doet, die hem in lang niet bezocht heeft"; Ndl. Wdb. IV, 700;
II, 869. Ook, evenals deze zegswijze, in de 18de eeuw: hij heeft er een begijn of
een zwijn zien geeselen (zie nog C. Wildsch. IV, 234; 311; Waasch Idiot. 87 a).
Vgl. V. Schothorst, 132; Molema, 124 a: hij het doar 'n hondje gieseln zijn; neders.
he het daar enen hund stupen seen ; Eckart, 224: da hett he en Hund titstuppen
sén ; fri.: hy het dér in houn giseljen sjoen ; De Cock', 85 en Boekenoogen, 610
in denzelfden ziri: hij heeft er 'n zwart mantje (of de zwarte kat].) gezien. In Twente:
hee hev doar de diivel zeen gisselen. Ook in onze uitdrukking zal met den hond wel
de duivel bedoeld zijn. Zie no. 920.

926 . Komt men over den hond, dan komt men ook over den
staart,

d.w.z. wanneer men de grootste moeilijkheid te boven is, dan zijn ook de andere,
meer gemakkelijke, te overwinnen (18de eeuw). Vgl. Sewel, 619; Halma, 484:
Kom ik over den hond, ik kom wel over den staert, kom ik 't grootste over, zoo kom
ik ook wel 't minste over. IA het hd. eveneens: kommt mann über den Hund (oder
Fuchs), so kommt mann auch über den Schwanz. Juist door dit voorkomen in
vele Duitsche dialecten (zie Wander II, 852; Eckart, 223 en Taalgids IV , 287)
is het onmogelijk bij hond te denken aan den Scheldearm van dien naam, zooals
Harrebomée I, 325 doet en men ook leest in Taalgids VIII, 117. In Zuid-Nederland zegt men: als men over den kop kan, kan men over den steert (Schuermans,

278 a); die over den hond kan, moet over den steert kunnen (Waasch Idiot. 293),
dat ook doet vermoeden, dat we bij hond aan een dier moeten denken, waarin
wij nog versterkt worden door de fransche spreekwijze: quand on a avalé un boeuf,
il ne faut pas s'arréter â la queue. In het Friesch: kom ik oer 'e houn, den kom ik
oer 'e stirt naast dy 't oer in balke springt moat oer in strie net stroffelje. De oorsprong is tot nu toe onzeker. Dr. D. C. Hesseling, wijzende op de fr. spreekwijze,
denkt, dat de naam van het dier niet de hoofdzaak is, welke meening bevestigd
wordt door de Grieksche spreekwijzen: iemand at een os op, maar bij den staart
gaf hij 't op; hij heeft den geheelen ezel opgegeten, en bij den staart gaf hij 't op.
De ezel komt hier, evenals de os, voor om het zware werk nog moeilijker voor
te stellen. „Aan eene dergelijke neiging om te vergrooten, heeft men vermoedelijk in ons spreekwoord 't woord hond te danken. Hiermee in overeenstemming
is 't Russische spreekwoord: „Den hond at hij op, maar in den staart stikte hij."
1 ) Dat duivels de gedaante van katten aannamen geloofde men al in de Middel-

eeuwen; zie Mnl. Wdb. IV, 1239; Volkskunde, XXII, 36 en vgl. de uitdr. daar is
een zwarte kat tusschen gekomen, er is iets tusschenbeide gekomen; ergens de zwarte kat
gezien hebben, de plaats vermijden, er nooit komen. Zie Ndl. Wdb. VII, 1782.
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„Ik veronderstel," aldus gaat Dr. Hesseling voort, „dat al deze gezegden hun
oorsprong danken aan 't verhaal van iemand, die een Herculestaak had te vervullen en ondervond dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Wij hebben de
optimistische opvatting van 't geval in spreekwoord gebracht" (Gids, Oct.
1902, bl. 101 1 ).

927 . Men moet geen slapende honden wakker maken,
d.w.z. een sluw (of oneerlijk) mensch moet men niet waarschuwen ; men moet
geen moeilijkheden, die men mijden kan, veroorzaken. In het middeleeuwsch
Latijn lezen we :
Irritare canem noli dormire volentem
Nec moveas iram post tempora longa latentem
dat in het Middelnederlandsch (Van Zeden, vs. 375) aldus nagevolgd is :
Wilt niet tanen 2 ) den slapenden hont,
Maer twist laet slapen talre stopt :
Dat leden es, wilstuut ontwecken,
Men mocht te diere onneeren vertrecken.
Zie Sp. Hist. 5 , 24, 203; Bouc v. Seden, bl. 90 ; Van Zeden, bl. 59-60;
Plantijn: Een slapenden hondt wecken, irritare crabrones en Tijdschrift
X, 118-123. De bet. is hier: het onaangename, dat voorbij is, moet men niet
weer oprakelen; lett. den nijdigen hofhond, die slaapt, moet men niet weer
wakker maken ; eene waarschuwing , die men in de middeleeuwen ook uitdrukte
door : laet dat catkijn ronken. In de 18de eeuw had dit spreekwoord nog deze
beteekenis (zie Halma), doch bij Weiland wordt het reeds verklaard als : „eene

moeijelijkheid, welke men mijden kan, (niet) veroorzaken". Algemeen is het
spreekwoord in gebruik geweest, zooals blijkt uit Campen, 57 : Slapende honden
sal men niet wecken, laet hem in syn vrede; Servilius, 167 ; Harreb. I, 321; Het
Volk, 13 Mrt. 1914, p. 7, k. 2: En gedachtig aan het woord dat men geen slapende

honden wakker schudden moet, hielden de autoriteiten zich maar van den domme.
Daarnaast in 't mnl. slapende wolven wecken, kabaal doen ontstaan ; nu nog
in Vlaanderen : slaepende wolven wacker maecken (Adag. 57 ; Joos, 108 ; 147).
In de andere talen vinden we haar ook ; in het Fransch : il ne faut pas réveiller
le chat qui dort ; eng. : to let a sleeping dog lie ; to wake a sleeping dog ; hd.: schlafende Hunde soll man nicht aufwecken ; zie Wander II, 839 ; 858-859, waar het
spreekwoord nog in vele andere talen wordt aangewezen. In het Friesch : Men
moat gjin sliepende hounen wekker meitsje.

928 . Met onwillige honden is 't kwaad hazen vangen.
Met onwilligen komt men niet verder. „Dat zegt men van die aan eenig
werk tegen hun zin en wil gestelt worden" (Tuinman I, 244). In de Prov. Comm.
511 : Met onwillighe honden eest quaet iaghen, impromptis canibus nil venator
capit ullus. Ook Plautus zegt al in Stich. 139 : Stultitia est, pater, venatum ducere
invitas canes. De spreekwijze, zooals ze thans luidt, vinden we o .a. bij Hooft,
1) Zie ook Taal en Letteren XIV, 171; Kruinbacher, Eine Sammlung byzantinischer
Sprichwtirter, Miinchen, 1887, bl. 48.
2) Kil.: tanen, tenen. Fland. irritare. Thans nog in West-Vlaanderen: tanen =
tergen, kwellen, plagen. Zie Mnl. Wdb. VIII, 66.
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183: Met onwillige honden quaadt haaze vangen is. Zie verder Spieghel,
286; Cats I, 431; Bredelt:oo I, 247; 119; De Brune, 432 en Idinau, 26:

Brieven,

T' is quaedt met onghewillighe honden
Ter iaght te gaen, om iet te vanghen.
Noyt en heeft hem iemandt wel bevonden,
Met knechten diemen tot dienst moest pranghen.
Onghewillighe dienaers sijn quade stranghen.
Vgl. ook Ons Volksleven V, 145; De Bo, 437 a; Behel, 284; Erasmus, CII; Wander
II, 857; Eckart, 223: met unwellige Hongen es net god Mise fange. Syn. was in
't mnl. mit onwillighen paerden ist quaet ploeghen inder aerden (Mloep II, 3771);
17de eeuw: met onwillige peerden ist quaet rijden (o.a. Sart. I, 8, 33); t'es quaet
huyshouwen met onwillighe knechten (Houwaert, Milenus Cl. 28).

929. Twee kwade honden bijten elkander niet,
d.w.z. 't is dief en diefjes maat, twee kraaien pikken elkaar de oogen niet uit (lat.
cornix cornice oculos non. effodit ; Macrob. 7, 5. 2) of zooals in de middeleeuwen
gezegd werd: de een wulf den anderen niet misbiet (zie Spiegel d. Sonden, 14295)
of die een wolf en bitet den anderen niet (Stemmen, 19). Vgl. gri. ninov ut n*,
otx ázrerat 1); lat. canis caninam non est ; Goedthah, 71: twee quade
honden en byten malcanderen niet, corbeau a corbeau ne creve iamais les yeux;
Sartorius II, 4, 37: die een boef weet hoe d'ander om sijn hert is ; twee quade honden
bijten malcanderen niet ; ook I, 2, 67; Spieghel, 283; Van de Venne, 265 heeft
hiervoor: grimmende honden vreesen malkander ; zie Huygens VI, 51; Gew . Weuw.

3, 17: Twee kwaaje honden zitten elkander niet licht in 't hair; Harrebomée
III, 228-229; Waasch Idiot. 749: De wolven bijten malkander niet dood, de boozen
verbroederen als er tegen de goeden te strijden valt (Antw . Idiot. 2164); Wander
II, 1564: eine Krahe hackt der anderen die Augen nicht aus ; fr. les loups ne se
mangent pas ; eng . dogs do not eat dogs ; hawks will not pick hawk's eyes out ; nd .
eene Kragge hackt der annern keen Auge ut (Jahrb . 38, 159) en vgl. fri.: twa kwea
hounen bite elkoar net ; vl. razende honden bijten malkander niet.

930. Van het hondje gebeten zijn,
d.w.z. trotsch, aanmatigend, ingebeeld zijn. Te recht merkt Tuinman I, 348
op: 't Spreekwoord is volkomen: Hy is van 't hondje Laatdunken gebeten. Dan
is de zin klaar. 't Schijnt ontleend te zyn van 't bijten der dolle honden, waar
door ymand uitzinnig word." Dat Tuinman gelijk heeft, bewijst eene plaats
uit W. D. Hooft's Cluchtich-spel Andrea de Pierre, anno 1634, bl. 12: 0 vaerl
't honckje van laet-dunckentheyd het jou al me ebeten; en een uit Poirters,
Mask. 91: Van dat hondeken Trotske Laetduncken gebeten; 193: Ick segh dan
datter dat Hondeken van Laetdunckcn vry al veel heeft ghebeten, die meynen
dat sy den hemel draghen, ende en peysen niet eens dat-se met hun voeten gaen
op de aerde"; Ndl. Wdb. VI, 898; Amst. 62 ; P. K. 45: Ze heeft een beetje talent,
maar ze is erg van 't hondje gebeten, nogal over 't paard getild; Nkr.. VIII, 17
1) Zie Otto, 70 en vooral Journal, 22.

358
Jan. p. 6; Schoolm. 101; 292 ; ook in het Friesch : hy is fen 't hountsje biten ;
Molema, 165 a: van 't hondje beten wezen . In Antw. van 't zwart hondeken gebeten
zijn, trotsch zijn ; het Hagelandsch van 't hiinke gebete zijn, dronken zijn, waarmede men vergelijke die van den hond gebeten is , moet van hetzelfde haar er op
leggen 1 ), of dat men kan houden voor een verkorting van van des brouwers hont
gebeten zyn, de eo qui cerevisia bene potus est (Smetius, 48) of van den stokershond gebeten zijn (Schuermans, 683 b ;' Waasch Idiot . 631 b; De Bo, 437 a); Teirl.
II, 55 : Van de stoker (of de brouwer) zijnen hond gebeten zijn, gaarne en veel jenever,
bier drinken; 17de eeuw: van den Delftschen hond (bier) gebeten zijn, dronken zijn.
Thans ook : Van 't roode hondje gebeten zijn, socialist zijn (in Nkr.. VIII, 14 Maart
p. 2).

931. Veel honden zijn der hazen dood,
d.w.z. voor overmacht moet men wijken ; in het mnl. hets een ghemeen spreken,
dat die meneghe die borghe breken . Bij Campen, 125: Voele Honden is der Haesen
doot ; Servilius, 42 : Veel honden zyn der hasen doot ; H. De Luyere, 35: Veel honden
is ghemeenlyck der Hasen doot ; Brederoo III, 49 ; Huygens, Korenbl. II, 41:
Veel' honden, seitmen, is der hasen dood ; Paffenr. 2; Idinau, 32:
Men seght, veel honden, is der hasen doodt,
Alsser hem vele teghen eenen stellen.
Tuinman I, 244: Veel honden is der haazen dood, dat wil zeggen, de menigte
maakt de overmagt ; Harreb. I, 146. Voor de duitsche dialecten zie de groote
menigte spreekwijzen bij Wander II, 860 ; ook Dirksen I, 356 ; Bresemann, 230;
Bebel, no. 540 ; Ons Volksleven V, 144; het Friesch : folle wynhounen dog,ge de
hazze de dead ; hd. viele Hunde sind des Hasen Tod . Het vreemde meervoud „der
hazen" vindt men niet in Adagia, 64: Veel honden is den Haes sijn doodt.
'

932. Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok,
d.w.z. wanneer men iemand kwaad wil doen, vindt men altijd wel een voorwendsel; vgl. lat . male facere qui vult, num quam non causam invenit (Otto,
206); qui catulum caedit , corium, fert ipso, comedit ; zie Goedthals, 58 : die den
hond smijten wilt , vindt lichte eenen stock ; zoo ook bij Sartorius II, 2, 42; Servilius, 245*: men heeft haest eenen stoc gevonden die den hont smijten wil ; Winschooten, 325: als men een hond wil slaen, soo kan men licht een stok vinden; Coster,
503, vs. 176 ; Brederoo, III, 312 : Die een hont wil smyten die vint wel haest
een stock. Varianten hiervan zijn Campen, 103: als men den Hont hangen wil
soo heft hy leer gegeten of soo krijcht men wel haast en zeel of zo tijtmen hem tverwoede
an (zie Spieghel, 286); vgl. het fr. qui son chien veut tuer la rage lui met sus (ou
qui veut frapper un chien facilement trouve un baton 2 ). Zie Suringar, Erasmus,
CLV; Bebel, no. 22; Wander II, 823 en 862 vlgg.; Eckart, 222; Taalgids IV,
258; Harreb. I, 317 Joos, 206 en het fri.: men fint sêft in stok om in houn to
1) Zie Tijdschrift XII, 251 vlgg.; Ndl. Wdb. V, 1416; VI. 900; A. de Cock, Volksgeneeskunde in Vlaanderen, 320; Volkskunde XXVI, 40; Zeitschrift des Vereins fair
Volkskunde XXIX, 44; Chomel II, 1432; fri.: it hier fen de houn genêst it gat, dat er
bilen het.
2) Le Roux de Lincy I, 170.
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slaen ; dy in houn smite wol kin altyd wol in stien fine ; hd. wenn man den Hund
priigeln wilt, findet man leicht den Stock ; eng. it is an easy matter to find a staff
to beat a dog ; give a dog a bad name and hang him.

933 . Iemand uitmaken, dat de honden er geen brood van
zouden eten,
d.w.z. iemand uitschelden voor „al wat vuil en leelijk is". Sedert de 17de eeuw
is deze zegswijze bekend, doch in eenigszins anderen vorm; vgl. Winschooten,
146: Iemand uitlugten, dat de honden geen Brood van hem souden willen eeten;
bl. 335: Ik heb hem ingeluid, dat de honden geen brood van hem sullen eeten;
Brederoo II, 190, vs. 1114: Dirck het Elsje sulcke ontyghe stucken verweten,
ick segje dat, een hongt en souwer niet of eten; Tuinman I, 198: Ymand uitmaken, zo dat' er de honden geen brood van zouden willen eeten . Dit drukt uit , ymand
op een zeer afschuwelyke en smaadelyke wyze afschilderen, zo dat hy daar door
in de uiterste verachting word gebragt, en wel zo verre, dat zelf geen hond hem
verwaardigen zoude een stuk broods uit zyne hand te ontfangen. Hier aan is
gelyk: Ymand uitmaken voor al dat lelyk is." Eenigszins gewijzigd in Haagsche
Post 25 Dec. 1920 p. 2113, k. 4: Op de laatste vergadering kreeg de directeur
een standje, waar de honden geen brood van eten. Zie Harrebomée III, 145;
Ndl. Wdb . III, 1543; VI, 897 en vgl. hd. einen ausmachen, es hiitte kein Hund
ein Stck Brots von ihm nehmen wollen.

934 . Kommandeer je hond en blaf zelf.
Dit zegt men tot iemand, wiens bevelen men niet wenscht af te wachten.
De zegswijze is in Noord- en Zuid-Nederland bekend; vgl. Harreb. I, 316; Kmz.
102; Mgdh. 193; Nest. 75: Kommandeer je honden en blaf zelf; blz. 133:
Kommandeer je honden of blaf zelf; S. M. 5: Wel ja, inrukken? Kommedeer
je hond en blaf zelf; Groningen IV, 196; Draaijer, 17: Kommandeer f. de hond en
blaf zelf, zegt men tot iemand, die ons iets bestelt, dat hij heel goed zelf kan doen,
die ons voor knecht wil gebruiken; Molema, 217: komdijr dien hond en blaf zulf;
fri. kommandearje dyn hounen en blaf sels ; Antw . Idiot . 1629: Commandeert uwen
hond en bast zelf, zegt men tot iemand wiens bevel men niet wil uitvoeren.

935 . In het honderd (jagen, - sturen, - werpen),
d.w.z. in het wilde, in wanorde. Honderd is hier genomen in den zin van een
groot aantal, een massa, zoodat de uitdr. eig. wil zeggen in den grooten hoop
jagen, enz. Werpt men iets in den grooten hoop, zonder een bepaalden persoon
op het oog te hebben, dien men wil treffen, dan gooit men in het ruwe, in het
wilde maar weg, zooals bij A. Bijns, Refr . 49: „Knaecht mijn beenken, die wilt;
ic werpt int hondert al; diet aengaet, macht in sijn tessce steken", dat te vergelijken is met Nieuwe Refr.. 32: Dit werp ic int hoopken, deylet te samen; Leuv.
Bijdr . IV , 330: Een beenken, dat ic int hoopken slingere ; zie verder Hooft, Ned.
Hist . 289: Men schiet of, plompverlooren in 't hondert ; Winschooten, 294;
Sart. II, 5, 7; Vondel's Roskam, 167:
'k Heb, t) doorluchtig Hoofd der Hollandsche poëeten!
Een kneppel onder een hoop hoepderen gesmeten;
'k Heb wetens niemant in 't bijzonder aangerand.
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Leeuwendalers,

vs. 861:

Maer nu komt Goverts knecht zoo wijt,
Dat hy moedtwillighlijck een' eicken kneppel smijt
In 't hondert, in den hoop, daer al de hoenders pieken
De boeckweite op mijn werf..
Zoo kon in 't honderd ook bij andere werkwoorden gebruikt worden in den
zin van in het wilde, als bijv. iets in 't honderd sturen, jagen ; zoo kan ook iets
in 't honderd loopen syn. van in de gort loopen en kan men in 't honderd schermen,
praten, beweren, d.i. in de lucht, in den wind, in het wilde schermen (Harreb.
III, 229 b). Vgl. nog Ndl. Wdb. VI, 911-912; Ons Volksleven VIII, 229; Anti&
Idiot. 570: in 't honderd laten loopen, in 't wild laten loopen, er niet naar omzien, niet verzorgen ; hd. ins wilde Hundert streichen (Wander II , 902) ; fri. in
't hounderd stjure.

936 . Honger is een scherp zwaard,
eene gedachte, die bij Flavius Josephus staat opgeteekend in zijn Bellum Judailib. V, cap. 10 § 3 en bij Menander, Monost. 320 : Atituk géytarov
etve pd»rocs gq9v. Het spreekwoord vindt men in onze taal het eerst
in de Prov. Comm. 390: Honger is een scerp sweert, poenalis gladius est magna
fames et acutus ; bij SerVilius, 92 : Den honger is een scherp sweert. Zie verder
De Brtme, 193 : Gheen scherper mes als hongher es ; Tuinman I, 97 ; Harreb. I,
324 a; Wander II, 909; Bebel no. 501; Waasch Idiot. 294 a: honger is een kwade
beest of een scherp zweerd ; Teirl. II, 57: honger es 'n ka beeste, honger maakt de
-beste mensch kwaad en onmenschelijk ; Rutten, 95 b: honger is een scherp wapen
cum,

eayos

.

(of zweerd).

937 . Honger maakt rauwe boonen zoet 1 ),
d.w.z. honger doet iets, dat anders niet heel smakelijk is, toch lekker vinden
en met smaak eten (mlat. delicias panis non querit venter inanis), of zooals
Poirters in de voorrede van Mask. zegt : den hongher doet honigh uyt een korstjen
bropts suygen, of zooals wij ook zeggen : honger is de beste saus (of de beste kok);
lat. optimum cibi condimentum James. Vgl. in het laat-mnl. hongher maeckt
roo boonen soet ; in de Prov. Comm. 389 : honger maect rouwe boenen soete ; Goedthals, 31: den hongher doet rauwe boonen suker smaken; Campen, 19: die honger
is die beste Kock (hd. Hunger ist der beste Koch ; fr. l'appétit est la meilleure sauce ;
il n'est sauce que d'appétit ; eng. hunger is the best or the strongest sauce) en bij
Idinau, 165:
Hongher is de beste hausse, t'is klaer;
Want die gheeft smake tot alle spijse.
Vgl. fri. hanger hjit makket rie beanne swiet ; Erasmus, CLXIV ; Bebel, 202;
500; Volkskunde XVII, 74; Tuinman I, 97: honger maakt raauwe boonen zoet.
Honger ziet struif voor taart aan ; Harrebomée I, 324 a; Wander II, 914 : Hunger
1) Dr. D. C. Hesseling had de vriendelijkheid mij mede te deelen, dat rauwe,
in water geweekte boonen het gewone voedsel waren der anachoreten en monniken, die
streng vastten. Nog heden worden ze in den vastentijd door vele Grieksche kloosterlingen gebruikt. Dit zelfde gebruik zal ook wel in de kloosters van het Westen bekend
geweest zijn.
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macht rohe Bohnen (oder Saubohnen) ssz oder zu Mandeln ; in der Not friszt
der Teufel Fliegen ; eng. hungry dogs will eat dirty puddings; hunger makes hard
beans •weet (or soft).

938 . Iemand honig om den mond smeren,
d.w.z. iemand vleien; hem lieve, zoete woordjes zeggen; gron. iemand lekkeris
op de doeme smeren (Molema, 240); mnl. enen smeren, syn. van enen lecken of
leckenbaerden licken omtrent den baert, iemand likken (vgl. no. 604 en mlat.
cui barbam movit linguendo catus bene novit (Werner, 14). Hiernaast in de 17de
eeuw en thans nog in dialect (o.a. Molema, 386) een bijv. nw. smerig, vleiend.
Vgl. A . !fijns, Refr . 64: Het honich sij om den mont al strijcken den armen,
den rijeken ; I/. de Luyere, 31: Hy ghinck den Cock om den mont vast smouten;
Hooft. \red. Hist. 484; Brederoo, Moortje, 742; Idinau, 221:
'Oen strijckt hem honingh aen den mondt,
Die men met soete woorden aen-gaet.
Sewel. 341: Iemand honig om de mond smeeren, to fiatter, to
cajole one. In Kortrijk noemt men een vleier een smouter ; Kiliaen vertaalt smoutpotten Ook door adulari, assentari, syn. van seemstrijcken, blandiri, adulari;
zie Sehuernians, 635; vgl. Antw. ldiot. 172: iemand pap (of siroop) aan den
baard smeren , hein paaien met bedrieglijke beloften; Teirl. 91: sarope of zeem
an iemand zijnen baard doen, wrijven, strijken of smeren, iemand vleien en streelen;
201: zoete boter strijken, streelen en schoonspreken, om iets te bekomen of iemand
zachter te stemmen (De Bo, 173; Schuermans, 71); fri. immen sjerp (of huning)
om 'e nuile strike, en onze uitdr. met den strooppot omgaan (fri. mei de sjerpkanne
oingeon). loopen (17de eeuw met den smeerpot loopen), stroopsmeren; vgl. Sjof.
169: Een luie sallepatter, maar die goed met de strooppot kan loopen; P. K.
191: Die 't meest met den strooppot loopt, komt 't snelst vooruit; P. K. 191:
0 mijnheer, wanneer u eerst slechts begrijpen kunt, hoe ver men met stroopsmeren
kunt imst. 75: Ik kan niet stroop smeren; Het Volk, 21 Oct. 1913, p. 6, k. 1:
Maar den vrijzinnig-dernocratistlen heer F. liepen ze met de stroopkwast achterna 'Mr. I, 20 Juli, p. 6 : Dan werkte ik met de stroopkwast zoet teemend ; Stroopsmeerderij in De Arbeid, 12 Sept. 1914 p. 2, k. 4; 20 Mei 1914 p. 4, k. 1. Vgl. hd.
einem Honig ums Maul schmieren; oostfri. én hiinnig um 't mûl smeren (Dirksen
I. 61); nd. he schmért em Honig um den Bart (Eckart, 217); fr. emmieller qqn;
pommader qqn ; eng. to honey, to butter, to soft-soap a p.; fri. mei de hunichkwast
omgean ; mei sjerp strike ; mei de sjerpkwast rinne.

939 . Boven het hoofd hangen,
(1 .W te wachten staan, dreigen; eig. gezegd van een bui, van dreigend onweer,
en niet ontleend aan het zwaard van Damocles. Vgl. Sart. III, 7, 8: Onrust
ende onweer hanght ons over 't hoofd; Pers, 534 b ; 551 b: Hy verhaelde hem dat
die van Brabant daerdoor hadden oorsaeke genomen, om solider onderscheyt
alle soldaten en vele Heeren op 't lyf te vallen, waer door hy een sware wolcke
sagh over den hoofde hangen; Brederoo I, 347, 1271; De Brune, Bank. II, 363;
Vondel. Lucifer, vs. 1419:
En waer men d'oogen keert, daer schynt een wis bederf,
En boven 't hooft een buy en donkre wolck te hangen.
sToErr , Nul . Spreekwoorden. 5e druk.
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Halma, 116: Daar hangt een donkere wolk over de stad, la ville est menacée
d'un grand malheur. In de 17de en 18de eeuw werd het ook in gunstigen zin
gezegd, bijv. in Huygens, Voorhout, vs. 608, waar sprake is van eene erfenis;
zoo ook bij Sewel, 315. In het Friesch kent men : der hinget ti& hwet oer 'e holle,
wij hebben iets van belang te verwachten. Vgl. Ndl. Wdb. VI, 942 ; XI, 1582;
het eng. to impend, hang over .

940. Iemand over (of boven) het hoofd groeien,
d.w.z. langer worden dan hij; overdr. de baas worden; ook in kennis of wijsheid
overtreffen; vgl. ontgroeien, ontwassen. Voor het overdr. gebruik' van deze zegsw.
in de I6de eeuw zie Sart. III, 6, 1: Een discipel wast sijn meester wel over 't hooft;
IV, 12: Officere luminibus. Over 't hooft wassén, de eo, qui alterius gloriam
obscurat. Zie verder Hooft, Ged. II, 365: Nu schijnt de minst des volx mij over
't hooft te wassen ; Ned. Hist. 57 : De welke zoo groot een aanzien en gezagh
bejoegh, dat hy zynen stoelbroederen oover de kruin wies ; Vondel, Salomon,
vs. 1394; Lucifer, 465; De Brune, 471; Tuinman I, 90: Kinderen die boven 't
hoofd zyn gewassen, zyn buiten bedwang. Voor Zuid-Nederland zie Joos, 83;
Waascji Idiot. 294 b : boven iemands hoofd gegroeid of gewassen zijn, iemands gezag
niet meer erkennen ; Teirl. II, 173 : boven iemand zijne kop gegroeid zijn ; Antw.
Idiot. 2242: boven iemands kop gewassen zijn, diens gezag niet meer erkennen;
hd. einem liber den Kopt' wachsen ; fri. immen oer 'e holle (of boppe de holle) groeie.

941. Iemand (of iets) over het hoofd zien,
d.w.z. op iemand of iets geen acht slaan; eig. over iemand heen zien en hem
daardoor niet opmerken ; zie de kantteekening op Spreucken, 30, 34 : Hooveerdige
menschen, die veel gevoelen van heser selven, een yeder verachten ende over
't hoofd sien willen. Vgl. gri. inrépozrog, hoogmoedig, en zie verder Hooft,
Granida, vs. 313 : 't Lustsoeckend Hof ontvliên de lusten daer 't om slooft;
ghy vollicht de natuyr, wy sien haer over 't hooft ; Pers, 710 b ; Bank . II, 324;
Halma, 479: Over 't hoofd zien, négliger,, ne pas faire attention ; Harreb.

I, 328; Rutten, 95: iemand over het hoofd zien, miskennen; hd. bersehen ; eng.
to look over .

942. Iemand zijn hoofd (of zijn neus) tusschen twee ooren
zetten.
„Eene grappige bedreiging welke men ondeugende kinderen toevoegt waarop
deze antwoorden, als ze met de grap bekend zijn (in Zuid-Nederland althans):
ze staan er al" ; Ndl. Wdb. XI, 45. In de 16de eeuw bekend bij Marnix ; zie ook
Idinau, 206:
Men sal u hooft tusschen twee ooren stellen.
Och mat een dreyghement is dat!
So vervaren hem somtijds de blauw ghesellen
Niet wetende waerom, noch hoe, noch wat.
Het dreyghen des Heeren neme in ons herte stadt.

Zie verder Kluchtspel II, 146 ; Tuinman I, nal. 19; Halma 451; Harrebomée
I, 328 a; Antw Idiot. 854 : iemands neus tusschen twee ooren zetten ; hd. ich wilt
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dir den Kopf zurecht setzen 1) en dia!. muess i de 'n Kopf zwisch'n d' Ohr'n setzn

(Wander II, 1533).

943. Het hoofd bieden,
d.w.z. tegenstand bieden, weerstand bieden; het is een beeld ontleend aan de
bewegingen van een stier of een bok. In de middeleeuwen komt de uitdr. voor
in Maerlant's Alex. VI, 1244: Hi was ghereet te biedene thooft welctijt dat si
hem wouden slaen. Bij Casteleyn, Lied. 6 v: den krop bieden ; bij V. d. Noot:
den baert bieden ; in de 17de eeuw ook: iemand het voorhoofd (of het aangezicht)
bieden (Vonders Hymnus over de Scheepvaart, vs. 160; 176); Bank. II , 257;
Pers, 467 b ; 704 a. Vgl. het fr. donner téte baissée sur l'ennemi ; tenir ou faire
téte qqn ; hd. einem den Kopf, die Stirn bieten ; eng. to make head against a person.
Zie no. 584; 962 en Ndl. Wdb . II, 2537; VI, 941.

944. Zich het hoofd breken,
d.w.z. zich inspannen, zijne hersenen (=-- hoofd) afmatten; vgl. Kil.: Hoofdbrek inghe, cerebri turbatio. In de 16de eeuw is de uitdr. al vrij gewoon, zooals
blijkt uit Sartorius I, 8, 39: Daer is te deghen 't hooft over gebroken: dicitur de
re surnmo studio lucubrata, et in qua exquisita cura singula pensitata sunt.
Zie voor bewijsplaatsen Tijdschrift V, 161 en 166; Marnix' Byenc. 51 v; Harreb.
I, 326 b; Ndl. Wdb . III, 1235; Falkl. V, 230: Breek 'r je kop niet over vent;
vgl. fr. se casser la téte ; hd. sich den Kopf (zer)brechen ; eng. to break one's head
or to cudgel one's brains, eig. zijne hersenen knuppelen (Taal en Letteren IX,
211); fri. hol( le )brekken , znw.

945. Het hoofd in den schoot leggen,
d .w .z . in iets berusten, zich overgeven. Oorspronkelijk zeide men enen (iemand,
ni. dengene, door wien men zich overwonnen erkent) dat hovet in den schoot
legghen, zooals blijkt uit Profijt. Liedeb. 114, 4: Dies legghe ic nu met rouwe
mijn hooft in uwen schoot. Reeds vroeg werd de datief van den persoon, wien
men het hoofd in den schoot lei, tot wiens beschikking men zijn hoofd, d.i. zich
zelf stelde, weggelaten, zooals blijkt uit Despars I, 303: Eedelinghe die van
Brugghe ende van Ghendt leyden thooft in schoot ende deden sconincx begeerte.
Zie voor vele andere plaatsen het Mnl. Wdb. III, 693; Ndl. Wdb. VI, 941; VIII,
1417; Anna Bijns, Nieuwe Refr.. 59; 93 en 111; Sart. I, 10, 50; Coster, 308 vs.
114; Paffenr. 6; Tuinman I, 4; Halma, 223; enz.; vgl. voor Zuid-Nederland
Joos, 103; Schuermans, 192 b: hoOken in schoo( t)ken leggen, toegeven, ziel
onderwerpen; Antw Idiot. 753: den kop in den schoot leggen ; Waasch Idiot. 393
a : het hoofd in den schoot leggen ; fri. de kop in 'e skutte lizze.

946. Het hoofd opsteken,
d .w .z . zich verheffen, in verzet komen ; vooral van eene onderdrukte partij gezegd,
die zich weer verheft; dus het tegengestelde van zich buigen. In de middeleeuwen:
1) Het hd. er nimml den Kapt zwisrhen die Ohren beteekent; hij gaat er vandoor;
vgl. onze 17de-eeuwsehe uitdr. zijn aars onder zijn arm nemen, opstaan; thans zijn beenen
onder den arm nemen.
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16de eeuw : sijn hoof opheffen tegen. De uitdr. zooals ze thans
luidt, komt in de 17de eeuw o.a. voor in Het Interest, 193; Pers, 651 b; Camphuyzen, Psalm, 2, 5, enz. Zie Ndl. Wdb. VI, 941; XI, 1253; hd. den Kopf heben,
aufrichten. Hiernaast den (of zijn) ,kop opsteken in De Arbeid, 1 Mei 1915 p. 2,
k. 1: Steeds driester steekt het kapitalisme zijn kop op ; Het Volk 27 Aug. 1915
p. 1: De militaristische ijveraars zijn voor 't oogenblik wat overdonderd en
steken nog niet brutaal den kop weer op.
dat hovet uytsteken;

947. Het hoofd stooten,
d.w.z. in zijne pogingen schipbreuk lijden, afgeslagen of afgewezen worden
(vgl. Vondel's Maeghden, vs. 97; 1375; Hooft, Ned. Hist. 274; Pers, 468 b;
645 b); vervolgens : eene weigering ontvangen ; zie Tuinman I, nal. 19; Sewel,
341: Zijn hoofd stooten (afgeslagen worden), to meet with a repulse. Vgl.
hiermede zijn neus stooten (fr. se casser le .nez d la porie de qqn), een blauwtje
loopen (no. 250), met het hoofd tegen den muur loopen (no. 949) en dergelijke.
Vandaar dat iemand voor het hoofd stooten beteekent : „hem bruskelyk
afwyzen" (Tuinman I, 250), onaangenaam bejegenen, terugstootend behandelen ; vgl. Poirters , Hof v. Theod. 37 : Om de Keyserinne niet teene mael voor
het hooft te stooten, noch haer versoeck plotselyck af te wysen; Sewel, 341:
Iemand voor 't hoofd stooten, to deny one a favour; Halma, 223: Iemand voor
't hoofd stooten, iemand zijne gunst ontzeggen ; hd. einen vor den Kopf stoszen,
ihn beleidigen (Eckart, 284 ; Wander II , 1525) ; fri. immen foar de holle stjitte.
In de Kempen : zijn kop stooten, niet slagen.

948. Het hoofd loopt me om,
d.w.z. het hoofd, mijn gedachte, schijnt me als in een kring om te loopen, rond
te draaien (eng. to reel) ; „uitdrukking van het gevoel van vermoeienis bij overgroote drukte van allerlei zaken, die tegelijk de aandacht vorderen, zoodat de
geest onophoudelijk van het een op het ander moet overgaan." Vgl. Winschooten, 313 : Mijn hoofd draaid mij, als een tol; Vondel, Sprookje van Reintje de Vos,
85: En zijn kop liep als een tol. In de 17de eeuw komt deze zegswijze voor bij
Huygens, Hofw. 999: Ick wierd' er koortsigh af, en waer ick quam te wenden,
daer draeyde my het hoofd ; Vondel VIII, 492:
Zijn hooft liep om van zorge en nadocht, en de zinnen
Aen 't maden, zwierden heene en weder.
Bij Hooft, Brieven, 335 : U. E. zeidt wel de waarheidt daar aan, dat de
tijdingen zulks zwindelen, en hassebassen, met elkandre te heeten liegen, dat'er
eenen 't hoofd af ommeloopen zouw; Paffenr. 81: De kop loopt me om; Halma,
390 ; Tuinman I, 227 : 't Hoofd loopt hem om, dat is, zyn herssens geraken aan 't
draayen en maalen; Molema, 219 b: t topt hom om kop, hij maalt; fri. de holle
rint my om ; de plasse mealt him ; Ndl. Wdb. X, 398--399. In Zuid-Nederland:
mijn kop draait (fr. la We me tourne); hd. der Kopf schwindelt mir; nd. 't geit
mi in'n Kopp riimm as'n Miillerad (Eckart, 285) ; eng. my head swims. In Twente:
'n 'kop liip mij oaver. Vgl. in ongeveer denzelfden zin : zijn hoofd verliezen; fr.
perdre la tête; eng. to lose one's head.
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949. Met het hoofd tegen den muur loopen,
d.w.z. iets ondoenlijks willen uitvoeren en niet slagen; iets onmogelijks willen
ten uitvoer brengen; eig. met zijn hoofd door een muur willen loopen, en dan
zich bezeeren. 1) In de middeleeuwen in Grirnb. I, 1808: Die met syn hooft wil
dor den muer heeft dicke aventure suer ; Mloep II, 2382: Wie lopen wil teghen die
nzuyer misten hoofde, die machet breken. Vgl. ook Goedthals, 54: Met den hoofde
tegen den muur loopen, huerter la teste a la parey ; Winschooten, 356 ; Idinau, 16:
Hy loopt metten hoofde teghen den muer
Die hem tegen d'overste, of maghtigher stelt.
Hy en wint niet anders dan schade seer suer.
Rust liever u hooft, en spaert u gheldt.
De saechtmoedighe behouden ten eynden het veldt.
Hooft gebruikt naar analogie van deze uitdr. in zijne Ned. Hist. 494: Met
het hooft teegens den heekel loopen. Hoe algemeen de uitdrukking bekend geweest
is, blijkt uit de vele bewijsplaatsen bij Harrebomée I, 327 b. Volgens Schuermans, 278 a, zegt men in Limburg : al met den kop tegen den stijl loopen of alleen:
uwen de stijlen loopen, waarvoor wij ook zeggen: ergens leelijk tegen aanloopen;
zie ook Ons Volksleven V, 181; Teirl. II, 173; Waasch Idiot. 364: met uwen (of
den) kop tegen den muur loopen; Antw. Idiot. 1909: met den kop tegen den muur
willen, tegen het heil in, iets onmogelijke willen doen. In het Friesch: mei de
kop tsjin 'e mfirre aan tinne ; fr. donner de la tête contre tin mur ; se cogner la tite
contre un mur ; hd. mit dem Kopfe durch die Wand rennen wonen (Wander II,
1529); eng. to beat one's head against the wall.

950. Voor het hoofd geslagen staan,
d .w .z . beteuterd , verlegen , bedremmeld staan , voor den kop geloopen zijn (Rutten,
120 b). Vgl. Hooft, Ned. Hist. 128: Breederoode en de zynen, hoewel voor 't
hooft geslaaghen met deeze weyghering, veerdigden een smeekschrift af; Huygens
II, 99: Klaes Boer stond voor sijn hoofd geslagen als een Oss. In de 18de eeuw
leest men deze zegswijze dikwijls bij Justus van Effen, Spect. III, 164; IV, 42:

Wy stonden als voor 't hooft geslagen, en zelfs als van een donderslag getroffen;
VIII, 162; XI, 2044 V, 95: De algemeene kamerdienaar stond of hy voor de
kop geslagen was. Vgl. ook Sewel, 341: Hy stond als voor 't hoofd geslagen, he stood thunder-strucket. Wij zeggen ook nog wel: het was alsof ik
een klap (of een slag) in mijn gezicht (Spect. V, 188: voor de ooren) kreeg. Vgl.
Waasch Idiot. 348 a: ik meende dat ik een klets in mijn wezen kreeg, het verwonderde mij zeer; in Anne. Idiot. 529: hij stond als van den hamer geslagen (vgl.
fr. avoir tin coup de marteau (onnoozel, getikt zijn).

951. Zooveel hoofden, zooveel zinnen,
d.w.z. zooveel menschen als bij elkander zijn, zooveel verschillende_meeningen
heerschen er. In het Latijn: quot homines tot sententiae (Otto, 166; Journal,
140; Archiv XIII, 385); dezelfde gedachte vinden we ook reeds bij Homerus.
In onze taal is zij eveneens al zeer oud. Vgl. Sp. Hist. I5, 51, 47: Alse menech
1) Eene voorstelling hiervan vindt men bij Breughel no. 21.
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hovet, alse menege sede ende also menech zin daer mede ; Sp . der Sonden, 12462;
Dirk Potter's der Minnen Loep IV , 1556: So menech mensche, so menech sin
of also menighen wech, alsoo menich hoot (Brab. Yeest. V, 4491); Matth. 56,
27 : • So menich mensch so menigherhande verstant ende sin; Goedthals, 25:
Hoe veel liens, soo veel sinnen, daer vele hoofden syn is differentie, tant de gens,
tant de sens ; zoo ook in de Prov. Comm. 46 : Also menich hooft so menighen sin ;
Vierl. 93; Idinau, 181:
Daer veel hoofden zijn, daer zijn veel sinnen,
Want elck heefter vijf, of daer-omtrent:
Dit dient de sulcke, die twist beminnen,
Want, daer toont elck sijn bollement.
Een beest met veel hoofden, is t' kettersch serpent.
Zie Suringar, Erasmus, CXCIII ; Bebel, no. 380 ; Harreb. I, 329 ; Taalgids V, 177 en vgl. het fr. autant de têtes, autant d'avis ; hd. viel Kiipfe, viel Sinne ;
(eng. (so) many men, (so) many minds ; so many dogs, so many kinds ; het ital.
quanti capi, tanti cervelli ; enz. Zie Wander II, 1512; Eckart, 283 en vgl. nog
het Friesch : folie hollen, folie zinnen.

952 . Hoog en droog,
vooral in verbinding met het ww. zitten, d.i. ergens veilig, goed zitten (Waasch
Idiot. 192 a) ; eig. op het hooggelegen terrein, de kant van een sloot 1 ) ; vgl.
Hooft Ger. v. Velzen. inhoudt : Maer tot by Muyderberch ghetoghen , ende aldaer

van een laeghe Naerders bespronghen zijnde, ende door sulx ghenootsaeckt den
Graeve te verlaeten, wort de selve.... uyt een sloote ghetrocken 'ende op 't
hooge ghebracht. Ook : goed en wel, zooals „wij zaten al hoog en droog (syn.
lang en breed) thuis, toen hij eindelijk kwam"; Harreb. I, 328 : Hij zit hoog en
droog, de kraaijen zullen hem niet op het hoofd sch.... ; vgl. Vondel VII, 440:
God de Heer zit hoogh en droogh ; Huygens VI, 160 : Hoogh en droogh gehangen
(van dieven) ; Korenbl . II, 317 : Ick soud hem eerst eens hangen en dan soo hoogh
en droogh na 't drinckgeld doen verlangen ; Sewel, 195: H y hangt al hoog
en droog, he hangs already at the gallows ; vgl. Ndl. Wdb. yi, 1006; eng. high
and dry ; fri. heech en dreech. 2 )

953 . Bij hoog en laag zweren.
Dit is in eigenlijken zin wellicht : bij den hemel en de aarde zweren; vgl.
11Iatth. V .-34-35, waar. Jezus zegt : Maer ick segge u, Sweert ganschelick niet,

noch by den hemel, omdat hy is de throon Godts. Noch by de aerde, omdat sy
is de voetbanck sijner voeten; zie Laurillard, 73 en vgl. Middelb. Avant. 34:
hoog en laag zweren; Sewel, 343: By hoog en by laag zweeren, to curse
and swear ; Halm], 389. Het is echter zeer goed mogelijk, dat we niet juist aan
dezen tekst behoeven te denken en dat de nitdr. wil zeggen : zweren bij God en
duivel Cd bij de hoogere en lagere machten ; bij alles en nog wat ; volgens Van
1) Vsrl. hantteekening op Ilitggai ,
V+1►0111.`11

7: Menschen die op het hooge drooge lant

13(); De (.1m•re schorre hey, hel hooghe drooghe san(/l.

2)loet uien hier denken aan het. 17..le-eetiwsehe lul nqPn en drogen, zoolang aan
de tralg opgeil:INL.:n
■'en tol. liet lijk verdrow.r,d.
vgl. .."Vd1. Wdb. V, 2067.
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Hasselt op Kiliaen, 246: Bij God en de Heiligen, per Deum et sanctos ; vgl. mnl.
dor hoge no dor neder, om niets ter wereld; ook dor hooch no dor leech (zie Mnl.
Wdb. IV , 59); Waasch Idiot. 295; De Bo, 440: zweren bij hooge en bij drooge, bij
hoog en bij leeg, bij hoog en bij duur ; fri. by heech en leech naast by tsjok en tin (dik
en dun) swarre ; Gunnink, 95: bij hagel en onweer.

954. Wie hoog klimt, valt laag,
d.w.z. wie te hoog klimt, zich verheft, zal des te lager vallen; vgl. in mlat.
qui petit alta nimis retro lapsus ponitur imis ; alta petens temere cito se dolet ima
tenere (Denkmiiler, 188); quanto altior gradus tanto profundior casus, enz.; quanto
altius ascendit homo, tanto altius cadit (Journal, 5-6). Zie ook Mart. 1, 167:
So hi hoghere sit upt rat, so hogher val, so meere plat; Con. Summe, 530: Die

van hogen valt quetst hem meest; Goedthals, 54: Hooghe climmers en stoute
swemmers vallen dicwils over boird, bon nageurs sont en la fin noyés, ii n'est
pas asseuré, qui trop haut est monté ; De Brune, Bank. I, 270: Hooghe spronghen
zijn ghebuyren van leeghe vallen; hd. wer hoch steigt, Int tief; je labher man
steigt je tiefer kann man fallen (Wander IV, 806); hohe Steiger /allen tief; nd.
de dar hauge stigt de fiillt auk hauge (zie Jahrb. 38, 162); fr. de grande montée
grande chute ; eng. the higher up the greater fall ; ook in 't Deensch (Bresemann,
233); Zuid-Nederl.: hoe hooger gezeten, hoe leeger gevallen; hoog vliegen, diep
vallen ; die hooger klimt als hem betaamt, die valt dieper als hij raamt (Joos, 179).

954a. Hoog in zijn wapen zijn; zie bij Wapen.
955. Hoogmoed komt voor den val,
d .w .z . hoovaardij gaat aan verderf vooraf; na den hoogmoed komt de val; ondergang en ellende zijn de onvermijdelijke gevolgen der trotschheid (vgl. Grimb.
II, 5561 vlgg.). Waarschijnlijk is het spreekw. ontleend aan den Bijbel en wel
aan Spr. 16, 18: Hooveerdicheyt is voor de verbrekinge; ende hoocheyt des

geestes voor den val. Zie Zeeman, 291. Vgl. mlat. saepius ille cadit qui per sublimia vadit ; mnl. hoveerde coomt voor den rouwe; Scaecspel, 84: Voor den val so

wort dat herte verheven; Spieghel, 281; De Brune, 373; Cats 1, 460; Huygens,
Hofw. 784: De hooghmoed gaat niet voor, of neerlagh volght 'er op; Vondel,
Jeptha, vs. 284; Winschooten, 55; 322; Westerbaen, 3, 498: Den overmoed

gaat voor den val; Harreb. 1, 330 a; Wander II, 692; fr. l'orgueil est l'avantcoureur de la chute ; hd. Hochmut kommt vor dem Fall ; eng. pride will have a fall ;
pride goes before, and shame comes after ; fri. hoofmoed of heechmoed komt
*Par de fal.

956. De hoogte krijgen (of hebben),
d .w .z . dronken worden of zijn, de pruil', de last hebben (Kiister Henke, 56; 38);

eene sedert de 17de eeuw gebruikelijke uitdrukking naast de hoogte van zijn gedachten krijgen (d.i. niet verder kunnen denken 1).) Zie Winschooten, 212: Een

1) Zie Ndl. Wdb. VI, 1046, waar ook het vermoeden wordt uitgesproken dat de
oorsprong der uitdr. in het zeewezen moet worden gezocht, wat met het oog op de
vele synonieme zegswijzen, die veelal aan 't zeewezen ontleend zijn, niet onmogelijk
is. Zie De Coekl, .240.
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roes suipen, zoo veel drinken, dat men de hoogte heeft, en lustig vroolijk begint
te werden. De zin van de uitdr. hij heeft de hoogte is volgens Tuinman I, 121:
,,'t Loopt met hem zo hoog als 't gaan mag, hem dient niet meer"; vgl. ook
Halma, 572: Hij heeft al een halven roes weg, hij heeft de hoogte al; fri. hy het de
hichte of de miette; eng. to get info one's altitudes, opgewonden worden. Syn.
boven of over zijn bier of zijn thee(water) zijn (Harreb. I, 55); vgl. eng.
cold tea, alcoholische drank; Harreb. II, 329: Hij drinkt sterke thee, hij is een
liefhebber van sterken drank ; M. z. A. 170 : Allengs gebeurde het vaker dat hij
boven zijn thee was ; Speenhof, VII , 63 : Als tie 's middags dan naar huis komt,
istie boven z'n thee ; Lvl. 65 : Ik ben gisterenavond 'n beetje boven m'n theewater thuis gekomen; Kalv. II, '47: Hij deed alsof hij een beetje boven zijn theewater was 0. K. 173: 't Was een goedhartige kerel en leuk! — vooral als ie
'n klein beetje boven z'n theewater was ; Handelsblad, 27 Januari 1915 (avondbl.),
p. 5, k. 6: Er wordt wel eens een pintje bier te veel gedronken en er raakt wel
eens iemand boven zijn theewater; Propria Cures, XXVI, 173: 0, zult ge zegger
dan was er zeker een examen-fuif en waren de lui een klein beetje boven hun
theewater; Kippev. II, 258 : Ik voel zelf al dat ik behoorlijk de hoogte krijg;
I, 232: Maar ik ben bogen mijn bier; Mv. Amsterdammer, 8 Mei 1915 p. 3, k. 2:
De barbier boven de bierbar was bar boven zijn bier; Handelsblad, 17 Aug. 1915
(ochtendbl.) p. 2, k. 2 De man kon toen de weelde van al dat geld niet meer
dragen. Hij raakte boven zijn bier ; fri. oer (of hoppe) syn bier tetse; vgl. ook het
eng. to be over one's cups.

957. Te veel hooi op zijn vork nemen,
d.w.z. te veel werkzaamheden op zich nemen, te veel willen doen ; eig. meer

hooi op zijn vork nemen dan men, zonder dat er iets afvalt, op den wagen of
in de ruif kan leggen. Vgl. hiermede hij zal dat hooi wel op zijn gaffel krijgen,
hij zal daar wel mee klaar komen. De uitdr. staat opgeteekend bij Tuinman I,
145: Hy neemt te veel hooi op de vork; Harreb. I, 331. In het Friesch zegt men:
tofolle hea op 'e foarke nimme; hy hellet tofolle hea over 'e balke; Antw. Idiot.
1769: te veel hooi op zijn gaffel (of op zijn vork) steken, te veel willen doen.

958. Te hooi en te gras,
vroeger ook bij hooi en (bij) gras, d.w.z. zelden, zoo nu en dan. De uitdr. dateert
uit de middeleeuwen en was eene tijdsbepaling voor rechtsdagen, met de beteekenis : in den voorzomer (den hooitijd) en in het voorjaar (in April, de grasmaand),
dus eig. tweemaal 's jaars en vandaar hoogst zelden, niet dikwijls, een paar maal.
Vgl. Oorkb. v. Doorninck, 171 (a. 1477) : Dese claringhe mogen wij doen twewerf
des jaers, eens bi grase ende eens bi stroo. In het mnd : So moghen de heren twie
in dem iare richte holden in dem lande, dat ene bi grase, de ander bi stro (Lbben
II, 140). De oudste tot nu toe gevonden plaats waar de uitdr. in fig. zin voorkomt,
is die uit Brederoo I, 224, vs. 332: Sy lacht by hoy en by gras, dat's goelickjes
tweemael 's jaers ; zie ook Lucelle, vs. 464 ; Van de Venne, Tafr. v. d. Belacchende
Werelt, 9: Ick gae nimmer tot Joost Dael en Jasper Klimmer, maer ick sit tot
ouwe Faas eens te hooy, en eens te graas; Kluchtspel, III, 250 ; Sewel, 295 : By
hooi en by gras iemand bezoeken, to visit one now and then; Halma,
193: Bij hooi en bij gras, de fois d autre, rarement ; C. Wildsch. II, 102;
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261; 317; III, 152; IV, 195; 273; V, 198; Weiland: te hooi en te gras ; in het fri. :

by hea en by gérs ; in het mnl. bi grase ende bi stro of bi core ende bi grase (in lett.

zin); zie het Mnl. Wdb. II, 2106; III, 1923; VII, 2329 en Ndl. Wdb. V, 580.1)

959. Moet je uit hooien?
vraagt men iemand die haast heeft. Het hooi moet namelijk, als 't mooi weer
is, spoedig ingehaald worden, v66rdat er weer regen komt. Zie V. Eijk III, 27;
Harreb. I, 331: Het is geen hooitijd of Gij behoeft niet uit hooien te gaan, gij hebt
geen haast; Draaijer, 17 : moj en !Blijen vraagt men iemand, die zich bijzonder
haast met eten; Opprel, 60: je mot niet gaan hooije, je hoeft je niet zoo te haasten
(tegen iemand die te snel eet); Boekenoogen, 342: t' is gien hooitijd , we hebben
nu geen kaast (De Vries, 75: 't is hooitijd voor hem, hij heeft het druk); Antw.
Idiot . 573 : Ge moet ommers niet naar 't hooi gaan? zegt men tot iemand die gejaagd
is om weg te zijn; syn. moet ge gaan hooien? Teirl. II, 45: Moett' in 't heu gaa'
werken, waarom zijt gij zoo haastig? Schuermans, 193: naar 't hooi gaan, haastig
zijn; Rutten, 96: moet ge naar 't hooi gaan? waarom zoo haastig zijn ? ; Claes,
89; Wander II, 629; Wi miitt nich in 't Hou, ist nicht so eilig (Eckart, 215).
In 't fr. la foire n'est pas sur le pont, haastje maar niet.

960. Die niet hooren wil, moet voelen,
die niet naar vermaningen wil luisteren, moet maar op onaangename wijze
de gevolgen dragen vaii zijn onwil; ook gezegd tot een kind dat men door lichamelijke straf tot rede brengt. Vgl. C. Wildsch. W , 307: Keetje wilde nooit naar
haar luisteren, en die niet hooren wil, moet ondervinden; Harreb. III, 32:
Die niet hooren wil, moet voelen ; Antw. Idiot. 1410: Die nie hooren wilt, moet
vulen ; evenzoo Waasch Idiot. 296; hd. wer nicht haren will, muss fiihlen
(Wander II, 779).
961.,Hooren en zien vergaan.

Men zegt dit bij een hevig gedruisch, een geweldig leven, waarbij men doof
wordt en alles voor de oogen begint te draaien. Vgl. voor de koppeling dezer
twee wkw. Lanc. III, 3595: Soo dat hi syn sien verloos ende dat horen; vgl.
verder Hooft, Ned. Hist. 319: Dit getier en de duisternis die den vyandt hooren
en zien benaamen; Spaan, 16: Het derde (kind) schreeuwt dat je hooren en
zien vergaat; Halma, 675: Het is als of mij hooren en zien vergaan,
la téte me tourne, je perds le sens ; c'est comme si je ne voyois ni n'entendois ; C.
Wildsch. W , 25; Harreb. III, 32 b; Ndl. Wdb. VI, 1079; Waasch Idiot. 296:
Een gerucht (geroep , geschreeuw) dat hooren en zien vergaat, oorverdoovend; Antw.
Idiot. 1770: E lawijt dat hooren en zien vergaat, oorverdoovend. Ook in het fri.
zegt men: hearren en sjien forgiet
962. De horens opsteken,

d .w.z. zich verzetten, oproerig worden; trotsch worden, laten zien, dat men rijk
1) In Noord-Holland kent men de uitdr. een land le hooi en te gras hebben, d.w.z.
wanneer men het eenmaal maait (voor het hooi) en daarna gebruikt als grasland (om
er koeien in te laten loopen).
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is. In het mnl. komt de uitdr. voor in de Exc. Cron. 257 a; ook staat zij opgeteekend bij Sartorius I, 9, 37 met de verklaring: pro eo, quod est animo efferri: translatum a pecoribus, quae cornibus oppositis minantur. Vgl. Ndl. Wdb. XI, 1253;
Lucifer, vs. 1717; Erasmus, CCXXIV ; het eng. to show the bull-horns en no.
943. Den zin van: trotsch worden, zijne borst opsteken, de granen opsteken (mnl.
en 17de eeuw) heeft de uitdr. ontleend aan de beweging van een hert, dat trots
den kop in de hoogte steekt ; bij Anna Bijns lezen wij haar in die bet. Rgr. 322:
Metten vercoornen vliet hooverdicheyt. steeckt niet op u hoornen yet; Sewel,
345; Halma, 227: Zijne hoorns opsteeken, zijn gezag toonen als men in
bewind geraakt is; hd. seine Hamer aufstecken; fr. lever les cornes.

963 . Horendrager.
Zoo werd (wordt?) hij genoemd, wiens vrouw ontrouw is; iemand, die zijn
Artemidorus, een Grieksch schrijver uit de
tweede eeuw na Chr. gebruikt reeds de uitdr. iemand horens opzetten in den zin
van ontrouw zijn, gezegd van de vrouw tegenover den man, nl. in Lib. II, 11:
akker door een ander laat ploegen.

Ön ij yvvii 2roo3'évo't wal re) Aeydpevov eara ai» xotijaet.

Door de Romaansche talen heen schijnt de uitdr. de Germaansche te zijn binnengedrongen; de oorsprong van het gebruik om den bedrogen echtgenoot horens
op te zetten of hem een horendrager, vroeger ook een koekoek, te noemen, is tot
nu toe onbekend 1). Vgl. het fr. mettre, planter des cornes d quelqu'un; décorer
le front de quelqu'un; en van den bedrogen echtgenoot: porter la cornette; - des
cornes; avoir des cornes, avoir du bois sur la téte ; cornard; confrère de la lune;
»sari dindon; de ital. uitdr. aveie le coma; far le conga, porre le coma, cornaro
en cornuto ; het eng. he wears horns ; to horn, hornify, to bestow a pair of home
upon one's husband ; to cornute; cornuto (bedrogen echtgenoot), cornutor (de
bedrieger); hd. einem HÖrner aufsetzen; Mimer tragen; HÖrnertriiger ; ein Geweih
tragen. Zie een belangrijk opstel hierover in Taal en Letteren IV , 177-186; 203—
216 ; Ndl. Wdb. VI, 1091; Germania XXIX, 59 vlgg. en Suringar, Erasmus,

XLVIII.

964. Op den hort zijn (of gaan),
d.w.z. er vandoor zijn of gaan; ook voor zijn plezier er op uit zijn; hij is op den
hort gegaan, d.i. aan den haal gegaan, bijv. met een vrouw. Dit hort (vgl. horten
en stooten) zal wel hetzelfde woord zijn, dat voorkomt in het. mnl. hort (huert)
edjn, weg zijn, dat ook nog in de 17de eeuw wordt aangetroffen (Mnl. Wdb. III
606 en Oudemans III, 166), waarnaast ook gebruikt werd hor zijn en hor (of
horrie) gaan; vgl. Sewel, 346; Het touw is gebrooken, de vlieger is hor. Thans zegt
nen in de Zaanstreek nog hortekie wezen (Boekenoogen, 350). In de 18de eeuw
Boere-krakeel, 195: de hort opmoeten: bl. 208: de hort opgaen. Zie ook V. Schothorst, 145: hij is hun of den hurt op ; Landl. 12: Arremoedzaaiers die met de
1) Vgl. Wundt, Völkerpsgchologie I, 199; J. Bolte in Zeitsehrift des Vereins far
Volkskunde XIX, bl. 63-82; De Cock2, 236-237; ook 294; Delbrack, Grundfragen
der Sprachforschung, 60: Die an den Kopf gelegte, in Form eines Hornes gebrachte Hand

soli zunáchst das Bild eines Stieres wachrufen und damit die Vorstellung der Stárke,
woran sich u.a. der Gedanke der moralischen Hárte anschlieszt, dann aber auch, wie
anderswo, der Gedanke der ehelichen Untreue.
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nachtboot de hort opmotte ; bl. 31: Nou, toe is die meid dan de hort op geraakt;
S. M. 40: Ze was toen al veertien dagen weg, maar niet op de hort. Syn. is op
stok zijn of gaan (Indië) van een vrouw of een knecht gezegd ; de jort op zijn (in
A. Jodenh. II, 28); aan den bentel gaan, de runnik op gaan, aan de flort gaan,
aan de gnart gaan (De Vries, 63).

965 . Vandaag Hosanna, morgen kruist hem.
Dit gezegde waarschuwt tegen de wuftheid van het volk, dat heden iemand
toejuicht om hem spoedig daarna te verguizen en uit te stooten. Het is ontleend
aan de lijdensgeschiedenis van Jezus, die na den plechtigen intocht in Jeruzalem
later tot den kruisdood werd veroordeeld. Zie Mauh. XXI, vs. 9 : Ende de scharen
die voorgingen ende die volgden, riepen seggende, Hosanna den sone Davids:
gesegent [is] hy die komt in den Name des Heeren : Hosanna in de hoochste
hemelen; Matth. XXVII, vs. 22: Pilatus seyde tot haer, Wat sal ick dan doen
[met] Jesu, die genaemt wordt Christus ? Sy seyden tot hem, Laet hem gekruycigt worden. Vgl. Zeeman, 291; Zondagsbl. v. Het Volk, 1905, p. 79: Wetende
dat de hosanna-roepers van heden de kruist-hem-schreeuwers van morgen zijn;
Nkr. VIII, 2 Mei p. 2: Zooals op het Hosanna! het Kruisigt hem! volgde, zoo
volgt op den Julianadag de eerste Mei; hd. heute heisst es Hosianna, morgen
kreuzige ihn (Wander II, 794); in het fri. krast him! komt foart efter hosanna!

966 . Van hot noch haar weten,
d.w.z. niets weten, een domoor zijn ; van ju noch hou weten (Joos, 58); eig. van
rechts noch links weten ; vgl. fr. n'entendre ni á dia (links) ni á hurhaut (hue,
huhan) , niet naar rede willen luisteren ; n'entendre ni á dia ni á hue, niets begrijpen. „In verschillende talen is dit hot een bekend voermanswoord ter aandrijving van het lastdier, en wel naar de rechterzijde, gelijk her of haar naar de
linkerzijde"; De Jager, Frequentatieven I, 223 1 ). Haar, mul. hare, toonloos
her, is een bijw. en wil eig. zeggen hierheen (vgl. herwaarts). Zie verder Taalk.
Magazijn II, 422; III 55-56; Dr. Bl. I, 128: hot en haar; Hoeufft, 259-261;
Schuermans, 196 a; Antw. Idiot. 585: van hut noch van haar weten, van iets geen
verstand hebben ; van hut naar heir loopen, heen en weer loopen, en vgl. Anna
Bijns in Leuv. Bijdr. IV , 273 : her noch hot weten ; in Belg. Mus. IV , 88:
Sotkens voeghen hem by sottinnekens,
Die nauwelijck en weten her of hot.
Vgl. nog „van hot noch tot weten"; het nederd. hot un nák en foire hot,
fahre nach rechts 2 ); de een geit hott un de anner geit hiihl ; de 'Me will hott, de
anner har ; der eine hodder, der andere schwodder ; er weiss weder Hou noch Hist ;
wenn ik will hott, so will sê ht ; enz. (Wander II, 794 ; Eckart, 218) ; bij Reuter,
47 : hul (rechts) un hou (links) ; nich hul noch hott weiten ; die Hottseite, de linkerzijde (in Zuid-Afrika hotkant, rechterkant) ; het Hagel. hot en haar zijn, overal
zijn (Rutten, 97); Waasch Idiot. 301 b: hut, roept om een peerd rechts te doen
1) V. Schothorst, 140 verklaart hot door links; in de Meijerij is haru links en hottu
rechts; ook zegt men herrum en juutsum (Noord en Zuid II, 315).
2) Jahrb. des Ver. f. Niederd. Sprachf. XXIII, 145 ; Taalgids IV, 280.
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afkeeren; Joos, 42: dat kind wilt hot (of hut) noch haar, is onwillig; iemand van
hot naar her zenden, van 't kastje naar den muur; in Twente: van haar noch tu
weten. Zie verder Ndl. Wdb. V, 1427-1428; VI, 1131.

967 . Hou en trouw zijn,
d.w.z. getrouw zijn, onder alle omstandigheden trouw zijn. Eene in het mnl.
vrij gewone uitdrukking, die toen luidde: houd (koude, hou) ende (ge)trouw
sijn; bijv. Exc. Cron. 212 c: Die burgeren deden den hertoge eenen eet, hou
ende getrou te wegen; 16de eeuw ook trou ende holt; evenzoo in het hd. der 17de
eeuw: dem Kanig treu, hold und ge,horsam sein. Ons hou is ontstaan uit de verbogen vormen van het mnl. hout (hd. hold), genegen; zie verder het Mnl. Wdb.
III, 650; Ndl. Wdb. VI, 1137 en vgl. Vondel's Gijsbr. v. Aemst. vs. 63 en 1711;
Brederoo, Sym. s. Soet. vs. 573: gehou en getrou ; Pers, 396 b; 783 b; Sewel, 347:
houw en getrouw ; Halma, 228; Joos, 48: hou en trou beloven; fri. immen hou
en trou tcéze.

968 . Houden van iemand,
d.w.z. iemand liefhebben. In de middeleeuwen beteekent houden van iets in
leen hebben van, iemands vasal zijn (fr. tenir (un fief) de quelqu'un), afhankelijk zijn; vandaar om iemand geven, zich bm iemand bekommeren; ophebben met
(vooral in de uitdr. vele van hem seiven houden, d.i. hoogmoedig, ingebeeld rijn),
waaruit zich de tegenwoordige beteekenis van liefhebben, beminnen kan hebben
ontwikkeld; fri. fen immen hdide. Zie het Mnl. Wdb. III. 632-634; Ndl. Wdb.
VI, 1148, maar ook in het hd. halten von einem (sich im Sinne mit halten auf
einen beriihrend), iemand hoogachten, met ieni ophebben 1).

969 . Het houden met iemand,
d.i. iemand toegenegen zijn, hem aanhangen, zijne partij kiezen; ook in ongunstigen zin met iemand heulen; verboden omgang hebben met iemand. In het
mnl. beteekende hem houden met (ane, in) enen zich aansluiten bij iemand, hem
als leidsman erkennen, zijne partij kiezen; vgl. Proza-Sp. 117 a: Want Cleopatra
meer met haren man houdende was, dan met haren vadere. Zie ook Kiliaen:
Houden, aenhouden met iemanden, nare ab aliquo, .assentire alicui,
fovere alicuius partes ; Hooft, Ged. II, 418:
Ick sweer nae wijz en wetten d' heerschappije
Bij raedt van d' edelst' en de best' der burgerije
Te voeren over u, mijn lieden; dien naer mij,
Met wien ghij 't houdt, voortaen uw naem Baethauwers zij.
Vgl. verder Mnl. Wdb. III, 642-643; Ndl. Wdb. VI, 1164; Halma, 228: liet
met iemand houden, tenir le parti ou suivre le sentiment de quelqu'un; fr.
tenir a, houden van; Zuidndl. houden aan iemand; hd. es mit jem. halten 2); eng.
to keep wen with a p., op goeden voet staan met iemand; to hold with a p. , het
met iemand eens zijn; fri. it mei in-oar (elkander) kalde.
Zie N. Taalgids, XIV, 17 noot.
Paul, Wtb. 233 b: Sehr iiblich war frilher ein Spiel, etwas im Spiel Eingesetzes
hallen; daher es mit einem hallen (auf seiner Seite stehen).
1)

2)
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970. Alle hout is geen timmerhout,
d.w.z. niet ieder is voor een bepaald doel geschikt; men kan voor iets niet iedereen gebruiken ; alle grond is geen akkergrond (Harreb. I, 15). Bij Winschooten,
88, lezen we : „Alle Hout en is geen Timmerhout, dit werd gepast op iemand,
die tot eenige saak, daar men hem gaarn toe sonde gebruiken, niet bequaam
is"; zoo ook Tuinman I, 299 ; Bergsma , 9. In het Latijn zeide men : non ex omni
ligno debet Mercurius exsculpi; in onze taal: alle hout en is niet goet tot spillen
(Smetius, 130) of alle hout is ghien pijlhout (of geen lepelhout), dat overeenkomt
met het fr. zout bois n'est pas bon à faire flèche ; hd. es liiszt sich nicht alles Holz
zu Bolzen drehen ; nicht jedes Holz ist Ltiffelholz ; eng. every reed will not wake a
pipe; fri. alle hout is gjin timmerhout. In Zuid-Nederland volgens De Bo, 624
en Teirl. II, 208 : al hout en is geen lepelhout, maar ook alle hout is geen timmerhout of pijlhout (Joos, 182). Vgl. ook van het hout gesneden zijn, geschikt zijn
voor iets (Dievenp. 162 : Dat je daaraan net zoo goed merken kunt of de rechercheur
uit 't goeie hout is gesneden), synoniem van van het hout zijn, waarvan men iets
maakt of waaruit men iets snijdt; zie Het Volk, 23 Mei 1914, p. 9, k. 3: Het was
een ferme arbeider, gesneden uit het hout, waaruit de stoere strijders worden
gemaakt ; Harreb. I, 337 : Zij zijn uit hetzelfde hout gesneden (hd. vom selben
Holze; eng. of the same block); Wander II, 760: Er ist vom Holz, woraus man
Minister macht. In 't fr. être du bois dont on fait un général.

971. Hout snijden,
d.w.z. deugdelijk zijn, iets beteekenen, helpen, in de uitdrukking: dat (bijv.
eene redeneering, een argument) snijdt geen hout, dat helpt weinig of niets, dat
doet weinig af. Oorspr. van een zaag gezegd, die pakt, klemt (vgl. hd. es zieht
nicht), zooals men mag opmaken uit eene spreekwijze, opgeteekend hij Campen.
121: tIs een saeghe, die ghien holdt en snidt ; Sartorius, II, 9, 40 : Blaeuwe reden ;
eene saegh die niet snijdt, de causa rationeve frivola, quaeque minimo negotie
queat refelli; Harreb. I, 335.

972. Op zijn eigen houtje,
d.w.z. op eigen gezag, op zijn eigen handje; ook in het Friesch: hy docht dat
op syn eigen houtsje ; in het Meiderichsch : upp sien ëgen Hóltje (gleich : auf eigene
Rechnung und Gefahr; Dirksen I, 15). De uitdr. dateert uit de 17de eeuw en
wordt aangetroffen bij Pers, 497 b ; 686 a ; 738 a; Huygens VIII, 318, 450 en
V, 269:
Mijn tuynman had mijn' Elst sijn waschelixte tacken,
Gewaerschout noch gelast, begonnen af te hacken.
Mij docht het was te stout.
Hoe gaet dat, seid' -ick, Louwtje,
Kapt ghij mijn eigen hout
En op uw eighen houtje?
Zie verder Tuinman I, 81 : Hy doet dat op syn eigen houtje ; Harreb. I, 336. Houije
wordt verklaard als kerfhoutje, kerfstok 1 ), en vandaar als rekening, zoodat op
1) Vgl. Tuerlinckx, 277 : Over zijn hout gaan, alle palen te buiten gaan; Waasch
Idiot. 299 a; Teirl. II, 63; Aniw. Idiot. 580.
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zijn eigen houtje dan kan beteekenen op eigen risico, verantwoording, gezag (zie
Ndl. Wdb. VI, 1176). Steun vindt deze verklaring in het nd. sick wat up sinen
Schalm ansniden, zich etwas auf sein Kerbholz setzen, zich anrechnen; wat up
den ollen Schalm ansniden, etw. auf die alte Rechnung setzen: up sinen Schalm
handeln, auf eigene Rechnung handeln (Reuter, 96). Dr. H. J. Eymael vat
in Tijdschrift XXXIII, p. 198 in deze uitdr. „hout" op als schip, in welken

zin het in de 17de eeuw voorkomt. „Nu is het van algemeene bekendheid, welk
een groot gezag de bestuurder van een schip uitoefent. Is hij echter slechts de kapitein of schipper, dan moet hij dat gezag nog deden met zijne reeders of principalen, maar behoort het schip hem zelven toe, staat hij op zijn eigen houtje, dan
is zijn gezag nagenoeg onbeperkt, kan hij geheel op eigen verantwoordelijkheid
handelen. Maar de gevolgen, zooals schade aan „schip en goed", en „winst
en verliezen" komen dan ook voor zijne rekening, evenals die, welke eene mogelijke wetsovertreding, b.v. moord en doodslag, na zich sleept; daaruit ontwikkelt zich de bet. op eigen risico, voor eigen verantwoording, rekening."

973 . Van dik hout zaagt men planken,
d.w.z. wie het breed heeft, laat het breed hangen; het gaat er van dik hout zaagt
men planken, van den hoogen boom af, alsof 't geen geld kost ; op flinke wijze,
in toepassing op iemand die slaag krijgt. Vgl. Spaan, 43: De gelieven speelden
ondertussen van dik hout zaagt men planken, mooy weer; bl. 151: Een paar
Meiden, die met zommige Knegts van dik hout zaagt men planken, mooi weer
gespeeld hadden; Langendijk, Don Quichot, bl. 31 (Pantheon):
'Et heughtme nog van flus, dat van dikhout zaegtme planken.
Jan v. Gysen, Ged. I, 134:
Die liet haar met een Gard, door Meester Hans, de Beul,
Op 't schurfde pokkig vel, van dikhout planken zaagen.
Zie ook Van Zeggelen, I, 67; Harreb. I, 336 b; Ndl. Wdb. VI, 1174; Nkr. II,
15 Nov. p. 2: Ik rekende er op dat Mr. Treub het „van dik hout zaagt men
planken' in praktijk zou brengen en verwachtte de — nu wel zeer afgezaagde —
tirades over willekeur, despotisme, vrijheid van het woord, enz.; Nkr. V, la
Nov. p. 6 : Daar trok de dominee van leer: „van dik hout zaagt men planken";
II, 28 Mrt, p. 2. Met weglating van „zaagt men planken" in Sjor. 216: Hij liep
weken leeg, dan maakte zijn moeder 's avonds zijn vader den kop warm, en kreegt-je van dik hout op z'n miet e r. — Daar men veel planken van dik hout, een
dikken boom, kan zagen, (hd. Starke Bliume geben starke Balken), krijgt de
zegswijze „van dik hout planken zagen" de bet. van: iets royaal, in ruime mate,
flink doen (zie V. Eijk, III, 46: Van dik hout zaagt men planken, met hetgeen
deugdelijk is kan men wat uitvoeren, en dit toegepast op slagen: een flink pak
slaag toedienen); vgl. van raakum, van patsum, van klinkum, van heb ik jow
daar, van komsa, fr. comme pi (Molema, 217), van wat of waar benjeme, van je
welste, van lik me vessie, iet van lekt-mij -lipken (Antw Idiot. 755), een kleermaker
van kust me' gat (Antw. Idiot. 447), 't is er een van pak-aan, hij slaat de hand
flink aan het werk; het Westvl. van kamer buiten krijgen, niet ingelaten worden
(De Bo, 486 a); zie no. 202 noot.
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974. Als zij dit doen aan 't groene hout, wat zal aan 't dorre
geschieden?
d.w.z. „Komt de rechtschapene om, of heeft de vrome veel te lijden, hoe slecht
zal het met de slechten en goddeloozen gaan"? Zeeman, 293. De spreekwijze
is ontleend aan Luc. XXIII , 31: Want indien sy dit doen aen het groene hout,
wat sal aen het dorre geschieden. Ze komt bij ons in de 17de eeuw voor bij Hooft,
Ned. Hist. 174: Maar is dit in den groenen houte geschiedt, hoe wil 't den dorren
gaan? Zie ook Harreb. I, 336 b ; fr. si le bois vert est ainsi traité que sera-ce du
bois sec ; hd. wenn das am grnen Holz geschieht, was soli am drren werden (Wander
II, 757) ; eng. ij' they do these things in the green tree , what shall be done in the dry .

975. Van 't houtje zijn,
d.w.z. Roomsch-Katholiek zijn ; fri Jen 't houtsje wêze ; eig. behooren tot degenen,
die het kruishout, als teeken der verlossing, hoog vereeren. Ook hoort men
hiervoor zeggen van nommer tien zijn (Harrebomée II, 128) of van het tiende
bataljon zijn, eene zinspeling op het kruisteeken ; toffelmones zijn 1 ) ; zie Laurillard, 53 noot en vgl. Sjot'. 191: Die knul was roomsch en de patroon was ook
van 't houtje ; bl. 198 : As-t-ie maar van 't houtje was geweest ; as-t-ie maar gedaan
had als de meesterknecht en roomsch geworden was ; Speenhoff VI, 43 : Kuyper,
Kuyper, fiere Kuyper, Hollandsche Napoleon, vraag de Heeren van 't houtje
medelijden als het kon; Het Volk, 24 Oct. 1913, p. 5, k. 1; De S.D.A.P. trok
aan 't touwtje! maar ook de lui die van 't houtje en zij, die fijn Protestant zijn,
zouden nu bij-de-hand zijn ; Nkr.. V, 24 Juni, p. 6: Kolkman plus twee Regouts
die zijn met hun drieën van 't houtje; Ndl. Wdb. VI, 1175.

976. Op een houtje moeten bijten,
d.w.z.: niets te eten hebben, armoede lijden. Vgl. Handelsblad 19 Juli 1921
(A) p. 5, k. 1: Hoe denk je dat ik aan mijn boterham kom? Door mijn voet te
netten op den nek van het publiek. Overdonderen moet je ze, en ze gepeperd
de waarheid zeggen. Daar betalen ze voor. En anders blijven ze weg, en kunnen
wij op een houtje bijten ; 25 Juli 1921 (A) p. 2, k. 2: De arbeider, die 's winters
spek en worst wil hebben, en daarvoor het halve jaar een varken vetmest, kan
het nu niet kroppen. Als er niet spoedig en niet veel regen komt, wordt het voor
hem strakjes „op een houtje bijten"; Amsterdammer 25 Maart 1922 p. 3, k. 4:
En dan.... als men ( tooneelschrifver) aftandsch wordt en de directies houden vol
met hun uitheemsche voorliefde ? Dan zit men niet een boekenplank vol ongespeelde stukken.... en mag verder op een houtje bijten. Vgl. zuidndl. op de
kom of op de kribbe bijten.
1) Zie Tijdschrift voor Taal en Letteren, IX, 125; X, 84; 37 (chattesjemóne);
Prol. 15: Zoo benne ze allemaal die toffelmones benne; van jongs af an.worde ze bedon
derd door de kerk; A. Jodenh., 32: Met zoo'n effe tofelemone gezig het Zwaap ze uit-

geleide gedaan tot an de deur; bl. 36: Daar staane me op 'n kast allemaal groote
jijzelebeelde en Moeder-maria-koppe en nog meer toofelmone dinge; Kluge, Rotw. 297:
doflemonisch; vgl. ook p. 207 en 287; Voorzanger en Polak, 309: topheil èmunoh, afwijkend geloof.
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977. Met huid en haar,
d.w.z. geheel en al; syn. met hom en kuit. In het Mnl. bij Despars 3, 226: Dat
zy mencanderen upaten met hude ende met hare (vgL Sp. 17, 93, 20: Met vele
met hare); Matthyssen, 41, 33: Mit hude ende hare ter verdomenisse varen;
Mar. v. Nijm. 984: Ic salse met huyt met haer nemen; Marnix, Byenc. 49 v;
51 r; Hooft, Ged. I, 156: Met huit met hayr; Tuinman II, 136; Harrebomée
I, 269 a; Mnl. Wdb. III, 772; Ndl. Wdb. V, 1413; Eckart, 193; met hair en
huid (Schoolm. 254). In het Westvl. ook: met tuit en vlerke, met kop en haar,
met hoot en poot; Land v. Waas: met pellen en vellen; fri. mei had en hier of mei
ham en gram (vgl. Waasch Idiot. 228: met ham en gam) ; hd. mit Haus und
Haar(en) ; schotsch: hilt-an-hair.

978. Iemand op zijn huid geven,
d.w.z. iemand een pak slaag geven; hem den mantel uitvegen; mnl. enen op
sine vacht smiten; 17de eeuw: iemand op de huid smijten ;. Winschooten, 2 en
Halma, 229: iemand op de huid komen, iemand afrossen. Syn. iemand op zijn
tabernakel komen; op de ribben komen, slaan; op zijn pens (Gallée, 33 a); op
zijn poffel geven (Boekenoogen, 772); over zijn schalen geven (Boekenoogen,
1354), waarnaast op zijn schaliën krijgen (Onze Volkstaal I, 240); op zijn salaat
geven (Harrebomée II, 235 b); op zijn mieter, kop, falie, dak, nek krijgen; op
zijn kolder krijgen (Sewel, 405); op zijn pook krijgen (V. Dale); op ras, hoed,
pokkel, vel, nek, pens geven (Molema, 238 a; 331 b; 278 b); op zijn muts, op
zijn lénden krijgen; iemand op de litsen, op de lappen, op zijn livrei, op zijn
leeerantsie geven (Molema 539 b); op zijn wammes krijgen, iemand wammesen,
wammes krijgen (V. d. Water, 149); iemand op zijn gezicht geven; iemand wat

op zijn liere, zijn vel, zijn balg geven (De Bo, 631); iemand op ze' cadaver (Antw.
Idiot. 319), op zijn doel, zijn cibern(e) (Kl. Brab.) geven. In de 17de eeuw:
iemand op zijn vleesch boenen (Paff. bl. 13, vs. 19); iemand op zijn ley geven
(Gew. Weeuw. III, 30). Zie nog Ndl. Wdb. VI, 1212; Volkskunde XII, 101;
De Cock', 145; 157; en vgl. het hd. einem aufs Leder kommen, bij ons iemand
op het leer zitten; Tuerlinckx, 360: over zijn leer krijgen; fri. immen op 't lear
of 'e had, 'e bealg komme; Goeree en Overflakkee: iemand den bast krauwe, de
Tik (rug) schure (zie N. Taalg. 'XI, 307).

979. Men moet de huid van den beer niet verkoopen, voordat
hij gevangen is.
Men moet niet beschikken over een voordeel of eene winst, die nog moet
worden behaald; een spreekwoord blijkbaar aan een verhaal ontleend. 1) In de
16de eeuw vinden we in een stuk uit het jaar 1561: „Waerop Myn Heere de
Cardinael (Granvelle) ten antwoorde heeft gegeven, niet gewoonlyk te zijn 't
vel van den beer te deylen eer den selven gevangen zy" (Vad. Mus. III, 37);
Despars IV, 99: Voorwaer ten is gheen wijsheit yemende tvel van den beer te
vercoopene eer hy ghevanghen is. Voor later tijd zie De Brune, 178:

1) Zie de Mémoires de Commines LIII, ch. 3: Lafontaine, V, 20.
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Hy heeft' vercocht het beeren huyd,
Eer hy gheworden was te buyt.
V. Lummel, 328:
Sy haecten met verlangen elck na de schoonste buyt,
Eer den beer was gevangen, verdeelde men sijn huyt.
Bank. I, 492: 't Is zotheyd, de huyd te veylen, eer de beest' in 't net is; Tuinman
I, 39 : Verkoopt de beerenhuid niet, voor dat gy den beer gevangen hebt ; Harrebomée
I, 41 a; Ndl. Wdb. II, 1321; VI, 1213; Wander II, 440; Borchardt no. 117;
Bresemann, 226 ; fr. il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit pris;
hd. man musz die Blirenhaut nicht verkaufen, bevor man den BUren hat oder die
denn der &ir gestochen ist ; eng. don 't sell the bear's skin, before you have caught
the bear.

980. Iemand de (of van de) huig lichten,
d.i. iemand de huig door aanraking met zout of peper doen inkrimpen of ook
door het hoofd geweldig heen en weer te schudden 1 ) ; fri. immen fen 'e hfi.ch
lichten ; in Zuid-Nederland iemand den huik breken 2 ) ; bij overdracht iemand
op bedriegelijke wijze het zijne afhandig maken; op zakken toegepast : ze ledigen.
De uitdr. is in de 17de eeuw zeer gewoon. Bij Sartorius III, 1, 65 lezen wij : de
huych is hem al gelicht, humi haurit; zie verder Tuinman I, 184: hy is van den
huig gelicht, de geldzak is hem ontfutzelt, zijn ponk (fri. ponge) is gekaapt;
Halma, 230 : iemand van de huych lichten, hem doorstrijken, bedriegen, knappen 3 )
of betrekken; C. Wildsch. III, 287: Een fijne knevel, die niet ligt van den huig
zoude te ligten zijn; V. Janus, III, 66; Ndl. Wdb. VI, 1220. De oorspr. bet.
schijnt te zijn : iemand pijnlijk aandoen (vgl. no. 65) en vandaar hem van zijn
geld berooven, hem snijden, hem bedriegen (vooral in geldzaken). Men zou
dit kunnen opmaken uit de synoniemen : iemand een gat in den neus boren (W inschooten, 4; ook in Antw.); iemand van de kei (of van den steen) snijden (Sewel
en Halma) en iemand lubben (Halma, 328), iemand snuiten, iemand een kies
trekken (Sewel), iemand een tand, een kaaktand lichten, lossen, trekken (Schuerm.
710; De Bo, 476; 1132); iemand een hak zetten, die alle iemand bedriegen, afzetten beteekenen. Ook in het Oostfri. de hak ligten, jemand betriigen und ihn
rein ausziehen ; Eckart , 221: en de Hake lichten ; zie ook Draaijer, 117. Dat
men later zeide „iemand van de huig lichten" kan hieraan zijn toe te schrijven,
dat men tevens dacht aan „iemand van iets berooven" 4 ).

981. De huik naar den wind hangen,
d.w.z. van partij veranderen naarmate de omstandigheden dit raadzaam schijnen
te maken; ook wel het vaantje of de zeilen naar den wind hangen. Onder een huik
1) Het eigenlijke lichten geschiedt door iemand een enkel haartje uit de kruin
van het hoofd te trekken ; dat moet dan, volgens 't volksgeloof, juist het middelste
haartje van 't hoofd zijn, anders baat het niet. En dit haartrekken is het eigenlijke
lichten, oplichten van de huig. Immers men meent dat de huig, binnen door 't hoofd
heen, juist aan dit haartje verbonden is; zie W. Dijkstra II, 263; Volkskunde XXI, 113.
2) Schuermans, 197 b; Antw. Idiot. 583.
3) Bed. Huish. 32 : Laat ons een boetelje zamen van de huig lichten, een fleschje
knappen.

4)

Zie voor dergelijke gevallen van contaminatie Noord en Zuid XX, 417 vlgg.

STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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verstond men een langen mantel zonder mouwen, die zoowel door mannen als
vrouwen gedragen werd, tot op de voeten reikte en van voren over het hoofd
heen in een langen hoorn uitliep. De eig. bet. is: de huik zoo hangen, omslaan,
dat men tegen den wind beschut is; fig. „eene zoodanige houding aannemen,
dat men altijd gedekt is; met beide partijen op een goeden voet willen blijven";
zie Kiliaen: Huyck of huycksken nae den wind hanghen, servire scenae, servire
tempori, versare suam naturam et regere tempus; Plantijn: De huycke na de
wint hangen, tourner la cappe au vent, adag. fiéchir á touts vents; mlat. versa
sit adversum tua semper penula ventum. In de middeleeuwen zeide men die hoyke
tegen (of na) den wint hangen; zie het Mnl. Wdb. III, 525-527; Stallaert II,
625 en Ons Volksleven V, 182. Hij, die dit deed, werd een wendehoyke genoemd.
Thans wordt ook, omdat men de uitdr. niet begrijpt, gezegd: „de huig naar den
wind hangen". Zie verder Goedthals, 57: De huycke naer den wint hangen, t
hooft inden windt houden, toumer a tout vent; Everaert, 160, vs. 437; Pers,
137 b; Coster, 55, vs. 1344; Bebe'. no. 282; Taalgids 4, 255; Woeste, 95: et
haken nam winde draigen; Eckart, 215: da was de Hé& no 'n Wedder ze hangen;
Dirksen I, 37: de tva de heike na de wind to setten (of na de wind to hangen) en
vgl. onze uitdr. zijn rokje omkeeren of omhangen (Sewel en Halma), fr. tourner
casaque; het Vlaamsche: het vaan of vaanken naar den wind hangen of zijn molen
naar den wind hangen (Schuerrnans, 770 a); het hekken naar den wind hangen
(bl. 182; ook Teirl. II, 25); den staart naar den wind draaien et Daghet XI,
80); de leuke naar den wind hangen (De Bo, 627); het Neder-Betuwsche: zooas
de wijnd waoit, waoit zijn ja(a)s ; Onze Volkstaal II, 114; Breuls, 86; De Cock',
148; Antw.. Idiot. 1476: e zeiltje naar de(n) wind spannen; hd. den Mantel nach
dem Winde hiingen; man musz den Mantel kehren wie das Wetter geht.

982 . Huilen met de wolven (of de honden), waarmede men
in het bosch is,
d.w.z. met verloochening van eigen meening zich (moeten) schikken naar de
personen, in wier gezelschap men zich bevindt ; vgl. lat. cum insanientibus furere;
mlat. si comes esse lupi vis, voce sibi simileris ; gri. patvo,ttévotg gvp,uavrivai;
mnl . die mitten wolven omrneghaet die moei milten wolven hulen (o .a . Diepenv.2
314); Goedthals, 57 : Die met wulven ommegaet, moeter na hulen, qui est avec
les loups, il faut hurler; Campen, 101: Men moet mit den wolven huylen, daermen
mede omme gaet; zoo ook Prov. Comm. 210: Die met wolven omgaet, moeter na
huylen ; Spieghel, 285; Gew. Weeuw. 3, 60; Halma, 230: Met de wolven huilen
daar men mee in 't bosch is, zich naar 't gezelschap voegen daar men bij is; Nkr.
III, 25 Juli p. 2: Maar wie in het bosch is, moet met de Wolven meehuilen ; Antw.
Idiot. 2164; enz. Vgl. ook het fr. i/ faut hurier avec les loups ; braire avec les lines;
in het nd. wij bei de Hongen es, muss der met Mae (Eckart, 224); in het fri.: me
moat bylje mei de hounen ar 't me mei yn 't bosk is. Zie ook Suringar, Erasmus
38-40; Bebel no. 275; Ons Volksleven VIII, 228; Harrebomée I, 82; Wander
V, 364: mit den Wafen musz man heulen').
1) Dr. D. G. Hesseling (Gids, 1902) meent, dat ook dit spreekwoord zijn ontstaan
kan te danken hebben aan 't een of andere verhaal van iemand, die door zulk een list
veilig door een bosch was gekomen. Ook de Russen zeggen: Met de wolven leven, is op
zijn wolfsch huilen.
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983. Geen huis met iemand kunnen houden,
niets met iemand kunnen beginnen met wien men dagelijks moet omgaan , geen
vrede met hem kunnen houden ; huishouden heeft hier de algemeene beteekenis
van leven met, omgaan met ; vgl. Sewel, 350 : Met zyn vrouw goed huishouden,
to live well with one's wife. In de 17de eeuw bij Bredero I, 291, vs. 554: Ick
sou gien huys mitter kunnen houwen, nou se jou smaeck wegh het ; Van Effen,
Spect. VI, 228 : Wy konden geen huis met hem houden, toen hy hoorde dat wy
hier naar toe gingen; Halma, 231: Die man houd qualijk huis met zijn wijf, dat
is, leeft 'er onrustig bij ; Harreb. I, 339 b; Ndl. Wdb. VI, 1233. In Zuid-Nederland : Mee iemand niet kunnen huishouden ; geen huis mee iemand kunnen houden,
geene overeenkomst mogelijk (Waasch Idiot. 300). Ook in 't fr. faire bon (ou
mauvais) ménage avec qqn., het goed (of slecht) met iemand kunnen vinden.

984. In 't huis van een gehangene spreekt men niet over
een strop,
d.w.z. men moet niet iemand spreken over iets, waaraan voor hem onaangename
herinneringen verbonden zijn; niet spreken over fouten of gebreken, waaraan
men zelf lijdt. De zegswijze schijnt eerst in deze eeuw voor te komen ; waarschijnlijk als navolging of vertaling van eene andere taal. Vgl. De Arbeid, 25 Oct.
1913, p. 4, k. 2: In het huis van een gehangene spreekt men niet van touw; Het
Volk, 30 Nov. 1912, p.7, k. 3: In 't huis van den gehangene spreke men niet
van de strop, dat spreekwoord kent u. Wil er voortaan aan toevoegen : „Noch
hange men zich zelf er aan op"; Het Volk, 8 Oct. 1913, p. 5, k. 3: In 't huis van
den gehangene spreekt men niet over den strop; Nkr. VIII, 21 Nov. p. 2: Men
spreekt niet over den strop in het huis van een gehangene ; Nw. Amsterdammer,
19 Juli 1914 p.1, k. 3; Gron. 250: In 't huis van 'n gehangene praat je niet over
de galg ; Het Volk, 3 Maart 1915 p. 7, k. 1: In het huis van den gehangene pleegt
men niet over den strop te spreken ; De Telegraaf, 30 Jan. 1915 (avondbl.) p.
9, k. 2: Mr. Troelstra zal goed doen met deze drie spreekwoorden van buiten
te leeren : In het huis van 'n gehangene spreekt men niet van een strop. Wie
in een glazen huisje zit, moet niet met steenen gooien. — Wie boter op z'n hoofd
heeft, moet niet in de zon loopen. Vgl. fr. il ne faut pas parler de corde dans la
maison d'un pendu, il ne faut pas réveiller un souvenir fácheux; hd. im Hause
des Gehlingten muss man nicht von Stricken reden, nicht Fehler und Gebrechen
erwáhnen in Gegenwart derer, die daran leiden; eng. name not a rope in his house
that hanged himself; in the hangman's house no one speaks of the ropel).

985. Elk huis heeft zijn kruis,
d.w.z. elk huis heeft zijn lijden, geen gezin blijft geheel voor leed gespaard, of,
zooals in de 17de eeuw voorkomt, geen huys en vind-me zonder kruys (De Brune,
402) ; vgl. verder Goedthals, 55 : Elck huysken heeft zyn cruysken ; Sart. III,
2, 65: Elck huysken heeft syn kruisken ; Heenisk. 204: Elck huysjen heeft syn
kruys, elck 't syne vinden sal ; Tuinman I, 93 ; Halma, 230 : Daar is geen huis
1) B. C. Broers en A. A. E. S. Roukens, English ldioms and their Dutch equi-

valents, bl. 9.
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of het heeft zijn kruis ; Harrebomée I, 341 a; fri. elke has het syn kris' s ; Waasch
Idiot. 300 b: ieder huisken heeft zijn kruisken ; zoo ook Teirl. II, 65; Antw Idiot.
583; Rutten, 98; hd. jedes Haus hat sein Kreuz ; eng. every house has its trial.

986. Ver van huis zijn,
d.i. ver van zijn doel verwijderd zijn, het mis hebben. Vgl. Sartorius II, 2, 84:

Hij loopt al te ver van huys, ubi quis aliena nec ad rem pertinencia dicit, facitve;
Campen, 49: Gy syt veer van huys ; Vierl. 42: Dewelcke sulcx gesien hebbende

meijnen dat se groote practijcijnen daerin sijn — maer zij sijn verre van huijs ;
Harrebomée I, 342: Hij gaat (of raakt) hoe langer hoe verder van huis; Antw
Idiot. 583: Nog wijd van huis zijn, nog verre zijn van te gebeuren; Tuerlinckx,
279; Rutten, 97: Nog wijd van huis zijn, nog verre van het doel of van het tijdstip zijn.
.

987 . Huizen op iemand bouwen,
d.i. vast vertrouwen in iemand stellen; ook met betrekking tot zijn lichaamsgestel. Vroeger een kerk, een stad, torens of tabernakelen op iemand (kunnen)
bouwen. Vgl. Sart. II, 6, 57: Men sonde een Kerck op hem bouwen; Gijsbr. v.
Aemst. 615: Een krijgsman, op wiens woort men wel een kerk magh bouwen;
Brederoo, Sp . Brab. 1906 : Voer der lestent niet ien banckerot, daermen een kerck
op miende te bouwen? Coster, 509: Een man, rijck, machtich, op wie men sou
een stat houwen; Rodenburg, Poeëtens Borstw. 427: Ick swoer dat in een vrouw
de trouwe zelfs bestondt en dat men tabernak'len op heur mocht bouwen; Tuinman I, 160: Gezonde en sterke menschen, op welke men een kerk zoude bouwen;
Harrebomée I, 344; Ndl. Wdb. III, 783; VI, 1229; Rutten, 37 ; Antw.. Idiot. 287.

988. Een huishouding van Jan Steen,
een huishouding, waar de grootste wanorde heerscht, regel en netheid ontbreken;
eig. een huishouding, waarin het, als bij Jan Steen, onordelijk toegaat, zooals
men op een door hem zelf vervaardigde schilderij kan zien; Molema, 182 b: een
boudel van Jan Stijn. Vgl. J. Campo Weyerman, Vr. Tuchtheer, 83: Een Jan
Steens bedurve huyshouding ; Janus, 131: Dat was een stukjen van Jan Steen!
Je leven zoo niet! ho! ho! dat heet huishouden! Syn is een huishouding van (moei)
Kea (vgl. Molema, 193; V. Janus III, 11: Het huis van Keja), waarvan de oorsprong onbekend is 1).

989. In zijn hum (soms hummes) zijn,
d.w.z. goed gemutst zijn, goed geluimd zijn; eig. in zijn humeur zijn (vgl. deli --=
delicaat ; gym = gymnasium ; prof = professor ; soos = societeit ; photo = photografie). Vgl. Prikk. V, 25; Lvl. 138: Breemantel schijnt van avond bizonder
in z'n hum; zie ook bl. 191; Lev. B. 8: Die was weer heelemaal in z'n hummes
geraakt. Het znw. humeur, lat. humor , beteekent eig. vocht (vgl. Bank. II,

288); ook menging van vochten in het menschelijk lichaam, die men in het nauwste verband achtte te staan met 's menschen karakter; zie Ndl. Wdb. VI, 1312
en vgl. temperament van het lat. temperare ; fr, tremper ; flegmatiek van het lat.
1) In Navorscher V, 203; Harreb. I, 346 a en Woordenschat, 553 wordt aan
herkomst uit het Maleisch gedacht. Het zou ontleend zijn aan de taal der matrozen,
die op Java de Maleiers de Chineezen (d.i. orang-kee) orang-kéa hoorden noemen.
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gri. phiegma, slijm, en ons bnw. hardvochtig, zoetsappig 1 ) en droog in een droog
(saai) mensch, een droogkomiek (vgl. eng. dry, grappig), iemand die grappig is
met een uitgestreken gezicht 2 ), dien de Zuidnederlanders een droogscheerder
noemen (De Bo, 272) of een plezante droge (Antw. 3 ).) Zie no. 590.

990. Met hutje en mutje,
d.w.z. met het heele huishouden, met pak en zak, alles, of zooals men in het
Zaansch ook zegt : met klus en kluis (Boekenoogen, 460) ; in Zuid-Nederland
heel de hutsekluts (Waasch Idiot. 301 b). Vgl. Sartorius I, 10, 98 : Daer hutte
met de mutte blijft ; en II , 7 , 1: Alle hutte met de mutte, met kat en met muys;
Pasquilm. 24: 't Hutje met mutje en al den horrelement sal de guyt nu moeten
betaelen; ook in de 17de eeuw met hutje met tutje ; en huttegetut (zie Ndl. Wdb.
VI, 1329; 1333); vgl. verder Tuinman I, 373: daar is 't hutje met het mutje, dat
is alles ; Harreb. I, 93 : het hudje met het mudje, het mandje met de brokken;
Nkr. VI, 9 Nov. p. 4 ; VIII, 28 Maart, p. 7 : Het geheele hudje-met-mutje ; Amst.
124; Jong. 151 : Straks nemen ze hutje met mutje mee naar meheertje; Landl.

9 : Met hutje en mutje naar de weerlag gaan ; bl. 77 : Dat ie z'n Mietje en de kinders
gauw met hutje en mutje zou kunnen laten overkomen; Jord. II, 259: Zoo 'n
huttemetutje van een wijf; Handelsblad, 21 Dec. 1914 (avondbl.) p. 5, k. 3
Nog velen verhuizen er geregeld met hutje en mutje, de duiten in goud en zilver
aan den lijve gedragen ; Het Volk, 17 Febr. 1915 p. 1, k. 2: Wij zijn hudje en
mudje, allemaal bij elkaar, openlijke of bedekte reformisten. De uitdr. is in vele
streken van ons land bekend. In Groningeri luidt zij : hutjemitmutje ; in Drente:
met huttien en met muttien ; in Kampen : utien bi-jt mutien (Gunnink, 227);
in Deventer : hlitjen en mutjen (Draaijer, 17); in Utrecht : hutsie en mutsie ; in
Noord-Holland : hudje met mudje (Bouman, 36 ; Veluwe : hutjen en mutjen (V.
Schothorst, 145) ; in het Oostfri.: hiitt mit mlitt en hiittje met mutsje ; nd. de huetten
mit der muetten ; hutte mit der mutte ; hlittje und mutsje ; hii.tti mit matti ; hiltzi
mit mtzi ; hiitt un mlitt (zie voor allerlei vormen Korrespondenzbl. XXI, no.
3; XXVI, 86 ;XXVII, 28 ; 32 ; Reuter, 48 b) ; in Holstein : mit de h ii tt un mit

de mtt (Molema, 172 b); De oorsprong der uitdr. is onzeker; misschien moeten
we denken aan het Vlaamsche hot en mot, die beide een klomp hout beteekenen 4 ).
Ook de verklaring van Van Hasselt op Kiliaen, 238 en van Harrebomée I, 93 b,
als zou hutje voor hoedje staan en dus hudje en mudje niets anders beteekenen
dan de groote en de kleine maat, dus alles, voldoet niet. Misschien heeft De
Jager, Frequ . I, 418 gelijk, wanneer hij hutje met het mutje vergelijkt met motjens
en kotjens en dergelijke uitdrukkingen, waarbij van de twee daarin vervatte
rijmwoorden dikwijls het eene naar het andere is gevormd, en in beteekenis eigenlijk daarvan niet onderscheiden.
I) Ndl. Wdb. V, 2197.
2) Tijdschrift IV , 207.

3) Van Ginneken, Leuv. Bijdr. X, 97 meent dat dete beteekenissen op gevoelsoverdrachten berusten : „droogheid is dikwijls eentonig ; vandaar is droog : onbewogen
of bij langer voortduren saai en vervelend; nat, sappig, is daarentegen dikwijls opwekkend, maar altijd varieerend."
4) Schuermans, 196 en 392 ; Mnl. Wdb. III, 613. Gewoonlijk beteekent hot rugmand , korf, pak, zak (Schuerm. 195; Rutten, 128; Tuerlinckx, 276).

991. Een wilde Ier,
naam voor een onstuimig, dartel kind. Vgl. in de 17de eeuw V. Moerk. 560:

„Zou ik lyden, dat onse Japik met een vent acht of tien door myn huis liepen,
als wilde ieren", waar het op mannen wordt toegepast ; Vondel, Gpbr. v. Aemstel
VS . 1783: Hy voerme waer 't hem lust, of naer den wilden Yr of aen de noortsche
kust; Brandt, Leven vid Ruiter: Als de heer Smit zyn gantsche kompagnie, die
men in de wandeling de wilde Yren noemde, zagh aantrekken; W. Leevend III,
180.: Een paar wilde Ieren van kinderen. Volgens Harreb. I, 357 dateert de uitdr.
uit den tijd van Leicester, onder wiens troepen ook eenige Ieren behoorden,
„die vooral te Deventer, zoo huishielden, dat ze te regt den naam van wilde
Ieren verkregen. Bij vergélijk zegt men van een meisje met een jongensaard:
„dat is een wilde Ier". 1) Het is evenwel niet noodig, dat de benaming juist aan
deze Ieren is ontleend, daar zij, evenals de Schotten, altijd als woest bekend
stonden; vgl. reeds mnl. die wilde Scotten en het zuidndl. Kr....nat, eig. Kroatische soldaat; fig. deugniet (Ndl. Wdb. VIII. 126).

992. Het ijs breken,
d.w.z. de eerste moeilijkheden uit den weg ruimen. „Dit zegt men van ymand,
die eerst den weg baant, door de beletselen weg te ruimen. 't Is ontleent van

die een vaarweg door 't ys openen" (Tuinman I, 141). De uitdrukking is derhalve
ontleend aan het stuk breken van het ijs dóor een schipper, waardoor het vaarwater open wordt, en ook anderen kunnen volgen; vandaar in overdr. zin: voorgaan, den eersten stoot tot iets geven; ook „een pijnlijk stilzwijgen of de stijfheid
en gedwongenheid tusschen eenige personen doen ophouden door een noodzakelijk
maar netelig gesprek te beginnen". Zie Sart. III, 6, 73: Scindere glaciem. Het

spit voor af bijten. Een gat in een dingh vinden. Aperire viam significat et in
incipiundo negotio priorem esse. Translatum a nautis, quorum unus aliquis
praemittitur, qui fiumine concreto glaciem perrumpat, reliquisque viam aperiat;
voor bewijsplaatsen uit de 18de eeuw, Van Effen 's Spect .X1 , 90; Sewel, 973: Het
ys breeken, to break the ice, to beat the way; Halma, 236: Het ijs breeken,
iets eerst doen, commencer quelque chose le premier, vaincre les premiéres diffi-

cultés ; vgl. verder Ndl. Wdb. III, 1245; VI, 1413; in het fri. iisbrekker, baanbreker; fr. rompre la glace; hd. das Eis brechen ; eng. to break the ice.

993. Zich op glad ijs wagen,
d.w.z. zich wagen op een gevaarlijk terrein, waar men niet vast staat ; waar
men niet zeker is van zich zelven: een onderwerp bespreken, waarvan men niet
op de hoogte is; of wel: ongepaste, dubbelzinnige dingen zeggen. Vgl. mlat.
1) Zie Wagenaar, Vad. Hist. VIII, 196, die de Ieren, welke onder William StarileY
te Deventer in garnizoen lagen, een woest volk noemt, dat half naakt liep en van geene
erbarming wist. Vgl. ook Blok III, 366 en Ndl. Wdb. VI, 1376.
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qui currit glaciem, se monstrat non sapientem ; Hooft, Brieven, 256: In plaats
van haar eigen heer ende meester te zijn, zal zijne Ed. duizentderley' wederwaardigheeden van meesters en knechts moeten dulden, ende in suiker opeeten,
om zelf tot eenige merkelijke vorderinge te geraaken, ende, die verworven hebbende, altijdts op een gladt ys staen. Zie ook Winschooten, 91; Halma, 236;
Sewel, 973: Hy staat op een glad ys, he stands on a slibbery ice, i.e.he
is in a slibbery condition ; het Ndl. Wdb. V, 3; VI, 1413; Wander I, 800: sich
auf diinnes Eis wagen (vgl. bij Couperus, Eline Vere I, 202 : zich op dun ijs wagen)
en vgl. nog fri. hy jowt him (begeeft zich) op glêd iis.

994. Op oud ijs vriest het licht.
„Dat wil zeggen, daar noch eenig overblyfzel, en geschiktheid tot iets is,
kan dat lichtelyk weder opgewekt en hervat worden. By voorbeeld, een vonkje
van oude liefde, haat, enz." (Tuinman, II, 60). Bij Campen, 45 vinden we
vermeld : op oldt ys vriestet lichtelick weder (Spreuken, 22), dat in beteekenis
overeenkomt met oude veete lichtelick verniewt, l'eaue une foie eschauffee prend
plutost la gelee (Goedthals, 89). Zie verder Spieghel, 280 ; Smetius, 50 : Op
een oud ijs rimpelt het lichtelijck; 36 : Het vriest licht op een oud ijs, facile recalefacit qui ante caluit amor ; 13 : Op een doey ysken vriest het licht ; Cats I, 537:
Het rijpt haest op een out ijs; C. Wildsch. VI, 239; Harreb. I, 539; Zondagsbl.
v. h. Volk 1905 p. 160: Toen zwolgen ze jenever. ,,Op oud ijs vriest het licht"
en Kees had 'm al heel gauw weer staan. In het Friesch : op iis friest it
(fel) ; as 't 'op did iis friest, is 't gau sterk, wordt eene afgebroken vrijerij op nieuw
aangeknoopt, dan volgt het huwelijk spoedig; oostfri.: up old is friist 't licht
(Eckart, 97); Joos, 205 : op oud ijs rijmt (of vriest) het licht. Syn. is: eens gebrand
haast gevlamd; vgl. Goedthals, 122: ghebluschten brant ontsteect saen ; Wander
II, 748: angebrannt Holz geht bald wieder an, von verwitweten Personen.

995. Men moet niet over ijs van één nacht gaan,
d .w .z . men moet niet te spoedig handelen, doch zich eerst eens bedenken ; niet
iets ondernemen zonder waarborgen van slagen. Evenmin als ijs van één nacht
„daer geen balcken onder zijn" (P.oirters, Mask. 223 1 ) te vertrouwen is, kan

men handelen naar een eerste meening ; bij nader inzicht kon die wel eens blijken
op geen goede grondenste berusten. Vgl. in de 16de eeuw, Sp. der Minne, 32 v:
Die tbetuyghen der ooghen acht, die timmert op het ijs van eender nacht ; Anna
Bijns, Refr . 49 : Siet toe en timmert op geen bevende ijs. Zie verder Sart. II,
2, 25, waar hy gaet met de eene voet in het graf gelijk gesteld wordt aan hy is een
nachts ijs, dus : hij is broosch ; Harrebomée III , 238 b ; Ndl. Wdb. VI , 1412 ; Het
Volk, 14 Jan. 1914, p. 2, k. 3: Zij heeft niet over ijs van één nacht willen gaan,
en heeft gewikt en gewogen, en nog eens; fri. hy stiet op iennachts iis, zijn onderneming heeft veel kans van te mislukken.

996. Beslagen ten ijs komen,
d .w .z . goed toegerust zijn ; voorbereid zijn op iets , of zooals men vroeger ook
zeide zijn stukken goed op het bord (schaakbord) hebben. Bij Winschooten, 91
1) Vgl. Waasch Idiot. 303 a: Tijs is een zolder zonder rebben en die er deurvalt,
zal er van hebben; Wander I, 799 : das Eis hat kein Bakken.
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lezen we aangaande den oorsprong dezer spreekwijze : Wel beslaagen ten ijs koomen :
werd eigendlijk gepast op de Paarden en andere Dieren, die op het ijs niet wel
en souden kunnen stappen, en trekken: soo sij niet van scharpe Hoef ijzers voorsien waaren : oneigendlijk : sijn stukken klaar hebben, en wel op sijn hoede syn" 1).
Vgl. Paffenrode, 101: Beslagen ten ijs treden ; Halma, 236: Wel beslagen
ten ijs komen, zijne stukken klaar hebben, wel op zijne hoede zijn, être ferré
glace, être bien préparé sur une matière; het hd. gut beschlagen sein; het fr. c'est
un homme bien ferré; c'est un homme ferré glace ; het fri. me moat net anbislein
op 't ijs komme. In het Vlaamsch beteekent de uitdr.: handelen met vooruitzicht
(Joos 99; 117).

997 . Een ijzegrim (of iezegrim),
d.w.z. een knorrig, verdrietig, norsch mensch, een ieder afschrikkende grompot
(eig. iemand met een ijzeren (helm)masker 2); in de 17de eeuw ook iemand
met een schrikwekkend gelaat; hd. dial. isegrimm. Het is de naam van den wolf
uit den Reynaert, die in Reyn. I Isengrijn en in II altijd Isegrim heet. Vgl. Tijdschr. XIX, 191; Vondel VI, 158: Milord Isegrim (Cromwell) ; V. Moerk. 194;
141; J. v. d. Veen, Jan van Nassouws Water-zucht: Wech, ghy stinckt Jan
Isegrim; Molema, 529 a, die iezegrim verklaart door gierigaard (vgl. fri.: izegrim,
izegryn, vrek); Gunnink, 140; Houben, 97; V. Weel, 108; V. Schothorst, 147:
izegrim, leelijke man of vrouw; Ndl. Wdb. VI, 1387; Antw. Idiot. 588; izegrim,
iezekniezer ; Claes, 93 vermeldt iezegrimmeken in den zin van tenger, ziekelijk
kind.

998 . Dat is een 'heet ijzer om aan te vatten,
d.w.z. dat is eene moeilijke zaak om te beginnen. Zoo staat de uitdr. o.a. bij
Tuinman I, 40 en in Van Effen's Spect. VIII, 15; doch bij anderen, o.a. Harrebomée, I, 278 leest men in de plaats van ijzer handijzer, met de toelichting,
dat de spreekwijze is ontleend aan de vuurproeven der middeleeuwen, waarbij
den van tooverij beschuldigde een gloeiend ijzer in de hand gegeven werd. Vgl.
Sassensp. 1, 28, 41: „Si hebben drierhande core, dat yseren (var. hantiser) te
draghen, in enen wallendighen ketel te gripene al totten ellenboghe of den camp,
hem te verweerne". Ofschoon het niet onmogelijk is hier ijzer als afkorting van
handijzer op te vatten, is het echter waarschijnlijker dat we moeten denken aan
een hangijzer (mnl. hanciser), d.i. een ijzeren ketting met haak, waaraan een
ketel boven het vuur kan hangen, een hael of hangel, vooral omdat de uitdr.
„het is een heet hangijzer om aan te vatten" vroeger zeer gewoon was en men
nooit in dit verband van een handijzer leest. Zie no. 834.

999 . Men moet het ijzer smeden als het heet is,
d.w.z. men moet eene gunstige gelegenheid niet ongebruikt voorbij laten gaan;
de gelegenheid waarnemen, als die zich voordoet. De uitdr. wordt aangetroffen
in het mlat. dunt calidum fuerit debetur cudere forrum ; ferrum quando calet cudere
quisque valet ; tundatur ferrum, cum novus ignis mest ; bij Goedthals, 17: Men

1)
2)

In de Gew. Weeuw. III, 7: Wel geleerst en gespoort ten Ys komen.
Zie Zeitschrift for den deutschen Unterricht XXVII, 233 238; 433
-

-

437.
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moet het yser smeden te wylent dat heet is; in de Prov.. Comm. 25: Alst yser heet
is so salment smeden ; zie verder Campen, 115; R. Visscher, Quicken, 3, 47: Ghy

doet soo't hoort, ghy smeet het yser laeu ; Everaert, 111: Smedet hysere binder
wyle dat gloeyt; Sartorius I, 8, 37; Spiegirel, 273; Hooft, Warenar vs. 1472;
Idinau, 62; Harreb. I, 361 a; Waasch Idiot . 303 b; Antw.. Idiot. 1778 en Bebel
no. 10. In het Friesch zegt men eveneens : as 't izer hjit is moat it smeid wirde,
waarvan een variant is as 't molken roan is moat me tsjernje (karnen) ; vgl. het
17de-eeuwsche men moet gapen als men pap biedt of trecken als 't nopt (vgl. fri.:
dy 't byt het moat ophelje)., seylen terwijl de wint dient, enz. ; Afrik. as dit pap
reën, moet jy skep (Boshoff, 334); het Westvl. als je de neute hebt, je moet ze
kraken; Vl. vischt terwijl het water blond is (Joos, 83); fr. il faut battre le ier quand
il est chaud ; mhd. die wil das isen hitz ist vol, vil bald man ez denn sniden sol ;
hd. man musz das Eisen schmieden , so lange es warm ist ; eng. strike the iron while
it is hot. Zie verder Wander I, 801.

1000. Men kan geen ijzer met handen breken,
d.w.z. het onmogelijke is niet te doen. Bij Sartorius I, 10, 78 lezen we : Ghy
wilt het ys met de handen breecken, en zoo is er tot in het begin dezer eeuw in alle
spreekwoordenverzamelingen sprake van ijs en niet van ijzer 1 ). Eerst Weiland
geeft op : Men kan geen ijzer met handen breken". Zie Harrebomée III, 216;
Joos, 100; Waasch Idiot. 303 b; Antw.. Idiot. 1778: Ik kan geen ijzer met mijn
handen breken of ik kan geen ijzer bijten ; en vgl. het fri. : me kin gjin izer mei /innen
brekke ; in het Oostfri.: man kan gin isder mit handen brekke ; Wander I, 801:
Eisen kann man nicht mit Hiinden brechen.

1001. Een ijzervreter,
d.i. een onvervaard, onverschrokken krijgsman, een vechtersbaas; ook: een
norsch mensch, mnl. iserbitere 2 ), Zuid-Beveland : izebiter, , netig mensch 3 );
hd. Eisenbeisser en Eisenfresser, een snoever (eng. fire-eater), eig. iemand, die
zich vermeet ijzer te kunnen bijten, zooals blijkt uit een 13de eeuwsch mhd.
geschrift, waar we lezen:
-

ich bizze wol durch einen stein,
ich bin so muotes raeze,
hey waz ich isens fraeze 4 ).
Vgl. Handelsblad, 14 Juli 1915 (avondbl.) p. 2, k. 2: Niemand, zelfs
de aanwezige, geharde en gestaalde regiments-commandant van het 14de, generaal Goignoux, een echte ijzervreter, kon zijn tranen bedwingen.
Luther spreekt van een Krissenfresser, Kraszfresser; vgl. ook Wander
II, 1162 : der frisst Kdsek6rbe ; ons vuurvreter,, fri. fitnfretter, in Noord-Holland
1) Men denke aan de ijsbrekers „groote gevaarten met scherpe ijzers voor den
breeden platten steven, dat door 25 of 30 paarden werd voortgetrokken"; op een uithangbord aan de Weesperzijde stond er vroeger een afgebeeld ; Van Lennep en Ter Gouw,
Uithangteekens II, 271.
2) Thans beteekent dit in Vlaanderen een gierigaard, een kribbebijter (Schuermans, 203 a; 293, b), doch te Gent een nijdigaard, ijzervreter (Schuerm. Bijv. 134
b; Ndl. Wdb. VI, 1437).
3) Nieuw Nederl. Taalmagazijn II, 224.
4) Borchardt, no. 287 en Grimm III, 365. In het Fransch heet zoo iemand un
avaleur de charrettes ferrées.
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ook de benaming van een vurig, sterk en moedig paard (Bouman, 113); papenvreter, iemand die de Katholieken haat (o.a. Nkr.. VII, 27 Dec. p. 2; De Voorhoede, 10 Jan. 1914, p. 5; k. 2); een hoofdenvreter (een onderwijzer die' de hoofden
haat) in Schoolblad, XLIII, k. 1236.

1002. Sterk (of goed) zijn van inhout(en),
d.w.z. een goed gestel hebben, van eene sterke constitutie zijn. Onder inhout
(hd. Inholz 1) verstaat men „een der stukken hout of als collectief de gezamenlijke stukken hout dienende in de samenstelling van het opstaand geraamte
van een schip ; inzonderheid gebezigd in toepassing op de stukken uit welke de
spanten zijn samengesteld"; Harreb. I, 361: Hij is goed of sterk van inhouten ;
gron. gouie inholten hebben, een sterk lichaamsgestel bezitten (Molema, 178);
Drente: neet stark van inholten 2); fri. de ynhouten, de inborst, het karakter;
oostfri. d'r sitten gén gode inholten in hum, er ist engbriistig, bz. innerlich ungesund (Ten Doornk• Koolman II, 129); Ndl. Wdb. VI, 1695; 1832; daarnaast
sterk of zwak van innikhouten zijn (Boekenoogen, 1320). Vgl. niet sterk zijn van
binnetverk (o •a• Zandstr. 92).

1003. Iemand iets inpeperen,
d.w.z. iemand iets betaald zetten of zooals men in de middeleeuwen zeide: een.n
iet ane (of in) sijn cleet tvriven, dat te vergelijken is met Campen, 95: ick salt
hem noch eenmael weder indryven. Vgl. Sart. I, 1, 70: ick salt hem wel peperen

ter vertaling van par pari referre, dus iemand iets betaald zetten; Winsehooten,
186: iemands iets inpeeperen, iemand iets vergelden; Pers, 373 b ; 376 b ; Tuinman I, 114; Adag. 41: ick sal het hem wel peperen, par Pari. referam ; Sewel, 361:
Inpeperen (vergelden), ik zal hem dat wel inpéperen (ik zal 't hem wel betaald
zetten), .1'11 pay him for it ; Harreb. III, 34. In eenigszins andere bet.' in Slop.

96: Hij zou ontkennen, al was 't maar om die rechter van instruktie eens in
te peperen; bl. 127 : Heel vaag dacht hij er aan, hoe hij in de gerechtszaal zichzelf inpeperde, dat ze hem niet eronder zouden krijgen. In het hd. zegt men
hiervoor: es einem eintriinken, einreiben, einsalzen, einpfeffein 3); in het Groningsch : het iemand indusseln ; fri. 't immen ynpiperje of ynprikelje ; in het
Hagelandsch: iemand insmeren of invetten (Tuerlinckx, 292; Teirl. II, 88 ; ~ach
Idiot. 309 b); in Gent : ik zal het hem bessemen (Schuerm. Bijv. 32); in Kl. 13rab
iemand inzeepen (Teirl. II, 90) of afdrogen, afranselen; in 't fri. yndruye, in,
drogen 4). Ook in Zuid-Nederland iemand inpeperen, slagen geven, afrossen
(Teirl. II, 82; Waasch Idiot. 307 b); ieniand iets inpeperen, doen bezuren, aframmelen (Antw. Idiot. 1782) naast iemand inpekelen, hem streng berispen, kastijden
(Antw. Idiot. 1782). De uitdrukking kan ontleend zijn aan het inpeperen van
vleesch, en bij overdracht zijn toegepast op personen: hen met peper, d.i. iets
bijtends, scherps, inwrijven (vgl. iemand iets inwrijven), iets doen gevoelen op
1)
2)

Kluge, Seemannssprache, 389.
Nieuwe Taalgids II, 283.
Vgl. ook Kluge, Rotwelsch, 396: einpfeffern, jem. der schon im Unglecke steekt,

3)
noch tiefer hinein bringen; vorztiglich auf einen Verhafteten etwas Nachteiliges aussagen.
4) In de 17de eeuw ook : iemand iets uitdrogen of uitpeperen.

387
onaangename wijze, doen boeten (?). Volgens het Ndl. Wdb. VI, 1840 is het
oorspronkelijk denkbeeld bij deze uitdr. geweest dat van het voor iemand bewaren (verg. opzouten) van iets , om er hem (later) van te doen lusten. Zie no.
65 en vgl. het eng. to salt it for a p. 1 )

1004. Het is daar de zoete inval,
d.w.z. daar wordt ieder altijd gastvrij ontvangen, onthaald; Sartorius II, 2,
82 noemt dit : 't huys van houdt-aen, een .naam, die thans nog niet ongewoon is.
Eigenlijk is de zoete inval een herberg, waar men uitstekend, aangenaam logies
heeft; vgl. Kil. Inval, receptaculum, diversorium (herberg) ; sijnen inval hebben,
divertere ad hospitem, recipere se. Later werd die naam gebruikt voor een huys
van goeden inval, une maison propice ou on entre aisément, maison á tont venant
(Plantijn), koekebakkerijen en winkels, waar zoet goed verkocht werd, met een
uithangbord, waarop een man stond afgebeeld, die voorover in een suikervat,
een stroopvat of een bijenkorf tuimelt 2 ). Zoo hing te Koevorden een uithang.
bord 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 yeder gerijven,
Gij geeft geld, ik waar, elk kan hier eerlijk blijven.
In de 17de eeuw was de uitdr. vrij gebruikelijk; we vinden haar o.a. bij Winschooten, 323 en bij Poirters Mask. 305: Ghelogeert in den Boeten Inval, en de
duysendt vreughden; vgl. ook Halma, 246: Daar is de zoete inval, c'est
M l'agréable entrée, tour le monde est bien traiti-ld; Sewel, 363; Tuinman I, 117:
In t huis houd aan, de zoete inval. Ook in het Oostfri. is zij bekend: 't is hir altid
so 'n saten infal (Ten Doornk. Koolm. II, 127 ), evenals overal in Zuid-Nederland ; zie Rutten, 293 b; Antw. Idiot. 1504 ; de zaten-inval; Antw. Idiot. 765;
Teirl. II, 88 en Volkskunde XII, 168. In het .fri.: de swiete ynfal offal-yn; daarnaast huske jen htild-oan, een rendez-vous 3 ).
1) De Duitschers noemden in den oorlog van 1914 bombardeeren hereinsalzen
of hereinpfeffern (zie Leuv. Bijdr. XIII, 185).
2) Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens I, 120 en II, 16. In het Fri. Wdb.
I, 336 a wordt melding gemaakt van een zoeten inval, afgebeeld als een man, op het
hoofd in een bijenkorf (op een gevelsteen te Franeker).
3) In de 17de eeuw' komt ook voor de zoete ingang, voor wat lekker naar binnen
gaat, goed smaakt (V. Moerk. 64). In de 16de eeuw een „alias" voor een drinkebroer
(Mededeelingen v. d. Maatsch. der Ndl. Ltk. te Leiden, 1904--1905, bl. 20).

1005. Ja en amen,
in de zegswijze ja en amen op iets zeggen, „gewillig en zonder tegenspraak toestemmen of goedkeuren wat door iemand gezegd is ; hem naar den mond praten" 1);
17de eeuw ja en amen spelen; ook amen-en-ja-zeggen (zie Ndl. Wdb. VII, 7);
in de 18de eeuw ja en amen zeggen tot alles; vgl. ook amen zeggen op iets, met
iets instemmen, iets goedkèuren; zie Campen, 26: hy sechter Amen toe ; 107:
hy volcht ; hy sechter Amen toe; Sartorius, II, 7, 88: Amen tot een saeck
seggen, sententiam aliquam comprobare; zie verder C. Wildsch. IV , 197;
Ndl. Wdb. II, 398; hd. zu allem Ja und Amen sagen; eng. to say yes (and amen)
to a thing.

1006. Jaar en dag,
d .i. langen tijd; ook na jaar en dag, na langen tijd; hd. seit Jahr und Tag ; eng.
in a year and a day (Prick2, 52). De bet. is ontleend aan het vroegere middel-

eeuwsche rechtswezen, waarbij allerlei rechtstoestanden konden beklijven en
allerlei rechten hunne kracht verloren door verloop van jaar en dag, d.i. éen jaar
en éen dag, een vrij jaar (waarbij de dag van aanvang niet meetelt). In later
tijd (bij ons sedert het laatst van de twaalfde eeuw) verstaat men er onder een
jaar, zes weken en soms nog drie dagen; vgl. Kiliaen: Jaer ende dach, annus
et sex septimanae: et (veteri Saxonum more) tres insuper dies. Zie Mededeelingen
v. d. Maatschappij v. Nederl. Ltk. 1897-98, bl. 114-115; Ndl. Wdb. VII, 39
en het Mnl. Wdb. II, 11; III, 985.

1007. Vette en magere jaren,
d.i. voordeelige en nadeelige jaren, tijden van voorspoed en tegenspoed. „Blijkbaar wordt gezinspeeld op de vruchtbare en onvruchtbare jaren in Egypte uit
Jozefs geschiedenis, aangeduid door de zeven vette en zeven magere koeien,
Genesis 41 : 18-19"; Zeeman, 295; hd. Jette Jahre und magere Jahre; eng.
the lean years and the fat years (Prick2, 52).

1008. Een jabroer,
d .w .z . iemand, die geen eigen meening heeft, die altijd maar ja zegt en met

alles instemt, een ja en amenzegger (17de eeuw), hd. ein Jabruder naast Jaaffe;
Jaknecht, Jamensch. Bij Campen, 107: het is een guet Jae Broeder ; Mergh, 87:
hy is een goet ja-broeder ; bij Sartorius II, 1, 52 een Ja heer genoemd (vgh mhd.
hd. Jaherr ; zw.. jaherre); zie verder C. Wildsch. III, 3: Zij (de vrouwen) tog
1) Amen, een Hebreeuwsch woord, dat eigenlijk vast, zeker beteekent, wil hier
zeggen waarlijk, dat is zoo; zie Ndl. Wdb. II, 396 en vgl. 2 Kon. 1, 20: Want so
vele beloften Godts als'er zijn, die zijn in hem Jae, ende zijn in hem Amen, Gode tot
heerlijckheyt door ons.
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verkiezen altoos een man van moed, boven een' zoetpraatend jabroêrtjen; Huygens, Korenbl. II, 514: Jan Ja-broer in den Schepenstoel, hy wijst naer alle
stemmen gaen; Halma, 233 : Jabroer, een onnozele bloed in eenige vergadering,
un nigaud, un innocent dans quelque assemblée, qui va comme on le mène, qui
opine du bonnet, qui est toujours de l'avis de celui ou de ceux qui ont parlé avant
lui; Sewel, 367: Jabroer, one that will agree to any thing, a silly counselour
Mat always consents to what the other members of the board conclude. Dit laatste
herinnert aan de door Kiliaen opgegeven woorden ia-heere, iae-man, iae-schepen,
judex pedarius sive pedaneus ; Vondel noemt hem een amenvaêr, en Tuinman
I, nal. 11 een amenzegger. In Zuid-Nederland noemt men zoo iemand een jaknikker of een knikker. Zie Antw. Idiot. 600; De Bo, 468; Schuermans, 207;
Claes, 99; Waasch Idiot. 355; Ndl. Wdb. VII, 63-64; Franck-v.-Wijk, 277.

1009. Zich jakes (of sjakes) houden,
d.i. zich stil , zich van den domme , onwetend houden ; van krommen haas gebaren
(Land v. Waas); ook: zich koest houden. Tuinman I, 185 vermoedt dat dit
gezegde „gesproten is van ymand die Jaques hiet, en zich dus gedroeg", wat
niet onwaarschijnlijk is, daar, volgens Van Moerk. 609 in Mr. Willem van
Bruyningens Vlaamsche klucht van Sinjoor Jakus Smul (anno 1645), die Jacus
(Jacques) zich in een spinde doodstil moet houden. De uitdr. komt o.a. voor
bij Spaan, 251: Daar stond de Boer toen en keek of hy in de sneeuw gescheten
hadde ; egter hield hij hem Jakes; E. v. Hoven's kluchtspel, De Student, Stalknecht (anno 1700), bl. 23 : Jou Juffrouw is Patient, en hy speeld voor Apteker.
Hou jy jou Sjakes; zie nog twee plaatsen uit de 18de eeuw bij Oudemans VI,
294 en Ndl. Wdb. VII, 150. In vele streken van ons land is de uitdr. bekend;
zie Boekenoogen, 375 : 1321 ; V. d. Water, 131 ; Opprel, 82 ; Nieuw Nederl. Taalmagazijn II, 224 (Zuid-Beveland) ; Bouman, 48 ; Kiister Henke, 61 : Sjaak of
sjaakies, kalm. Houd je sjaakies ; Landl. 72: Toon hou je sjakies ; bl. 105: Hou
jij je maar sjakies (ook bl. 169); Jord. 44 ; 369 : Hou je sjoakies ; Amsterdammer,
10 Mei 1914, p. 1, k. 3: Desniettemin hielden de „intelligenties" zich sjakes
en kwam er geenerlei protest; S. en S. 52: Sluit de deur toe, en spreek me wat
sjakies, of ik breek je ribbe; bl. 70: De Horrelpoot zet er sjakies 't blind weer
voor; bl. 82: De jenever zat nog in d'r hersens, maar zij hieuwen zich sjakies;
Jord. II, 355: Houje sjaakies.... sarde Matje. — Mag ook vergeleken worden
het Zuidndl. zjaak zijn, dood, kapot zijn; heimelijk weggenomen, gekaapt (zie
Antw. Idiot. 2175).
Syn. is zich luikes houden (Taalgids I, 284 ; Jong. 134 ; 190 ; De illeerbode,
9 Mei 1914, p. 5, k. 5: D'r wazze veul ofciere op 't dek, maar de kapteyn hieuw
'm luykes); ook zich doodluikes houden (Ndl. Wdb. III, 2852); zich lukes holden
(Gallée, 27 ; V. Schothorst, 169 ; Franck-v. Wijk, 380 b), zich leuk houden 1 );
zich fák houden (Gallée, 12); het bij Sewel, 465 voorkomende: houd u Luiteraansch, houdt u of gy nergens van wist 2 ); in Zuid-Nederland: u Piet houden,
stil, zwijgend (Waasch Idiot. 517 b; Schuerin. 476 b); zijn eigen konsjuus houden
(in Antw. Idiot. 692).
1) Vgl. Brederoo, Sp. Brab. vs. 714: Trouwe Luuckes je kent, d.i. volgens
Terwey-De Vooys: Inderdaad, leukerd, jij hebt er verstand van; woordspeling met
Lukas en luiken, dus „gesloten".
2) In de Gew. Weeuw. III, 19 staat: „Hij houdt hem Chakertje, puer of hy
weerom zou raazen", alwaar om dit toevoegsel wel niet aan ons fakes kan worden
gedacht.
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1010. Een jakhals,
gewoonlijk een kale, een arme jakhals, d.i. een stumper, een arme kerel, iemand
die te weinig te verteren heeft; syn. met het oostfri. en gron. jakkepoes (Molema,
182 a); in Nederlandsch Indië zeer gewoon in den zin van gemeene vent, smeerlap. Voor de 17de eeuw zie Winschooten, 79: Het is een armen hals: het is een
jakhals, het welk de naam van een Indiaans Gedierte is. In de 18de eeuw komt
jakhals ook voor in den zin van knol, oud paard; vgl. Sewel, 367: Jakhals
(zeker beest), a yakhals ; oud slegt paerd, a lean lade; een onredzame bloed,
a pitifull fellow; Halma, 234: Jakhals, een Indiaansch dier; knol, schindmeer, een schraal schurkig mensch. Halma en Weiland vermelden bovendien
een wkw. jakhalzen, te paard rijden, dat in het oostfri. de beteekenis heeft van
sterk naar iets verlangen (Ten Doornk. Koolm. II, 138 b). Blijkens den vorm
hebben wij het woord aan het Engelsch ontleend en op den klank afjakhals gespeld,
het in verband brengend met hals, mensch 1). Of evenwel jakhals roofdier hetzelfde woord is als jakhals knol, armzalig mensch valt te betwijfelen 2). Vgl.
verder Van Effen, Spect. III, 28; VI, 55; X, 171; XI, 179, enz. waar het woord
in de tegenwoordige beteekenis voorkomt, en zie voor meer plaatsen Ndl. Wdb.
VII, 152.

1011. Jan en alleman.
„Het znw. alleman , eene koppeling van alle man , wil eigenlijk zeggen: iedereen,
een iegelijk. Het veelvuldig ge,bruik van alleman, ook in den 2den naamval (allemansgading, allemansvriend, allemansgek), in de volksspraak, gaf aanleiding
tot de schertsende bij-voeging van Heer of van Henneken of Jan (als meest genomen

voornaam), waardoor dan het woord bij wijze van eigennaam gebezigd werd,
om alle menschen als een enkelen persoon te verbeelden. Het eerste vond zijn
voorbeeld in het oudere heromnes , heeromnes (evenzoo 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 deelen te scheiden door de invoeging van en, en zoo
ontstond de thans uitsluitend gebruikelijke zegswijze Jan en alleman" . Zie hiervoor het Ndl. Wdb. II, 168-171; VIII, 183 en vgl. Henneken alleman in Marnix.
Byenc . (ed. 1569), 208; nd. Hannke un alle Mann; Jak en Toon (16de eeuw),
thans Jantje en Toontje; Jan en heel de wereld (in W. Leev. . IV , 144); Jan Paoter

1) Volgens Murray V, 536 is het oudere eng. chacal (ook jakhals, anno 1694) onder
den invloed van jack, dat in vele woorden eene ongunstige beteekenis heeft, vervormd
tot jackal(1) en tevens het accent op de eerste lettergreep versprongen.
2) Vercoullie, Beknopt Etgm. Wdb. 121, scheidt beide vormen en wil jakhals,
knol, kalis, in verband brengen met een wkw. jakken, dat hijgen zou kunnen beteekenen. Ook Weiland hield beide woorden niet voor identisch. Liever zou ik wijzen op

jakken (intensieve vorm van jagen) naast jakkeren, dat rijden, maar ook hard loopen
beteekent; vgl. Beierl. hoerenjakker ; het westvl. djakken; in Twente nen kalen jakIcerd
(jakhals) naast 't is mi zunnen jakkerd, 't is me zoon looper, zoodat de eerste bet.
kan zijn iemand die alles afloopt, een schooier (eig. landlooper, fr. chemineau) en vandaar arme kerel. Vgl. ook Antw. Idiot. 354: djek, djelcker, knol.
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en Maoter (Goeree en Overflakkee 1 ) en het Zuidnederl. God en alleman ; Hanneken en Lisken (Antw. Idiot. 497 ; 1745) naast Jan en Alleman ; in 't eng. every
man jack ; fr. monsieur tout ie monde.

1012. Boven Jan zijn,
d.w.z. de moeilijkheden te boven zijn ; in Vlaanderen ook : tot welstand gekomen
zijn (Schuermans, Bijv. 50 a). In bijna gelijken zin aldaar: Piet boven Jan zijn,
weer frisch en gezond zijn , als te voren (Schuerm. 447 a). In het land van Waas:
Jan uit zijn, in 't kaartspel, slagen genoeg hebben om te winnen, en Jan uit
zijn, gewonnen hebben, uit den nood zijn (vgl. Waasch Idiot. 312 b); in Kl. Bral).
uit Jan zijn. Hij is Jan boven op, hij is er boven op, hij is boven alles, hij zegepraalt (Schuerm. Bijv. 139 b) ; in het Antw. Idiot. 288 : boven Jan zijn, wanen
dat men boven een ander is; elders in Zuid-Nederland uit Jan zijn, boven de
vijftig jaar zijn (Volkskunde XI, 160) of uit de Jan zijn (Teirl. II, 93). Ook in
Oost-Friesland: hé is bold wër báven Jan (Ten Doornk. Koolm. I, 139 a), gauw
weer klaar, alles te boven ; in de Rijnprovincie den is bóven Jan (Eckart, 234).
In de 18de eeuw is de uitdr. vrij gewoon; zie o.a. Sara Burgerhart, 143 (ed. Steilwagen); C. Wildsch. III, 212 (ik ben boven Jan) ; Abr. Blank. I, 228 (beneden
Jan zijn) ; Halma, 234: Iemand jan maaken, faire quelqu'un un jean au
jeu, gagner double, dat hij wederom vertaalt door Jan maaken, Jan speelen,
dubbeld winnen. Tevens deelt hij mede, dat men in het Fransch onder Jean verstaat een term, de grand triquetrac, comme on le joue en France. On se sert
de ce mot quand on a six cases 2 ) dans l'une ou l'autre des deux tables; si c'est
dans la première on l'appelle petit Jean ; et si c'est dans la seconde, on l'appelle
grand Jean. Volband 3 ). Hieruit blijkt dat Jan zijn, enz. een term is, die gebruikt
wordt in het een of ander spel, hetgeen bij ons inderdaad het geval is o.a. bij
het jassen, waar boven Jan zijn beteekent, dat men een zeker aantal punten,
gewoonlijk vijftig, heeft behaald en niet double of triple verliest (hd. aus dem
Schneider sein). Heeft men minder punten behaald, dan is men onder of beneden
Jan (vgl. het Zaansch: hij is kien (ontleend aan het kienspel), hij is binnen,
buiten gevaar 4 ). Verloor iemand dubbel, dan zal men hem een Jan genoemd
hebben (in het hd. Schneider of Schuster), een stumperd, een sukkel, een onge-

lukkige (vgl. een Jangat, Janhen, een Hannes; fr. Jean cocu (ook alleen un
Jean), Jean Fesse, Jean Farine ; hd. ein Dummerjan ; Liederjan), zoodat iemand
Jan maken zou kunnen beteekenen : iemand een stumperd , het kind van de
rekening maken, bepaaldelijk hem doen verliezen, en wel dubbel doen verliezen 5 ). Zie ook Ndl. Wdb. VII, 192-193.
1) N. Taalgids, XI, 306.
2) Een case is twee schijven op een en dezelfde vlam, een band.
3) Vgl. Hatzfeld, 1343, die eveneens mededeelt dat een Jan in het trictracspel
is „un coup par lequel un joueur perd des points, ou en fait perdre á l'autre", en
vooral Navorscher XI, 182, alwaar eene uitvoerige beschrijving van dit spel te vinden is.
4) Boekenoogen, 425.
5) Tuinman I, 265 zoekt de verklaring ook in die richting: Hg is beest gemaakt,
dat zegt men ook, Hij is Jan, en 't drukt uit, hy heeft niet eens in 't spel gewonnen.
Wil dat Jan zeggen Jan kan niet? Bij Harreb. III, V staat vermeld Hij is Kaatje,
hij heeft geen enkel punt in 't biljartspel gemaakt (vgl. het is gedaan met Kaatje).
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1013. Janboel,
d.w.z. een onhebbelijke drukte, lawaai 1); ook: een onordelijke, verwarde rommel, een „pan", of zooals men in de Wormer zegt een uieboel (Boekenoogen,
1089); stads-gron. een janboedel, hetzelfde als een boudel van Jan Stijn (Molema,
182 b). Het woord wil eigenlijk zeggen een „boel", zooals men bij een Jan, een
sukkel, een knul waarneemt. Vgl. Handelsblad, 9 Juli 1922,p. 1,k. 1 : Sokolnikof
wekte met zijn uiteenzetting slechts den indruk dat het in Rusland in financieel
opzicht een Janboel is; Haagsche Post, 16 Maart 1918, p. 313, k. 2: Het was
een Janboel eerste klas, meende spreker, zoodat men zich er niet over kon verwonderen dat het eene schandaal nog niet van de baan was of een ander kwam op.

1014. Jangat,
d.w.z. een dom, onhandig manspersoon, een sukkel; in het Friesch een Janhen,
een bemoeial. Dit scheldwoord zal wel naar analogie van hondsvot, hondsklinck,
hondskonte en dergelijke gevormd zijn, die oorspronkelijk van vrouwen gezegd,
later ook gebruikt werden voor verwijfde mannen ; vgl. fri. janefot, jangat, sukkel;
fr. Jean -fesse ; hd. Hans Arsch. 2) Welke scheldnamen men in de 17de eeuw al
zoo had, blijkt uit A. B. Delfs Cupidoos Schighje (anno 1652), bl. 118, waar
cene vrouw haren echtvriend uitscheldt voor:
Jan Zaggelaar,
Jan Frik, Jan Gort, Jan Freunick-vaar,
Jan kongterse, Jan hen, Jan zul,
Jan zotte-bol, Jan droogh-kloot,
Jan oly-koek, Jan koome-lul,
Jan plomp, Jan gat, Jan droog-broot,
Jan bedil-al, Oly-bok, Jan zaly, Frik in 't veurhuis,
Propdarm aschbeer, logge Jan,
Hongs-klink, pakbier, veech-de-kan,
Jan kitte bruir, Jan even-zuir,
Jan zoete-kaauw, Jan tuureluir,
Dat 's op zijn Paasch-daags noch ezeit,
Dat zijn heur beste tarmen!
Zie verder Ruelens, Refr . I, 93-95; Te Winkel, Geschichte der Niederl. Sprache,
897; Molema, 129 b: jan-gat, vergeetachtige sul; Ndl. Wdb. VII, 197-198;
vgl. ook Jan Kiezer, Jan Proleet, Jan Student en verder voor vele benamingen
Ndl. Wdb. VII, 184 vlgg.; Boekenoogen, 376; Harreb. I, LXXII ; 353 vlgg.;
De Cock2, 142; Noord en Zuid XXIX, 108 vlgg.

1015. Janhagel,
d.w.z. het gepeupel, de heffe des volks, het gemeene volk, hak en mak, hak
en zijns gemak; sedert de 17de eeuw zeer gewoon (zie Ndl. Wdb. VII, 199). In
de 17de eeuw verstond men onder dezen naam ook de matrozen en was Janhagel
hetzelfde als Jan Rap ; 17de eeuw: hagelschut, gepuffel, gorle goy, enz., menschen
„van den zelfkant der maatschappij". Eigenlijk wil deze benaming zeggen:
1) Ndl. Wdb. III, 61.
2) De naam Jan, evenals in het Eng. John, is hier, zooals in vele der volgende
benamingen genomen als de meest gebruikelijke en daardoor minst sprekende, de meest
kleurlooze; zie Taal en Letteren 1, 57; II, 107.
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Jan, die telkens uitroept: de hagel sla hem of de hagel schen hem! uitdrukkingen,
verwenschingen, die in de 17de eeuw zeer gewoon zijn (vgl. Winschooten, 56;
Westerbaen II, 452; 472; Vondel's Joseph in Dothan , vs. 158; Huygens VII,
143; etc.). Andere dergelijke benamingen zijn Jan doeter niet toe (Moortje , vs.
2935) en Jantje Goddome (Molema, 183 en Potgieter); Jandore, Janstramme
(Jan straffe mij), Jan( ver)domme, Jan verdekke, Jan patat, Sakker Jan (Zuidnederl.), waarin Jan evenwel een verbastering is van God (Schuerm. 207 b;
Teirl. II, 93). In het hd. is de naam Janhagel eveneens bekend, waarnaast in
de 18de ook Hans-hagel en Johann hagel voorkwam.

1016. Janhen,
d .w .z . een keukenpiet, een keukenklauwer, een hennetaster (hd. Hennentastet ,
Hennengreifer), een Jan Krent (Zaansch); zie de beschrijving van een Jan Hen
in 0. K. bl. 99-103. Deze benaming wordt in de 17de eeuw o.a. aangetfoffen
bij Coster, 355 en 464; zie verder C. Wildsch . IV, 410; Tuinman II, 84; Sewel,
367: t' Is een rechte janhen, t' is a true hengroper ; Ndl . Wdb . VII, 202.
Kiliaen citeert Henne, hanne, uxorius, homo imbellis, muliebri animo,
dus: een sukkel, welk hanne in de middeleeuwen naast hannen voorkomt in den
zin van een knul, een Hannes ; Plantijn kent een Hennen leght achter,
un bon Jehan, ou bon homme qui est gouverné de sa femme, uxorius , dat overeenkomt met Junius, Nom. 365: een hannen, Jan light achter, een goede
Jan vaer, die de hoornen draghet. Bij Pers, 531 b is sprake van vertsaeghde hennen;
bl. 532 a: bloode hennen ; bij Cats (1726) 1, 205: een hennen, sukkel; thans nog
bij Claes, 85: henne , onnoozelaar. 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 tegenw.
bet . heeft zich dan uit die van knul, sukkel ontwikkeld, evenals bij hennetaster. 1)

1017. Jan Kalebas,
In de zegswijze: een redeneering van Jan Kalebas , d.i. een dwaze, zotte,
onlogische redeneering ; vgl. Harrebomée I , 355 en III, LXV : Het is eene rekening
van Jan Kalebas , d.w.z. de rekening is niet te ontwarren of te ontcijferen, hetzelfde als een rekening van Lutjebroek (Kmz . 173 2); dat is Fransch van Jan Kalebas
voor: dat is Fransch van niets, slecht Fransch, Fransch „met haar op".Vgl.
Dukro , 123: Jij bent 'n rekenmeester van Jan Kalebas; Schoolblad, XLIV, 361:
Ik geloof, dat de heer Beiboer goed zou doen deze redenatie — van Jan Kalebas
lijkt ze! — maar voor eigen rekening te nemen. Sedert de 17de eeuw schijnt
deze benaming voor een windzak, een bluffer bekend geweest te zijn, blijkens
Muller, Onze Gouden Eeuw , I , 84, waar we een spotprent vinden op de Spanjaarden, na de nederlagen bij Duins en in Braband, met het opschrift: Het
droevich afscheit van Don de Calabassa uit Vlanderen na Spangien.
Een kalebas is een soort pompoen, die van binnen vol zaad zit. Vgl. Kil.
1) Kluyver, Proeve van Critiek op het woordenboek van Kiliaan, 110; Ndl. Wdb.
V, 2106; VI, 577.
) Mag ook vergeleken worden Harreb. III, v: Dat is eene uitrekening van Jan
Prik?
STOETT, Ned. Spreekwoorden, Se druk.
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calabasse, cucurbita ventricosa. Vandaar dat cucurbita (pompoen) bij de Romeinen

ook gebruikt werd voor een domkop (Otto, 100). In 't Nieuw Grieksch beteekent
ko2wo5,91(z (pompoen), malligheid, gekheid, apenkool. Het is daarom mogelijk, dat ook wij met Jan Kalebas oorspr. een leeghoofd, windzak, windbuil bedoelen, iemand van weinig beteekenis. 1 ) Vgl. Jan Pompoen (Zuid-Afr.), een
leeghoofd.

1018. Janklaassen,
d.i. een grappenmaker, een hansworst. „Volgens de Amsterdamsche overlevering
was Jan Klaassen een trompetter van 's Prinsen lijfwacht geweest ; maar toen,
na den dood van Prins Willem II, de garde van den Prins tot garde der Staten
van Holland verdoopt werd, had hij zijn paspoort genomen. Om nu brood te
winnen, trok hij naar Amsterdam, en ging er de poppekast vertoonen. Hij'voerde
er een nieuwe personagie in, die hij tot zijn hoofdacteur máakte en met zijn eigen
naam beschonk." 2 )

1019. Oom(e) Jan,
d.i. een ironische naam voor den lommerd ; ook wel Jan Snotneus geheeten
(Boekenoogen, 1321); in Gron. de lange lepel. 3 ) In de 16de eeuw bij Zuidndl.
schrijvers alleen mijn oom (oomken, oompjen) genoemd, dat thans in Zuid-Nederland nog de gewone benaming is (De Bo, 749), terwijl thans in Noord-Nederland
gebruikt wordt oom(e) Jan. In de 16de en 17de eeuw (en ook nu nog) werd gezegd
Jan Oom ; zie o.a. Tijdschr. XXIII , 242 (Jan v. Hout) ; Snorp. 16 : Jan Oom
bewaert mijn sundaegse kleeren ; W. D. Hooft's Verloren Soon , 16 v:
Wy selle nou beget hongeren moeten lieren
Of brenghen tot Jan-ooms mantel en deuse klieren.
Zie Sewel, 590 : Zyn Horlogie is by Jan oom ; Boekenoogen, 1321 : Jan Oome,
de lommerd; Harreb. I, 353: Het is bij Jan oom ; II, 146: Hij heeft geen bed om
bij Jan oom te verzetten. Den naam Oome Jan trof ik in Amst. 62 ; 104 ; 114 ; 115;
Boefje, 7 ; 31; Falkl. VI, 120; 130; Kalv . II, 151; 162; Sjot'. 165 ; het Ndl. Wdb
VII, 183; XI, 21; Mnl. Wdb. V, 1611. In het Eng. heet de lommerd my uncle's
of ook uncle three balls : in het Fransch ma tante (Dumont) of ook mon oncle (du
prêt) , le caoutchouc, le conservatoire, le plan ; in het Hoogd. evenals in het Deensch
mein Onkel maar ook mein Mantel steht Gevatter of lernt Hebriiisch of nimmt
hebriiischen Unterricht, ist ein Waisenkind geworden. 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 den lommerd of achter de schuine deur te
moeten brengen 4 ) ; Harreb. I, 128 : Het gaat achter de schuine deur ; Krat. 139:
.

1) Zie ook Tijdschrift XVII, waar Dr. A. Kluyver er op wijst, dat in het Italiaansch
de woorden voor kalebas ook op het hoofd worden toegepast. Zoo bet. zucca een kalebas;
zucca pelata, een kaalkop, en zuccata een stomp met het hoofd. Zouden we ook mogen
denken aan den markies de Carabas uit Perrault's sprookje van de gelaarsde kat? Het
Sp. calabaza luidt in het Catalaansch carabassa; in 't Sic. caravazza.
2) Ter Gouw, De Volksvermaken, 649; Harreb. I, 355; Ndl. Wdb. VII, 207-208.
3) Molema. 538 a: Omdat het geld aldaar in een langen koperen lepel wordt geteld
en overgereikt; fri. Jan Snotleppel.
4) Vercoullie , Beknopt Eigm. Wdb. zegt i. v. Janoom : een oude oom, die geen
kinders heeft of nog jonggezel is, is de geldschieter zijner neven.
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Mijn oorbellen die nog achter de schuine deur staan ; 0. K. 163 : M'n fijne lakensche
jas en Sara's halsketting naar oome Jan — ze staan nög achter z'n schuine deur ;
Zondagsbl. van Het Volk, 1905, p. 118: Soms werd vader's trouwpak Dinsdag
wel 'r eens stilletjes achter „de schuine deur" gezet. S. M. 42: Ik heb zoo zoetjes
an al heel wat van haar spulletjes naar oome Jan achter de schuine deur gebracht ;
bl. 98 : We hebben onze horloges zoo lang achter de schuine deur gezet.

1020. Jan Rap en zijn maat.
In de 17de eeuw verstond men onder Jan Rap het mindere scheepsvolk,
janmaat 1), ook in 't algemeen gespuis, kanalje, rapalje, Jak en fooi, Jut en
Jul, Jan en Jut 2), dat in dien tijd ook Jan Rap en zijn maat genoemd werd.
Vgl. Com. Vet. 55: Ende ten waere dat, de Stuyrluy en souden Jan Rap soo
mal niet broen met al heur wijse vragen, alsse nu wel doen. In den zin van gespuis
vindt men Jan Rap bij Bredero II, 124; Coster, 525; Vondel III, 85 ; (Het) Jan
Rap en zijn maat wordt aangetroffen bij Erasmus, Colloquia, 51 ; Bredero II,
55 ; Halma, 530 : Jan Rap en zyn maat, 't grauw, 't gespuis ; Sewel, 663: Jan
Rap en zyn maat, 't slegtste volk ; enz. Daarnaast Jan Rappich met synen maet
(bij Ogier, 128) en Jan Raps maet (Coster, 499). Zie verder Ndl. Wdb. VII, 211.
Wat rap in deze uitdr. beteekent is onzeker. Men zon aan het bijv. nw. rap =
vlug kunnen denken, met het oog op de bet. matroos, doch gewoonlijk komt Jan
Rap voor in den zin van gespuis, rapaille, weshalve ik liever denk aan rap =
schurft ; vgl. Kil. rappe, scabies, rappich, scabiosus ; Plaiz. Kyv. 136 : rappigh
en slecht volkje ; Antw. Idiot. 1015: rap, puist ; rap en rui(g), schurftig volk
(zie rut zijn). In het Mnl. Wdb. VI, 1042 wordt verband gezocht met het w*.
rapen, en rap verklaard als samenraapsel, afval. Franck-v. Wijk, 535 meent
dat Jan Rap deels onder invloed van 't bnw. rap (vlug) deels van rapalje zal
zijn opgekomen.

1021. Jan Salie.
Onder een Jan Salie verstaat men een drogen, vervelenden, zoeten vent ;
een sukkel, iemand zonder energie. In 't algemeen „iemand, die alle energie
en lust mist om iets goeds tot stand te brengen of iets kwaads te keeren. De naam
is ontleend aan den flauwzoeten smaak van saliemelk"; Woordenschat, 507 en
Zwolsche Herdr. no. 14-15, bl. 113. Reeds in de 17de eeuw was de naam Jan
Salie voor een sukkel bekend, blijkens een klucht van dien naam door W. D.
Hooft in 1622 uitgegeven 3); Ndl. Wdb. VII, 213-214. Zie no. 1014.

1022. Jan de Wasscher,
d.i. een sukkel, wiens vrouw Griet „de broek aan heeft" (no. 359) en die thuis
al het vrouwenwerk moet verrichten; vooral bekend door de 18de-eeuwsche
1)

2)

Maal beteekent hier matroos.

Ndl. Wdh. VII, 149.

3) W. D. Hooft's, Jan Salg, Ghespeelt op d'oude Kamer, In Liefde' Bloyende,
Tot Amstelredam, den 13 November 1622 . . . t' Amstelredam voor Cornelis Willemsz.
Blau-laken, Boeckverkooper wonende in Sint-Jansstraet, int vergulden, A. B. C.
Anno 1622.
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kinderprent, voorstellende het verkeerde huishouden. Vgl. Winschooten, 352:
Van wassen komt een waster, en soo het een man is, een wasser, waarvan bij veragting , Jan de Wasser ; Sewel , 939 : Jan de Wasscher, a Nickampoop , a
cot, a cotquean; Halma, 767, die den naam verklaart door Jean qui fait tout,
Jean de Nivelle, Jocrisse; Tuinman I, 134; C. Wildsch. I, 60; III, 23; Harreb.
I, 354; 0. K. 108; Noord en Zuid III, 346, en Volkskunde XXII, 107; XXIII,
31, waar een kinderprent van Jan de Wasscher is gereproduceerd. Een variant
van dezen Jan is Lammen Goedzak (zie Volkskunde XXII, 107); vgl. eng. Tom
Long ; hd. Windelwiischer.

1023. Jan(tje) van Leiden,
voorkomende in de uitdr. zich met een Jantje van Leiden van iets afmaken, d.i.
zich met een „mooi praatje" van iets afmaken. Jan van Leiden of Jan
Beukelszoon, het hoofd der Wederdoopers, stond in de 17de. eeuw bekend als
een man „die door syne bedriechlicke scherpsinnicheydt ende cloeckheydt 1 )
de menschen wist te bedriegen. Een geschiedschrijver uit dien tijd, Lamb.
Hortensius, noemt hem „ingenium subdolum, ad simulandum et dissimulandum
quodlibet promptum" en spreekt van zijn „loós versiersel" (verdichtselen),
zijn „schalck en gheveynst" gemoed en zijn „vleyende redenen". 2 ) JElij stond
dus bekend als een mooiprater. Vooral de „looze versierselen" zullen aanleiding
gegeven hebben tot de in de 17de eeuw gebruikelijke zegswijze het afleggen met
Jan van Leyen, d.i. iemand met een mooi praatje afschepen, zich met een mooi
praatje van iets afmaken, dat we lezen bij Coster 510, vs. 428 ; Lichte Wigger
19 v; Pamfl. Muller 662 (anno 1608), 3 r; V. Janus, 330: Als het daarop aankomt, dan legt hij het met Jan van Leyen af. Hieruit heeft zich de tegenwoordige
beteekenis van „ontwijkende praatjes" ontwikkeld, die reeds in de 18de eeuw
bij Tuinman I, 232 op den voorgrond treedt : zo maakt men een aflegger met Jan
van Leiden, dat zegt men boertende \wanneer men iets niet uitleggen wil. 3 )
Naast deze zegswijze is ook bekend afloopen met een Jantje van Leiden,

d.i. met iets onbeteekenends afloopen, op niets uitloopen, bij Harreb. I, 356
nog : Hij laat het met Jantje van Leiden afloopen; daarna kreeg „een Jantje van
Leiden" de beteekenis van een ontwijkend antwoord, een onbeduidend praatje,
o.a. Het Volk, 4 Nov. 1913, p. 6, k. 4: De burgemeester maakte er zich in zijn
antwoord vrijwel met een Jantje van Leiden af; De Arbeid, 15 Nov. 1913, p.1,
k. 1: Hij maakte zich er af met een Jantje van Leiden.

1024. Een jas,
d.w.z, eene teleurstelling, een strop , misrekening ; zie Woordenschat, 510 : iemand
een jas geven of een jas krijgen, teleurstellen of teleurgesteld worden ; Kaster
Orlers, Beschregving der stad Leiden, bl. 318.
2) Hortensius, Boek v. d. Oproeren der Wederdooperen, anno 1660, bl. 46, 50,
100. Deze bronnen heb ik te danken aan een vriendelijke mededeeling van Prof.
P. J. Blok.
3) Voor afleggen in dezen zin zie Ndl. Wdb. I, 1137 en Sewel, 32: Hy meende
het met gekscheeren af te leggen: he intended to come it off with a droll; Halma,
252: Iets met een kakkerlakje afleggen, se tirer doucement d'affaire par une
échappatoire, par une excuse frivole; vgl. Ndl. Wdb. VII, 908.
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Hencke, 27 : een jas krijgen, slecht wegkomen, in 't ootje genomen worden;
iemand een jas geven, hem voor 't lapje houden of hem erin laten vliegen, syn.
iemand een vrijzetter geven; vgl. verder Jord. 228: Kris het 'n jes! Het Volk, 20
Dec. 1913, p. 1, k. 4 : De heer Duymaer vroeg stemming over den post, doch bleef
met vier geestverwanten alleen staan. Hij kreeg een jas! 3 Febr. 1913, 2 blad:
Als Ter Laan mocht rekenen op mijn steun in zake de vereenvoudiging der spelling,
heeft hij een jas; 29 Mei 1913, 2 bl. k. 4: Hartelijk werd er gelachen om de enorme
jas die de diender gehaald had; Nkr. VII, 26 Juli, p. 5: Die verkiezing is me
ook een jas voor burgemeester Elias. Syn. is een bijt hebben; zie Kiister Henke,
12: bijt, teleurstelling ; Ghetto2, 18: Die bochel dacht dat ie een fooi zou krijge,
maar ie had een bijt" (zie ook bl. 40). Teirlinck, Wdb. v. h. Bargoensch, bl.
28 vermeldt jas in de beteekenis geeseling, en wijst op de Vlaamsche uitdr. ze
hebben hem daar een kazakke gepast, d .w .z . berispt , bekeven , syn . van iemand
een kleeken passen, iemand onder handen nemen; iemand in de kleeren steken,
hem bedriegen, beetnemen; iemand palullen (eig. in de kleeren stukken; daarna
beetnemen, foppen 1); iemand in 't pak steken, hem beetnemen; fr. une culotte,
ongeluk vooral in 't dominospel; empoigner une culotte, pech hebben. Het is
mogelijk dat dezelfde overdracht moet worden aangenomen bij iemand een jas
geven, waaraan het znw. jas dan de beteekenis strop, kan hebben ontleend. Ook
is mogelijk verband te zoeken met den term jas uit het kaartspel. Vgl. jassen,
slaan, er op slaan, en iemand aftroeven, troef geven.

1025. Jeremiade.
Deze benaming voor een dikwijls overbodige, telkens herhaalde, vervelende
klacht is een zinspeling op den naam van het bijbelboek de Claeg-Liederen Jeremia,
waarin de profeet weeklaagt over het lot van Jeruzalem en de ellende zijner
landgenooten ; zie Zeeman, 296; Harreb • I, 357 : Hij zingt de Klaagliederen van
eferemias en vgl. fr. une Jérémiade ; hd. eine Jeremiade anstimmen ; eng. a jeremiad.
Hiernaast een werkw. jeremiassen of gewoner jeremieeren, jammeren, weeklagen,
lamenteeren (fr. lamenter), en een znw. gejeremieer.

1026. Job.
In verschillende uitdrukkingen komt de naam van dezen oudtestamentischen
persoon voor. Vgl. zoo arm als J31, , een Jobsbode, een brenger van slechte tijding,
een Jobstijding (hd. Hiobspost, Hiobsbote ; eng. Job's news, Job's post); een Jobsgeduld (fr. la patience de Job ; hd. Hiobsgeduld ; eng. the patience of Job), welke
alle herinneren aan de geschiedenis van Job, zooals die in den Bijbel is medegedeeld.

1027. Aan de Joden overgeleverd,
d.i. in kwade handen gevállen. Volgens Laurillard en Zeeman is de zegswijze
ontleend aan den Bijbel (vgl. Matth. XXVII: 26 en Joh. XVIII: 36). Zij komt
voor bij Sartorius, I, 6, 1 : Asinus inter simias, hy is den Joden gelevert ; II, 10,
50: Objicere canibus agnos, den Joden leveren, qui pacatum et litium imperitum,
1) Ndl. Wdb.

xii, 254.
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calumniatoribus et exercitatis exponeret. Tuinman I, 10 : Hy is den Joden overgelevert, dat wil zeggen, „aen de onbarmhertige mishandelaars, hoedaanige

de Joden zyn : gelijk zy ook betoonden aan onzen Zaligmaker"; Harrebomée
I, 365. Waarschijnlijk is de uitdr. niet aan den Bijbel ontleend, maar moet worden
gedacht aan de slimheid en arglistigheid, die men in de Joden onderstelt ; vgl.
de varr. Aan de heidenen of de Turken overgeleverd ; zie no. 881 en vgl. Ndl. Wdb.
VII, 417.

1028. 't Is hier een Jodenkerk.
Dit zegt men wanneer ergens allen door elkaar schreeuwen, te gelijk spreken;
ook in Twente : 't geet er toe as in 'n Oddenkerk ; oostfri.: 't geit der her as in 'n
J6denkark ; fri. it liket hjir wol en joadske tjerke. In de joodsche kerken worden
vele gebeden door de gemeente min of meer luid en op eigenaardigen toon 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
ontsta a t, dat den niet-jood als een verward gebrabbel in de ooren klinkt. Zie
M . de Br. 48: 't Is of je in een jodenkerk komt, met jullie gekwek; en vgl. een
Poolsche landdag, - rijksdag, waar het volgens de historie ook zeer rumoerig
en verward toeging ; hd. ein Urm wie in der Judenschule, fr. c'est un vrai sabbat ;
eng. it is a Polish diet.

1029. John Bull.
Deze bijnaam voor de Engelschen, of voor een Engelschman „voorgesteld
als een flinke, stevige, welgedane breedgeschouderde vent", 1 ) is volgens Mich-

mann, bl. 306 het eerst gebruikt door John Arbuthnot (1675 - 1735) in zijne
politieke satyre History of John Bull (1712). Een hoforganist John Bull componeerde het cngelsche volkslied ,,Gud save the king" (1605); wellicht heeft

Arbuthnot hierin aanleiding gevonden om dezen naam aan het geheele volk
te geven. In Duitschland is de benaming vooral algemeen geworden door Karl
Blum's vertaling (1825) van George Colman's tooneelstuk, getiteld John Bull
(1805). Vgl. Broeder Jonathan voor de Amerikanen, een naam dien George
Washington in 1775 gebruikte voor zijn vriend Jonathan Trumbull, gouverneur
van Connecticut en dien hij kan ontleend hebben aan 1 Maccab. 10 , 18 ; 11, 30
of aan 2 Sam. 1, 26 2 ).

1030. Het lot valt (altijd) op Jonas,
d.w.z. het ongeluk treft altijd dezelfde personen ; hij zit in 't hoekje waar de slagen
of de klappen vallen (no. 911), staat aan allerlei leed bloot. De uitdrukking
is ontleend aan den Bijbel, nl. Jona I, vs. 7, waar verteld wordt dat een hevige
storm het schip, waarop Jonas de zoon van Amitthai gevlucht was voor Jahwe,
overviel en dreigde stuk te slaan. In den nood besloten de schepelingen het lot
te werpen, om te weten door wiens schuld hun dit ongeluk trof. Zij wierpen dan
het lot en het viel op Jona. Tegenwoordig wordt niet zoozeer aan een schuldige,
als wel aan een ongelukkige gedacht, die zijn noodlot niet kan ontgaan. Zie
Harreb. I, 363; Zeeman, 307; Ppl. 185; De Cockl, 114; Antw. Idiot. 603: Het
1)
2)

Woordenschat, 106 en 522.
Btichmann, 19 ; 485 ; Reinius, 52 ; 22.
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lot valt altijd op Jonas; Teirl. 327 : 't Lot valt altijd op Dzonas, eens ongelukkig,
altijd ongelukkig; Waasch Idiot. 314 ; vgl. ook Schuermans, 210: 't Is ne Jonas,
't is een ongelukkige 1).

1031. Jongens van Jan de Witt,
d.w.z. ferme, flinke jongens. Met C. Busken Huet, Het Land v. Rembrand 112,
251 te denken aan den raadpensionaris, is niet aan te bevelen, daar de uitdrukking in stukken uit vroeger tijd niet wordt aangetroffen en Jan de Witt bovendien
bij het volk volstrekt niet populair, maar eerder zelfs gehaat was. Het is daarom
zeer waarschijnlijk, dat we met Dr. R. A. Kollewijn 2) moeten denken aan een
anderen persoon, een krijgsman, nl. Johan de Werd, die van gemeen soldaat
tot veldmaarschalk opklom (1634) en in den dertigjarigen oorlog een der stoutste
ruitergeneraals is geweest. Zijne bekendheid blijkt o.a. op een plaats uit de
Abenteuerliche Simplicissimus van Grimmelshausen (1669): Also brachte ich
meine Beute und Gefangene den andern Morgen glcklich in Soest, und bekam
mehr Ehre und Ruhm von dieser Partey, als zuvor nimmer, jeder sagte : Disz
gibt wieder einen jungen Joh. de Werd! Welches mich trefflich kiitzelte. Grooter
nog wordt die waarschijnlijkheid door de mededeeling, dat in een fransch volksliéd , deze krijgsheld onder den naam van Jean de Wet, tengevolge van zijn strooptocht in 1636, nog lang als schrik voor de kinderen voortleefde 3 ) . Dat hij ook
in ons land als zoodanig bekend geweest is blijkt uit 't Daghet XI, 61, waar wordt
medegedeeld, dat men te St.-Huibrechts Lille tegen de kinderen zegt: braaf
zijn want Jan van Weert is daar. Vgl. fr. c'est du bon temps de Jean de Ven; je
m'en soucie comme de Jean de Vert.

1032. Dat mag Joost weten,
d .w .z. dat mag de drommel, de duivel weten; joost haalje, de duivel haalje.
Volgens Veth, Uit Oost en West, 202 vlgg. is Joost de verdietsching van het
Chineesche Tshoe tszé, Japansch Dsoe si, ook Djoe si gespeld, eigenlijk een
kistje waarin een houten beeldje:-van Boeddha geplaatst is, vervolgens een voorwerp van vereering ; inzonderheid de duivel, die door de Chineezen vereerd wordt.
Vgl. Langendijk II, 184: Hij dacht dat 'k Joosje was, de heilig der Chineezen.
Vgl. ook ons joosje's thee, fijne Chineesche thee. Op Zuid-Beveland kent men
zwart als oosje, de duivel (Taal- en Ltb. IV, 332). In Flakkee noemt men paddestoelen, die elders duivelsbrood heeten, joosjebrood (vgl. Noord en Zuid XXVI,
397). Anderen zien met meer waarschijnlijkheid in Joost niets anders dan een
gemeenzámen naam, waarmee de duivel hier werd genoemd, gelijk elders Hein
(Heintje Pik) ; Piet ( Zwarte Piet) ; Hans, enz. 4) De naam Joost wordt aangetroffen in W. Leevend 1, 4: Joost speelt er mee; Brieven v. B. Wolf, 145: Of
wy alle melancolique gedagten naar Joost zouden jaagen (een harer Frasen:
dat is naar Joost); bl. 301: Juist of joost het tegenhiel, er kwam altoos een spaak
in 't wiel. Vgl. W. Leevend II, 73: Naar Seist.... waar of dat nu leit weet Joost.
-

-

-

1 ) Ook gebezigd voor iemand, die slecht weer treft, als hij op reis is (Harreb.
I, 363; Laurillard, 44; Zeeman, 307). In dezen zin ook bij Winschooten, 171: een
regte Jonas.
2) Taal en Letteren XII, 26; XIII, 368.
3) Zeilschrift des Vereins fUr Volkskunde XIII, 223.
4) Zie J. W. Muller in het Album-Kern, bl. 262.
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Ook in het fri. kent men Joast en syn maten ; dat mei Joast witte . Zie verder Harreb.
I, 366 ; III, CXXIII ; Nest, 105 : Hoe zij er aan kwam, mocht Joost weten; Het
Volk, 12 Juni 1913, p. 1: Er wordt in district.III, met welk nut mag Joost weten,
een geweldige klerikale aktie gevoerd. 1 ) Volgens het Ndl. Wdb. VII, 435 moeten
we in Joost een, onder invloed van den mansnaam Joost, javaansch woord dejos
(door de Hollanders gehoord als loos) zien, dat zelf aan 't portug. Deos, God,
ontleend is. In Jord. II, 310: Mag Joos van Vondel vete!.... schaterde mooi
Netje.

1033. De ware (of rechte) Jozef,
d.w.z. 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
(eng. Miss Right) wel volgen, d.i. als de man harer keuze komt, zal het meisje
wel het jawoord schenken. Vgl. C. Wildsch. III, 80: Het schijnt dat de rechte
Joseph nog niet gekomen is, anders zou Maria wel gevolgd zijn. In het nd. wenn
de reite Maria kiimmt, mot de Josef Wen ; wenn der rechte Joseph kommt sagt Maria
Ja (Wander II, 1026), ontleend aan de verbintenis van Jezus' ouders (Zeeman,
311; 520); vgl. het fri. de rjuchte Jozef. In denzelfden zin, volgens Harrebomée
I, LVIII : Als de rechte Adam komt, gaat Eva mee. In de 16de eeuw : t Is noch
de rechte Peter niet, het is nog niet het ware, er ontbreekt iets aan (Ndl. Wdb
XII, 1405). Woeste, 114 a citeert : dat is de rechte Jacob, dat overeenkomt met
het hd. das ist der wahre Jacob (vgl. Reinius, 30). In het eng. spreekt men van
the real Simon pure of van Mr. Right 2 ) ; the right Benedick ; in Zuid-Nederland
van Jan van Pas (Volkskunde XVI, 63), of Hein van Pas (De Cock 2 , 141). Aan
.

een anderen Jozef moet worden gedacht in de zegsw. een kuische Jozef (hd.

keusch wie Joseph), voor een kuischen jongeling (vgl. Gen. XXX1X , 7-12).

1034. Een Judas,
d.i. een verrader, een valschaard , een huichelaar (sedert de 16de eeuw ; Ogier,
252); ook . als algemeen scheldwoord gebruikt, ellendeling, plager, terger ; eig.

de discipel van Jezus, die hem verraderlijk aan de Joden overleverde; zie Matth.
XXVI, 14-15 en vgl. Ndl. Wdb. VII, 473. Vandaar ook een Judastronie, een
Judaskus (bij Servilius, 12* ; De Brune, 21; Ndl. Wdb . VII, 476); een Judaskneep . (bij Witsen, 168), een Judaslach, enz. Evenzoo in vele andere talen; zie
Wander II, 1030-1031. Als algemeen scheldwoord vindt men het in Kalv.. I,
73 : Deze belagers, deze afgunstigen, deze judassen ; Sjof. 217 : Zoo'n inhalige
Judas ; Falkl. IV , 225 : Judas , keukenhen , vrouwenbeul ; Falkl. VI , 36 : Zoo 'n
adder, zoo'n aterling 3 ), zoo'n judas; Boefje, 114: Vuile Judas!; bl. 55: Die
judasse van connucteurs ; Teirl. 327 ; Claes, 100 ; Antw Idiot . 604 ; 2235 : judas ,
1)

Bij Jan v. Hout komt St. Joost voor als een gefingeerde heilige der armen

(Tijdschr. XXIII, 219).

2) Sartorius I, 1, 45 : Nihil ad Parmenonis suem. 't Is noch de rechte Peter niet.
„De aemulatione dictum, quae longo intervallo abest ab eo, quod imitaretur. Nostrates
de verna temperie paroemiam sumpserunt, qui fere ad Divi Petri Cathedram incidit."
3) Eig. jonge hond van het eerste nest; dier, waarvan men vreest dat de beet
giftig is ; daarna onverlaat, gemeene kerel; Ndl. Wdb. II, 738.
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verklikker. Hiernaast een wkw. judassen, plagen, sarren ; syn. van jonassen
(vgl. Onze Volkstaal II, 337 ; Noord en Zuid V, 344); Nkr. II, 29 Maart, p. 2:
Zij zit haar meesteres alsmaar te treiteren en te judassen; II, 28 Juni p. 3; Boefje,
112 : Z66, ben 'k nog maar 'n paar dage hier ? — nou dan kan 'k je net nog lekker
judasse ; evenzoo bl. 143; 192; Ndl. Wdb. VII, 477; Molema, 187; Ganderheyden, 27 (gejudas) ; Antw. Idiot. 605 (ook aldaar judasserij ; fr. judasserie); 2235:
judassen, verklikken; eig. handelen als Judas ; Claes, 100 ; Schuermans, Bijv.
141 (judasserij) ; Teirl. 328. Hiernaast een ww. bejudassen, verraderlijk aanvallen ; Nkr. IX, 10 Juli p. 2 : Verraders die hun kameraden van achteren met
stinkgassen bejudassen.

1035. Onder het juk doorgaan.
Deze uitdrukking is ontleend aan de Romeinen, die als bewijs van diepe
vernedering een overwonnen leger lieten doorgaan onder een lage poort, gevormd
door twee rechtstandig in den grond gestoken speren, die door een derde verbonden waren (denk aan den slag bij Caudium); vgl. lat. mittere sub jugum;
sub jugo mittere of emittere; fr. faire passer 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 afrukken, 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 den Bijbel 1); vgl. Mnl. Wdb. III, 1054; Harreb. I, 368; Ndl.
Wdb. VII, 528 vlg.; hd. das Joch abschiitteln; einen unters Joch bringen; einem
ein Joch auflegen; fr. imposer un jong â qqn; secouer le jong ; eng. to shake off the
yoke; to bring a p. under the joke; to impose a yoke on a p.

1036 . Op St . Jut(te)mis (als de kalveren op het ijs dansen),
-

d.w.z. nooit (zie o.a. de Kron. van Roerm. bl. 161 (a°. 15772); Pasquilm. bl.
14 ; Tuinman I , 22), tateldage, zooals men in West-Vlaanderen zegt 3 . St. Jutte
is een niet voorkomende, verzonnen heilige. Het laatste gedeelte der spreekwijze
is er komisch aan toegevoegd (vgl. nog Halma, 249: Dat zal te St.-Jutmis gebeuren) en wordt afzonderlijk aangetroffen bij Servilius, 206 (ook Mergh. 2), alwaar
het gelijk gesteld wordt aan als de catte ganzen eyer leggen en aan als daer twee
sondagen in een week comen (vgl. ook Goedthals, 116). De mogelijkheid is ondersteld, dat met St.-Jut(te)mis de gedenkdag der heilige Judith wordt bedoeld,
daar in de middeleeuwen Jutte de liefkoozende vorm was van Judith. Deze gedenkdag valt op 17 Augustus, zoodat het begrip nooit dan wordt uitgedrukt door
als de kalveren op het ijs dansen en dergelijke, dat zeker op dien datum niet kan
geschieden (zie het Mnl. Wdb. III, 1081 4). In de 17de eeuw (V. Moerk. 278)
1) Vgl. Gen. XXVII, 40; Jer. II, 20; Deut. XXVIII, 48; Jer. XXVIII, 14;
Sirach IA, 34 (26); Matth. XI, 29, 30; Bijb. 1Vdb. II, 290 b.
2) Aangehaald in Ndl. Wdb. VII, 581.
3) Taal en Letteren X, 336; Loquela, 477.
4) Nog andere verklaringen vindt men in Ter Gouw, Volksvermaken, 190 en Com.
Vet. 21. Vercoullie, 123 meent dat met St. Jut de pausin Johanna bedoeld wordt.
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en ook nu nog (Nkr.. I, 26 Mei, p. 2: 0, Heilige Juttemis, wat zal er nu gebeuren)
komt Sint Juttemis (Juttemus) voor, als uitroep van verbazing, maar ook als
schertsende benaming voor een dwazen, armen, berooiden vent, o.a. in den
Bloemhof, 2de druk, bl. 27, waar staat : „Sinte vrou lors (een slordig wijf 1 )
die was de bruyt, men sachse sint Jutmis trouwen", aan welke bet. eveneens
herinnert de uitdr. „het liedje van St.-Jutmus zingen", gezegd van iemand,
die in een onaangenamen toestand verkeert, er leelijk inzit (Rusting, 460 ; 482;
486). Daar in de 17de eeuw (en ook later) een jut een dwaas beteekent (bij Huygens VII, 318 heet eene vrouw malle Jut; in het mnd. bet. mal Jutte, albernes
frauenzimmer, en Woeste noemt Jutte, Jtgen, Judith ein verachtname eines
frauenzimmers, das sich durch kiirpergr&se, lebhaftigkeit auszeichnet) zal
men wel aan eene schertsende afleiding van dit woord moeten denken en in St.Jutte een der etymologische heiligen kunnen zien, wier aantal niet gering is. 2 )
Varianten van deze spreekwijze zijn bij ons : Als alle uwe vingeren even langh
zijn; als de keyser op den kordewagen compt (Smetius, 250) : als Paschen en
Pinksteren op één dag vallen; als Paschen op een maandag valt; met JodenHemelvaartsdag 3 ). In Zuid-Nederland : als Paschen op n'en Vrijdag komt;
in 't jaar één als de uilen preeken ; als witte-donderdag zwarte donderdag heeten
zal ; als de maan drij teuten heeft ; als 't geld regent en boonen waait ; als er twee
zondagen in de weke komen (Joos, 98); in 't jaar blok als de uilen kraaien en
de koeien met patijnen gaan (De Bo, 152); als Paschen op tuindag komt (De
Bo, 1195); als de klaveren uit het veld zijn (Rutten, 114); as Paschen in de
kriekeweek, in de goeiweek komt (Tuerlinckx, 495) ; Piele Paschen als de kalver
op het ijs dansen ('t Daghet XII, 142); in 't jaar pijpekop, het jaar tabak, het
jaar der kinderen (Ndl. Wdb. VII, 23). In het Nederduitsch : as Poaske en Pinkster
op ijn dag komen ; as Poaske op Soaterdag komt , en de kalver op 't ies dansen;
tin Oulen pingsten, wann de Bocke up dem Eise dansset ; I Ulenpinksten, wan
de krájjen op 'm uise danset ; as 't hoi bloit (Taalgids IV , 248) ; dat kmmt up
latje Nmmerdag, wenn de Kalver up 't Is danzet (Eckart, 281 ; Reuter, 80
en Ten Doornk. Koolm. II, 159 b); to Pingsten, wenn de Mcken pissen un de
Pieratz Regenwrmer) blaffen (Eckart , 406) ; wenn Pingsten up 'n Frêdag fallt
(Eckart, 406). In het Friesch : as der saun sneinen ien 'e wike komme (als er
zeven zondagen in een week komen) ; maar ook : op Sint-Jutmis of Sint-nindei,

as de keallen op 't iis dounsje ; yn 't jier fen trijebotsens do't de nochteren keallen
op 't iis dounsen of do't de kikkerts in de tsjerkerie bileinen. In het eng.: on
St.-Tib's eve ; when two Fridays come together ; at the Greek calends ; at latter
Lammas (andere bij A. Burvenich, Engl. Idioms and Colloquialisms, 33. In het
Fransch : aux calendes grecques (een vertaling van het Latijn : ad calendas Graecas,

1) Ndl. Wdb. VIII, 2942; VII, 582.
2) Zie Dr. BI. I, 9; Tijdschrift XVIII, 196 197; Taal en Letteren II, 173 vlgg.;
mnl. Sinte Allene en vooral A. de Cock, De Volksgeneeskunde in Vlaanderen, 39, 49,
78, 79, 170, 311 en vgl. nog Sinte Vreetop (in Harreb. II, LXXVIII; Prol. 55); St.
Brandarius (in Tijdschr. XXX, 70) ; Sinte-Patie (sympathie ; Volkskunde XXIV, 159);
Sint Luiaars, Sint Noywerc, Sint-Reinuit (Ndl. Wdb. III, 387); Sinte Koe (Harreb.
II, LXXVIII); Sint Juin (schijnheilige weet niet (Tuinman II, 78); Sint Jummer
immer (Ndl. Wdb. VII, 550); Sinte Pieterceli (Huygens, Trijntje Corn.), enz.
3) N. Taalgids XIV, 250.
-

-
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zooals keizer Augustus placht te zeggen); si le earême dure sept ans; cela arrivera
la semaine des trois jeudis, quarante jours après Jamais (zie Halma, die aldus
dat zal te St .-Jutmis gebeuren vertaalt); á la foire de saint Jamais ; quand les
poules pisseront ou auront des dents ; le trentesix dumois. In het Hoogduitsch
is de gewone uitdr. : zu Pfingsten auf dem Eise of am Nimmermehrstag (Tuinman I, 351 : te Sint Nimmermeer), wenn die Esel Lateinisch reden, waarnaast
vroeger nog vele andere zegswijzen bestonden; zie Borehardt no. 925; Wander
I, 905 en Suringar, Erasmus, IV .1)
1) Dr. H. H. Knippenberg wil aan St. Juttemis de beteekenis toekennen van
het narrenfeest, het carnevalsfeest en de uitdr. verklaren als : in den tijd dat de gekken
baas zijn, een zeer korten tijd, zoo goed als nooit of wel als ik eens zoo dwaas ben om
aan de vastenavond-vermaken deel te nemen: zie Bijblad (bl. 53-55) van het Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs, 10 Oct. 1913.

1037. Iemand (of iets) aan de kaak stellen,
d.w.z. iemands schande openlijk bekend maken, laten zien ; iemand of iets
openlijk aan de verachting van anderen overgeven, „aan de schandpaal
nagelen" 1 ). De kaak was vermoedelijk oorspr. een ton; later een houten of
steenen zuil, een schandpaal, een schandzuil, waarop misdadigers eenigen tijd
te pronk gesteld werden en overgegeven werden aan de algemeene bespotting,
en ook dikwijls aan den moedwil van het volk 2 ) ; in later tijd soms een houten
stelling, een schavot. In de middeleeuwen zeide men op die kaecke setten 3 ), staen ; doch ook aen die kaecke, dat thans de gewone uitdrukking is geworden,
was toen niet onbekend 4 ), waarbij men denke aan den misdadiger, die tegen
den schandpaal was gezet met een ijzeren halsband om en de handen geboeid;
soms werden ze met één oor aan de kaak gespijkerd en trokken dan zoo lang tot
ze los waren, om met anderhalf oor het hazenpad te kiezen ; vgl. Sewel, 371:
Op of aan de kaak zetten, to set in the pillory ; Tuinman I, 39: Die wierd
lelyk aan de kaak gezet ; Harrebomée I, 369 ; Ndl. Wdb. VII, 623. Ook in het
hd . zegt men : einen an , auf, in den (oder zum) Pranger stellen ; fr. mettre quelqu'un
au pilori; pilorier qqn; eng. to put a p. into the pillory ; to pillory a p.

1038. Hoe kaler (kaalder), hoe royaler (royaalder),
d.w.z. hoe minder geld men bezit, des te meer geeft men somtijds uit; toegepast
op menschen, die weinig bezitten en zich voornaam willen voordoen; dikwijls
ook in schertsenden zin gebruikt ; vgl. hoe kaler jonker hoe grooter pronker (o.a.
Antw. Idiot. 604); hd. je kahler Junker je iirger der Prunker. In de 18de eeuw
bekend, blijkens Tuinman I, 210; II, 54; Halma 259: Hoe kaalder, hoe
roijaalder, spreekw moins on a, plus on s'efforce de pardtre; Sewel, 371:Hoe
kaalder hoe roijaalder, poor and proud; Harrebomée I, 369; Ndl. Wdb.
VII, 638. Ook in het oostfri.: wo kaler, wo royaler.

1039. In (of om) de kaars vliegen,
d.w.z. „zich eindelijk aan rechtsvervolging blootstellen"; in het verderf loopen,
verloren geraken, in het Westvl. er aan vliegen ; eene uitdr. die ontleend is aan
1) Ndl. Wdb. XIV, 268.
2) Eene afbeelding vindt men in De Roever-Dozy : Het Leven onzer Voorouders
III, 111. Zie Frederiks, Het Oud-Nederlandsch Strafrecht, I, 405; Ndl. Wdb. VII, 620.
3) Bij Hooft ook op de kaek zeilen; vgl. het mnl. opt pellorijn setten naast int
pellorijn setten (eig. het hoofd in den halsring sluiten).
4) Mnl. Wdb. III, 1109-1110; Ter Gouw, Volksvermaken, 570-571. Deze uitdr.
op de kaak stellen „is ontstaan door eene verwisseling van de verhevenheid, waarop
de veroordeelde staat, met den paal (den staak) waaraan, den muur waartegen hij daarop,
met een halsring enz. gekluisterd, staat" (Ndl. Wdb. VIL, 621). Vgl. het oostmnl.
ter stupe (toffer slupe) naast op die stupen (zie Mnl. Wdb. VII, 2372).
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het voortdurend ronddraaien van een vlieg om een brandende kaars, aan wier
vlam zij eindelijk hare vleugels zengt of waarin zij verbrandt. Vgl. Hooft's Ged .
I, 240 en 242; Campen, 95: Een vlieghe die vlocht soe langhe om die keerse, datsie
daer ten lesten een mael in valt ; Stallaert II, 49: Men seyde als datter wel twe
dunst soldaten van den viant in de keerse vloghen (Piot, Chron . 803 (a. 1595).
Daer wiert noch zommich van tselve goet gherecouvreert by andre soldaten die
uut Dixmude quamen ; maer den meesten deel vlooch in de keersse, ende quam
luttel ten bate aen den proprietaris, Ibid. 665 (a. 1587); V. Moerk. 372: Ik
maakt reedelijk of anders zelje halve goet licht in de kaars vliegen (er aan gaan) ;
Vierl. 120; Pers, 790 b ; 844 b ; Spaan, 66; 194; Rusting, 564; Tuinman I, 319;
Harrebomée I, 370; Het Volk, 30 Jan. 1914,p. 8, k. 2; Antw. Idiot. 632: in de
keers vliegen ; fri. yn 'e kears fleane. Vandaar ook dat om de kaars vliegen (vroeger
ook hengelen) de overdrachtelijke bet. heeft aangenomen van: zich onvoorzichtig
aan gevaar blootstellen; vgl. Mergh. 11; Sartorius III, 10, 75: om die kaers
vliegen ; I, 10, 20: Hy hengelt om die kaers , in eo b dicebatur, qui sibi ipsis exitium
accersunt; Brederoo I, 73, 2024; Halma, 251: Hij vliegt al om de kaers,
hij zal haast gevangen en geknipt zijn ; Van Effen, Spect . VII , 94; Harreb. I, 370:
Hij vliegt al om de kaars , men zal hem welhaast betrappen; Ndl . Wdb . VII, 684.
Hiermede is ook te vergelijken het fri. hy fljucht er om hinne as in mich om 'e
lampe, hij vliegt er omheen (rondom zijn ongeluk, zijn ondergang) als de vlieg
om de lamp; der fleane in hopen onbitocht yn 'e lampe , er vliegen velen onbedacht
in de lamp (meest van onberaden huwelijken (W. Dijkstra, 363 b); fr. se bráler
a la chandelle. Vgl. Tegen de lamp loopen (of vliegen).

1040. Kaars schoon ,
in de uitdr. „niet kaarsschoon zijn", getikt zijn; ook, en vooral, aangeschoten,
dronken zijn; volgens Ndl. Wdb. VII, 700; eig. zoo helder dat, in een tegen
het kaarslicht gehouden glas, de wijn geen de minste troebelheid meer vertoont 1);
zie Harreb. I, 370: Hij is niet geheel kaarsschoon, hij is niet wel bij 't hoofd;
in den zin van dronken komt de uitdr. voor in Amst. 22; Slop, 154; S. M. 47:
Dadelijk krijgt ze opnieuw de overtuiging, dat hij niet kaarsschoon is, als zij
ziet, hoe hij met 't puntje van zijn tong herhaaldelijk langs zijn lippen strijkt
en hoe slaperig zijn oogen staan; V. Ginneken I, 513; kaarsschoon was ie nie,
alles behalve nuchter; Handelsblad 30 Juli 1917 (A), p. 7 , k. 2: In de Jodenbreestraat maakte een aantal militairen, niet precies kaarsschoon meer, het
den voorbijgangers voortdurend lastig. Syn. is brandschoon in Het Volk, 25 Febr.
1914, p. 6, k. 2: Zooals gezegd, 't is 12 á 1 uur als Kees niet erg brandschoon
z'n bestelling aan mij heeft opgegeven.

1041 . Iemand in de kaart zien (of kijken),
d.w.z. iemands geheime plannen doorgronden, te weten komen; iemand doorzien. De uitdr. is ontleend aan het kaartspel; ziet men zijne tegenpartij in de
kaart, dan weet men welke plannen hij kan hebben en hoe het spel staat ; vandaar

1) Niet te verwarren met schoon bij de kaars of kaarsschoon, van vrouwen, meisjes
gezegd, die bij avond mooi schijnen doch overdag het minder zijn. Vgl. Harreb. I, 370;
Draaijer, 19: keersenschoon, en C. Wildsch. III, 383: Ik beken, dat kaarsschoonheden
daarbij verliezen, en door jeugd en gezondheid lelijk gefopt worden.
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in overdrachtelijken zin iemands oogmerken doorgronden. Zie Vondel, Zee-magazijn, vs. 305 ; Pers, 631 a; 632 a; Smetius, 83 : malcanderen zijdel-oogs in de kaart
sien; Tuinman I, 164 en Halma, 250: Iemand in de kaart kijken, épier
quelqu'un, l'éclairer de près, l'observer ; Harreb. I, 371 ; Ndl. Wdb. VII, 705;
Teirl. II, 98; Nkr. VII, 13 Dec. p. 2; De Arbeid, 24 Sept. 1913, p. 2: Nkr. II,
29 Mrt. p. 2: In z'n oprechtheid laat hij zich leelijk in de socialistische kaart
kijken; Het Volk, 19 Maart 1914, p. 2, k. 1 : Een speler dien men in de kaart kijkt,
wordt altijd boos. Ook in het hd. is bekend einem in die Karten gucken (oder
sehen); oostfri. annern in de kárte kiken laten ; de. at se En i Kortene ; fr. voir
le dessous des cartes, les ressorts secrets, cachés, d'une affaire; fri. immer yn

'e kaert sjen, - yn 'e kaerten loere.
1042. (Met) open kaart spelen,
ook zijn kaarten bloot leggen, d.w.z. rond voor iets uitkomen, niets verzwijgen,
alles openhartig zeggen ; hd. mit Wenen Karten spielen. Ook deze uitdr. is aan
het kaartspel ontleend en wil eig. zeggen zijne kaarten bloot of open op tafel
leggen, zoodat de tegenpartij alles kan zien ; fri.: mei de eapene kaert spylje. In
Zuid-Nederland ook algemeen bekend met open kaart(en) spelen (Schuermans,
654; Joos, 105; Antw. Idiot. 1155; 2235); in het Fransch zegt men: jouer cartes
sur table; vgl. ook Waasch Idiot. 801 : kaart op tafel spelen, rechtuit spreken
of handelen; evenzoo bij Teirl. II, 98. Voor bewijsplaatsen uit deze eeuw zie
het Ndl. Wdb. VII, 705 ; XI, 519 ; B. B. 345 : Een goede man, met wien hij open
kaart zou spelen ; De Arbeid, 1 Oct. 1913, p . 2, k. 3 : Beschuldig nu niet van leugen
en laster, maar speel nu eens open kaart ; De Vrijheid, 18 Jan.: 1922, lste bl.
p. 1, k. 2: De Duitsche politiek is heel wat minder klaar en duidelijk. Men speelt
daar veel minder met zijn kaarten op tafel. Vgl. open spel spelen, hd . offenes

Spiel spielen.

1043. In iemands kaart spelen,
of iemand in de kaart spelen, d.w.z. iemand helpen, naar zijn wensch doen
(Schuerm. 654; Bijv. 142; Antw. Idiot. 1155; 2235; Rutten, 104 a; Teirl, II,
98 ; Joos, 122); eig. zoo spelen, dat een ander daardoor gemakkelijk kan winnen;
in zijne kleur spelen, waardoor hij de slagen kan maken. Vgl. De Arbeid, 17 Sept.
1913, p. 3, k. 2: Met een lapmiddel als door „Voorwaarts" hemelhoog wordt
aangeprezen, speelt men in de kaart van de patroons ; Weekblad v. h. Volk, 6
Januari 1914, p. 4, k. 1: Uit vrees echter de klerikalen in de kaart te spelen;
Het Volk, 8 April 1914, p. 6, k. 3: Door uw onzaakkundig optreden speelt gij
uwe tegenstanders in de kaart ; Handelsblad, 17 Mrt. 1914, p. 6,k. 2 (ochtendbl.);
Op zijn best zijn zij grootdoenige imperialisten, die in de kaart spelen van protectionisme en reactie. In de kaart van de tegenpartij spelen, de plannen van de
tegenpartij bevorderen. In het eng. to play info a person's hands ; hd. jem. in

die Minde spielen ; jem. die Karten in die Hand spielen.

1044. Alles op één kaart zetten.
Een zegswijze ontleend aan het hazardspel, die beteekent : al zijn geld zetten
op ééne kaart ; alles wagen, alles laten afhangen van ééne kaart , zijn geheele
vertrouwen stellen in het geluk , dat ééne bepaalde kaart moet aanbrengen;
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fig. zijn geluk van ééne bepaalde handeling afhankelijk stellen, al zijn geld in
één onderneming steken. Volgens Schrader, 452 ontleend aan zulk een hazardspel „wo die auf die Karte gesetzte Geldsumme verloren geht oder den gleichen
Betrag gewinnt". De Engelschen zeggen hiervoor to have all one's eggs in the
same basket; fr. mettre tous ses oeufs dans un méme panier ou mettre tout son rot
une méme broche: de Duitschers evenals wij alles auf eine Karte (ook auf einen
Wurf) setzen ; man musz nicht alles auf ein Schiff packen ; man soll nicht alle Kleider
an einen Nagel hiingen ; zie Harreb. I, 221 b; Ndl . Wdb . VII , 701 en vgl. De Brune,
335: Men moet niet te veel eieren onder ééne hen leggen ; zie ook Antw. Idiot. 400:
Leg er maar niet te veul eieren onder, betrouw er maar niet te veel op.

1045 . De kaart kennen.
In den regel „de kaart van het land kennen", d.w.z. op de hoogte van
de toestanden zijn. Een uitdr. die ontleend is aan de aardrijkskunde, blijkens
Sewel, 372: De ka art kennen, de Land- en Zee-kaarten weeten te gebruiken,
to understand maps, to be skillfull in the Geography and Hydrography ; de kaart
kennen (in de waereldsche zaaken bedreven zyn), to know the world. Bij Halma,
250: De kaart van 't hof kennen, in de hoofsehe zaaken bedreven zijn,
savoir, connoitre, ou entendre la carte de la cour; iii C. Wildsch. IV, 224: De oude
Dame kan u schoon de kaart van 't land geeven, alwaar gij u als Ds. vrouw
bevindt ; II, 245 : Nu ik de kaart van het land heb, zal ik wel in de haven stuuren ;
Harrebomée I, 371 : Iemand de kaart van het land geven; Het Volk, 6 April 1914,
p. 8, k. 2 : En die de kaart van Amsterdam kennen, weten dat er geen cent kontributie zal worden ingehaald ; De Arbeid, 10 Jan. 1914, p. 2, k. 4: Wie eenigszins
met de kaart van het land op de hoogte is, weet dat L. moeilijk gemist kan worden ;
Ndl. Wdb. VII, 711. Vgl. eng. to know how the land lies ; fr. savoir la carte
du pays.

1045a . Een doorgestoken kaart ; zie no . 465.
1046. Ergens kaas (of pap) van gegeten hebben,
d.w.z. ondervinding hebben van iets, tot de ingewijden behooren, in een bepaald
opzicht geen onwetende zijn, dikwijls in ongunstigen zin, evenals het gron. 'k
heb d'r kool (of kouk) van had, ik heb er de slechte gevolgen van ondervonden
(Molema, 218 b; 536 b), dat te vergelijken is met hij heeft er van gesmuld, dat
ironisch opgevat beteekent „dat hij eene ondervinding in zijn nadeel heeft opgedaan" (Harreb. III, 61 b). In het fr. zegt men in dezen zin savoir ce qu'en vaut
l'aune ; vgl. ook j'ai soupé de votre fiole, ik ken jou wel, jij behoeft me niets wijs
te maken. Zie Volkskunde XXII, 87; Harrebomée, I, 372: Hij heeft er geen
kaas van gegeten; Zondagsbl. van Het Volk, 1905, p. 92: Van stoeten opstellen
heeft men in Holland geen kaas gegeten; Landl. 67 : Die lieuwe te rake, daar
hebben nog alle stroopers geen kaas van gegeten P. K. 47 : Als ze zooveel talent
had als inbeelding, zou ze er wel komen, maar om een stuk te helpen dragen,
zie je! dáárvan heeft ze geen kaas gegeten; Nkr. VI, 8 Juni, p. 4: Zij grepen
het artikel tachtig, bekeken 't links en rechts aandachtig, maar hoe 't worden
moest, helaas! nee, dáárvan aten zij geen kaas ; Het Volk, 29 Jan. 1914, p. 1, k.
Helsdingen heeft van hooger onderwijs natuurlijk geen kaas gegeten; 25 April
:

408
1914, p. 6, k. 3: Buwalda is uiterst snel, maar van techniek en taktiek heeft
hij toch nog heel weinig kaas gegeten ; Nkr. IX. 19 Juni p. 7: Toen zijn we op
een avond in z'n kantoor ingebroken en hebben d'r wat meegenomen, god, zo'n
beetje, want de brandkast, daar hadden we geen kaas van gegeten ; Het Volk,
15 Nov., 1915, p. 5 k. 4: Daar hebben u en ik geen kaas van gegeten; 3 Maart
1915, p. 5, k. 4: Gij at van politiek geen kaas, dat kon u weinig schelen; 25 Juni
1914, p. 2, k. 1 : De kwestie was zoo nesterig en ingewikkeld, dat menig Kamerlid
er absoluut geen kaas van gegeten had en zich toen maar hield aan den Minister;
De Voorhoede, 9 Mei 1914, p. 1, k. 4 : De kranten hier schrijven er zeer geleerd over,
maar de ware kaas hebben we er toch nog niet van gegeten; Nkr. II, 2 Febr.,
p. 2; 19 Juli p. 3; Ndl. Wdb. VII, 731. Syn. was Pak en mantel van iets hebben
(zie Ndl. Wdb. XII, 165); Hij heeft er geen pap van gegeten (Harrebomée II, 171
a); zie Het Volk, 16 Sept. 1913, p. 5 k. 1:
Enfin, de kiezers vonden dat
Gij nog geen pap gegeten had
Van goeie wetten makerij;
Uw klubje viel, en gij er bij.

1047. Zich de kaas niet van het brood laten eten,
d.w.z. zich goed kunnen verdedigen, geen stumperd zijn, haar op de tanden
nemen, zich het gras niet van onder' de voeten laten maaien ; zijn pottagie niet
laten nemen, zooals vroeger ook gezegd werd 1 ). Eig. luidt de uitdr. hi en sal
hem sinen kase ende broot niet laten nemen, zooals bij Servilius, 191 * staat
en ook bij Winschooten, 242; Sart. III, 8, 96; Tuinman I, 54; Willem
Leevend VIII, 233 ; Langendijk, Don Quichot, 34 ; Esopet, De ontdekte
eenhoorn, 3 en Ndl. Wdb. III, 1542 te vinden is. Bij De Brune, 76 is sprake van
kaas of brood, en in het ofr. kende men laisser manger son pain in den zin van
se laisser maltraiter 2 ). Zie ook Heinsius' Vermakelyken Avanturier I, 159: Wel
wetende, dat Belindor geen vogel was, die sig syn kaas en brood (gelyk men
segt) wanneer hy honger had, nemen liet. In het Mergh, 2de deel, 25, vinden
we : hy sal hem zyn kasenbroot niet lae(ten ?) nemen, waar kasenbroot de copulatieve verbinding is van kaas en brood, dat herinnert aan het mnl. casenbroot en
den geslachtsnaam De Casembroot ; evenzoo nog bij Potgieter, 1, 4: (Onze voorouders) lieten zich hunne kaas en brood door die groote Heeren niet ontnemen.
De zegswijze in den tegenwoordigen vorm vindt men bij Harreb. I, 97: Ik moet
zien dat men mij de kaas niet van het brood afhale ; Amst. 72: Jij laat de kaas
ook niet van je brood eten; Jord. 263: Je kon hem de kemijne ook niet van z'n
keggie afsnoepen; Nw. Amsterdammer, 17 April 1915, p. 3, k. 3: De tijden zijn
voorbij, dat we ons de kaas van het brood lieten eten; Handelsblad, 30 Mei 1915
(ochtendbl.), p. 6, k. 5: Ze laten voortaan om den dood de kaas niet eten van
hun brood; Nw. School, III, 193: Nou moesten ze bij hem aankomen met hartvoor-je leerlingen en met collegialiteit met je kaas-niet-van-je-brood-lateneten. In Zuid-Nederland is de uitdr. ook bekend ; zie Schuermans, 213 a; Tuerlinckx, 298: hij zal de kaas niet van zijn brood laten halen, waarvoor ook gezegd
wordt : hij zal het vleesch van zijn brood niet laten halen (Schuermans, Bijv. 376
1)

2)

Ndl. Wdb. IX, 171.

Le Roux de Lincy II, 210.
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b ; Rutten, 261 en Antw. Idiot. 304; 633); zijnen kaas laten pikken ('t Daghet
XII, 159) naast zij laat het spek niet van haar bord halen; z'n laat 't vleesch van
heur talloor nie langen (zie De Cock', 169); zijn beetje niet laten pakken (Waasch
Idiot, 782), waarvoor men volgens Eckart, 492 in Pommeren zegt: he lett sik
nicht dat Spek tit 'n K61 tén (ziehen). De Duitschers zeggen : sich (nicht) die Butter
vom Brot nehmen lassen; in het Fransch is bekend: 6ter á qqn son beurre; in het
Friesch: hy lit him de tsiis net Jen 't brea ite of hi lit him de saker net fen
de rys ite.

1048. De kaas snijden,
d.w.z. royaal doen, geuren, pronken, naast 'm snijden, er netjes uitzien. Zie
Harreb. 1, 372; Onze Volkstaal II, 120; Volkskunde XXII, 87; Woordenschat,
536 : kaassnijer (mil.), een klein burgerlijke dandy ; Antw. Idiot. 634 : kaassnij(d)er
stoffer, pocher, windmaker; Schoolm. 240:
Ja, trotsche mensch 1), dit moet gij weten,
Gij, die de kaas snijdt op uw paard,
Gij kunt geen klein Edammertje eten
Of t' is u door de koe gebaard.
Vermoedelijk wil de uitdrukking zeggen: hij snijdt de kaas dik, met hompen 2); daarna hij schept op (zie aldaar), doet zich mooi voor, is een branie.
Zie Ndl. Wdb. VII, 733.

1049. Kaas hebben aan iemand,
d .w .z . maling hebben aan iemand, er lak aan hebben, er niet om geven. Kaas

is iets overbodigs op geboterd brood? Vgl. Ndl . Wdb . VII, 733; Nkr.. IX , 11 Sept.
p. 7: Me kinderen hebben ook kaas an me
nou ze getrouwd zijn hebben
ze mijn nie meer nodig.

1049a. Die kaatst moet den bal verwachten; zie no . 147.
1050. Kabaal maken (- schoppen, - slaan).
Onder kabaal, fr. cabale, hebreeuwsch kabbtilah (overlevering), verstaat
men in de eerste plaats de bijbeluitlegging en de godsdienstige symboliek, alleen
den priesters bekend; vandaar: geheime wetenschap; vervolgens heimelijke
verstandhouding, samenspanning, samenzwering, oproer, leven, drukte. Vgl.
het 17de-eeuwsche monopolie, dat ook de beteekenissen samenspanning en drukte,
rumoer in zich vereenigt. 3) In de 18de eeuw komt bij de dames Wolff en Deken
ook voor baal maken of schoppen, waar we evenwel met het op zijn Fransch uitgesproken znw. bal te doen hebben. 4)
1) Een kaaskooper te paard.
2) Vgl. de uitdr. hij snijdt de kaas Met hompen, hij is een baas, een piet, een
heel heér; Het Volk, 25 Nov. 1915, p. 1, k. 1: Ja, — de -sociaal-democratische theorie
is wèl verderfelijk gebleken voor de arbeidersklasse sinds Amsterdam twee rooie wethouders heeft! Want als deze twee „volksverrajers" er niet waren, zouden de „arrebeiers" in Amsterdam allang de kaas met hompen gesneden hebben.
3) Zie over eene andere afleiding van kabaal, rumoer, Tijdschrift IX, 299 en Ndl.
Wdb. III, 1947.
4) Ndl. Wdb. II, 904.
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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1051. Hij is kachel,
ook hij is kachelig, hij is dronken; hij is half kachel, (wat) aangeschoten. Zie
Kiister Henke, 29: kachel, stomdronken; bl. 68: Het was een toffe gooser (een
flinke kerel) , eigenlijk kachel zagje hem nooit; Sjot'. 80: Als de kerels naar d'r
werk gingen, dan bleven ze soms hier of daar plakken, kwamme drie kwart kachel
an de fabriek; bl. 127: Ja Sien, je ben sikker, je ben kachel; Van Ginneken,
Handb. I, 513: kachel, dronken; Ndl. Wdb. VII, 835.
De verklaring dezer zegswijze is onzeker. Misschien moeten we uitgaan
van synonieme zegsw. hij is gepoetst (o.a. in Sjof. 9: De meester, die sterk aan
den draad trok (dronk) , was 's avonds nog al eens gepoetst), waarin „gepoetst"
beteekent (glad, glimmend) dronken, dus synoniem van vet en in de olie, die
beide voor „dronken" gebruikt worden, naast zoo vet zijn als olie (in Maasgouw,
1914, bl. 8). Het volt. deelw. gepoetst glimmend, glad kon doen denken aan
een kachel; vandaar dat dial. voorkomt nog al kachel in den zin van nog al glad,
nog al duidelijk, wiedes (V. Schothorst, 148 1).) Zoo kon ook kachel gebruikt
worden van iemand die glom, en ontstond de uitdr. hij is kachel, hij is gepoetst,
vet, in de olie, dronken. Waarschijnlijker is het echter wel, dat niet zoo zeer
op het glimmend als wel op het roode gezicht van een beschonkene gelet is. Aanleiding tot deze onderstelling geeft het synonieme hij heb de brand, hij is dronken
(Kiister Henke, 11; Jord. II, 519) en de kachel aanhebben, dat voorkomt in Het
Volk, 5 Mei 1914, p. 5, k. 3: Een glunderend kastelein achter de toonbank en
er vóór een die de „kachel" aan heeft en tot zich zelf wat te zeggen heeft.

1052. Een kachelpijp,
Schertsende benaming voor een hoogen hoed, een cylinderhoed, een hoogen

dop, een hooge schijf (in A . Jodenh. 43), een tafelronde (in Twee W. B . 71); vijfkop,
tonhoed (zeeuwsch). Zie o .a. Jong. 198: Ze zijn dan in het zwart gekleed met

witte dassen, maar daar de meesten wel een Zondagsche jas doch geen hoogen
hoed bezitten en men zijn evenmensch toch zonder kachelpijp niet behoorlijk
de laatste eer kan bewijzen, leenen zij de noodige hoeden; vgl. verder Jong. 203;
235: De op drie haren staande kachelpijp; Boefje, 121: 'k Lus 'm; al het ie nou
'n kachelpijp op ze luizekop, zoo'n kale meheer; P K. 193; W. Buning, Menschen
zooals er meer zijn, bl. 106: Dien (hoed) had hij den heelen dag bij zich willen
houden, omdat hij zei dat het zoo'n mooie zwarte kachelpijp was. Hiernaast
is zeer gebruikelijk hoog(e)-zije, o.a. in Lev. B. 4; Mghd. 137; Lvl. 191: De
oud-zeeofficier heeft de hooge zije op; Nkr.. VII. 15 Mrt. p. 2; 4; Jord. 283: Een
gedrochtelijk manspersoon met een driekwart-meter hoog-zijden hoed van bordpapier de hoog-zij lokte gierend kabaal; Ndl. Wdb. VII, 836; Harreb.
II, LXXXIII: een bovenkamer met twee verdiepingen. Dialectisch ook hondehok(je) , fri. hounehokje( n ) ; Molema, 162: Hebje je hondje vermoord of Is je
hondje dood, dat je het hokje op je hoofd hebt? In Zuid-Nederland spreekt men
van hondekot, hondskot ; hij zal zijn hond verkocht hebben, want hij heeft zijn kot
op, van iemand die een eylinder-hoed op heeft (Antw Idiot. 569; De Bo, 437;
1) Vgl. voor een dergelijk verschijnsel het hoogd. barg. keise stehen, butter stehen
naar aanleiding van schmiere stehen (zie Smeris) en dreckig lachen ontstaan op het voorbeeld van schmutzig lachen (Zeitschr. f. D. Worg'. XIII, 169).
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Tuerlinckx, 272 ; Waasch Idiot. 294) ; zijnen hond verlyocht hebben, een hoogen
hoed dragen (Rutten, 94; Claes, 122). Ook spreekt men aldaar van zijn buis of
buize; vgl. Waasch Idiot. 149: Hij heeft zijn buis op, als 't kermis is; Teirl.
234. Overeenkomstige namen kent men in andere talen ; vgl. fr. tuyau de poéle ;
pot a beurre ; tube à haute pression ; hd. Angstriihre; Rammriihre; Dampfschornstein, enz. (Schrader, 341); eng. stove-pipe (hat) , chimney pot(hat) , tallhat,
tophat (Burvenich, 78) ; topper tile; fri. faitonne (phaëton).

1053. Verstuiven als kaf voor den wind.
„Kaf dat door den wind wordt weggedreven, is een dikwijls in den Bijbel
voorkomend beeld van datgene wat ras vervliegt en geen stand houdt ; o.a. in
Job 21 : 18 ; Ps . 1: 4 ; Ps. 35 : 5 worden daarmee de goddeloozen vergeleken. Bij ons
dient het beeld tot kenschetsing van het vluchtige en onzekere van verschillende
aardsche dingen b.v. het leven, het genot enz.;" Zeeman 315. Vgl. mnl.
hi blaset henen alse caf; ghelijc dat kaf voor den wint (zie Mnl. Wdb. III 1105).
In de uitdrukking er was veel kaf onder het koren (vgl. Matth. III 12; Luc. III
17) het kaf van het koren scheiden, er is geen koren zonder kaf (Goedthals, 29;
Cáts I, 520 ; De Brune , 402 ; Harrebomée I, 373) beteekent kaf iets slechts, onbruikbaars; fr. séparer la paille du bon grain; hd. die Spreu vom Weizen trennen;
eng. to sift the chaff from the wheat.

1054. Een kaffer.
Een scheldwoord, dat de beteekenis heeft van boer, lomperd, schooier,
schoelje. Met den stam der Kaffers (van Arab. kítfir, ongeloovige , heiden ; fr.
cafre uit spa.-portug. cafre, barbaar) in Zuid-Afrika heeft dat woord niets te
maken 1 ). Het is ontleend aan het Bargoensch en beteekent in eigenlijken zin
dorpsbewoner, boer als afleiding van kaff, dorp, verkort uit het hebr. War,
dorp 2 ). Zie Kiister Henke, 29 : kaf, dorp ; Teirl. Bargoensch 30 : kaffer, boer;
Onze Volkstaal III, 196: kaffer, boer; Zondagsblad van het Volk, 6 Sept. 1913,
p. 1, k. 1: Willem hield den kaffer aan de praat. „De kaffer" dat was de nieuwe
logementsbaas ; Jong. 14 ; 20 : Die moffen zeggen „doe" tegen onze lieve Heer,
daaran kunje merken dat 't kaffers bennen, want welk Christenmensch spreekt
z'n Opperwezen nou zoo an?; ook bl. 295; Landl. 225; 342; 357; 356: Die boere,
die kaffers, die late je met liefde crepeeren vlak voor d'r lui hofstee; Dsch. 8;
38 : Dan zal-ie krijge, wat 'k 'm wensch, die kaffer ; Prikk. V , 11: Helpen moet
je ons, kaffer! Ndl. Wdb. VII, 862. Voor Zuid-Nederland vgl. Waasch Idiot.
318: kaffer, spotnaam, boer. Ook in het hd. is kaffer in dezen zin sedert 1750
bekend 3 ).

1055. Kak.
Dit znw. komt in veel platte uitdrukkingen voor : uit de beteekenis iets
verwerpelijks, verachtelijks, is voortgevloeid die van drukte in kak (of kakkie)
1) Dat • men hieraan denkt blijkt uit de variant Zulu-Kaffer
2) Zie Kluge, Rotwelsch, 299 ; 350 ; 380 ; 400 ; 426 (alwaar ook kafferinchen,
boerin); 431 ; 492 ; Gtinther, 94 : H. Stumme, Ueber die D. Gaunersprache, 13 ; Museum,
XI, 102; Rabben, Gaunersprache, 69.
3) Kluge, Studentensprache, 97 ; Etym. Wtb 7 223 ; Horn, 19 ; Imme, 12.
!

.
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maken of hebben ; veel kaks aanhebben, van een zaak die veel drukte veroorzaakt
(Waasch Idiot. 319) ; veul kak maken, veul kak over hem hebben (Antw Idiot.
610 ; Waasch Idiot. 319). Vgl. W. Leevend VIII , 63 : En daar maaken de Dominées

nog zo veel kak van; Harrebomée I, 221: Hij heeft veel kak maar weinig geld
op zak; bl. 374: Groote kak op een klein potje; Kmz. 363: Godverdomme, wat
'n kak ; bl. 21 : Nou maak niet zoo'n kale kak ; Kent. 123 : Nou! nou leelijke snotneus , maak maar niet zoo'n kak ; Lev . B . 194: Kakkie hebben ; Kmz. 'n Kakkie
op zijn lijf hebben ; bl. 337 : Die kale kakkie ; bl. 185 ; God, wat make jullie 'n
kakkie om niks; bl. 181: Jij mot niet zcio'n kakkie make; bl. 365: Wat hebbe
die kerels van jullie 'n kouwe kak op d'r lijf: Mghd. 50 : Het mensch met 'r koue
kak; bl. 224: Wat hadde die lui toch 'n kouwe kak over d'r; Het Zevende Gebod,
35 : Die 's nou al in de zij met d'r kale kak ; Boekenoogen, 1322 : kak op zijn lijf
hebben, kak maken; een kak of een kakkie, iemand die zich winderig en opgeblazen
aanstelt (ook bij Rutten, 104 : kak, beslagmaker) ; kol. 1323 : kakkig, kakkerig,
pedant. Syn. is kakkelewasie in Prol. 74: Daar hè je zoo'n kakkelewasie niet
over te make ; Boekenoogen, 390 ; kakkelewasie, kakkewasie, drukte, lawaai.
In Zuid-Nederland is eveneens bekend van iets of iemand veel kak maken, er te
zeer mede ingenomen zijn ; een kakmaker is een druktemaker (Boekenoogen,
1322 ; Rutten, 104 ; Schuermans, 315) evenals een kakhessie (Boekenoogen,
1322) of een kakkeman (Tuerlinckx, 300 ; in Antwerpen en Land v. Waas een
bloodaard); hij heeft veel kak aan of hij heeft veel kak over zich beteekent: hij maakt
veel wind (Schuerm. 215; Waasch Idiot. 319 a), evenals veel stront (kak( s) aan
zijn gat hebben (Rutten, 223 ; Antw . Idiot. 446 ; Teirl. 447) of kak op zijnen start
hebben ('t Daghet, XII, 128); kakhans spelen (XI, 96); fri. in bulte kak of in
hopen stront yn in lyts potsje, ndl. kouwe kak in een klein potje, groote kak of veel
stront op een klein potje, d.i. veel vertoon en complimenten bij iemand van weinig
gewicht of verstand (Ndl. Wdb. VII, 873). Vgl. ook fri. geskyt, bestel, complimenten en ndl. strontjongen, aanmatigende jongen, fri. strontjonge, ndl. pispraatjes, westvl. strontlessen. Zie Ndl.' Wdb. II , 275 ; Onze Volkstaal I, 208.
Dit kak schuilt ook in kacke-peys, bij Kiliaen vertaald door pax simulata, ficta;
in kakjuffer (bij Coornhert) ; kakmadam (in Ppl . 35) ; een kakdienstje (in Sprotje
II, 56), kakdame, kakmevrouw,, syn. van snertmevrouw,, in het Antw. kakkemotje,
hoovaardige manier ; Land v. Waas : kakkemotjes maken ; kaknaaister ; in het 17deeeuwsche a(l)skaks (quasi), in Vlaanderen ook alkaks, d.i. allemaal praatjes!
gekheid! allemaal larie! en in kakboodschap (18de eeuw), een verzonnen boodschap, dat heriimert aan het 16de-ecuwsche kackemick , d.i. iets, dat geen ernst
is, welk znw. nog in Zeeland onder den vorm kekkemekke bekend is en in de 18de
eeuw ook een opgepronkte vrouw, een kakdame , beteekende (zie Halma, Sewel
en Ndl. Wdb. VII, 875). 1 )
Het znw. kak (drek) treffen we ook aan in de zegswijze er is kak (of stront)
aan den knikker (17de eeuw; Ndl. Wdb. VII, 873), naast er is iets aan den knikker,
er is iets niet in den haak, er schuilt iets achter dat niet goed is ; ook er is vuil

1) Het in Jan Klaagz. vs. 241 voorkomende kokrijk moet natuurlijk vergeleken
worden met geld hebben als drek; eng. to make money like dirt; zie no. 6•1.
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aan den knikker (V. Eijk III, 90 -1),) er moet wel iets van dat leelijke geval of
gerucht bestaan. Eveneens in Zuid-Nederland volgens Antw. Idiot. 610; Waasch
Idiot. 801; Teirl. II, 201 (er is kak aan 't gat).

1056. Iemand te kakken zetten,
d.w.z. iemand op een voor hem onaangename wijze te recht zetten, hem op zijn
plaats zetten, hem beschamen, met den mond vol tanden doen staan. De zegswijze komt in de 17de eeuw ook voor in den zin van iemand beetnemen; zie
Scheurleer, Van Varen en van Vechten, I, 365 (a. 1652): Dus men haer (de
Engelschen) op 't Hollants stoeltje noch eenmacl te kacken set; Gew. Weeuw.
III, 23: Ik zet ze zoo meenigmaal te kakken zonder pot, doch ze geloofd my
altyd; Spaan, 138; Tuinman II, 112: Men heeft hem te kakken gezet, dat is, men
heeft hem lelyk laten zitten, verlaten en bedrogen. Een synonieme uitdrukking
is het Westvl. iemand in den kakstoel zetten, hem bekukkelen en toef doen om des
te gemakkelijker iets te bekomen en zijne gunst te winnen, dus iemand vleien.
Het schijnt, dat eerst in de vorige eeuw de zegswijze de tegenwoordige beteekenis
heeft aangenomen van iemand onder handen nemen; vgl. Mghd. 276: Wie weet
nou niet wat debatteere is? Dat is iemand z'n vet geve, 'm te kakke zette; Handelsblad, ochtendblad, 21 Oct . 1913 , p . 3, k. 3 : Meermalen werden de „bourgeois",
anti-revolutionnaire en liberale (door een socialist) op de „pot de chambre"
gezet; Ndl. Wdb. VII, 901; fri. immen to kakken sette. Zie Iemand in de luren

leggen.

1057. Kalf
wordt sedert de middeleeuwen als type genomen van domheid en onnoozelheid
(hd. Kalb; eng. cal"); vandaar eene uitdr. als een kalf van een jongen d.i. een
flauwe, kinderachtige jongen, een domme jongen; in het Antw. een meutten,
motten (fr. mouton) van een jongen, een doodgoede sul (Antw. Idiot. 813); ook
zegt men van een lomp, zwaarlijvig persoon: gij zijt een kalf (in Antw. en Teirl.
II, 102); en van iemand, die zeer goedaardig is: hij is zoo goed als een kalf; zie

Van Effen, Spect . IX, 79; C. Wildsch . II , 320: Haar broer is een recht goed kalf;
Halma, 252: Hij is een goed kalf, een goede bloed. Zoo iemand wordt ook wel

kalf Mozes genoemd (Joos, 14; Tuinman 1, 3; Harrebomée I, 375; Ndl. Wdb.
IX, 1190), waarbij men zich herinnere, dat in Num. 12 : 3 Mozes' zachtmoe-

digheid geroemd wordt tegenover Mirjam en AM.on (Zeeman, 385 2). In het
Antw. Idiot. 362 en Waasch Idiot. 181 a; 447 a: dom als 't kalf van Mozes, als
kalfken Mozes (of als 't peerd van Christus). In Pommeren gebruikt men kalf
Mose, van iemand die „quaklich, kindisch" is (Wander II, 1116); vgl. ook
eng. a regular Moses; to be as meek as Moses; ook in het Finl. Zweedsch komt
Mozes in dezen zin voor (Reinius, 32).

1058. Als 't kalf verdronken is, dempt men den put,
d.w.z. „men doet iets te vergeefs, en te laat, als het niet meer baaten kan, gelyk
medicyne te bereiden, na dat de kranke gestoiven is" (Tuinman I, 111); met
raad na daad komen; eene gedachte die de Romeinen uitdrukten door clipeum
1) Op Goerée en Overflakkee ook gezegd van jonge meisjes, die moeten gaan
trouwen (N. Taalgids, XIII, 132).
2) Bij Teirl. II, 102 wordt kalfke-Mozes vermeld als het gouden kalf der Israëlieten.
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post vulnera sumere; vgl. mlat. post furtum stabulum sero reparatur equorum;
sero subtractis reparas presepe caballis (Werner, 89). In de oudste spreekwoordenverzamelingen luidt deze zegswijze: Als 't !tint verdroncken is, so stopt (of
deckt) men den put( te) ; zie Prov. Comm. 15; Servilius 89; 253; 271; Sart. I,
1, 63; Campen, 111. Bij Spieghel, 272: Alst kalf verdroncken is, zoo demptmen
de put; Idinau, 12:

Hy stopt den put als 't kalf is verdroncken;
Dat past op alle, die te spade wijs zijn.
Vgl. verder Poirters, Mask. 118: Raedt naer daet, komt te laet: en den put
te stoppen als 't calf verdroncken is, of suycker te stroyen op de vlaey als sy
verbrandt is, dat is domme liedens werck; Pers, 461: Als 't kalf alreede was
verdronken (toen het te laat was). De tegenwoordige vorm van het spreekwoord
wordt, volgens Harrebomée, aangetroffen bij Gruterus I, 93 en op 23 Sept. 53:
Alst kalf verdroncken is, zoo demptmen de put; Vad. Mus. V, 372: Après dommaige chascun est sage, elc leert t' zynen coste, of: als 't calf verdroncken is,
dan vultmen den put 1) Varianten van dit spreekwoord zijn het mnl. alst peerd
verloren es slut men den stal naast t' is te late den stal sluyten, als het peerdt verloren is (Goedthals, 18); t' is te laet de gracht ghevult, alst calf verdroncken is;
het is te laet de koey gesloten als het vogelken weg is (Adag. 34); 't gat stoppen als
't goet quyt is, is sorghen als 't geen tyt is (Huygens VI, 214); 't is te laet het stal
te sluyten, als de osse is daer buyten (De Brune, 328). Zie verder Harrebomée

III, 243; 411; Bebel, no. 543; Borchardt, 215, waar enkele lat. spreekwijzen
worden opgegeven; Taalgids IV, 245; Joos, 92 en Ons Volksleven V, 162; vgl.
ook het Friesch: de dobbe damje as 't kealtsje forsiipt is ; hd. wenn 's Kalb ersoffen

ist, deckt der Bauer den Brunnen zu (Wander II, 1104); eng. when the steed is
stolen, the stable-door is locked; in het Waalsch: il est trop tard de boucher la haie,
quand la vache est partie.

1059. Een kalf leggen ( - maken),
d.w.z. braken; de weerstroom krijgen, zooals men in de 18de eeuw zeide, over
de (of zijn) tong kakken (Waasch Idiot. 319; Antw. Idiot. 1251; Schuermans,
734; fri. oer de tonge kakke; hd. ü ber die Zunge spucken (oder kicken; Wander
V, 644 2); in tooneeltaal in den zin van zich verspreken of wartaal zeggen (Onze
Volkstaal III, 254). Deze uitdrukking wordt in sommige streken van ons land
nog gebruikt, doch was in de 16de en 17de eeuw naast kalven en een kalf(je)
maken, een kalfken werpen zonder hoornen, zeer gewoon; zie Kiliaen: kalven,

braecken, vomere, reddere vomitum; Winschooten, 99; Harrebomée I, 375;
Bouman, 50; Frequ. II, 209; Boekenoogen, 391; 1322: kalf, een guts bloed;
Molema, 189 a; Gallée, 64 b: 'n kelfken anbinden; Van Dale i.v. en op kalveren
(Halma, 253) en uitkalven; Schuermans, 216; Teirl. II, 104: kalven, overgeven;
bl. 102: kalf, braaksel; een kalfke leggen, braken; Whasch Idiot. 319 b; 322 a;
Ndl. Wdb. VII, 933; 1032; Eckart, 243: en kalw anbinden of maken; Kluge,
Stud. Sprache, 97 b: ein Kalb anbinden (oder machen) naast kiabern oder einen
1)
2)

Zie Breughel, no. 41 en Stallaert II, 30.
Reeds in de 16de eeuw in Dryderley Refereynen ghepronuncieert opte Rhelorijckfeest der blaauwe Acoleyen van Rotterdam, anno 1561, 44 r: Ghy slockers die dick over
u tongh cackt int ghelach.
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Fuchs schieszen oder streifen, verouderd (Borchardt , 932 ; Schrader, 212) of
sich bekiilbern naast sich behá'meln 1 ). Vgl. ook het fri.: biggelje en bigje en het
gron. biggen maoken, biggen werpen, maar ook braken; en het bij Kiliaen en
Schuermans, 213 vermelde kabbelen, dat jongen werpen en braken, overgeven
beteekent 2 ). De Engelschen noemen het to calve, to cat of to shoot, jerk, whip
the cat of to flay the fox ; de Franschen écorcher ou piquer le renard, mettre le coeur
sur le carreau ; rendre son lard ; enz.; in Zuid-Nederland spreekt men ook van
een mutten (vgl. fr. mouton; eng. mutton) leggen, vastleggen 3 ) of een kiebeken
leggen (Kempen) of lammeren (zie Loquela, 290).
De beeldspraak kalven voor braken wordt genoegzaam opgehelderd door
de volgende plaats uit de Klucht van de Saus (anno 1679), bl. 5:

't Minste dat ick dronck een pont was of een half,
Soo dat ick zwangerde en baerde voort een kalf,
Hetgeen ick na de Marckt vergeten heb te stuuren.
Vgl. ook Huygens V, 65 : Wacht ou wat ; dees volle koeij (dronken Trijn) moet
kalve; Harreb. I, 375 a: Als men braakt, zei de boer, dan drijft men een kalf
zonder voeten naar de wei; Schrader, 390: Die hiiszlichen Laute eines schwer
Erbrechenden haben eine Aehnlichkeit mit dem hAszlichen Gebliike eines Kalbes.

1060. Het gouden kalf aanbidden,
toespeling op het gouden kalf, dat de Joden aan den voet van den berg Sinal
aanbaden : onderdanige hulde aan rijke lieden bewijzen; of wel, zooals ook in
Zuid-Nederland, met zijn gansche hart aan rijkdom hangen. Zie Ndl. Wdb. I,
69; VII, 930; Exod. 32, 4 en Zeeman. 252, die o.a. opmerkt: „De hoofdzaak
bij dien beeldendienst was niet het goud maar de stier. Anders is het in het aanstonds genoemde spreekwoord, wanneer wij van de aanbidding van het gouden
kalf, van het zich buigen voor het gouden kalf spreken, dan bedoelen wij daarmee

bepaald den dienst van het goud, de afgoderij met geld en goed gepleegd. Maar
omdat de Israëlieten aan den stierendienst zeer gehecht bleken, die zinnebeeldén
der godheid gedurende verscheidene eeuwen met hooge ingenomenheid vereerden
en deze vereering door de profeten streng veroordeeld werd, gaf deze eeredienst
onzen met den Bijbel bekenden landgenooten een indrukwekkend beeld aan
de hand voor de overmatige en onheilige liefde tot geld en goed". Vgl. fr. adorer
le veau d'or ; hd . das goldene Kalb anbeten ; eng. to worship the molten (or
golden) calf.

1061. Het gemeste kalf slachten.
„Deze spreekwijze, aan de gelijkenis van den verloren zoon Luk. 15 vs.
23--27 ontleend, wordt gebezigd wanneer men wil aanduiden, dat voor een bijzonder welkom persoon of voor 'eenige feestelijke gelegenheid het beste en kostbaarste wordt opgezet"; Zeeman, 316; Harreb. I, 375; Ndl. Wdb. VII, 930;
fr. tuer le veau gras ; hd. das fette Kalb schlachten ; eng. to kilt the fatted calf.
1) Beilrdge, XXXVII1, 336.
2) Tijdschr.. XVI. 60: een vosken kabbelen sonder vel.
3) Nav. 1897. bl. 64; 1899, bl. 133.
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1062. Met een ander(man)s kalf ploegen.
„Deze spreekwijze wordt gebezigd om aan te duiden, dat men zich van
de hulp van een ander bediend heeft, maar onder den schijn van eigen werk te
leveren. De uitdr. is ontleend aan de geschiedenis van Simson. Zooals in Richt.
14 verhaald wordt, waren de Filistijnsche 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 trouwelooze handelingen zijner aanstaande vrouw, roept uit : indien gij niet geploegd hadt met mijn kalf, of liever
met mijne jonge koe, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden! De spreekwijze
bevat beeldspraak, aan de Israëlietischè manier van ploegen ontleend. Zooals
bekend is, gebruikte men daarvoor niet als bij ons paarden, maar runderen , zoodat
de uitdrukking eenvoudig beteekent : indien gij u niet van mijn werktuig, van
mijne hulp bediend hadt, gij zoudt geene oplossing van mijn raadsel hebben
gevonden." Zeeman, 317; Harrebomée I, 376 a; Ndl . Wdb. VII , 930; fr. labourer
avec la- génisse d' autrui ; hd. mit fremdem Kalbe pfliigen ; eng. to plough with
another man' s heifer
.

1063. Het kalfsvel volgen,
d.w.z. soldaat zijn. Onder het kalfsvel verstond men reeds in de 16de eeuw de
trommel 1), die met een kalfsvel was overspannen; vgl. R. Visscher's Sinnepoppen, lste schok, XXXIX : „Maer meest altijdt is voor dusdanigen de krijgh
het voorlandt, en moeten hooren na het kalfs vel"; Mergh. 43: Wie zijn Vaer
en Moer niet hoort, moet nae't kalfvel hooren; De Brune, Bank . I , 11 : De krijgh
is dan zijn voor-land, en moet dan naer het kalfs-vel hooren, Westerb. 1, 313;
Tuinman I, 90: Hooren naar het kalfsvel, dat is, den trommel; Halma, 666;
Harrebomée I , 376. Ook in het hd. is dem Kalbsfelle gehorsamen (folgen, nachgehen) ; zum Kalbsfell schwiiren bekend (Wander II, 1109); fr. suivre le tambour ;
eng. to follow the drum. Vgl. voor eene dergelijke zegswijze achter de koekodde
(koestaart) loopen, beestenkoopman zijn (Waasch Idiot. 360 a).

1064. Over één (of denzelfden) kam scheren,
d .w .z . op dezelfde wijze behandelen; geen onderscheid maken tusschen den
een en den ander; eene spreekwijze ontleend aan de weverij, zoodat kam hier

weverskam beteekent, die breed en fijn is, naar gelang het stuk, dat men weeft,
breed en fijn is; eig. wil de uitdr. derhalve zeggen,: de draden spannen ( scheren)
over denzelfden kam, en daarna bij overdracht : iets op dezelfde wijze behandelen,
gelijk beoordeelen. 2) Vgl. Campen, 133: Hy scheertste al te saemen over eenen
cam; Hooft, Ned. Hist. 215; 291 ; in de 17de eeuw ook op denzelfden kam scheren
(o.a. bij Hondius, Mout: 141 ; 338; Poirters, Mask . 146) en iemand op eenen
anderen kam zetten, iemand anders behandelen (Coster, 30, vs. 598); fri. alles
oer. ien kaem kjimme naast alles oer ien line lake (over éen lijn trekken). Vergelijk
hiermede Joos, 78: ze zijn op eenen kam geschoren ; De Bo, 485; Waasch Idiot.
322 a; Antw. Idiot. 614: zij zijn in (op of door) denzelfden kam geschoren, d.i.
1) Vgl. lid. Fellkanstler, Kalbfellverprligler, -trompeter, tamboer (Imme 43).
2) Anderen denken aan den haarkam of den wolkam, waarop het haar genomen
wordt, waardoor het snijden gelijkmatig kon geschieden. Zie Mnl. Wdb. III, 1135;
Ndl. Wdb. VII, 1040; XI, 243; Grimm, V, 102; Halma, 258 en 561.
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zij verkeeren in denzelfden toestand of hebben hetzelfde karakter ; in eenen aardigen kam geschoren zijn, in een vreemden, moeilijken toestand zijn; hd. alles
fiber einen Kamm scheren, fiber einen Leisten schlagen (op dezelfde leest schoeien);
ud. alles over én, Kamm scheren (Eckart , 244); eng. to weave all pieces on the
same loom, uitdrukkingen, die in beteekenis overeenkomen met de vroegere
met éen kwast of kwispel overstrijken (Van Effen , Speet. X I , 45 ; De Brune, Embl.
308) ; over denzelfden stok water doen dragen (Marnix, Byenc. (ed. 1640), 4 b ;
De Brune, Embl. 256) en met denzelfden boender schrobben (Com. Vet. 71 1 ): ze
allemaal in één mand spitten 2 ).

1065. Kamers (of bovenkamers) te huur hebben.
Een schertsende uitdr. voor niet wel bij het hoofd zijn, dom zijn, niet pluis
zijn in zijne bovenverdieping (eng.: in the attic or in the upper story); eig. een
leeg hoofd hebben; Harreb. I, 347. Ook in het Engelsch zegt men to have apartments to let; in het fr. avoir des chambres à louer. Zie no. 337.

1066. Kamp geven,
d.w.z. gewonnen geven, gewoonlijk met de ontkenning : geen kamp geven, niet
toegeven, blijven bij hetgeen men gezegd heeft, geen krimp geven, het niet opgeven. In de 17de eeuw zeide men het kamp geven, zie o.a. Huygens VI, 48:
Daer is geen tuchten meer aen Jongh Volck hedensdaeghs;
Sij geven 't niet eens kamp, al valtmender met slaeghs.
Zoo ook in het Boere-krakeel, bl. 23 en 113 naast kamp geven (bl. 11) of den
strijd kamp geven (V . Janus 3, 39) ; Ndl. Wdb. VIL, 1155 ; Molema, 112 b: hij
het 't kamp geven, hij heeft den strijd opgegeven; Nkr.. II, 25 Dec. p. 5: De vijand
gaf onmid'lijk kamp; Het Volk, 19 Febr. 1914, p. 1, k. 1: Maar de burgerij van
de sleutelstad gaf geen kamp. Ten Doornk. Koolm. II, 166: kamp, gewonnen
(od. verloren), uberwunden, besiegt: hé' wul de sake (oder sek) nêt kamp giifen;
Epkema, II, 231 : op kampjen jaen. Met welk znw. kamp we hier te doen hebben
is onzeker. Wellicht beteekent het strijdperk, krijt, en is de uitdr. te vergelijken
met het veld ruimen (zie Ndl. Wdb. VII, 1155).
Naast deze uitdr. komt voor kamp zijn, gelijk zijn (Rusting, 518 ; fri. kamp
wêze), kampop spelen, gelijkop spelen, dat we lezen bij Tuinman II, 147 en I,
38. Ook Halma en Sewel citeeren beide uitdrukkingen en verklaren kamp door
gelijk, quitte, in welken zin dat woord reeds in de 17de eeuw voorkomt. 3 ) Volgens
Franck-v. Wijk, bl. 289 heeft kamp de beteekenis onbeslist, quitte, gelijk ontleend aan een zin als het bleef kamp = het bleef een (onbesliste) strijd : vandaar
1) Door contaminatie van over één kam scheren en over één boeg liggen of zeilen
is ontstaan alles over één boeg scheren, dat voorkomt in De Arbeid, 15 April 1914, p.

4, k. 3 : Het spijt mij dat de schrijver alles over één boeg scheert ; , Als het waar is
dat alles over één boeg geschoren moet worden, enz.
2. N. Taalgids XI, 305.
3) De geestige werken van Aernout v. Overbeke, anno 1687, bl. 17 : Daer meé zijn

wij kamp.
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kreeg kamp geven de algemeene beteekenis van het gewonnen geven, toegeven.
de zaak onbeslist laten.

1067. Die het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het
deksel (of het lid ') op den neus,
d.w.z. wie al te begeerig is, krijgt niets. 2) „Dit is genomen van de oude gewoonte
van drinken uit tinne kannen waar op een dekzel was. Als men die kannen te
hoog oplichte, om ze schoon uit te vagen, dan viel dat lid den drinker wel op
den neus. Dit eigent men toe op zulke, welken de begeerte van alles te hebben,
wel qualyk bekomt" (Tuinman II, 52). In de 17de eeuw vinden we de uitdr:
bij Jan Vos in de Klucht v. Oene, 264; vgl. verder C. Wildsch. IV , 33; Tuinman
I,104; Sewel, 376; 451: Die 't onderste uit de kan wil hebben, krygt
het lid op de neus, he that will have the utmost gets nothing; V. Janus I,
170; Ndl. Wdb. VIII, 2027; Bergsma, 9: Die 't aal (al) hebben wilt, valt 't lid
op de neus. Ook in het Nederduitsch is zij zeer gewoon; zie Taalgids IV , 263;
Eckart, 245; Wander II, 1130; Ten Doornk. Koolman II, 168; in het Friesch
luidt zij: Dy 't onderste ut 'e kanne ha wol, krijt it lid op 'e noas ; vgl. voor ZuidNederland Waasch Idiot. 457 b: 't Scheel valt op zijnen neus, hij mist zijn doel;
Antw. Idiot. 1916: Die den lesten druppel uit den pot wil? hebben, krijgt het scheel
op zijnen neus, al te begeerlijk vangt niet.

1068. Een kanjer.
Onder een kanjer verstaat men een ellendeling, een beroerling; zoo spreekt
men van een kanjer van een kerel (of een wijf). Ook dient kanjer om iemand (of
iets) die (of dat) groot in zijn soort is uit te drukken. Vgl. Het Volk, 23 Mei 1914,
p. 2, k. 4: Er is maar één roep over de lengte van koning Christiaan. „Wat 'n
kanjer", was de algemeene kreet; Kmz. 228: Een kanjer van een spin; Falkl.
VI, 219 : Heb-ie die golf gesien ? Hè, wat een kanjer ; Diamst. 429 : Jeezes mierande
zei Jan, nou slane de vlamme boven d'r uit.... godvergeefme wat 'n kokker,
wat 'n kanjer; Dievenp. 165: Omdat 't een kanjer van een kerel was had ik wat
kameraden achter de boompjes bij het Panorama-gebouw geborgen; Falkl. IV.
221; 223; V, 155; Landl. 187; vgl. (van een vrouw gezegd) Nest. 31: Ze was
geen kat zonder handschoenen; een kanjer, een mannetjesvink, een „vromes"
van heb ik jou daar; Sprotje II, 113: 't Is een kanjer die zuster van jou; Mgdh.
67 : t' Is een kanjer (van een meisje); 0. K. 170: M'n vader was een goedig man,
maar m'n moer, — 'n kanjer, hoor! Ook wordt kanjer gebezigd voor iets flinks,
krachtigs, zooals Handelingen 1913-1914, bl. 1229: „Wij hebben een kanjer
van een Minister van Waterstaat.... Het woord beteekent een krachtig, energiek
persoon, een soort, zooals men zegt „mannetjesputter". De oorspronkelijke
vorm van dit woord was kanjert, zooals blijkt uit Sart. III, 4, 2: Nu zyt ghy
Meester Canjaert, nu ben je het heertje; Vondel II, 697: Dese geuse Spanjaerd,
1) lid beteekent hier eveneens deksel; vgl. ooglid.
2) Vgl. Regn. II, 6356: Diet al wil hebben, het valt bi tiden dat hi van allen
missen moet, al te ghierich en was nie goet. — „Die al wil hebben en sal niet hebben"
(Prov. Comm. 270); hd. wer zu viel haben will dem wird zu wenig.
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sou wel meynen schier, dat m' hem achten hier voor een meester kanjaert (d.i.

voor een groot heer); V. Moerk. 281: En aen deus zy woont Domine Docter Meulepaert , alias Docter Canjert. Later in de 18de eeuw schreef men kanjer; zie Rusting,

60: Ghy Meesters, die, in 't school, voor kanjers kunt verstrekken, en by de
wysen maar passeert voor halve gekken. Men houdt dit woord voor hetzelfde
als het fr. cagnard (afleiding van cagne, teef), een luilak, een luiwammes, zoodat
een kanjaert (kanjer) eerst de bet. moet hebben gehad van : een leeglooper, een
lanterfant, een ellendeling; vervolgens die van een heer, een Piet, een groote
Hans (17de eeuw : een Brabantse canjert, een Brab. snoever). Zie Ndl. Wdb.
VII, 1250 ; Boekenoogen, 397 ; Tijdschrift XVII , 264 ; Ganderheyden, Groningana ,
28 a; V. Schothorst, 149 ; fri. in kanjer fen en kearel, een kranige vent. 1 )

1069. Hij is kanon,
d.w.z. hij is stomdronken, eig. hij is zoo vol geladen als een kanon. Vgl. Landt.
32 : Maar die kerel die zuipt en astie kanon is, slaat ie dat wijf; bl. 153 : Ik ben
er (van champagne) maar één enkele keer van me leven zoo zalig kanon van geweest; Jord. II , 444 : Toen de meiden en het vaarvolk op den Zeedijk weerkeerden, was Corry kanon. Ze lalde, vloekte en zoende. — Eenigszins anders in
Sjot'. 28 : Zuipen deeën ze allemaal, de een liep as een kanon over de straat;
bl. 239: Daar zit ie (de dronkaard) als èen kanon bij de melkboer voor de deur.
In Zuid-Nederland : Zoo zat als een kanon (Antw. Idiot. 1471; hd. betrunken wie
eine Kanone), dat te vergelijken is met Hij is geladen (of zoo vol) als een kanon
(Harreb. II, XXXI); syn. van Hij is zoo vol als een kartou (Van Effen, XI, 207;
Ndl. Wdb. VII, 1683), waarvoor in het hd. gezegd wordt Er ist kanonenvoll
oder voll wie eine Kanone oder Er hat einen kanonenrausch, er ist sehr stark betrunken (Wander II , 1131 2 ) ; fri. in ras as in kartou of in kartouwer ; Maastricht:
zat wie kertong (= hd. kartaune ; Houben, 99 3 ). Voor het ontstaan der zegsw.
vergelijk Hij is zeil (hij is dronken ; eig. hij loopt met een nat zeil) ; hij raakt knel

(Sjef. 209), welk adj. knel ontleend is aan in de knel raken ; hij is kous, hij heeft
niets gevangen, komt met een ledige schuit terug (Boekenoogen. 503), ontleend

aan met de kous op den kop thuiskomen ; het 17de-eeuwsche brief, pochhans, ontleend aan een brief hebben, zich veel inbeelden (Ndl. Wdb. III, 1324) ; hij is kriek,
krankzinnig, ontleend aan het voor zijn kriek hebben (Boekenoogen, 515); het
hd. barg. er ist Flanell ontleend aan Flanellwache stehen, Flanellwache halten,

von verheirateten Dieben, wenn sie sich durch die Flitterwochen abhalten lassen,
ihren alten Verkehr zu frequentieren (Rabben, 49); enz.

1) Hiervan( ?) een ww. kanjeren (smijten, gooien) : Handelsblad, 6 Juni 1922
(0.) p. 2, k. 5: Juist in het heetst van den strijd kanjert een der jongens het balletje
over een schutting in een naburigen tuin.
2) Het door Kluge, Studentenspr. 97 vermelde die 011ige Kanone, betrunkenheit,
zal wel niets met deze uitdr. te maken hebben. Kanon toch was de naam van een bierglas; vgl. ook het fr. canon, glas wijn; canonner, drinken. Ook zoo dronken als een katrol
in Handelsblad 12 Juni 1921 (0.) p. 9, k. 3: Een grooten moordenaar heb ik aangereden.
Die was zoo dronken als een katrol en vloekte erger dan een katrol.
3) Mogen we dronken zijn als een stoel (Tuinman II, 49) of als een kakstoel (Bergsma,
21) als komische navolgingen beschouwen?
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1070. Kant noch wal raken,
d.w.z. ongerijmd zijn, hoegenaamd geen grond hebben, op niets gelijken, sluiten
als een tang op een varken, niet bijkomen, zooals Winschooten, 100 het verklaart.
Kant heeft hier de bet. van waterkant. Volgens Schuermans, 220 a en Antw
Idiot. 273 hoort men in Antwerpen: kant noch boom(en) raken ; volgens Eckart, 14
in °Idenburg: dat rat /dr?, wall of kant an. Synoniem was in de 17de eeuw bij
Sart. I , 6, 4: 't Raect hemel noch aerde ; bij Six v. Chandelier, 146: Hand noch
vinger raken ; vgl. ook Campen, 58: tEn roert doere noch durpel. Zie verder Tuinman II, 90 en 121; Sewel, 377; V. Janus 3, 98; Van Eijk 1, 88; Ten Doornk.
Koolm. II, 169: dat rad gin kant of wal ; III, 498 b; fri. it roait iggen noch seamen ,
.

- ich noch kant, - igge noch wel.

1071. Iets over (of langs) zijn kant laten gaan,
d.w.z. zich iets, een beleediging, een onaangename bejegening niet aantrekken;
mnl. iet over sine side laten gaen ; bij Campen, 44: hy en salt over syn boort niet
laten gaan (ook op bl. 126). Vgl. Gew.. Weeuw.. III, 32 en Van Effen's Speet.
XII, 98: Dat ik verre van door een kregel en twistziek humeur bezielt te zyn
meer over myn kant kan laten gaan als meenige politiquen; Harrebomée 1, 380;
Ndl. Wdb. VII, 1319. De eig. beteekenis zal wel zijn: iets bij zich neer laten
glijden, zoodat het nauwelijks de koude kleeren raakt. Bij Poirters, Illask. 226:
Alles over zich laten gaan ; Rutten, 307 b: iets laten over zijnen kop gaan, toegevend
zijn; bij Harreb. II, 124 b: hij laat alles over zijn neus gaan (?), fri. ik lit dat
mar stil by de rech (rug) delglide (neerglijden). Syn. iets langs zijne koude kleeren
laten glijden (afglijden, loopen 1).

1072. Bij (of op) het kantje af (of langs),
d.w.z. op het nippertje af, op het randje af; .zoo dat iets maar even gelukt of
nauwelijks geslaagd is; ontleend aan het passen of meten, wanneer iets nauwelijks of bijna niet uitkomt; Zuid-Nederland kantelings ; vgl. het mnl. en 17deen 18de-eeuwsche aen den cant van, in den zin van bijkans (= bijkants, mnl.
bicant) en het Noordhollandsche aan den kant = omtrent, ongeveer, bijna, een
bet. die deze uitdr. ook in Holstein heeft, waar men zegt: ik heff an de kant sijs
mark = bijna zes mark (Molema, 190 b en Halma, 254) en die te vergelijken
is met het Zuidndl. aan de(n) kant(en) van, omtrent. In Twente bi 't welleken
(walletje) of; fri. op 't kántsfe

1073. Iemand van kant maken (of helpen),
d .w .z . iemand uit den weg ruimen, dooden; in Vlaanderen ook iets van kant
maken, iets vernielen (Schuermans, 220 a). In de middeleeuwen en in de 17de
eeuw zeide men: eenen van cant( e) spelen ; bij Servilius, 151 staat opgeteekend:
laet hem van cant helpen ter vertaling van ad Cynosarge ; zie ook Marnix, Byenc.
207 r en Lat. Versch. 269. Van kant(e) beteekende eig. van den kant af, weg (vgl.
op zij zetten; hd. bei Seite schaffen) en werd in de 17de en 18de eeuw veelal in
verbinding met de werkwoorden sturen, zenden, wijzen gebruikt, zooals in Vondel 's
1) Ndl. Wdb. V, 72; vgl. hd. Alle vermahnungen gleiten an ihm ab.
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Jeptha, 1875: Men stierde mij van kant door looze treken. Ook kende men van
kant leggen (Huygens, Zeestraet, 846); zich van kant maken in den zin van zich
verwijderen, wegloopen (Poirters, Mask. 209; vgl. Schuerm. 220 a); van kant
helpen (Vondels Maeghden, inhoud; Hooft, Ned. Hist 500; Sewel, 377); van
kant zijn, weg zijn, afwezig zijn ; zie Ndl. Wdb. VII, 1333 vlg. In West-Vlaanderen
en Kl. Brab. gebruikt men thans nog van kant(e) zetten, werken of doen, in den

zin van aan een kant zetten, wegzetten, verkwisten, verteren (zie Teirl. II, 107;

Antw. Idiot. 616), aan kant zetten of doen, zooals wij zeggen, waarvoor men
in het Land v. Waas zegt : aan den eenen kant zetten ; bij Rutten, 348 : zich vankant
houden, zich niet laten zien; zich vankant maken, het hazenpad kiezen; iets vankant zetten, opdrinken, verteren. Dit aan kant wordt thans nog in het Noorden
van ons land en in Zeeland gebruikt in den zin van in orde, gereed, opgeredderd,
veelal van kamers gezegd (Molema, 497 ; Fri . Wdb. II, 38 a en Sewel, 377), terwijl
men in Groningen onder an kant moaken verstaat te bed brengen (van kinderen
gezegd ; ook in het Friesch oan 'e kant), en onder ziik an kant moaken, te bed
gaan (Ganderheyden, Groningana, 3), hetzelfde als an zied goan (Molema, 485;
498) en het fri. oan 'e ich (kant) gean.

1074. Langs (of op) de kantjes loopen,
of er de kantjes afloopen, d.w.z. luieren, lijntrekken, niets doen; eig. om het
werk heenloopen, aan den kant blijven loopen. Vgl. Menschenw.. 408: Luie
ineroakels in de son. . die loope d'r puur de heule dag op de kentjes; Het Volk,
18 Dec. 1913, p.1, k. 1 : De overtuiging heerscht dat arbeiders in dienst van Rijk,
gemeente enz. niet hebben leeren „werken"; dat men in die diensten de kantjes
er af loopt ; Nkr.. IX, 15 Mei p. 6: Of dat lekker is, hè moeder, weer je eigen
verdiende geld! Je kan beter werken dan aan den kant loopen! Handelsblad, 7
Aug. 1918 (0) p. 5, k. 4: Nu ja, er waren er wel enkelen, die, liever lui dan moe,
er wel eens de kantjes afliepen; 1 Oct. 1920 (0), p. 5, k. 3: Hij raasde dat de
tramcontroleurs er de kantjes maar afloopen en nuttiger werk moesten doen;
De Telegraaf, 28 Dec. 1920 (A), p. 5, k. 1 : Geen rekening houdende met hen,
die pract;sch mindere bekwaamheid, minder energie bezitten of. ... de kantjes
er af loopen ; fri. hy wol de kanten der «lite, holl. de zelfkantjes er afloopen , het

werk niet flink mee aanpakken. Bij Van Dale 5 , 889 wordt hij loopt de kantjes
af verklaard door : hij let op kleinigheden, gaat alles nauwgezet na.

1075. Kant en klaar,
d.i. eig. netjes en gereed, geheel gereed, afgewerkt, voltooid. Dit bijv. naamw.
kant (fri. volt. deelw.? 1 )) behoort bij het wkw. kanten, de kanten wegnemen,
afsnijden ; vgl. Kil.: kanten, extremitatem abscindere ; vandaar kon kant de
bet. aannemen van netjes, welke beteekenis het eenigszins verloor in kant en
klaar, waarin het syn. is met klaar. Vgl. het oostfri. kip (van kippen, houwen,
kappen) un kl& , syn. van klip (of klapp) un klár 2 ); Oudemans III, 312; Win,schooten, 100 : Dat is kant, dat is wel, dat is soo als het weesen moet ; Sewel,
1) Franck-v. Wijk, 291. Ook kan zich het bijv. naamw. uit het znw. ontwikkeld
hebben; vgl. pluis; dial. plas (= onder water) en 17de eeuw drang, drukkend.
2) Ten Doornk. Koolm. II, 218 b; 267 a; Borchardt, 1046.
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377: Dat is kant, dat is in den haak; Alles is kant en klaar, every thing is ready;
Halma, 255: Dat staat kant, dat staat fraai; Boekenoogen, 397; Opprel, 63 a;
Gunnink, 144; Hoeufft, 279; Fri. Wdb. II, 38: kant, haaksch, recht, welgemaakt; kantens, welgemaaktheid; kantig, flink; Joos, 42; De Bo, 490 a: kantig,
hetzelfde als kant, net van kanten en hoeken, fraai, schoon, effen; Antw. Idiot.
617: kantjes, schoon, fijn aangekleed; Ten Doornk. Koolm. II, 169: kant, glatt,
schier, zierlich, hbsch, fertig; Molema, 190 b ; 531 a, waar medegedeeld wordt,
dat men in Drente zegt kant en hemmel, zindelijk en net (vgl. fri. himmel), en
vooral De Jager, Frequ. I, 258-259; Ndl. Wdb. VII, 1350 vlgg.

1076. Aan 't goede (of verkeerde) kantoor zijn,
d.w.z. zich tot den juisten (of verkeerden) persoon gewend hebben om iets
gedaan te krijgen, 18de eeuw aan de verkeerde deur kloppen 1). Zie Harrebomée
I, 380: Hij is aan het verkeerde kantoor: Hij komt aan een goed kantoor; III,
CXXV: Hij is daar aan een goed kantoor; Ndl. Wdb. VII, 1390; Kmz. 376: Ze
motte met mijn beginne, dan zijn ze aan 't goeie kantoor! Het Volk, 18 April
1914, p.5, k. 4: Ik wil maar zeggen, dat de heer W. een malle pedant is en bij
mij in alle opzichten aan het verkeerde kantoor; Menschenw. 218: „Uitklaiie"
. . gilt me 't lieve mensch!. . „Nee maan, dan is uwes an 't verkairde ketoor ;
Schoolblad XLIV, k. 351: Alle bondsmannen weten dus nu vooruit dat zij met
klachten den Bond betreffende bij ons niet aan het rechte kantoor zijn; fri. oan
't forkearde kantoor komme, niet terecht zijn, den verkeerde voorhebben; eng.
to be in the wrong shop ; syn. van aan het goede of verkeerde adres zijn ; Mgdh. 142:
Nee, hoor, dan ben je bij mijn niet aan 't goeie adres. Vgl. hd. vor die rechte
Schmiede gehen .

1077. Kap en (of noch) keuvel,
d.w.z. alles (of niets); eene uitdr. die sedert de middeleeuwen voorkomt o.a.
in de Brab. Yeest. V, 2155: Danct Gode dat in rasten hi leven wille, ofte u en
blijft cappe noch coveel. Zie verder Sartorius II, 2, 62: kap ende kovel, 't geit
met de buydel, vertaling van una cum ipso canistro ; Campen, 84: hy heft capp
ende coevel verteert ; Sart. I, 4, 87: cap en covel wagen ; Everaert, 23; Snorp . 40;
II, 12; Harreb. I, 380: Dan is kap en keuvel verloren. Er is kap noch keuvel
aan te vinden; II, LXXIV: Hij brengt kap en keuvel naar de maan. Hij zou
je kap en keuvel van het lijf praten of aan elkander praten. Hij zou kap en keuvel
weggeven. Met kap en keuvel, d.i. met al wat er toebehoort; Pic-nic in Proza2,
bl. 391: Jaar in jaar uit heb ik telkens met hem over Menzel al kap en keuvel
afgepraat. — Onder kap is te verstaan de monnikskap; ook een covel was een
mantelkap, monnikskap . Het onderscheid tusschen cappe en covele is evenwel
niet duidelijk; hoogstens zal het slechts een klein onderscheid in den vorm zijn
geweest (Mnl. Wdb. III, 2008; Tuinman I, nal. 32; De Cockl, 144 en Joos,
142); later evenwel werd het laatste meer toegepast op een vrouwenkap, zooals
blijkt uit Huygens V, 50: Kap en keuvel, vreughd van Monick en Bagijn ; zie
ook Taalgids II, 103 en Stellwagen, Roomsche Woorden, 152. In Zuid-Nederland
kent men: kap en keuvel verliezen, wagen, 2) verteren, alles verteren, kapje en
1) Ndl. Wdb. III, 2465.
2) Ook op Goeree en Overflakkee: Er kap of keuvel aan wagen (zie N . Taalgids
XII, 149).
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keuveltje opeten, verspelen (De Bo, 490). In de plaats van deze spreekwijze hoort
men ook wel „kap en kogel", dat in het Oosten van ons land en volgens Schuermans, 220 ook in Limburg gezegd wordt, en voorkomt in het Noordbrab. kap
en kogel afloopen, alles, stad en dorp afloopen (Schuerm. Bijv. 147); in Limb.
iemand kop en kogel afwinnen ('t Daghet XII, 127) en Waasch Idiot. 325 : kap
en kegel wagen. Dit kogel (vgl. Veluwe : biëkugel, imkerkap) is geen verbastering
van kovel, maar het hd. kugel, kogel, mlat. cuculla, eng. cow/, dat eveneens

mantelkap beteekent, en in het Mnl. in de oostelijke tongvallen in gebruik is
geweest, doch reeds niet meer bij Kilaen wordt gevonden (Mnl. Wdb. III, 1676).
In de Rijnprovincie zegt men: he hett ók Kat on Kogel verspat (Eckart, 251);
in het h.i. hy kin kat en kevel op. Vgl. ook S. M. 3: Geen permetasie (familie?)
— Geen kat of keuvel, ze ware heelemaal alleen met z'n beie.

1078. De kap op den tuin hangen,
d.w.z. een beroep vaarwel zeggen ; eig. gezegd van een monnik, die zijn kapmantel
over den tuin (= omheining, haag, muur) van het klooster hangt en dit verlaat. 1 )
In de 16de eeuw treffen we de spreekwijze aan bij Plantijn: De cappe op den
thuyn hanghen, pendre la chappe á la haye, iecter le froc aux orties, eiicere
cucullam, apostatare, monachismum deserere, votifragum ergere monachum ; bij
Anna Bijns, Refr.. 56; 83 en 105; Tijdschrift XXI, 100: Wy willen de cappe
opten tuyn gaen hanghen (anno 1524); Poirters, Mask. 101 kent ook de wiel
(sluier) op den tuyn hanghen, dat natuurlijk oorspr. van eene non gezegd is;
Pers. 822 a spreekt van den huyck op den tuyn hanghen. Varianten van deze spreekwijze zijn : zijn kap over de haag smijten of werpen ; de kap op den tuin werpen (zie
Ndl. Wdb. VII, 1415); het fri.: hy het syn brón oan 'e wem (zijn strijdzwaard
aan den wand) hongen ; het roer in de heg steken, de spade op den dijk steken ; het
anker achter de kat (paal op de kaai) werpen ; het penseel in het spek steken, de
schilderkunst vaarwel zeggen (Sewel, 635); de nal (naald) in 't spek steken (van
een schoenmaker ; Molema, 275 b en Draaijer, 38 b); de toga aan den kapstok

hangen ; Limb . de ploeg aan den wand hangen ('t Daghet XI , 95); de kap over de
haag smijten (Volkskunde XIV , 144 ; Waasch Idiot. 270 a). Ook de Franschen
zeggen : jeter le froc aux orties naast pendre l'épée au croc ; bij Reuter, 128: sinen
Preister an de irste beste Wide hiingen ; Wander II, 1739: er hat die Kutte an den
Nagel gehlingt ; Dirksen I, 67 : de nadel in 't spek steken ; bl. 78 : de rok an de nagel
hangen ; stadsfri. hij hangt den stok aan den muur, hij houdt op verkooper te zijn.

1079. Er zijn kapers (of roovers) op de kust.
Deze uitdr. werd in de 17de eeuw gebruikt in den algemeenen zin- van : er
is gevaar, blijkens Winschooten, 214: „Daar sijn roovers op de kust, dat is,
daar is onraad"; in dezelfde beteekenis vindt men ze in de Gew. •Weeuw.
III , 29 ; Paffenr. 68. Zie verder Tuinman I, 146 : „Daar zyn roovers op de kust.
Dat zegt men, als 'er zyn, die ymand ergens van trachten te ontzetten"; evenzoo
II, 39 en 166 ; Sewel, 681 en 371: Pas op, daar zyn kaapers op de kust. In OostFriesland zegt men schertsend hé hed 'n kaper op de kste voor : hij heeft een concurrent (Ten Doornk. Koolm. II, 171 b; Wander II, 1135 : es ist ein Kaper(er)
1) Eene voorstelling hiervan is te vinden op de schilderij van Breughel (no. 61);
vgl. omtuinen, Haarlemmer houttuinen, teerluinen (Amsterdam).
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an de Kste, wenn jemand uns belauert und dasselbe ziel mit uns verfolgt ; auch

von Nebenbuhlern in Heirath angelegenheiten. Thans gebruiken wij deze uitdr.
„wanneer iemand ons bespiedt en hetzelfde doel met ons bejaagt; wanneer wij
gevaar loopen, dat een mekje ons ontvrijd wordt, een post of eenig voordeel
ons ontgaat, omdat er mededingers naar het meisje, den post of het voordeel
zijn"; 'Vgl. Sara Burgerhart, 676: Ik wou u eens vragen, of Juffrouw Letje t'
avond of morgen niet een goede vrouw voor Willis zyn zonde? of zyn er al kapers
op de kust? C. Wildsch . II , 156; V. Eijk I, 89; P. K. 98: Ik behoefde niet bang
te zijn voor kapers, vat je? Jans was vijf en dertig toen we trouwden, en van
zessen klaar, hoor! Heuvel, Volksgeloof en Volksleven, 389: Ook gedoogt de
jongelingsschaar maar noode dat een vreemde naar een meisje uit de streek komt
vrijen. Zoo'n kaper op de kust houdt niet altijd den rug vrij; Het Volk, 3 Juli
19U p. 8, k. 1: Ging het (bloemenverkoop) Zaterdag goed, Zondag kwamen
er kapers op de kust, en wel van roomsehe zijde. Ook zij boden bloemen te koop
aan; Ndl. Wdb. VII, 1452; XIII, 1373. In 't fri. de Ingelsken binne op 'e kust,
er is onraad.

1080. Een stem in 't kapittel hebben.
Onder een kapittel verstaat men in deze uitdr. eene vergadering van kanunniken of van kloosterlingen. In den eigenlijken zin wil dus deze uitdr. zeggen:
in die vergadering mede mogen stemmen; bij overdracht mogen mede spreken,
zich doen gelden, in welken zin wij haar in de middeleeuwen aantreffen in de
Ovl. Lied. e. Ged. 391, 161: So spaert God den mensche, die jongelic leift, toot
redene vois int eapitel heift. Zie het Mnl. Wdb. III, 1186; VII, 2076; Plantijn:
Hy en heeft geen stemme int capittel ; Van Effen, Spect. VII, 183: Een woord
in 't kapittel hebben; Tuinman I, 332: Hy heeft ni& een woord in 't Kapittel,
dat is, hy heeft in die zaak mée wat te zeggen, hy heeft 'er ook een stem in; Halma,
255: H:y- heeft mede eene stem in 't kapittel, hij heeft mede iets te zeggen; Ndl.
Wdb. VII, 1497; vgl. het fri. hy hat ek in stim mei yn 't kapittel; Wander II,
1136: er hat in diesem Kapitel etwas (nichts) zu sagen; fr. avoir voix au chapitre;
eng..., to have voice in the chapter (or the councels).

1081. Iemand kapittelen,
d .w .z . iemand de les lezen, hem onder handen nemen ; eig. iemand in het kloosterkapittel over zijn gebreken of zonden ernstig onderhouden; (mlat. capitulare 1) .
Vgl. Kiliaen: Kapitelen, castigare verbis et multis, castigare et multare in
comitiis ; Tuinman II. 195: Hy is braaf gekappittelt , dat wil zeggen, hy is wakker
gehekelt ; Halma, 255: kapittelen, doornemen, doorstrijken; Sewel, 378: kapittelen, bekyven; Harreb. III, 35; fri. irnmen kapittelje; immen it kapittel opléze ;
fr. chapitrer ; eng. to chapter en het hd. einen kapiteln, abkapiteln oder einem
das Kapitel lesen, dat ook in het Nederlandsch bekend is als iemand een kapittel
lezen, en o.a. voorkomt bij Asselijn, 246; Harreb. I, 381: Iemand het kapittel
1) Zie hierover Acquoy, Het Klooster teWindesheim I, 168-175; en vgl. De Cock',
285: Op het kapiltelbanlije moeten gaan zitten, ergens op een zondaarsbankje moeten
gaan plaats nemen, zoodat elk bemerkt, dat er iets met ons niet in den haak is; Hel
Volk, 4 Febr. 1914, p. 1, k. 4: Hooge toon of geen hooge toon -- een lasteraar heeft
maar één middel om een verdiend pak voor zijn broek te ontgaan: zich rechtvaardigen
of
op het zondaarsbankje.
-
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voorlezen. In het Westvl. beteekent in zijn kapittel zijn, zijne misnoegdheid in
strenge woorden uiten (De Bo, 492), en in het Vlaamsch is eene kapitteling eene
vermaning, berisping (Schuerm. Bijv. 147).

1082. Kaplaken
komt voor in de zegswijze Hij heeft er nog al zoo iets van aan kaplaken, de bijvalletjes, die hem zijne bediening opbrengt, zijn nog al van belang (Harrebomée
I, 381); in de Vechtstreek : daar zit goed kaplaken voor hem aan, daar zal hij een
goede fooi mee verdienen. Onder kaplaken verstond men in de 18de eeuw „zekere
vereering die een schipper boven de vracht der goederen bedingt, a hat" (Sewel,
378 ; Halma, 255; Ndl. Wdb. VII, 1507), eig. laken voor een kap of fooi voor
een (nieuwe) lakensche kap , later in het algemeen fooi, drinkgeld ; vgl. hd.
sich ei;te Kappe verdienen (Wander II , 1139). Een soortgelijken oorsprong heeft
het mnl. keerlelaken, laken noodig voor eene 4,kerle of tabbaard, later de som
noodig voor het aanschaffen van dat kleedingstuk (ook toen het niet meer werd
gedragen 1 ) ; in de 17de eeuw mantellaken of mantelgeld, een gratificatie voor
de kleeren 2 ). In Zuid-Nederland wordt in denzelfden zin handschoentje gebezigd;
vgl. Loguela, 182 : handschoetje, baatje, fooi, drinkgeld 3 ). Hiernaast was en
is ook gebruikelijk ergens een nieuwen hoed aan verdienen (17de eeuw), wat te
vergelijken is met het fr. chapeau (de mérite) ; eng. hat-money, sp. sombrero 4 ) ;
oostfri. 'n had ferdenen, eimand aan eene vrouw helpen (Dirksen II, 30); zie
ook voor dit gebruik in Groningen Onze Volkstaal III, 93 en vgl. Harreb. I, 444:
„Hij heeft er de gele kousen aan verdiend, men zegt dit, wanneer iemand jongeling
en meisje bij elkander heeft gebragt, en 't is tot een huwelijk gekomen" (zie
ook Antw. Idiot. 704). Zulk een tusschenpersoon, „hijlikmaker", „maaksman"
(Molema, 266) kreeg ook wel een fulpen broek of een koek 5 ).
"

1083. Hij is kapoeres,
d.w.z. hij is dood ; hd. er ist kapores (18de eeuw). Men houdt dit woord voor
het hebreeuwsche kapp6reth, dat verzoening, zoenoffer beteekent. Op den dag
vóór den Grooten Verzoendag slachten sommige Israëlieten eene kip, waarop
zij vooraf hunne zonden hebben overgedragen (vgl. zondebok), en spreken daarbij
eenige gebeden uit. Die kip heet kapareth of kapores ; vandaar de uitdrukking
iemand kapoeres (kapoerem) maken, hd. kappore, kapores machen, setzen, iemand
dooden. Zie Dozy, Oosterlingen, 47; Voorzanger en Polak, 169; Tijdschr. v. Taal
en Lett. X, 42: Sla hem kapore; nu is 't kapore met den handel; Schrader, Scherz
1)
2)

Stallaert II, 57; Mnl. Wdb. III, 1368.
Ndl. Wdb. 'IX, 226.

3) Het geven van een paar handschoenen als belooning of geschenk was in de
middeleeuwen zeer gewoon; Stallaert I, 560; Mnl. Wdb. III, 132; 214; Hugo de Groot,
Inletidinghe tol de Hnllandtsche rechtsgeleertheid fo. 121 : „Heerghewaden zijn vereeringhen
die de Leenman den Heer schuldigh is ten tyde van 't verly
dese Heerghewaden
werden veeltijds in uytgifte uytghedruckt, bestaende in een valck, havick, sparwer,
salm, snoeck, windhonden, spooren, handschoen, al het welck met seker geld na ouder
gewoonte afgekocht kan werden."
4) Ndl. Wdb. VI, 785; XII, 242 (i. v. palmeie); Navorscher XV , 191.
5) Heuvel, Volksgeloof en Volksleven, 389 ; Schotel Het Oud-Hollandsch Huisgezin bl. 225 vigg. ; De Roever, Van Vrijen en Trouwen, bl. 138.
;

STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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und Ernst in der Sprache, 53 ; Bouman, 50; Falkl . VII , 230 : Ze het er een keporus
getrapt; Kiister Henke, 30: kapoeres, kapoet, kapot; Ppl. 183: Die nacht dat
die vent zijn heele hebben en houwe kaporis sloeg ; Kluge, Rotwelsch, 240 : kabbores
gehen, was Leben kommen; 272: kaporen, umbringen; 400: kappore, untergang;
kappore setzen, umbringen, ermorden.

1084. Kapot.
In de uitdr. kapot zijn, maken, stuk, dood zijn, maken; zich kapot lachen
(vgl. fri. ik laeitsje my stikken); kapot gaan, stuk gaan, doodgaan, die in de
17de eeuw voorkomen (zie Gew . Weuw . II, 24 en Sewel, 378) is kapot ontleend
aan het fr. capot, een term uit het piquetspel. Faire capot beteekent alle slagen
maken; être capot, geen enkelen slag maken en faire quelqu'un capot, iemand
geen enkelen slag doen winnen. Zoo lezen we bij Focquenbroch I, 17:
Indien wij dit affront verdraagen,
Riep Minas, als een halve zot,
Zo zie ik ons in korte dagen,
Al t' zamen repiek en kapot.
Brieven van B . Wolf, 132: Wy zyn geworden tot een wildernis, och Heere! en
wy zyn heel capot ; ook blz. 174 : Wel mag het mensch zeggen dat zy capot geraakt
was. Zie Dozy, Oosterlingen, 48; Hatzfeld, 350 1); Ndl. Wdb . VII , 1520; Teirl.
Barg. 31 : iemand kapot branden, iemand doodschieten; Schuermans, 221; Waasch
Idiot. 326 a ; Antw Idiot . 2236; Rutten, 106 a; Teirl. 109; Claes, 102: kapot
maken (doen) , de zaak bederven; en vgl. ook het hd. en nd. kaput sein, gehen,
machen. In Groningen, Friesland en elders 2) bet. kepot ook ontsteld, ziek;
Ten Doornk. Koolm. II, 174; Molem., 531; Falkl. VI, 38: Ze schreide niet,
ze was kapot. In Kl. Brab. beteekent kapot alleen stuk , behalve in de uitdr.
iemand kapot maken, d.i. iemand vermoorden. In de Kempen is kapot zijn , gevaarlijk ziek, dood. Zie no. 180 en vgl. codille zijn , verloren, gesjochten zijn,
ontleend aan 't omberspel.

1085. Capriolen maken,
d.w.z. bokkesprongen, kattesprongen (18de eeuw), kluchtige bewegingen maken;
17de eeuw : een bepaalden dans, een kuitenflikker maken; ook wel cabriolen
genoemd (fr. cabriole), eene afleiding van het ital. capriola, bokkesprong. Bij
Vondel I, 179, vs. 10: Die maeckten meen 'gen spronck en luchte kabriol; De
Brune, Wetst . I, 197 Eenige woeste capriolen en geitesprongen; Sewel, 378;
Halma II, 108: Cabriole, kruldans, krulsprong, een losse sprong in 't danssen;
Ndl. Wdb. III, 1966. In Kl. Brab. cambriolen maken ; Antw Idiot. 1626: cabriolen
maken, van zijnen neus maken, beslag maken ; fr. faire des caprioles ; hd. Kapriolen
machen (17de eeuw Kapriolen schneiden 3); eng. to cut capers .
•

1) Hatzfeld meent dat capot ontleend is aan de uitdr. faire capot, dat evenals
capoter in het zeewezen beteekent onderstboven vallen, voorover kantelen, van een schip
gezegd, welk capoter eene afleiding zou zijn van cap. voorsteven. Dozy wijst op het
Spaansch capole en dar capole, eene uitdr. in het piketspel, die in het begin der 17de

eeuw in Spanje gewoon was.
2) M. A. v. Weel, Het Dialect van West-Voorne, 110.
3) Schultz, 329.

427

1086. Kapsoones maken,
d.i. drukte maken ; heibel maken ; kapsoones, kaphsoones, kafsoones is ontleend
aan 't Nw. Hebreeuwsch ga' tvetanoeth, ga' tvesones, hoogmoed, trots, praats.
Vgl. KAlister Henke, 30: kapsoones, drukte. Die heeft altijd zoo'n kapsoones over
zijn lijf; kapsoonesmaker opschepper; Zandstr. 90: Och meid, maak niet zoo'n
kapsoones ; Leersch. 27 ; 50 ; Jord. 219 ; Jord. II, 203 : En giftigheete woorden
sputterde haar kleine mond als de meiden weigerden of „kapsones" zochten;
bl. 303: De vechtende en jattende capsones gasten; bl. 395: Ze, dat krenkende
hart.... die niks deed dan kapsoones maken tegen de jongens. Den vorm kafsoonus leest men in A. Jodenh. II, 41; III, 6.

1087. Captie maken,
d .w .z . zich verzetten, bezwaar maken, tegenstribbelen, uitvluchten zoeken.
Het volk zegt veelal kapsies maken. Eigenlijk verstaat men onder captie eene
verstrikking, tegenstribbeling, chicane (lat. captio, drogreden; vgl. fr. captieux). Eerst in de 19de eeuw aangetroffen : vgl. Molema, 191: Kapsie maken
op iets, aanmerking maken, niet gaaf aannemen, iets afkeuren; fri. kapsie, kapsje
meitsje ; Bouman, 51; Ndl. Wdb. III, 1967; Het Volk, 16 Sept. 1913, p. 1, k.
3: Wil de rechterzijde hierop kaptie maken dan schendt zij haar eigen aangezicht; Zandstr. 33: Hein stond ze ordentelijk te woord, nooit kapsie of onbeschoft; Slop, 145 : In elk geval niet dadelijk toestemmen, de noodige kapsies
maken, ze een goed poosje laten darren; Kiister Henke, 30; Ppl. 181: En as
je dan nog kapsies maakt, dan douwe ze je in 'n dwangbuis; Nkr. V, 22 Jan.
p. 3; Dievenp. 80 (zonder eene kapsie te maken) ; Jord. 465 ; Het Volk, 15 Juni
1914, p. 1, k. 1: Is er in één krant van rechts captie op gemaakt? Voor ZuidNederland vgl. Stallaert II, 39, die captie citeert in de bet. arglistigheid (18de
eeuw). In Anttv. Idiot. 122 wordt kapsie vermeld in den zin van dwaze, onbezonnen daad.

1088. In de kas staan bij iemand,
bij iemand in de gunst staan, in een goed blaadje. „Eigenlijk bij vergelijking
met iets dat in een kas zorgvuldig bewaard wordt"; Ndl. Wdb. VII, 1705. De
uitdr. dateert uit de 18de eeuw en komt vrij dikwijls voor bij Wolff en Deken,
die ook kennen: uit de kas zijn of raken, uit de gunst zijn of raken; vgl. W. Leev.
VI, 287 : Het spyt my, dat Dominé Heftig zo wat uit de kas raakt by uw Moeder.
Zie verder Harreb. I, 383 : Bij iemand in de kast zijn ; Zuidndl. Hij leer daar in
de kas, hij wordt er gekoesterd, goed verzorgd (Antt Idiot. 1799).

1089. De kastanjes uit het vuur halen,
d.w.z. een gevaarlijken arbeid verrichten voor een ander, die zich zelven buiten
schot houdt en er het voordeel van geniet ; hd. die Kastanien aus dem Feuer holen;
fr. tirer les marrons du feu ; eng. to pull the chestnuts out of the fire; „de keutels
voor een ander oprapen". 1 ) De spreekwijze is ontleend aan de fabel, dat een aap,
die kastanjes uit het vuur wilde halen en bang was zich te branden, hiervoor
den poot van een daarbij liggenden slapenden hond gebruikte ; vgl. Lafontaine,
1) N. Taalgids XIII, 133.
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lib. IX, fab. XVII, waaraan zij echter niet is ontleend, daar de fabel reeds in
de 16de eeuw bij ons bekend was; zie Harrebomée III, 100 en vgl. Vondel I, 501
Idinau, 214:
De simme kastanien uyt den viere track
Met des hondts poot, daer neffens slapende.
So doen som profijt, met t' meeste ghemack,
Met eens anders perijckel; daer-op gapende.
Godt is de schalkaers oock wel betrapende.
Zie verder Ndl. Wdb. V, 1584; VII, 1746; Waasch Idiot. 329 a; Bchmann,
272 en Wander II, 1164.

1090. De Heer kastijdt dien Hij liefheeft.
Een opwekking om geduldig te dragen de beproevingen die God ons zendt,
daar Hij hiermede het heil van Zijn schepsel bedoelt. De spreekwijze is ontleend
aan den Bijbel; zie Openb. 3, 19 : Soo wie ick lief hebbe, die bestraffe ende kastijde
ick; Hebr. 12, 6 : Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hy ; vgl. Ndl. Wdb.
VII, 1771.

1091. Iemand van het kastje naar den muur zenden (of
sturen),
iemand van den een naar den ander zenden, zonder dat hij zijn doel bereikt,
zonder resultaat. Vgl. no. 137 en Harreb. I, 384: Hij loopt van het kastje tot
den muur; Tint. 50: Ze sturen je soms van de kast naar den muur; Het Volk
14 Apri11914,p. 3, k. 1; p. 9, k. 4; De Arbeid, 11 April 1914, p. 3, k. 2: Eerst
met geduld gewacht op eenig antwoord, daarna werden zij van het kastje naar
den muur gestuurd.

1092. De kat uit den boom kijken (of zien),
d.w.z. een afwachtende houding aannemen om te zien, hoe de gang van zaken
zal zijn, alvorens men zich daarin mengt; fri. de kat ut 'e beam sjen en it scil my
is binije ho 't dy kat ut 'e beam falie scil (hoe dat zaakje zal afloopen); eng. to
see (or watch) which way the cat jumps, hoe de zaak afloopt. De uitdrukking is
sedert de 17de eeuw bekend; ze komt in meer letterlijken zin voor in de Gew.
Weeuw.. III, 69: Je zoudt een kat uit de boom kyken, zoo vuerig zie je uit u oogen ;
Rusting, 394: Als Agamemnon uit zyn droom ontwaakte keek hy, of hy katten
uit een boom wou kyken ; Smetius, 126: Hy legt ende siet hem aen ghelijck een
katt van eenen boom eenen hond doet, deghene die op zyn voordeel liggende,
zynen vijand uyt het velt siet. Dichter bij de tegenw. bet. staat ze bij Alewijn,
Puit. Helleveeg, 36: Get Swaantje, 'k heb de kat daar uit de boom gekeken; het
is de rechte; Langendijk, Spiegel der Vaderl. Koopt. vs. 152; Lingelbach, Ontd.
Schijnd. 24 (waar een knecht tot zijn meester, die zijne eigene vrouw met een
anderen man betrapt, zegt): Wij moeten nu de kat zien uit den boom kijken,
d.w.z. wij moeten nu eens zien, hoe dat zaakje afloopt; Tuinman I, 89: De kat
uit den boom kyken. Als men lang op een kat steroogt, vind zy zich genoodzaakt
om laag te komen; II, 106; Harreb. I, 77; Ndl. Wdb. III, 408; Falkl. VII, 177;
178; Nest, 54; ford. 124; Uit één pen, 136; Handelsbl. 22 April 1914,p. 6, k. 1
(avondbl.). De uitdrukking is afkomstig van de gewoonte der honden, die als
zij een kat in een boom hebben gejaagd, daar blijven staan blaffen en haar aan-
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staren, tot zij haar schuilplaats weer verlaat 1 ). De kond 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 afloopen. Komt de
kat eindelijk uit den boom, dan springt hij toe en tracht ze te snappen.

1093. Een kat in den zak koopen,
d.w.z. iets koopen zonder het gezien te hebben ; bedrogen uitkomen ; mlat.
non emitur tuto tibi clausa pecunia sacco. De spreekwijze lezen we bij Goedthals,
50: Men vercoopt gheene catten in sacken, on ne vend point chat en
sac; bij Campen, 110: men sal die katte niet in den sack kopen. Zie ook Hooft,
Brieven, 170; Willem Leevend II, 300 en vgl. het fri.: in kat yn 'e sek keapje
en dy 't mei in boarre (of kater) yn 'e sek rint kin wol miene dat it in kat is, die
met een' kater in den zak loopt, mag wel meenen dat het een kat is; iemand kan
wel meenen, dat zijn uil een valk is (W. Dijkstra, 355). Ook in het hd. zegt men:
die Katze (oder das Schwein) im Sacke kaufen ; in het fr. acheter chat en sac (ou
en poche) ; in 't eng.: to buy a pig (in Schotland a cat) in a polce ; en in 't ital.:
comprare la gatta in sacco. Zie Harrebomée I, 387 en III , 250 ; 411; Antw. Idiot.
625 ; Joos, 71; Waasch Idiot. 329 b ; Teirl. 116 : katten in zakken koopen ; benevens
W. Dijkstra, Uit Friesland's Volksleven II, bl. 182 ; Wander II, 1184 ; Simrock,
Handbuch der Deutschen Mythologie, § 128; Sloet, De Dieren in het Germ. Volksgeloof en Volksgebruik, 21; Volkskunde VI, 45; XV, 184; XXII, 59, waar voor
den oorsprong der spreekwijze aan een sprookje wordt gedacht, wat onnoodig
is, daar de uitdr. zich laat verklaren uit het feit, dat alleen zwarte katten waarde
hebben voor den bontwerker.

1094. De kat de bel aanbinden,
d.w.z. den eersten stap doen tot een gevaarlijke onderneming. De uitdrukking
is ontleend aan de bekende fabel van de muizen en de ratten, die besloten hadden
de kat een bel om te hangen, doch toen het tot de uitvoering zou komen, het
geen van allen durfden doen. In de middeleeuwen was de uitdr. bij ons bekend,
doch veel vroeger komt in eene Grieksche vertaling van de Pantschatantra een
dergelijk verhaal voor 2 ). Vgl. Hist. Gen. 4, 683, 335 : Carl van Gelder quam
als hij hem toe voren heide beloft, dat hij hem solde commen onderwinden ende
soel dije kat dije bel anbinden (Mnl. Wdb. III, 1239). Zie verder Despars 2,
316 ; Bib. 257 : Om (den tater) de belle an te doene, niemant en darft hem bestaen ; Goedthals, 111; Campen, 118 ; Marnix, Byenc . 73 ; Breughel, no. 22;
Tijdschrift XXI, 84 ; Pers, 597 a: Den kater de bellen aanbinden ; Bank. I, 350;

Brederoo, Moortje, 1221; Idinau, 18:

De katte de belle aen-hanghen.

Wien sal de katte de belle aen-hangen?
Vraeghden de muysen, tot vrydoms ver-meeren.
De kat met de bel, soude luttel vanghen,
Maer t' is quaedt sijnen meester verheeren.
Die hen onder-worpen, die komen tot eeren.
1) In Noord en Zuid VI, 284 wordt medegedeeld, dat men te Oudenburg soms
hoort zeggen; dat wijf ziet zoo stuur en kwaadaardig, zij zou wel „een kater van den
boom kijken".
2) Benfey I, § 234.
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Willem Leevend VIII, 62; enz: enz. In het fr. luidt zij: attacher le grelot (scil.
au chat), mettre la campane au chat ; hd. der Katze die Schellen umhiingen ; nd.
de Katt de Bell anhangen ; eng. to bell the cat (in 1362); to hang the bell about
the cats neck ; ital. appicar ii sonaglio a la gatta. Zie verder Wander, 1186 ; Harreb.
I, 45; Ndl. Wdb. II, 1655; 1682; VII, 1795; vgl. het vroegere belbinder,, de hoofdaanlegger van iets (Sart. II, 4, 92) en het Vl. de kat de bel aanhangen, iets overal
vertellen (Joos, 116); Teirl. II, 116: de katte de bel andoen of anhangen ; fri.
de kat de bel oanbine.

1095 . De kat in 't donker knijpen,
d.w.z. kwaad doen, wanneer niemand het ziet, dus: in 't geniep ; heimelijk iets
ongeoorloofds doen (Schuermans, 226 a), waarvoor in Oost-Vlaanderen ook
gezegd wordt: hij nijpt het in den donker (Schuerm. Bijv.. 210 a). Vgl. Harrebomée III, 164, waar ook wordt opgegeven: „hij zoent de kat in 't donker" ; zie
verder Nolet de Brauwere, Ged. II, 207:
Voorzichtig knijpen wij de katjes in den donker,
Op wollen zokken, in 't geniep, als 't niemand ziet.

Schoolm . 102; 132; V. Lennep, K. Zev.. 4, 136: Myn Heer dacht misschien de
kat in 't donker te knijpen, zoo dat niemand er iets van te weten kwam; Speenhoff II, 62:
Hij is van die fijne lui,
Die den schijn vermijden;
Maar de kat in 't donker knijpt
Of de keukenmeiden.

Kalv . II, 144: Dan moest je Hirschfeld eens kennen. Die kneep de kat in donker;
Tint. 30: Hij geeft ter sluiks een lonk-er, knijpt de kat in donker; Prikk . V, 26:
Denk je, dat wij je niet al lang in de gaten hebben, kereltje? Jij bent een fijn
lid! Jij knijpt de kat in het donker, he? Nest., 168: Knijp geen katjes in 't donker;
M. de Br. 82: Huichelaars die de kat in 't donker knepen; De Amsterdammer,
10 Mei 1914, p. 4, k. 2; Nkr. III, 5 Dec. p. 2; V, 15 Juli, p. 3; VIII, 31 Jan.
p. 4; III, 3 Jan. p. 5: Dan kneep die ouwe jonker de muisies in het donker;
Teirl. II, 116: de kat (of de katten) in den donkere (of in 't duistere) knippen of
nijpen, heimelijk, bedektelijk, schijnheilig verboden dingen doen; Bergsma,
97-: de kat in duustern of donkern kniepen. In het fri.: hy knypt de kat yn 't donker
of yn 't tsjuster ; oostfri.: de kat of sén katte in diistern knipen (Dirksen I, 49).
Hoogstwaarschijnlijk wordt met de kat een meisje of eene 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.

1096 . Van de kat (of den hond) of van den kater gebeten
worden,
gewoonlijk of men van de kat of den kater (of van den hond) gebeten wordt, is hetzelfde, d.w.z. of men door het eene kwaad of door het andere geplaagd wordt,
dat is hetzelfde, „als men toch het slachtoffer wordt, is het onverschillig hoe
en waardoor". Zie Harrebomée I, 321; Van Eijk II, nal. bl. 26; Het Volk, 3
Febr. 1913, p. 5, k. 1:
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't Kan me niet schelen al word ik geen kiezer,
'k Heb aan die drukte nou eenmaal het land;
'k Word door de kat of den kater gebeten,
Mooie beloften verstuiven als zand!
De Telegraaf, 17 April 1914 (ochtendbl.), p-. 1, k. 5: Wat maalt Sijmen Betaal

er ten slotte om, hoe het ding heet, waarvoor hij betalen moet ? Of hij van de
kat of van den kater gebeten wordt? Het Volk, 27 Maart 1914, p. 8, k. 1: Lood
om oud ijzer! Of men nu van den hond of den kater gebeten wordt — wat maakt
dat uit? Handelsblad, 13 Mei 1914, p. 1,k. 3 (ochtendbl.): De vraag of de belastingschuldigen zullen worden gebeten door den hond of door de kat. Door de
registratie of door de directe belastingen. Vgl. het fr. il vaut autant être mordu
d'un chien que d'une chienne,

1097. Een benauwde kat maakt rare sprongen,
d.w.z. iemand die in groote verlegenheid zit, doet vreemde dingen. Vgl. Harreb.
I, 385: Een kat, die in 't naauw zit, maakt vieze (= zonderlinge) sprongen.
Een gepraamde kat zal dwars door de vensters vliegen om ruimte te hebben;
De Arbeid, 18 Febr. 1914, p. 1, k. 1 : Een kat die in 't nauw zit maakt rare sprongen. Zoo doet de economist van „De Tribune", de heer Ceton; Kalv. I, 150:
Wat weten die melkmuilen van den handel en van den benauwden sprong, die
een benauwde kat doet? Het Volk, 24 Maart 1915, p. 3, k. 2; enz.

1098. Om der wille van het smeer likt de kat den kandeleer,
d.w.z. ter wille van een voordeel vleit men dikwijls iemand of doet men dingen,
die men anders liever zou laten ; hd. aus Liebe zum Fett leckt die Katze den Teller
oder die Katze leckt den Leuchter aus Liebe zum Talg; ital. per amor del sevo lecca
la gatta il candeliere. De zegswijze, die waarschijnlijk aan een oud verhaal ontleend is, vinden we bij Goedthals, 139: Om de minne van den smeere leckt de ratte
den candeleere ; in de Prov. Comm. 560 : Om die minne vanden smeere, leckt die
catte den candeleere, pinguis amore lucri lambunt candelabra catti ; Spieghel,
289 ; 296. Vgl. Poirters, Maak. 168 : Dat de kat de kandelaer leekt 't en is niet
om dat sy die geerne soude doen blincken, maer om dat sy het smeir soeckt datter
op is ghedropen. En datter veel zijn die sich tot u welvaert teenemael ghenegen
toonen, en die u met een ghedienstigheydt soo komen den Bon-jour maken,
s'en zijn soo slecht niet, sy weten wel van waer hen den heylighen dagh komt,
en die komense t' uwent huyse vieren.
Zie verder V. d. Venne, 253: Om 't Vet leekt de Kat de Braet-Pan; Coster,
509 vs. 388; Cats I, 432; 467: Paffen. 78; Tuinman I, 187; II, 35; Ndl. Wdb.
VII, 1228; Antw. Idiot. 1129; Joos, 141; Waasch Idiot. 602 a: veur 't smeer
lekt de kat den kandeleer ; 744 b ; Harreb. I, 379 a.

1099. Zijn kat (of poes 1 ) sturen (of zenden),
d .w .z . niet verschijnen ; niet komen, waar men verwacht wordt ; Prov. Comm.

699: Tseynt menich sinen hont, daer hi selve niet tomen en wil; mlat.: Mittimus
1) Volgens Ndl. Wdb. VII, 1418 ook: Zijn kap sturen of zenden.
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interdum quo nolumus ire catellum (Wander II, 856); Valentijn, 0. I. II, 2,
128 a; Tuinman II, 201 : Hy stiert zyn kat, dat zegt men van yemand, die ergens
zelf niet komt, noch daar na omziet, zo dat men zich van hem niet meer bedienen
kan, dan of hy zyn kat had gezonden; Harreb. I, 387: Hij stuurt zijn kat, men
zegt dit van iemand, wien men te vergeefs wacht, en past het byzonderlijk toe
op den persoon, die de voldoening eener achterstallige rekening lang laat uitblijven; Van Eijk, 44; NcP. Wdb. VII, 1793; De Tijd, 29 April 1914, p. 5,k. 1:
Zij wenschten de aanwezigheid van Zijne Excellentie (Theobald von Bethmann
Hollweg) in de begrootingscommissie. Maar Theo zond zijn poes in den vorm van
een brief aan den voorzitter ; De Bo, 498 : Hij zendt er zijne katte naar toe, hij wacht
zich wel van daar te gaan; hd. er schickt seine Katze, bekiimmert sich selbst um
die Sache nicht (Wander II, 1204).

1100. Als de kat om de heete brij loopen,
d.w.z. om eene zaak heendraaien, er niet op ingaan, besluiteloos zijn; vroeger
ook om een ongeduldige begeerte uit te drukken (Cats II, 260 b ; De Brune, 150 1).
Vgl. Harreb. I, 90; Nw. School I, 92: Je zwijgt, en als er over geschreven wordt,
dan wekje 't medelijden op met examen-allures. In goed Hollandsch: met er
omheen te draaien als een kat om de heete brij; De Arbeid 4 Sept. 1915, p. 1,
k. 4: Onze vriend Tamminga heeft er uitstekend slag van om als hij eens een
keer tot de orde geroepen wordt over zijn onverantwoordelijk geschrijf, om de
zaak heen te draaien als een kat om de heete brij; Het Volk, 29 Juli, 1915, p.
2, k. 2 : De sprekers waren genoodzaakt, als de kat om de heete brij te loopen,
en van een flink protest tegen de veroveringsplannen kon geen sprake zijn ; Haagsche
Post, 7 Febr. 1920, p. 194, k. 3: Lloyd George draait om het vredesvraagstuk
heen als de kat om de heete brij; hd. wie die Katze um den heissen Brei herumgehen oder um den Brei herumgehen; fr. tourner autour du pot; vgl. lat. lupus
circa puteum saltat ; gr. ,i,vx(30g irepl rd, (poéap poei)et (Borchardt no. 651).
Hiernaast dialectisch: Hij loopt als een kat op de heete brei, niet opschieten,
iets willen zeggen, maar niet weten hoe het in 't vat te gieten, loopen als de
kip die zijn ei niet kwijt kan 2).

1101. De kat in den kelder metselen.
„Hy heeft de kat in de kelder gemeestert. Dit zegt men van een lapzalver,
die een wonde of zweer boven toeheelt, terwijl het quaad onder meet en verkankert" (Tuinman I, 313; vgl. ook II, 9); Harreb. I, 385; Van Eijk II, 44; Ndl.
Wdh. VII, 1791: De kat in den kelder metselen, de uitbarsting verhinderen, maar
't kwaad laten bestaan; De Telegraaf, 9 Jan. 1915 (avondbl.) p. 7, k. 6: Maar
het is de vraag of men naar deze maatregelen grijpend niet „de kat in den kelder
metselt". Bij Sehuermans, Bijv. 150: de kat in den kelder vermaken of sluiten,
enfermer le loup dans la bergerie; De Bo, 498: de katte in den kelder kweeken,
iemand in eene plaats laten waar hij veel kwaad kan doen.
1 ) Jan v. Leeuwen (14de eeuw) gebruikt de uitdr. in den zin van „zijn voordeel
zoeken": Mer die ghene die nu predicken, bichten, leeren, ende tvolc tsijnre ewegher.
salicheit weert berichten souden, die gaen bina al omme als die catte omme den heeten
brie, soe soekense ende meinense ende besorghense behindelijc hem selven in allen dinghen
(Tijdschr. XXXIV, 179).
2) N. Taalgids, XIII, 133 (op Goeree en Overfiakkee).
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1102. Dat iS geen kat(je) om zonder handschoenen aan
te pakken (of aan te tasten),
d.w.z. dat is een bijdehandje; eene vrouw, die niet op haar mondje gevallen
is, die zich goed weet te verweren, van zich af kan bijten; ook wel van mannen
gezegd. Op het einde der middeleeuwen was deze zegswijze bekend blijkens Despars, 2, 478: (De Engelschen) die doen ter tijt gheen catten en waren om zonder
hantschoen te vanghene. In de 17de eeuw vinden we haar o.a. bij Pers, 641 b ;
Coster, 534, vs. 1200:
Want nae ick verstae ist reden, dat wy die man schromen,
En 't en is gheen kat om sonder handtschoenen te vanghen.
Hy sel hem weeren.
Zie ook Paffenr. 66; Intrest, 266, waar het van Holland gezegd wordt; Halma,
257, waar het ook op „een wakker man" wordt toegepast ; Harreb. I, 283 ; Ndl.
Wdb. V. 2001. Ook in het Fransch zegt men : on ne prend pas tel chat sans mouffles ;
eng. she is not to be handled without gloves. In het Nd. luidt de zegswijze: dat
is kin Katt sunder Hansken an to Men (Eckart, 249 ; Wander II, 1169 ; 1177).
Bij overdracht werd (en wordt ?) het verder ook gezegd van een netelige zaak,
een moeilijk werk ; zie Tuinman I, 236. Voor Zuid-Nederland vgl. De Bo , 498:
Dat es geen katte om zonder handschoe'n te grijpen zegt men van iemand dien 't
gevaarlijk is aau te randen ; Teirl. II, 116: 't En es geen katte om zonder handschoenen (of wanten) an te pakken, het is een kerel die zich verdedigen kan;
Waasch Idiot. 329 b; Antw. Idiot. 626; Volkskunde IX, 210 of De Cock 2 , 47;
vgl. het mlat. non Mik manibus vacuis occiditur ursus.

1103. De kat bij 't spek zetten,
iemand in de verleiding brengen, hem gelegenheid geven om kwaad te doen;
ook zich wetens schade berokkenen, den vijand in huis halen. Hiernaast vroeger
de kat de boter of de zoete melk bevelen ; de kat de kaas betrouwen ; de kat in de
schapraai (of in de spinde) sluiten (Zuidndl.). Zie Harrebomée I, 385 : Dat is
de kat bij 't spek gezet; Prinsen, Bredero, 120: Aan dit onechte Moortje (Writsart) draagt Mooy Ael de bijzondere zorg voor Katrijntje op. De kat bij het spek
dus ; Haagsche Post, 8 Juni 1918, p. 681, k. 4: Overigens is de vraag gewettigd,
hoe iemand, die zooveel op zijn kerfstok heeft als die persoon in kwestie, korporaal in het Nederlandsche leger kan worden of blijven, en verder hoe iemand
met dergelijke antecedenten juist aan onze „frontières menacées" werd geplaatst :
dat is toch de kat op het spek binden.

1104. Bij nacht zijn alle katten grauw,
d.w.z. bij nacht kan men geen onderscheid zien tusschen mooi en leelijk ; de
duisternis maakt alles even schoon (Huygens, Voorhout, 500); vgl. lat. nocte
latent mendae; gri. 2252iv0v áQaéPros yvvii zelact airrij (Otto, 246).
De zegswijze wordt aangetroffen bij Goedthals, 62: By nachte zyn alle cattekens grau, tous chats sont gris de nuist ; in de Prov. Comm. 126 : By nachte syn
alle catten graeu ; zoo ook bij Campen, 112 ; Servilius, 98 ; Tijdschrift XXI, 203;
H. de Luyere, 25 ; Idinau, 285 ; Cats, 538 b: En keurt haer niet te naeu, by nachte,
lieve vriend, syn alle katten graeu ; Van Effen, Spect. V, 180, enz. Zie Harre-
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bomée I, 384; Ndl. Wdb. VII, 1786; Eckart, 379 en vgl. Joos, 11: 's nachts
(of 's avonds) zijn alle katten grijs, vert. van fr. la nuit tous chats sont gris, waarnaast â la chandelle la chèvre semble demoiselle; hd. bei Nacht sind alle Katzen
(oder Khe) grau, schwarz (Wander III, 843); eng. in the dark all cats are grey ;
fri. by jountiid binne alle katten grau.

1105. Het muist wat van katten komt,
d.w.z. de jongen vertoonen den aard van de ouden; ieder volgt gewoonlijk zijn
aangeboren aard; een mensch verloochent niet licht de (slechte) hoedanigheden,
hem door zijne afkomst aangeboren. Vgl. mlat. cattorum proles bene discit prendere mures ; catte progenies discit comprendere mures (Werner, 8); Prov. Comm.
143: caiten kinder die muyssen ghaerne, cattorum nati sunt mures prendere nati;
Campen, 86: twil al muysen, dat van catten compt ; R. Visscher, Sinnepoppen,
104; Spieghel, 269; Win.schooten, 159; Cats I, 509; Bank. I, 106; Sewel, 501.
De zegswijze komt overeen met het 17de-eeuwsche 't Wilt al scrafelen, dat van
de hinne komt ; het veulen van d'hackeney gaet gheern een telle ; wat van apen komt,
wil luizen, enz. Zie Harrebomée III, 248; Joos, 151; Taalgids V, 184; Dr. Bl.
III, 49; Wander II, 1189: was von Katzen kompt, das mauset gern ; was von der
Katze ist, fiingt Miiuse ; Katzenkinder mausen gern; Jahrb. 38, 160: et will alle
musen wat van Katten ;dimt; vgl. ook het Friesch: al hwet fen katten komt wol
mazje.

1106. Als de katten muizen, dan mauwen ze niet.
Deze zegswijze wordt gebezigd, om te kennen te geven, dat als menschen

(vooral kinderen) eten, ze niet praten, maar stil zijn; vgl. mnl. muset wel maer

en mauwet niet, eet met uw mond, maar spreek er geen kwaad mee. Ook in duitsche dial. komt voor wenn de Katte miuset, dann miauet se nit ; wenn die Katze
frisst, miaut sie nicht; zie Wander II, 1180-1190; Ten Doornk. Koolm. II,
187 a; Van Eijk, II, 48; Harreb. I, 384 b en vgl. Sewel, 501: Hy muist maar
hy maauwt niet, lie eats but speaks not a word; Halma, 363: Hy muist
wel, maar hy meeuwt niet, il mange beaucoup mais parle peu ; Joos, 167:
Katten die muizen vangen, mauwen niet, d.i. menschen die wèl doen, beroemen
zich daar niet over; fri. as de katten mazje, miauwe se net (ook van een vrijer,

die zijn meisje omhelst).

1107, Het katje van de baan,
d.w.z. de eerste; vooral onder schooljongens; de baas, de aanvoerder, het baantje
de voorste, het haantje van de buurt. Het znw. baan moet hier worden opgevat
in den zin van „publieke weg" (Ndl. Wdb. II, 810) en kat in dien van den
voornaamste, den.belhamel, welke bet. door Sartorius IV, 74 wordt opgegeven:
't K atteken zijn, de bel-hamel wesen, de eo qui certos omnes vincit ac superat.
In de 17de eeuw vinden we de uitdr. o.a. bij Huygens VI, 272 en 298: (Hij)
socht nergens baes te zijn of 't kattje vande baen; Spaan, 197: Dezen boerschen
student overtrof de steedsche in alle ondeugendheid zoodanig, dat hy 't katje
van de baan genoemd wierd. Zie ook Halma, 257: Hy is het katje van
de baan, hy is de voornaamste of de meester van allen; Waasch Idiot. 329 b:
Het katje van de baan zijn, de bijzonderste, de felste zijn. Afrik. Die katjie van
die baan, die eerste in plesier.
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1108. Het loopt op katjesspel uit,
d.w.z. het loopt op kijven en vechten uit. Vgl. Kiliaen: Katten-spel, ludus
sive iocus hostilis et simulatus : post lusum enim devorat aelurus murem captum;
Goedthals, 24: cattespel, die niet gheslaen en can, moet byten en cretsen ; Tuinman I, 368 : 't Zal katjes spel worden. Dat zegt men van spelen, 't geen op krakeelen uitkomt, gelyk het spelen met katten op krabben; Halma, 257 : Kattenspel, vegterije, krakkeel; V. Janus III, 389. Zie verder Harrebomée III, 249
en Schuermans, 226 : gij zult zoo lang fikfakken, tot dat er kattekensspel (of kattengespel in Kl. Brab.) van komt; Joos, 112; Claes, 103; Antw. Idiot. 627. In het
Friesch zegt men: it wirdt kattebiten (of bargebiten).

1109. Een kater hebben.
In de studententaal beteekent deze uitdr. ongesteld zijn, zich niet lekker
gevoelen tengevolge van een roes, een drinkpartij. Zie Nachtk. 19 ; 30 ; Zandstr.
59 (reuzenkater) ; Speenhoff, IV, 91 (tijgerkater) ; Nkr. 15 Nov. 1913, p. 2
(onafhankelijkheidskater) ; ook is bekend een ww. bijkateren (opknappen), o.a.
Nachtk. 120 en uitkateren (in A. t. A. 116); 'n antieken kater hebben, van gisteren
of eergisteren avond. Men neemt aan, dat „kater" ontleend is aan het Duitsch,
waar volgens F. Kluge, Deutsche Studentensprache, 98, kater in dezen zin het
eerst is aangetroffen in 1850 ; ook zegt men in het hd. besoffen wie ein Kater;
bij ons zuipen als een kater 1 ) ; dit kater wordt gehouden voor een volksvorm
van katarrh 2 ). In het Zeitschr. f. d. D. Unterricht, XXVI, 752 wordt evenwel
verwezen naar Heinrich Knausts Fiinff Bchern von der Kunst Bier zu brauen
(1575) : So heiszt das Stader Bier Kater, denn es kratzet wie ein Kater dem
Menschen, der sein zu viel getrunken hat, des Morgens im Kopf. Vgl. ook Walther
u. Lbben, Mnd. Handwtb. 169 : Kater, Name eines gewissen Bieres. Terloops
wil ik nog wijzen op een bundel Refereinen van 1524:
Hier op crycht die wyn eerst synen smaeck,
Dan ist ic brengt u eens myns hertsen greyn.
Cateroghen hebbende • gheern vaeck. 3 )
J. Clyburgs Pazy, anno 1727, Verjaargedichten, bl. 7 :
Ik drink my daag 'lyks maar eens vol,
Van 't wyze en zoete Hengste-water,
Waar door ik zomwyl als een Kater
Zie uyt myn ogen dat 'k schier rol,
Van boven neder als een tol.
Een gelijkbeteekenende uitdr. is kattig (Tuinman I, 313) of katterig zijn (o.a.
0. K. 14), hd. Katzenjammer haben, dat in het hd. in 1768 is gevonden bij Wichmann, Antikritikus, S. 602: Es giebt eine Krankheit des Leibes, die zuweilen
ungliickliche Menschen mit den Katzen gemein haben und die deszwegen der
Katzenjammer genannt wird. Vgl. zoo ziek, misselijk, als een kat (Tuinman I,
313 ; ten gevolge van hare vraatzucht) ; eng. to be cat-sick ; as sick as a cat.
1) Taal- en Letterb. IV, 232.
2) Kluge, Deutsche Wortforschung V, 262; Wortforschung und Wortgeschichte,
100-102. Een geheel andere verklaring in Zeitschr. f. D. Altert. LIII, 127.
3) Tijdschrift XXI, 98.
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1110. Zich katoen houden,
d.w.z. zich stil, bedaard, rustig houden; katoen beantwoordt aan het Hebreeuwsche qatón ( Otaun), dat klein beteekent (Dozy, Oosterlingen, 52). In het
Groningsch: hol joe moar ketoen en 't is dood ketoen, het is er stil, doodsch ; er
is geene drukte (Molema, 197 a); fri. had dy mar ketoen of deaketoen; Harreb.
I, 389: Het is er dood katoen, daar is niets te doen, het is er stil; Kóster Henke,
30; ford. 72: Toch moest ie zich katoen houen; bl. 159: De dood-katoenen Frans
Leerlap ; B. B.25 : Jantje, nu zul je je zelf katoen houden en geen kromme figuren
maken; bl. 31 : Hou je eigen maar katoen; ford. II, 374 : Komp ie doodketoen. .
op honk na 'n paar ure se sperrewer (paraplu) halen; 387: Hoti je katoen Piet.

1111. (Van) katoen geven,
buitengewoon zijn best doen; iemand duchtig afranselen, dial. iemand katoenen,
iemand afranselen; de les lezen. In tooneeltaal verstaat men er onder zinnen
met overdreven stemuitzetting en kracht zeggen; hol pathos; syn. van van draad
geven of (hem) van hakkiedou geven (Onze Volkstaal III, Z54; Handelsblad, 7
Maart 1917 (0), p. 3, k. 2 1), naast een ww. hakkidouwen in Handelsblad, 17
Juni 1919 (A): Soberheid in elke uiting, „hakkidouwen" is gedaan; bet tooneel
moet ons ontroeren, zonder lach en zonder traan). De uitdr. is algemeen bekend
ook in den vorm katoen geven in Zuid-Nederland; zie Molema, 197: Van ketoen
geven, er dapper op inslaan, uit alle macht werken, kloppen, enz.; Gunnink,
146; Nkr. IV, 15 Mei p. 2; 8 Mei p. 4; VI, 1 Juni p. 3; 14 Sept. p. 2; 9 Nov.
p. 4; Zondagsblad v. Het Volk, 2 Mei 1914, p. 1, k. 2: Hij sprak als deelde hij
meppen uit ; hier een en daar een, en geef-'m-van-katoen; Handelsblad, 18 Sept.
1913 (ochtendblad), p.1, k. 6 : Zelf speelde de heer Schwab den aanvoerder der
familie, graaf Ladislaus. Het deed deugd hem zoo „van katoen" te zien geven;
27 April 1913, p. 1: In Paljas gaf hij 'm te veel van katoen, wellicht aangemoedigd door het applaus, dat des te sterker weerklinkt, naarmate het spel pathetischer is; Zondagsblad van Het Volk, 25 Oct. 1913, p. 1, k. 2: Ha, dat pakt!
Nou zal ik 'em van katoen geven; Nw. School, VIII, 184: En dan besluit-ie, 'cm
even modern van katoen te geven; Handelsblad, 5 Sept. 1915 (ochtendbl.) p.
6, k. 4: Mevrouw de Vries geeft 'm van schietkatoen. We sidderen bij 't schermvallen; Schuermans, Bijv. 150; Joos, 79; 't Daghet XII, 187; Rutten, 108:
katoengeven, hardloopen, alle pogingen aanwenden om iets te bekomen; Teirl.
II, 115: katoen geven, met kracht, drift, geweld te werk gaan; zijn uiterste best
doen; fr. donner du coton, donner de la peine 2). Van katoen krijgen, er vanlangs
krijgen, vgl. C. Scharten, de Roeping der Kunst, bl. 228: In het derde gedeelte
van het tweede hoofdstuk krijgt zóó eerst Neels schoonzuster, de goedhartige
en heerschzuchtige Nel, van katoen. In de plaats hiervan zegt men ook lamet-,
peper-, scheut-, sneé-, draad-, lonte- (Schuermans), snaar geven (Schuerm. Bijv.
308); klouw geven (Joos, 79); fut-, (van) de kodde-, lament-, van de latte-, van
krepee -, snoer -, poer of poeier, zwee geven, enz. (zie
(n)ijken -, van de neute
De Bo), gers of beurze geven (Kl. Brab.), gas, jas, kemp , van den moor , borze geven
(Waasch Idiot.), "'eter geven of krijgen, een pak slaag (Antw. Idiot. 417); gort,
1)
2)

Een werkelijke actrice, die zooals 't heet
van hakkidouw gaf".
Lorédan Larchey, I, suppl. 36; nouveau suppl. 68.
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hardloopen (Kinderspel en Kinderlust I, 67). Blijkens de Zuidnederlandsche uitdrukkingen van de lamet of lament geven, d.i. (van) de lampepit geven, moeten wij onder katoen lampekatoen, katoengaren verstaan, dat
in groote rollen kluwens wordt opgewonden en een lange lijn vormt, zoodat we
de uitdr. kunnen vergelijken met filter bucht -, (van) draad -, snoer -, snaar -,
klouw (kluwen) geven en onze uitdr. bocht geven en botgeven. (Van) katoen (geven)
beteekent derhalve ruimschoots (eig. waarbij de schoot gevierd is), in volle mate,
niet gering, flink geven (zie no. 973) en in toepassing op eenigen arbeid : flink
werken, zich krachtig inspannen ; of bij een strafoefening : duchtig afranselen,
van Delft tot Leiden geven, zooals men in de 17de eeuw zeide, waarvoor men in
Groningen, volgens Molema, 538 a, nog zegt : hij krigt van Laiden noa Delft (zie
Ndl. Wdb. VIII, 231). Misschien mag ook vergeleken worden iemand trens,
laken (zie Schoolm. 254) geven, iemand afrossen; hij geeft 'm van Jetje (eig.
sajet? Kiister Henke, 28 1 ); Haagsche Post, 20 Juli 1918, p. 857, k. 3: Die
lui van 't Rembrandtplein geven hem, wat je noemt, geweldig van Jetje ; A.
v. A.: 'k Ga na 't Zeemanshuis, dan lichten ze je daarover eventjes bij.... van
geef 'm jetje; V. Hulzen, Machteloozen, bl. 117; Kunstl. I, 1: Stil toch, lieve
mins, schreeuw soo niet.... de bure salle denke dat 'k m'n wijfje van jetje geef;
Handelsblad 4 Sept. 1915 (avondbl.), p. 6, k. 4: Armzwaaiend vloog ze over de
heele breedte van de Bhne, al maar roepend : „'t Is vreesselk, 't is vreesselk".
Het was duidelijk : Do wou 'm van Jetje geven ; Do wou, bij wijze van verrassing, es laten zien wat ze kon.
gras, wind geven,

1112. Een kattebelletje,
een klein briefje, een kort berichtje; 17de eeuw kartabel, it. scartabello, carta-

schrijfboek, bundel papieren. Vgl.: De kartabellen, liedtjens, pampieren
en geschriften, daar deze Rommelzoo is uit vergadert 2 ); Daghreg. Bat. 2, 422:
Door de achteloosheyt vanden overleden coopman J.... int houden van sijne
boecken, sijn boven diversche erreuren, niet als eenige cartabellen van rekeninge
bello,

bevonden 3 ); Nay. LXI , 180 : Zeecker cartebelleken van de meuble (anno 1624);
bl. 186: Dat hij deselve specificatie houdende is voor puijre cartabella, dewijle
deselve niet behoorlicken ende wettelicker wijs is gemaeckt (anno 1661),,Bouman, 51 : kattebel, klein briefje, kaartje; Het Volk, 29 Dec. 1913,p. 1, k. 4: „Het
Katholieke Volk" brengt het volgende kattebelletje ; 18 April 1914, p. 5, k. 2:
Toen ik dit kattebelletje doorgelezen had; 26 Mei 1914, p. 1, k. 2: In een kattebelletje van enkele regels maakt „De Bode" Troelstra uit voor Paus en ons
voor „Het Handelsblad"; J. Feith, Uit Piet's Vlegeljaren, 195 : Een Hollandsch
opstel was hem een kwelling, een kattebelletje van drie regels een marteling;
Dievenp. 77 ; Peet, 180; Ndl. Wdb. III, 1971; enz.

1113. Het (hij, zij) hangt me de keel (of den hals) uit,
d.w.z. ik heb er meer dan genoeg van ; gezegd van iets , dat begint te vervelen,
te walgen; zie o.a. Harreb. I, 390; P. K. in Kmz. 188; Falkl. 4, 122; Nest,
85; 103; Nkr. III, 3 Oct. p. 4; V, 6 Mei p. 4; VII, 18 Oct. p. 5; Nw. School
;

1) Door Voorzanger en Polak, bl. 165 wordt gedacht aan een verkleinw. van jad,
hand.
2) Voorrede van de Nieuwe Horsrhe Rommelzoo, gedischt voor de laatdunkende
Knip rymers en Rymerzen, anno 1655.
3) Ontleend aan Ndl. Wdb. III, 1972.
-
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V, 42 : En wij allen hebben onze dagen dat ons werk ons, om het gewoon te zeggen,
zes el de keel uithangt ; A . Jodenh. II, 10 ; 43 ; III, 5 : Om je de waarheid te zegge:
't komt mijn allang me keel uit; bl. 24: Houd u nou maar u mond, u komt me
de keel uit met uw geklaag, enz. Syn. is er den buik vol van hebben (sedert 17de
eeuw; Ndl. Wdb. II, 1740) of er de maag vol van hebben (in Nkr. VI, 11 Mei p.
4); vgl. hd. es stekt, wiichst, !dingt mir zum Halse heraus ; jem. dick haben (vgl.
Van de Water, 69: dik van iets zijn); fr. dégorger ; je l'ai dans le cul ; il me sortit
par le cul ; j'en ai mon sac ; j'en ai soupé ; eng. iny gorge rises at it (or against him);
to have up to one's throat ; in Zuid-Nederland het hangt mij uit de neuse en avoir
au dessus du gooier (De Bo, 738) of het steekt tot in mijn keel (Joos, 116); ik zou
het langs de keel uitgeven of het hangt mij de keel uit (Antw. Idiot. 631); Teirl.
201: dat hangt mijn botten uit, dat bevalt mij niet. In Twente: het hangt mi 'n
hals oet ; fri. de hals uthingje.

1114. Een (broote) keel opzetten,
d.i. hard beginnen te schreeuwen; vgl. Vondel VIII, 586: De mackers volgen
hem al roepende, en elck zette een keel op; Halma, 258: Eene groote keel
opzetten, hard schreeuwen, crier bien fort, waarin opzetten de beteekenis heeft
van openzetten, openen ; Harreb. I, 390; Afrik. een keel opset ; vgl. 18de eeuw:
eene keel of een bakkes openzetten, vervaarlijk schreeuwen; Teirl. II, 124: de keel
opezetten, de keel openzetten, zeer hard schreeuwen; een keel opzetten als een
mager varken (in Nkr.. III , 1 Mei p. 2) en de bij Sewel, 610 vermelde zegswijze
„een leelyke mond opzetten, iemand leelyk toesnaauwen'. Syn. was in de 17de
eeuw een keel, een klok opsteken. Thans ook een wafel opzetten of opscheuren;
vgl. Nkr. II, 11 Oct. p. 2: Voor wat staat ie op z'n achterste pooten en zet ie
zoo 'n wafel op? Eng. to set up one's throat.

1115. Te keer gaan,
in de zegsw. iemand of iets te keer gaan, d.i. zich tegen iemand of iets keeren
(mnl. hem keeren te enen), zich er tegen verzetten, in welken zin ze voorkomt in
de 16de eeuw o.a. bij Despars, 2, 100. Wellicht is ze ontleend aan het schermen
of vuistvechten, waarbij men onder keer verstond het keeren-, afwenden van een
slag 1), doch met het oog op het Oostfri. to ker gan, zijn gang gaan, eig. zich in
een bepaalde richting bewegen, ook op een bepaalde wijze handelen, te werk
gaan, zich gedragen 2), komt het mij waarschijnlijker voor, dat de uitdr. moet
worden verklaard als: zich tegen iemand keeren, en vandaar tegen hem uitvaren
(mnl. enen oplopen), . razen, tieren, tegen hem aangaan, mnl. enen anegaen.
Zie verder Pers, 156 b : Malkanderen te keer gaen (ook bij Vondel, Joseph in
Egypte, 889); 336 a: Dese stad te keere te gaen; vgl. Vondel, Virg. II, 42: Nu
laetze voor den dagh komen al die het hart hebben, om met gevoederde en loot
zware osseleere wanten elck andere te keer te gaen; bl. 259: Vader Latinus zagh
twee mannen elckandere met den stalen degen te keer gaen; Halma, 630; Molema,
194; fri. kear krije, te keer gegaan worden; De Bo, 504: iemand te keere vliegen,
te keere gaan, zich tegen iemand verzetten, hem aanranden.

1) Mn1 Wdb . III, 1268.
2) Ten Doornk. Koolm. II, 198: M gung to ker un gaf h& n slag art de hals. Dit
gebruik van te keer gaan is ook in Friesland zeer gewoon.

439

1116. De keerzijde van de medaille,
d.i. de minder goede, de onaangename zijde eener zaak; eig. gezegd van een
medaille of een muntstuk, de achterzijde ; vgl. fr. le revers de la médaille . Zie
Bank. I, 15: Al wat in de weereldt is, heeft verscheyden averechten en omslagen : t is een medaille, daer van 't recht van 't averecht, kruys en munte, dapper
verschilt. In het hd. jede Medaille hat zwei Seiten, dat ook bij ons voorkomt
in Bank. II, 284 : Elcke medaille heeft twee zijden ; de reden is een kostelick en
prijzelick deel van de mensch : maer t' is ook een zorgelick mes in de hand van
stijf-zinnighe herssebecken ; Harreb. II, 69 b : Elke medaille heeft twee zijden
(of een keerzijde) ; Waasch Idiot • 514 b : Den schoonsten kant van den penning
laten zien, de voordeelige zijde van een zaak bespreken ; Potgieter, 2, 37 : Er
is veel uitlokkends in, — maar de penning heeft toch ook zijne keerzijde ; Ndl.
Wdb. XII, 1098.

1117. Keet.
In eigenlijken zin verstaat men onder een keet een loods, een hut van polderwerkers 1 ), waar het nu niet zoo bijzonder ordelijk uitziet ; vandaar de beteekenis troep, warboel, rommel, herrie, pan, lawaai, die het woord thans veelal
heeft ; in Zuid-Nederland verstaat men er ook een ellendig huis , een krot onder;
vgl. Teirl. II, 122 : keete, ellendig huis ; De Bo, 507 : keete, gering huis, slechte
woning, huis van ontucht. — V. Schothorst, 151 : et was en keet, 't was een herrie;
Van Ginneken, Handb . I, 490; Nkr VI, 14 Sept. p. 2: Van de S. D. A. P. en haar
geheimen gesproken, zei toen m'n zwager, dat zal een keet worden op dien rooden
Dinsdag ; Koster Henke, 31 : keet, herrie, drukte, janboel; ook menigte : wat
een keet gajes (volk) ; evenzoo in Jord. 60 : kinderkeet ; in Ppl. 217 : 'n Heele
keet knechte ; bl. 9 : Vandaag lijkt de heele keet wel vervloekt ; Nkr . III , 18 April
p. 4: Veel herrie was er in de keet, wat juichten onze kranten ; 5 Sept. p. 4: Maak
nu geen herrie in de keet, zoek liever arbitrage ; De Arbeid, 30 Mei 1914, p. 4,

k. 1: Het wordt anders een keet met al die verordeningen. Ook als bepaling van
maat in Ppl . 4 : Ik voel me nou 'n heele keet (vgl. een heele boel, een heele rommel)

beter. Uit deze beteekenis rommel, herrie heeft zich die van lawaai, drukte,
pret ontwikkeld, evenals bij herrie (oorspr. herberg? zie no. 902), het Vlaamsche
kot, houten huisje, maar ook leven, gedruisch: Een kot houden (van al duivels),
er geweldig huishouden. — Was dat daar een kot! (De Bo, 563 ; Schuermans,
283 ; Teirl. II, 176, enz.), en het Gron. kantoor in kantoor moaken , schuppen,
leven, alarm, gedruisch, twist (Molema, 191). Ook „pan" vereenigt, evenals
keet, de beteekenis menigte en herrie, lawaai in zich. In den zin van herrie,
drukte komt keet voor in verbinding met de ww. fokken , maken, schoppen en
trappen ; waarnaast ook keetjes (grapjes) maken en een wkw. keten wordt aangetroffen ; zie Van Ginneken , Handb . I, 492 ; Weekbl . voor Gymn. en Middelb .
Onderwijs VIII , 1326 ; IX, 420-421 ; 423 ; syn. is deining fokken en berzie maken 3 ) .
)

1) Propria Cures, XXVI, 171 : Zoo is er in Utrecht een heele herrie in de hut.
2) Bijvorm van lavei van 't ww. laveien, over straat zwaaien (Franck-v. Wijk,
373).
3) Berzie (ook birzie) heeft ook de heide beteekenissen ongeordende troep en
drukte, herrie. Voor de afleiding (vgl. nd. birsen, het onrustig heen en weer loopen van
het vee) zie Ndl. Wdb. II, 1938 en vgl. Tijdschrift, XXXVII, 64: berzieboel en wanberzieboel.
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1118. Iemand op de keien zetten (of smijten),
d.w.z. iemand op straat, aan den dijk zetten, hem de laan uitsturen (zie aldaar),
van werk berooven. Vgl. Kent. 38: Hij mot ons kenne op de keien zetten; bl.
140: Twintig jaar geleje heb je me op de keien gesmeten, vuilik! Nkr.. III, 21
Nov. p. 3: Kuyper is met zijn intriges op de keien nu gezet; De Arbeid, 1 Oct.
1913, p. 1, k. 1: Met het gevolg dat enkele timmerlieden op een gniepige manier
op de keien zouden worden gesmeten; evenzoo De Arbeid, 12 Nov. 1913, p. 1,
k. 3; 18 Febr. 1914, p. 4, k. 1; Prikk. V, 16: Ik kan haar toch zoo maar niet
op de keien zetten (bedanken, een meisje). — Iemand die op de keien gesmeten
wordt staat, raakt, gaat, komt of ligt op de keien ; vgl. Speenhoff VII, 77; De
Arbeid, 17 Dec. 1913, p.1, k. 1 : Het zal ons niet verbazen, wanneer met het einde
van het jaar de meerderheid der vakgenooten op de keien staat ; De Arbeid, 10
Jan. 1914, p. 4, k. 2: Aanhoudend geklaag van hen, die al geruimen tijd op de
keien staan ; Nkr . V, 17 Juni p. 6 : Elias, de diplomaat, weldra op de keien staat;
De Arbeid, 1 April 1914, p. 4, k. 3: Als men zoo lang op de keien moet loopen
en dan moet rondkomen met een uitkeering van de medearbeiders ; Het Volk,
6 April 1914, p. 2,k. 4: De arbeiders aan die ondernemingen zijn even gemakkelijk en even moedig de keien opgegaan, als hun overige kameraden; Het Volk,
18 Dec. 1913, p. 1, k. 1: En toch is het in de tegenwoordige maatschappij voor
een rechter, die op de keien raakt, gemakkelijker weer ergens onder dak te komen
dan voor een arbeider ; 21 Jan. 1914,p. 5, k. 4: Als je ook maar één van die menschen in mijn huis toelaat, ga je op de keien! ; Nkr.. I, 20 Juli p. 6: Ze zouden
zelf op de keien komen, als ze je de hand boven 't hoofd hielden ; Nkr.. V, 27
Mei p. 6: Bovendien was ik bang op de keien te komen; evenzoo Het Volk, 31
Jan. 1914, p. 5, k. 3. Iemand op de keien laten staan, hem in de verlegenheid
laten (Kster Henke, 31). Als variant komt ook voor op de bikkels staan of de
bikkels opvliegen, o.a. in De Arbeid, 21 Febr. 1914, p. 1, k. 2 : Er staan nu ± een
330 vakgenooten op de bikkels; 28 Febr. 1914, p. 3, k. 1: Ja, meermalen is het
voorgekomen dat een aantal leden van onze organisatie werkzaam was bij den
voorzitter van den R. K. Patroonsbond, en zoodra hij dit bemerkte, vlogen onze
menschen de bikkels op. Zie no. 425.

1119. Hij meent dat keizers kat zijn nicht is.
In de 18de eeuw aangetroffen bij Tuinman I : , 56: „Zy meent dat 's Keizers
kat haare nicht is. Dit zegt men sehertzende van eene, die zich belachelyk laat

voorstaan, dat zy voor wat groots moet aangezien worden"; Wolff en Deken,
Willem Leevend T, 257: Nu beek gy UE. magtig wat in en denkt, dat 's keizers
kat jen nigt is, en och heer! het biest kent je niet eens; Adagia, 33: Hy meynt
dat Keysers kat s-yn nichte is, omnes prae se contenznit ; Van Eijk II, 50; Harreb.
1, 387; Nkr.. III , 1 Aug. p. 2: Die heeren voeren 'n toontje alsof keizers kat hun
nicht is. De zegswijze is ook algemeen in Zuid-Nederland bekend; zie Antw..
Idiot . 626: Meenen dat 's keizers kat uw nicht is, zich veel laten voorstaan, trotsch
zijn; Rutten, 108; De Bo, 498: Zou men niet zeggen dat keizers kat zijne nicht
is, en 't en is geen vriend, zegt men van eenen trotschaard; Teirl. II, 115; Ndl.
Wdb . IX, 1931; VII, 1793.
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1120. Geeft den keizer wat des keizers is en Gode wat
Gods is.
Eene zegswijze, die ontleend is aan Matth. XXII, vs. 21, en nu gebruikt
wordt in dezen zin „dat wij niet gewelddadig moeten ingrijpen in den politieken
staat van zaken en tevens ons altoos door eerbied voor hetgeen heilig is en goed,
door rechtschapenheid, waarheidsliefde, menschenmin moeten onderscheiden
en alzoo de betamelijke hulde aan God moeten brengen"; Zeeman, 229; Laurillard, 81 : Wander II, 1095 ; fri. jow oan 'e keizer hwet de keizer sines is, en oan
God hwet God sines is ; fr. il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est á Diets; hd. gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gotte was Gottes ist ;
eng. render unto Caesar the things which are Caesar's.

1121. Waar niets is, verliest de keizer zijn recht,
d.w.z. op iemand. die niets bezit, kan niets worden verhaald; hem, die niets
heeft, kan men niet dwingen te betalen ; eene zegswijze die in zeer vele talen
vc,orkomt en wellicht eene herinnering bevat aan het recht van keurmede, eene
hofrechtelijke opbrengst, het beste stuk uit de nalatenschap van een hoorige
(keurmedige) door den heer krachtens zijn recht te kiezen; zie het Mnl. Wdb.
III , 1865. In Bouc v. Sed. 883 wordt deze gedachte uitgedrukt door : Die niet
en hevet, van sinen goede mach men calengieren niet. Bij Goedthals, 34: Daer
niet en is schelt den bailliu de boete quyte, la ou ny a que prendre, le roy perd
son droit; qui rien rien ne doibt (vgl. Vad. Mus. V, 372); bij Servilius,
7* : daer niet en is daer verliest de heere syn recht (Huygens, V, 83); bij Campen,
85: daer niet te nemen is, verliest de Koninck syn Recht. In Mergh, 8; Van Moerk.
299 ; Snorp. 33 en bij Tuinman I, 139 vinden we de spreekwijze in den tegenwoordigen vorm. Vgl. fr. oit il n'y a rien, le roi perd .ces droits; eng. where nought
is to be had the king must lose his right ; where nought is to be got, kings lose their
scot ; hd. wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren ; voor het Nederduitsch
vergelijke men Taalgids V, 182. Zie ook De Cockl, 67; Waasch Idiot. 338 b:
waar niets is verliest de keuning zijn recht ; Joos, 168 : waar niets is verliest de baljuw
zijn boet ; Antw. Idiot. 635; Zwolsche Herdr.. 14-15. bl. 118; fri. wer net is ier-

liest de keiser syn rjucht.

1122. Spelen om den keizer zijn baard,
d.w.z. spelen zonder inzet, om niets ; hd. um des Kaisers Bart streiten, sich
erfolglos um abgethane, verschollene dinge abmhen (Grimm I, 1143) of zooals
Schrader, 351 zegt : liber etwas, das entweder unwichtig, kleinlich, unniithig
oder vergeblich, unerforschbar ist streiten, sich zanken. Bij ons heeft dus de
zegswijze een andere beteekenis. Bij Harreb. I, 25 b: wedden (spelen of vechten)
om des Keizers baard; die het wint, zal hem halen; fr. jouer pour le roi de Prusse.
De oorsprong der zegswijze is onbekend. Weiland verklaart haar door „om iets
te spelen, waarop men geen recht heeft". Zie Ndl. Wdb. II 1 , 827; Schrader,
350-352 ; Borchardt, no. 122 ; Wander I, 240; Seiler, 237 denkt aan vervorming van um den Geiszenbart streiten, navolging van lat. de lana caprina rixari;
vgl. fr. disputer de la chape de l'évéque ; se battre de la chape à l'évéque, d'une
chose á laquelle on n'a aucune raison de s'intéresser (Hatzfeld, 400 b). Syn.
in 't Antw. Idiot. 1731 : voor gruis spelen, spelen zonder inzet.
TOETT, Ned . Spreekwoorden, Se druk.

29
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1123. Een kemphaan,
d.w.z. een twistzoeker, iemand die graag disputeert. Eig. is een kemphaan
„een vogel, die tot de orde der steltloopers behoort en de grootte heeft van eene
gewone tortelduif. Het mannetje overtreft alle bekende vogels in zucht tot vechten, waaraan de vogel dan ook zijn naam dankt" (Van Dale). Vgl. Halma, 259:
't Is een kemphaantj e, c'est un querelleur, une querelleuse, ii ou elle cherche
noise ; hd. ein Kampfhahn; eng. bantam(cock), fighting-cock (Prick, 57). In Zuidndl. een kamphaan(tje).

1124. 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 ook in het Engelsch uitgegeven en werden
deze woorden vertaald door knowledge is power 1). Vgl. Spreuken XXIV , 5; hd.
Wissen ist Macht ; fr. savoir c'est pouvoir.

1125. Iets of iemand op de keper beschouwen (of bekijken),
d.w.z. iets zeer nauwkeurig beschouwen. De wever verstaat onder de keper de
kettingschering met den inslag, wat de Franschen tissure, bij fijner werk filure
en bij grover croisure noemen. Wanneer men nu de fijnheid of de grofheid van
het weefsel, b.v. van laken, onderzoeken wil, drukt men het wollige, harige,
waarmede de grond van het weefsel bedekt is, tegen den draad in, een weinig
terug en van 't geen nu bloot ligt, zegt men: dat is een fijne, of ook, een grove
keper; zie Clarisse, Natuurkunde, bl. 403 en vgl. het bij Sart. II, 4, 87 voorkomende: een dinck op den uyttersten draet ondertasten. Beziet men derhalve een
weefsel tot op de keper, dan wordt dit zeer nauwkeurig gedaan; ook in het oostfri.: nau op de Kiiper sén. De uitdrukking wordt in de 18de eeuw aangetroffen
in Br. v. Abr. Bl. I , 208: Beschouw Gods ouwe Jonden eens -op de keper; vgl.
ook V. Janus III, 220; Harrebomée 1, 392; Villiers, 60; Gunnink, 145; 0. K.
147: 'k Heb jelui nu allebei eens op den keper bekeken; Schoolm. 87; Afrik.
Iets op die keper beskou.

1126. Een kerel als Kas,
d .w .z . een flinke kerel, veelal schertsend gezegd tegen een kleinen jongen; ook:
een bloodaard (Molema, 166 a). In Gew. Weeuw. II, blz. 48 lezen we:',gy zijt
een kerel als kasjen; in een boekje, omstreeks 1792 te Amsterdam verschenen:
gij zijt een kaerel als kars. Bij Rusting, 401; 462: een vent als Karsten ; 502: een
man als Karsten; 559: een kerel als Karsten; in Janus, 158: een kaerel als Cats,
zooals 't spreekwoord zeit ; evenzoo in P. K. 121: dat's 'n kerel als Cats ; fri. in
kearel as Karst, een nietig klein manneke, dat zich flink en groot waant, zich
manhaftig aanstelt. In de Zaanstreek luidt de uitdr.: hij is een kerel as Karten
en Karten was een kerel as een onderdeur (Boekenoogen, 403); in Groningen:
bist 'n kerel as Kars (of ook as Kloas; zie Molema, 192 en Ganderheyden, 83);
in Twente: 'n kerel as Kas, hoor as vlas, kten an de been, as dobbelsteen; in Friesland! in kearel as Karst, en Karst wier in kearel as in iinderdoar, hy sprong oer
in strie oft neat wier (een kerel als Karst, en Karst was een kerel als een onder1 ) Bchmann, 295.
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deur, hij sprong over een stroo of 't niets was (W. Dijkstra, 380 a): in Deventer :
't is 'n kerel as Kas maor de bientjes van was, van iemand die klein is, maar zich
zeer mannelijk tracht voor te doen (Draaijer, 19 a). In dezen naam Kas heeft
men een verbastering willen zien van Cats 1 ), doch de hier genoemde ui;drukkingen pleiten daar tegen. Voegt men er nog aan toe de Nederduitsche uitdr.
'n Kierl as ik, seggt Kasten, frist Ifawern un schiet Gasten ; dat is én Kerl as Gassen,
frist Heer un Gassen, hé is 'n Kerl as Klás, un. Klas is 'n Kerl as 'n sehêt ; 'ti
Kirl as Kassjen (Christiaan); he is 'n Kerl as Kassen, het Bênen as 'n 1 elk (Eckart ,
254--255; Wander II, 1247--1251), dan ligt het voor de hand in dit Kas veile
verkorting te zien van Karsten (d.i. Karstiaen, Christianus ; vgl. Vondel. Harpoen,
61; Kluchtspel III, 143) dat met wegvalling van de s tusschen r en t het Zaansehe
Karten opleverde, of met weglating van den uitgang en wegvalliiig van de r
in het Friesch en Noordhollandsch Kas moest luiden. Deze meening wordt s, ersterkt door eene plaats uit J. v. Hoven 's Leedige Uuren , 68 : Een vent als Karsten

van fazoen.

1127. Hij heeft veel op zijn kerfstok,
d .w .z . hij heeft veel misdreven ; hd. er hat viel auf dem Kerbholz ; fri. hy het gans
op syn kerfstok ; Afrik. hy het al baie op sy kerfstok. Onder een kerfstok verstond

men vroeger een stok of hout, waarin kerven of insnijdingen werden aangebracht ;
bepaaldelijk een stok, die het „rekenboec" (het afrekeningsboek, het boekje)
vervangt bij personen, die niet schrijven kunnen; de betaling werd door een kerf
of insnijding aangeduid, terwijl schuldeischer en schuldenaar elk een stok hadden,
die te gelijk gekerfd werden en waarvan dus de insnijdingen nauwkeurig met
elkander moesten overeenkomen, zoodat vervalsching onmogelijk was. Veel
op zijn kerfstok hebben wil derhalve eig. zeggen veel schulden hebben, diep in
de schulden zitten, doch wordt tegenwoordig alleen van zedelijke schulden gezegd ; vgl. ook den kerfstok vol hebben in den zin van zooveel op zijn geweten hebben,
dat er niet meer bij kan (zie ook Villiers, 61) en hoog op stok. (= kerfstok ) loopen,
duur worden 2 ); 17de eeuw en thans nog dial. zijn kerfstok is van ijzer, hij kan
geen kwaad doen, hem wordt alles vergeven (Boekenoogen, 412). Zie het Mnl.
Wdb. III , 1345 ; Tuinman I, 137 ; Schuerm. 234 a; Afrik. dit gaan bo sy kerf,
dat gaat hem te ver naar zijn zin, en vgl. no. 972. In Zuid-Nederland zegt men
op 'nen nieuwen kerf beginnen, de oude schuld betalen en weer eene nieuwe maken
(Waasch Idiot. 336 a; Teirl. II, 125); veel op zijn kerf hebben ; zie Antw. Idiot.

1805 ; De Bo, 511, waar uit Poirters wordt aangehaald:
En soo ick 't u eens seggen derf,
Daer staet al veel op uwen kerf.
Zie nog Volkskunde X , 26 ; De Cocks, 44 ; Wander II, 1243-1244 ; vgl. het Friesche
breaprikke en breastok (kerfstok van den bakker).
Syn. van kerfstok is lat; vgl. Boekenoogen, 560 ; Ze haalt alles op de lat ;
Kolister Henke, 38 : lat, kerfstok. Me olmse (vader) had daar aardig op de lat
(op de pof, op crediet) gedronken ; een lange lat, veel schuld 3 ); Amst. 99 : Op
de lat drinken (syn. van op lel' drinken) ; Slop , 15 : Op de lat drinken heeft z'n
tegen, is ook niet dat! ; bl. 37 : De kastelein dacht er aan dat de kermis slecht
1) Zie Harreb. III, CXLIII.
2) lIarreb. Il, 308 a: PatTenr. 102.
3) Ndl. Wdo. VIII, 1040.
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ging en er van Pier breed op de lat stond ; P. K. 150: Er is geen cent meer in huis,
en 'k heb overal op de lat gehaald; Amst. 172: 'k Zal zien dat ik voor de kinderen
wat melk en brood op de lat krijg; Jord . II , 330: Vader Tramt schreeuwde
Piet naar 't buffet... . geen druppel op de lat! ; zie ook bl. 355 en 362; in Twente :

wat an de latte hebben.
Ook foelie heeft de beteekenis van kerfstok (eig. blad uit een koopmansboek); Kiister Henke, 17 : foelie, kerfstok : Je hebt veel op je foelie ; Zandstr.
58: Omdat hij al zooveel op zijn foelie had; Dievenp. 98: 't Is 'n schandaal!
vloekt ie, om me als 'n boef op te knappen, als ik niks op m'n foelie heb ; ook

foelielat (zie Peet, 406). Eveneens is dial. bekend iets op den reutel halen (vgl.
Menschenw. bl. 99; 210; 513 1);) Jord. II, 368: Riek, die beweerde dat ze alles
op den reutel kon krijgen wat ze hebben wou; Menschenw. 538: Hij zoop op den
reutel.

1128 . De kerk in 't midden (van het dorp) laten (of houden),
d.w.z. de zaak laten waar ze behoort, haar niet overdrijven, het niet al te dol
aanleggen; ook een geschil zoo bijleggen, dat beide partijen tevreden zijn. Vgl.
Harreb. I, 150: Laat de kerk in 't midden van het dorp staan ; Het Volk, 1 Febr.
1913, bl. 2, p. 7: Wat meer voorzichtigheid in het voorspellen ten opzichte van
de thuiswedstrijden is daarom aangeraden en we durven daarom nÖch een
Dordtsche nÖch een Amsterdamsche overwinning te voorspellen, doch zullen
de kerk in het midden laten en vermoeden dat het evenals bij .Sparta een 1-1
wordt ; De Ploeg V, 1 April, binnenzijde omslag: Dies zullen we, als tot nu, de
kerk maar in het midden houden; W. Pik, Nieuwe Lectuur II 2), bl. 192: Zij
zou om de oude schuld gaan manen en ik vrees dat ze zich niet met een praatje

zou laten afschepen. Daar is ze koopvrouw voor en houdt ze de kerk in 't midden
van het dorp ; F. Verschoren, Langs kleine wegen, bl. 126: Zorgen dat de kerk

in 't midden van de parochie blijft staan; fri. tsjerke en toer (toren) moatte midden
yn 't doarp bliuwe, men moet aller belangen zooveel mogelijk behartigen, eene
zaak niet overdrijven; Boekenoogen, 812: recht is recht en de kerk in 't midden;
Antw. Idiot. 639: de kerk in 't midden (van 't dorp) laten, het verschil in tweeën
doen, een geding zoo scheiden en deden, dat men van weerskanten tevreden
zij ; Claes, 105: Zorge dat de kerk in 't dorp blijft, zijne eigen of ook andermans
belangen behertigen, niet verwaarloozen; Teirl. II, 125; Rutten, 110; Waasch
Idiot. 186: Ge moet zien dat de kerk in 't dorp of in 't midden blijft staan, ge moet
alles goed schikken, zoo schikken dat alles redelijk zij en blijve ; hd. die Kirche
muss (mitten) im Dode bleiben, warnung vor Ueberstrzung (Wander II, 1338);
Lass die Kirche im Dorre, kehre die Dinge nicht urn; man muss es beim Alten
lassen, an eingefhrten Gebruchen nicht ânderen (II, 1342 3) ;) syn. is het
kerkje bij 't schuurtje laten staan, de feiten mededeelen, iooals ze zijn; het huisje
bij 't schuurtje laten; het kastje bij 't muurtje laten blijven, in den zin van „het
niet te dol aanleggen".
1) Vgl. De Vries, 92: Reutel, been uit een varkenspoot, waarin een paar gaatjes
zijn geboord. Door deze gaatjes wordt een touw gestoken en nu kunnen de kinderen er
een snorrend geluid mee maken. Of dit hetzelfde woord is?
2) P. Noordhoff, Groningen, 1912.
3) In 't fr. beteekent il faut mettre le clocher au milieu du village, mettre á portée
se qui sert á tous.
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1129. Ketelaar van iets blijven,
d.w.z. iets niet krijgen, iets zijn neus voorbij zien gaan, er kaal afkomen, er
koud van blijven, teleurgesteld worden; een gezegde, dat aan de marine is ontleend. Men verstaat namelijk onder een ketelaar hem, die door den dienst verhinderd is aan den bak te komen, een naëter. De ketelaar krijgt dus niets, terwijl
de anderen eten; als allen klaar zijn, mag hij zijne portie, die in den ketel (een
ijzeren pot) bewaard wordt, verorberen 1). Vgl. Winschooten, 199: keetelquartier ; Marin, 256: kwartier, ketelkwartier, vierde gedeelte van 't Scheepsvolk
dat op de wagt staat, terwyl de andere eeten of slaapen. — Vandaar de zegswijze
ketelaar van iets blijven, met betrekking tot eenige zaak ketelaar zijn, iets niet
krijgen, van iets niet meekrijgen: daar blijf je ketelaar van, dat zou je wel willen,
maar dat gebeurt (lekker) niet! Zie Tijdschrift XXIII, 316-319 2) en vgl. Het
Volk, 9 Juni 1901, waar onder de verkiezingsrijmen tegen den candidaat Th.
M. Ketelaar voorkomt:
't Vet is van den ketel, man!
Ketelaar blijft er ketelaar van.

Nkr. I , 23 Febr. p. 4: De heer Ketelaar blijft er nu eens niet ketelaar van; Het
Volk, 7 Aug. 1915, p. 7, k . 2 : Kommandant Meier dreef af; we kregen een nieuwen
burgemeester, misschien gevoelde die iets voor onze grieven. Maar wel kreeg
de politie wat, doch de brandweer was weer ketelaar; Nkr. IX, 24 Dec. p. 3:
Bij deze begrooting geen salaris-verhooging man: Je blijft er dezen keer
ketelaar van!
Bij de koopvaardij noemt men den ketelaar „koksgast". Vgl. Handelsblad
9 Oct . 1918 (A) p. 6, k. 4 : KorndUffer heeft van de mislukte poging tot berooving
aangifte gedaan bij de politie met de mededeeling er bij, dat hij f 1000 in zijn
zak had, waarvan het trio „koksgast is gebleven".

1130. Hij is van den ketting,
d.w.z. hij is uitgelaten van vreugde; eig. gezegd van een hond, die losgelaten
en van den ketting bevrijd is. In de 18de eeuw bestond de zegswijze uit de ket
zijn, o.a. te vinden in de Vermakelyke By-een-komst ofte seltzaam Coffi-praatje,
Amsterdam, 1701, bl. 10: Hoe benje zo vrolik juffrou Clara, benje heel uyt de
ket? Vgl. het Groningsch oet de ket wezen, vreugdedronken, uitspattend vroolijk,
vooral van kinderen; in het Oostfri.: hé is net as 'n hund, de at de kette kumd
(Molema, 197; 532; Eckart, 223; Dirksen 1, 78: fit de kette wesen, ausgelassen
sein). In 't fri. hy is len 't ketting, 't keatling; hy is len 't sjoar (tuier); syn.
ut 'e ban springe; hd. auszer Rand und Band sein. Vgl. no. 151.

1131. Het te Keulen hooren donderen,
d .w .z • zeer verbaasd zijn, stom zijn van verbazing bij eene onverwachte tijding;
in de 17de eeuw ook staan alsof men het hoort donderen (zie Moortje, 1244). Bij
Campen lezen we: het gift my wel so nye, als oft icket te Romen hoerde donderen,

1) Zie Tijdschrift van de vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, 1901, bl. 10;
Nav. XXIII, 206; Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl.-Indie, 67,
bl. 547.
2) Bij Boekenoogen, 417: Hij is ketelaar, hij kan niet betalen, hij is bankroet.
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d.i. het is mij geheel onverschillig (Wander III, 1720) en bij Sartorius I, 4,
93: hij heeft et te Keulen hooren donderen, dat gelijk gesteld wordt met die praet
komt hem aen sijn koude klederen niet ; hy laet het syn kappe hooren, met de verklaring : in eos quadrabit, qui res quidem egregias audiunt verum eas neque
intelligunt, neque mirantur, aut in eos, qui iis quae audiunt, neque gaudent,
neque commoventur. In de 17de eeuw heeft deze spreekwijze naast deze beteekenis
(zie Coster, 464 vs. 279) ook reeds de tegenwoordige, zooals blijkt uit Winschooten, 46: Het quam mij .soo vreemd voor, of ik het te Keulen had hooren donderen,
dat is, die saak quam mij zoo vreemd voor, dat ik voor mijn kop geslaagen stond.
Zie ook Smetius, 236 : Het klinckt hem vrembder in de ooren, als of hij het te Geulen
hadde hooren donderen ; Sewel, 181: Het kwam my zo vreemd voor of ik het te
Keulen had hooren donderen. I was very much astonish'd of it ; C. Wildsch. VI,
32 : Zij zag op of het te Keulen donderde; III, 43; Sara Burgerhart, 134; M . de
Br. 132: Als ze Jacob hoort praten, kijkt ze nog altijd of ze het te Keulen hoort
onweéren; Nkr.. VIII, 3 Jan. p. 2; Harreb. I, 398; Taal en Letteren III, 116;
Ndl. Wdb. III, 2813. Keulen of Rome wordt sedert de Middeleeuwen genomen
voor eene stad, die ver weg ligt (vgl. Rein. 4362; Stoke, IV, 1389). Hoort men
het daar donderen, dan behoeft men geen angst te hebben en laat het iemand
dus koud (volgens de 16de-eeuwsche opvatting) bf (wat ook mogelijk is) iemand
is er vol verbazing over dat hij het op zulk een afstand hoort.

1131a. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd;
zie no 68.
1132. Keur baart angst,
d.w.z. wanneer men uit vele zaken moet kiezen, loopt men gevaar, risico van
eene verkeerde keuze te doen. Deze beteekenis van het znw. angst in dit spreekwoord was de gewone in de middeleeuwen; zie het Mnl. Wdb. I, 430; Ndl. Wdb.
II, 462; Brederoo, III, 344: De angst die int verkiesen leyd beswaert mijn hart
soo seer. Vgl. verder bij Campen, 112: weel die coer heft, die heft die quael ; Goedthals, 35 : wie de kuere heeft, hy heeft angst; Spieghel, 267 ; Mergh. 13 : den grooten
kust dik verdrijft den lust ; De Brune, 494 : die keure heeft, die heeft oock anghst;
Vondel, Adam in Ball. vs. 1292 ; Samson, 1300 : Keur baart hoop en angst van
winnen of verliezen; Tuinman I, 226: Keur baart angst ; Harreb. I, 15 b; Nu).
School II , 175: De keur geeft de kwel; Molema, 233 a: dei de keur het, het ook
de kwel, en de aldaar uit het Nederdaitsch aangehaalde varianten. Vgl. Wander
IV; 1740 : Wahl macht Qual ; wer die Wahl hat, hat auch die Qual.

1133. Om de keur niet van de balk willen vallen,
d.w.z. geene voorkeur hebben in eene zaak ; het eene al even slecht als het andere
vinden. Zie Con. Somme, 156: Ic en viele om die core van den balke niet ; Sart.
III, 1, 12 : Ick viel om die keur van die balk niet, de duplici malo dici solitum,
ut non magni referat utrum elegeris; ook bij Coster, 519, vs. 717 ; Brederoo III,
237, 25; Lichte Wigger, 7 r ; J . v . Heemskerk, Arcadia (ed. 1756), bl. 34. De
oorspr. bet. moet zijn „de beide gevallen staan zoo, dat ik mij niets onaangenaams
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zou willen getroosten voor een van de beide"; „balk" kan worden opgevat als
de op eenigen afstand van elkander liggende balken zonder vloer daarover (zooals
in sommige korenschuren), waar men tusschendoor kan vallen. Zie het Ndl.
Wdb. II, 956; vgl. Campen, 112: Ick wolde om die coer niet op staen of iele wolde
om die coer niet wt mijn mont spyen; Adagia, 41: Ick en viel om den kuer van de
trappen niet af; Volkskunde XI, 168; XII, 97: Ik zou voor de keur in de gracht
niet vallen; Joos, 115; Waasch Idiot. 833; De Bo, 517: 'k En wil van de trappen
niet vallen voor de keuze; fri. ik wol my om "'e kar net hingje litte; Wander IV,
1740: Ich Traicht umb die Wahl nit darvor die Stiegen hinunter fallen; Ich will der
Wahl wegen nicht vom Balken fallen.

1134. Kiekje.
Een kiekje is eene photographie, oorspronkelijk voorstellende een groep
of troep fuivende studenten; later elke photographie, vooral door liefhebbers
gemaakt. De naam kan ontleend zijn aan den Leidschen photograaf Kiek, die
vele studenten, vooral na een feest, in den vroegen morgen op een prentje heeft
gezet 1), doch de mogelijkheid, dat we in kiekje de volksuitspraak van kijkje
moeten zien is niet uitgesloten; vgl. brillekiek en rarekiek.

1135. Met zijn,
of quitte zijn, d.i. niets meer schuldig zijn of niets meer te vorderen hebben;
in een strijd: kampop zijn; ook: elkander iets betaald gezet hebben; fr. être
quitte kwijt), mnl. quitte; hetzelfde als het fri. lyk wêze en gron. hek (gelijk)
wezen (Molema, 200). Vgl. het Zuidndl. ik ben kiet, ik ben alles kwijt, rut, bluts,
(Schuermans, Bijv. 160 a); kwijt(e) zijn, niets meer schuldig zijn (De Bo, 596
b); mnl. quite sijn, niet strafbaar zijn, ook vrij zijn, ontslagen van een geldelijke
verplichting (Stallaert II, 127 a; Mnl. Wdb. VI, 915; De Bo, 597 a); lid. quitt
sein ; eng. to be quits with a p.; Afrik. ons is kiet(s).

1136. Kiezen of deelen,
d.w.z. eene keuze doen uit twee (dikwijls onaangename) dingen, eene beslissing
nemen; het begrip deelen is geheel op den achtergrond gedrongen. De oorsprong
van dit gezegde ligt in een zeer verbreiden regel van burgerlijk recht. Wanneer
er een gemeene boedelscheiding geëischt werd, dan had deze in dier voege plaats,
dat — waar er twee deelgenooten waren, de een kavelde, de deelen zette, deelde,
de ander van de gezette deelen koos wat hem het best behaagde. Ieder deelhebber
moest dus een van tweeën, kiezen of deden 2). Vgl. mnl. delen ende kiesen; kiesen
ende delen, o.a. bij Ruusb. III, 260: Hier omme seg ic u allen die noch inder tijt
van gracien sijt, dat ghi kieset ende deylet, met wat geselscap dat ghi leven
ende sterven wilt; •Goedtbals, 90: Kiest en deelt, die neemt voren, heeft
ghecoren, qui premier prend, ne se repent; Sart. III, 1, 74: Sy mogen kiesen of
deylen. Zie ook Vondel, Jeptha, 917: Kies en deel; Brederoo I, 369, 2006; II,
317, 2329; W. D. Hooft, Verl. Soon, 19; Harrebomée III, 15; Villiers, 61;
1)
2)

Taal en Letteren IV , 270; X, 105; Woordenschat, 562.
Zie Mededeelingen v. d. Maatschappij der Nederl. Letlerk. 1897/98, bl. 120.
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De Cock', 57; 114; Antw. Idiot. 649; Rutten, 112 a; Waasch Idiot. 331: kiezen
of kavelen ; fri. kieze of dele. Syn. hij moet aan de kat of aan de kaas ; in Antw
Idiot. 1167 : springen of baden ; eieren of jongen.
.

1137. Buiten kijf,
d.i. zonder twijfel, eig. zonder er over te kijven, te twisten; het tegengestelde
van het fri. yn 'e ;dir stean, twijfelachtig, onzeker zijn', 17de eeuw bij Asselijn:
buiten alle dispuut; mnl. sonder kijf, sonder twi of uut allen stride ; 17de eeuw
ook uit de kijf (Hooft, Ned. Hist. 65) doch bij Brandt, Leven v. d. Ruiter, 582:
buiten kijf; Halma, 263: Dat is buiten kijf, cela est hors de dispute, cela
va sans dire ; Harreb. I, 399; zie Ndl. Wdb. III, 1798; eng. beyond dispute.

1138. In den kijker(d) loopen,
d.w.z. in het oog loopen, in 't vizier vallen; iemand in den kijker hebben, iemand
bespeuren, in de gaten hebben ; fri. yn 'e kykert rinne, yn 'e kykert (of kyk) ha ;
in Groningen: iemand in de kiekert hebben, iemand niet vertrouwen, tegenover
iemand op zijne hoede zijn (Molema, 199). Kijker in den zin van oog vinden
we in de 17de eeuw o.a. bij Winschooten, 173 : „Iemand in 't oog hebben : sijn
gedagten oover iemand laaten gaan, en op iemands doen letten gelijk ook alsoo
gesegt werd, dat iemand in het oog, of de kijkerd , is"; vgl. ook de Enchuyser
Ybocken (17de eeuw), bl. 32:
't Aesje was nau uyt de kijcker,
't Was hael op, en smijt weer uit.
't Dobbertje sonck als een spijcker.
Het was niet als buyt op buyt.
Zie verder C. Wildsch. IV, 228: Dan liepen ze hier gaauw in den kijken; Br.
v. Abr. Bl. I, 95; Haireb. I, 399; Dievenp . 18: U begrijpt dat 't niet lang duurde
of ze liepen in den kijker; Sjot'. 60: De nieuwe woning was maar tien minuten
van den Binnenweg : je liep t'r niet zoo in de kijkert als verderop de straat in;
Nkr.. II, 6 Dec. p. 6; V, 29 Jan. p. 4; 5 Aug. p. 4; III, 27 Juni p. 2; het Twentsche ik heb hem op n' kiekert ; oostfri. in de kiker hebben ; hd. einen auf dem Kieker
haben ; nd. up wat en kiker hewwen (Reuter, 57); zie no. 606 en vgl. in de lampies
loopen (Menschenw . 440 1 ).)

1139. Geen kik laten (of geven).
Dat is : geen geluid geven, niets zeggen ; ook : kik noch mik zeggen. In de
18de eeuw vrij gewoon, terwijl het wkw. kicken (nhd. kickern naast kichern) reeds
in de middeleeuwen voorkomt, ook in de uitdr. kicken no micken, dat thans in
Zuid-Nederland nog gebruikelijk is naast kik noch mik geven ; fri. hy joech (gaf)
gjin kick ; ook gjin kik of mik, kik noch mik. Zie Mnl. Wdb. III, 1426; Ndl. Wdb.
IX, 731; C. Wildsch. III, 272: geen kik antwoorden ; De Jager, Frequ . II, 222;
Harreb. III, 36 b ; Dsch. 192 : Niemand dee 'n kik (zei een woord) over z'n natte
1) Mag ook vergeleken worden het lid. (Jena ) barg. keiken , keikerichen. oogen ?
Kluge, Rotw. 490.
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voeten; Jord. 155: Nou kon hij ieder die hem 'n woord te veel zei, den strot
afkerven zonder 'n kik; bl. 171: Nog één zoo 'n hoos en ze verzopen zonder kik;
Sprotje, 32: Geen kik had ze gegeven; ford. 89; Joos4 48; Waasch Idiot. 341;
zie no. 267.
Syn. is geen asem geven, niet antwoorden (Boekenoogen, 1284); fri.
azem jaen, zich luide laten hooren ; De Vries, 62: Gien \asem geven, geen antwoord
geven; Landl. 122: De visscherlui waren z66 kregel, dat ze geen van allen op
onzen morgengroet 'n spoog asem gaven; bl. 209: 'k'Schreeuw door 't luik....
maar geen asem; Jord. 42: Poppen Trui pufte, gaf geen asem; Slop, 58: Geef
er 'es asem! (zeg eens wat) ; Boefje, 95: Geen asem hoor.... geen spreek! Falkl.
VI, 58: Hij is zoo schagrijnig dat-ie geen asem geeft as-je met 'in praat; Leersch.
19: Sau je 'n eris eindelijk weer oasem geven; b1.--91 : Niks geen asem geve; P. K.
81; Amst. 94; Nkr. VII, 26 April p. 2; I, 16 Mrt. p. 2: De rechter gaf daar geen
asem op (antwoordde daarop niet) ; Allerz. 75': Daar geef 'k geen asem (antwoord)
op; Het Zevende Gebod, 113: Geen aasem van de vader, geen boe noch ba;
Menschenw. 84: Bin 'k gein asem woart! hai je gein senie in spreke? enz. enz.

1140. Kind noch kraai hebben,
d.w.z. geene bloedverwanten hebben, voor niemand te zorgen hebben. In de
litteratuur is kind noch kraai eerst in de 17de eeuw aangetroffen o.a. bij V. Beaumont, 46; V. Moerk. 499; Ogier, 42: Een Wijf, daer ick noch kint noch kraey
by en creegh; Westerbaen II, 244*: Ick heb hier gheen nicht' of neven, noch
kind noch kray-, noch vriend noch maegh: ick ben alleen; zie verder Tuinman
I, 169; Harreb. I, 405. In de middeleeuwen kende men kint noch craet1) hebben,
waarin craet eig. beteekent gekraai 2) en bij overdracht het dier dat kraait, de
haan (vgl. eene wilde kraai van een meid 3); een oude zeur, een grijn, een klets,
een drens, een kal (Zaansch), een brul (Antw. Idiot. 307), een smots (Kl. Brab.).
In de Taalk. Bijdr.. II, 43 lezen we aangaande den oorsprong dezer 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 liet gerecht, om Öf eigen eed
door zijn stilzwijgen te bevestigen, 'SI dien der tegenpartij door zijn kraaien te
logenstraffen. „Wird", zoo leest men bij Grimm, D. Rechtsalterth. 588, naar
eene aanhaling uit Joh. Mller, „wird ein ganz ohne hausgesinde lebender mann

nach der nachtglocke miirderlich angefallen und tiidtet den frevler, so nirnmt
er drei halme vom strohdach, seinen hund vomseil,. . den han von der hnerstange, mit vor den richter, schwrt und ist des todschlags schuldlos". Daar
zien wij onze zegswijze ontstaan! Hoe slecht is zoo iemand, die zonder huisgezin
leeft, er 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 hein bijstand te bieden: geen kind om viVir

Hiernaast in 't mnl. kint noch roet hebben (zie 7'ijdschr. XXXIV, '280).
Mnl. Wdb. Hl, 2030: hanencrael, hanengekraai.
3) Vgl. het fri. sa wyld as in ka, zoo wild als een kraai; hd. eine wilde Kriihe.
1)

2)
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hem te getuigen, geen haan om zijne onschuld te staven : hij heeft kind no craet" 1 )
kan ook met het Ndl. Wdb. VIII, 9 eenvoudiger verklaren : „geen kind en
geen haan hebben, een ledig erf bezitten, alleen op de wereld zijn, waarbij men
bedenkt dat huisdieren bij de oude Germanen zelden of nooit ontbraken." In
het hd. kent men ook : er hat weder kind noch kegel (= bastaard); kind noch rind ;
kind noch kcken (ook vroeger bij ons kind noch kuiken (Sart. II , 2, 58 2 ) ; in het
Nederduitsch kind noch kacks (= gekakel) ; nich kind, nich hind ; nich kind un
kegel ; nig kind noch kiken ; in Belg. Limburg kind noch kief (= bastaard) ; in
het Westvlaamsch kraaie noch maaie (Volksk. XII, 127), kin noch ken ; noch
kind noch ken (vgl. Joos, 43 en eng. nor child nor chicken ; neither kith nor kin):
in het Hagelandsch : kind noch graad (Tuerlinckx, 316) ; in het Haspengouwsch:
noch kind noch keef (bastaard) ; volgens Schuermans, 239 : noch kind noch kief;
in het Fransch : il n'a ni cheval ni dne, ni dne ni mulet ; in het Friesch : bern noch
boet ; bern noch neat ; kyn noch kijk ; in het Groningsch : gijn kui of mui hebben ;
zie Taalgids IV , 285 ; Nieuw Archief, 235 ; Afrik. hij het kind nog kraai .
Men

1141. Het kind van de rekening zijn,
d .w .z . moeten betalen, het gelag moeten betalen (vgl. het fri.: hy moot de pot
alleen de nadeelen van iets ondervinden ; het moeten ontgelden;
gesjochten zijn ; Zaansch : kust lijden ; mnl. te coste liden. In Antwerpen zegt
men hiervoor : den beer zijn (fri. hy is de bear) ; elders : de wees zijn (Schuerm.
36 a; Antw. Idiot. 1427); in 't Hagelandsch: de bok zijn, d .i . être le dindon
de la farce (Tuerlinckx, 89); Joos, 80: den duts, uil, aap , het schaap van het spel
zijn ; fr. être la dupe 3 ) ou le boeuf. . In de 17de eeuw komt voor het kind zijn (Coster,
36 vs. 799 ; ook Tuinman I, 278) in den zin van er leelijk aan toe zijn, gefopt
zijn en „iemand voor het kind houden" (V. Moerk. 278 of Kluchtsp . II , 184),
„iemand voor den mal houden", zoodat de uitdr. wellicht vergeleken mag worden
met „de gek van de feest" zijn, dat we aantreffen in Oogentroost , 303 4 ). Later
kan „van de rekening" er aan toegevoegd zijn, door de gedachte aan „het gelag
moeten betalen". Zie Harreb. I, 405 ; Afrik. die kind van die rekening .

fortarre) :

1142. Het kind bij zijn (rechten of waren) naam noemen.
d .w .z . de dingen noemen met hun waren naam, zonder er doekjes om te winden,
onverbloemd ; de zaak zeggen, zooals ze inderdaad is; Harreb. I, 136 ; Nest.
5: Laten we het kind bij zijn naam noemen. Wegnemen en stelen t' is één moers
kind. Vgl. het hd. das Kind beim rechten Namen nennen (18de eeuw 5 )); het
fr. appeler un chat un chat ; ital. chiamare la gatta gatta en het eng. to call a spade
1) Franck-v. Wijk, 342 maakt bezwaar tegen deze afleiding wegens den verbogen
vorm (met kinden ende met) kralen (vgl. echter lid - lillen, looden, loten). De mogelijkheid bestaat, dat in het Mnl kint no craei naast kint no craet bekend geweest is. Zoo niet,
dan is craet later verdrongen door kraai. Van een ontstaan van kraai uit een verbogen
vorm krade is met het oog op craten geen sprake.
•2 ) Thans nog te Deventer (zie Draaijer, 22 a ), in Twente en in Groningen (Molema,

231 a ).
3) Vgl. Hatzfeld, 801 b: Dupe, huppe, oiseau á apparence stupide.
4) Vgl. ook Hofwijek, vs. 124: De Wijzen eten me, de gecken doen den

kost; fr,

les sols font les banquets et les sages s'en gaudissent; les fous font les festins et les sage:
les mangent.
5) Zeitschr. f. D. Wortf. IX, 294.
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a spade or a pikestaff a pikestaff. In Zuid-Nederland het kind moet 'nen naam
hebben (Antw. Idiot. 650; Teirl. II, 133; Claes, 110; Waasch Idiot. 341 b), men

verbergt de ware oorzaak, men komt met een uitvlucht voor den dag; in NoordNederland : men moet, hoe dan ook, de zaak aanduiden; het kind eenen naam
geven, eene kale verschooning bijbrengen (Schuerm. Bijv. 160 b ; Rutten, 112
a en Joos, 112), in welken zin deze zegswijze ook bij ons bekend is ; Afrik. die
kind by sy naam noem. Vgl. ook de zegswijze als 't kind maar een naam heeft, fri.
as 't bern mar in namme het, gebezigd om te kennen te geven, dat het er weinig
op aankomt hoe iets heet, als de bedoeling maar duidelijk is; Tuinman II, 73;
Harreb. I, 404: Het kind moet eenen naam hebben, al heette hét dan ook Roeltje,
d.w.z. men moet, hoe dan ook, de zaak aanduiden. In de 17de eeuw het kind eenen
naem geven, precies zeggen waar 't op staat, nauwkeurig iets bepalen, bijv. het
loon voor een bepaalden arbeid; vgl. Vierl. 57 ; 220; 309 : (Een) iegelijcken wacht
hem ijet te doenne hij en weet waervoren ende dat het kint eenen naem gegeven
worde.

1143. Het kind met het badwater weggooien (- werpen),
d.w.z. het goede tegelijk met het slechte wegwerpen; te ver gaan, overdrijven;
vgl. De Brune, 477 : Men zal 't kind niet met 't bad uyt-schudden; Harreb. I,
27 : Men moet het kind niet met het bad uitschudden of met het water het kind
niet uit de kuip gieten; Handelsbl. 16 Dec. 1913, p. 5, k. 3 (ochtendbl.): Door
tot die opheffing over te gaan, en zich slechts tot het aankweeken van Militieofficieren te bepalen, zou men het kind met het waschwater wegwerpen; Nkr.
VI, 23 Mrt. p. 2: Men moet nooit het kind met het badwater weggooien; Amsterdammer, 15 Febr. 1914, p. 2, k. 2: Maar op het oogenblik is het socialisme toch
het eenige houdbare levens-systeem en ik vind men moet het kind niet met het
badwater wegwerpen; De Ploeg, VI, 286 : Zooals vaak, heeft men nu ook hier
het kind met het waschwater weggeworpen ; Handelsblad, 2 Maart 1914 (avondbl.),
p. 7, k. 2: Wordt het (publiek) zoodoende niet min of meer het kind van de (onopgeloste) rekening? Een kind dat we toch ongaarne met het spraakwater der

discussie zouden weggeworpen zien 1); J. v. Looy, Jaapje, 100 ; Taal en Lett.
1901, bl. 131 ; hd. das Kind mit dem Bade ausschtten (bij Luther). Tuinman
II, 10: Men moet de vloer niet met de vuiligheid uitvagen, dit wil zeggen, dat men
zulk eene zuivering van het verwerpelijke niet moet doen, dat ook het goede
wordt weggesmeten. Dus zeiden de Hoogduitschen riten moet het kind niet uitgieten
met het bad, t.w. waar het in afgewasschen is ; Harreb. I, 344.

1144. Kinderen zijn een zegen des Heeren,
gewoonlijk met het achtervoegsel maar zij houden de noppen van de kleeren 2).
Vgl. Smetius, 49: Een jeghelijck seght dat kinderen een segen Godes sijn; 59:
Kinderen zijn een segen des heeren, dan sie keeren de noppen van de kleeren ;
Brederoo I, 325, 484: Kinderen zijn gaven Gods. Deze zegswijze herinnert aan
1 ) Er is sprake van de speelbaarheid van Vondel 's Samson.
2 ) Vgl . De Brune , 182 : 't Ghetal van kinders aen den heyrt de noppen van de
k leeren weert.
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Psalm 127 vs. 3: Siet, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren (met de kantteekening : dat is : een segen van den Heere gegeven 1 ). Zie verder Tuinman I, 91:
Kinderen zyn een zegen des Heeren ; maar zy houden de noppen van de kleeren;
Antw. Idiot. 650: de kinderen houden de knoppen van de kleeren ; Zeeman, 272
en Wander II , 1294 : Kinder sind Gottes Segen ; viel Kinder, viel Segen ; fr. les
enfants sont une bénédiction du Seigneur ; oostfri. fól kinnen, fól segen (Dirksen
II, 48 2 )); Afrik.: kinders is 'n seen van die Here, maar hulle hou die mot uit die
klere.

1145. Kinderen en dronken menschen zeggen de waarheid.
Bij ons komt deze gedachte reeds voor in de Middeleeuwen, blijkens Van
Zeden, no. 38:

Wiltu weten heymelichede
Der dinghen, kindre ende sotte mede
Ende dronckaerts, elc so hijt peinst,
Werpt huut zijn woort ongheveinst.
Zoo ook in den Lekensp . III, 5, 281; Bienb. hs. A, fol. 108 c : Vanden kijnderen
ende vanden bedruncken menschen verneemt men die waerheit 3 ); Matthyszen,
108, 3: Droncken luden, dwaze ende kinder pleghen garn wair te segghen ; bij
Servilius, 173: Jonge kinderen ende droncken luyden segghen ghemeynlijck
de waerheit; De Brune, 189: Kinders, droncke tien, en zotten, lieghen nimmers,
noch en spotten; Korenbl. II , 487: De waerheit werdt geseght door kinderen
en gekken. Zie verder Bebel, 276 ; Suringar, Erasmus CI, bl. 496, waar gewezen
wordt op de woorden van Alcibiades in Symposio Platonis : oiPog eirEv
.71 alócov, 2-tai zadkov; Matth. 21, 16; Harrebomée
I; 214; Eckart, 261; Wander II, 1297. Variant : kinderen en gekken zeggen de
waarheid ; vgl. Goedthals, 9: Kinderen en sotten gheraken waer te seggen, enfants
et sots sont divins ; Afrik. Kinders praat die waarheid ; Breuls, 90 : Kinder en
zate lui zekge de woerheid ; hd. Kinder und Nar:ren reden die Wahrheit ; oostfri.
Kinner un dune lis (of un narren) seggen de wárheid (Dirksen I, 51); eng. Childern,
drunckers and holes can not lye (anno 1539); Plinius, Nat. Hist. 14, 141 : Vulgoque
veritas iam attributa vino est ; mlat. Interdum pueri vox est prenuncia vers (Werner,
43); fri. jen dronken ljue en lytse bern (kinderen) hjaart man de waerheit.
-

1146. Een kinderhand is gauw gevuld,
d.w.z. een kind is met eene kleinigheid spoedig tevreden. Zie Prov . Comm.
440: kinders hant is schier gevolt ; Bebel, 251; Sart. II, 8, 89: kinder hant is
ghering ghevult ; Spieghel, 293 : een kinds hand is haast gevult ; zoo ook bij Spaan,
105; De Brune, 462: Tuinman I, 169; Harreb. I, 277; Antw. Idiot. 650; Afrik.
'n kinderhand is gou gevul . In het fri. : in bernehán is gau stoppe . Zie verder Wander
II , 1329 : Kinderhiinde sind bald ; Kindeshand ist bald gefiillt ; nd. Kinnerhand is licht /Wit (Eckart, 265); oostfri. 'n kinnerhand is ligt geflt .
1) In de Leidsche Bijbelvertaling: Zie, zonen zijn een erfdeel van JahWe.
2) In de Leidsche Bijbelvertaling wordt de volgende toelichting bij Psalm CXXVII
vs. 3 4 gegeven : Ook hierom zijn dezen (de zonen der jeugd = de krachtigsten) voor
de ouders een groote zegen, omdat zij, nog bij hun leven volwassen, dezen het meest
steun kunnen bieden tegen hunne vijanden.
3) Van der Vet, Hel Biënboec van Thomas van Canlimpré en zijn Exempelen, 61.
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1147. De(n) kinderschoenen ontwassen zijn,
d.w.z. geen kind meer zijn, de kinderlijke gewoonten afgelegd hebben; hd. die
Kinderschuhe ausgezogen haben ; nd. de kinnenschó afleggen (Eckart, 265). Bij
Campen, 127 luidt de spreekwijze: hy heft syn kynderschoenen al wtghetoghen
oft versleten1), bij Servilius, 201: syn kinder schoen wtdoen ; bij Sartorius I, 5,
95: syn kindts schoen verwerpen; Sewel, 389: Hy heeft zijne kinderschoenen
versmeeten, he has sown his wild oats. Van gelijke beteekenis is de door Tuinman I, 86 vermelde zegswijze: hy heeft zyn kalfsklaauwen afgeloopen (vgl. Ndl.
Wdb. VII, 937). Zie verder Harreb. I, 404 b: Hij heeft de kinderschoenen uitgetrokken Of al versleten); Ten Doornk. Koolm. II, 214 en vgl. het syn. Twentsche : wesseld hebben, gewisseld (nl. de tanden) hebben.

1148. Van kindsbeen af (of aan),
d.w.z. van de jeugd af, lat. ab infantiis 2), van de vroegste kindsheid af, van
jongs af (18de eeuw), van kleins( t) af (Zuid-Nederland). Zie Servilius, 2*:
V an kints beenen aff, a teneris unguiculis ; Sartorius I, 8, 20: Van kindts been,
pro eo quod est a prima pueritia: Spieghel, 77, vs. 140: Kluchtspel I, 157, 10;
Sewel, 389. In het Mhd. was von kindes beine en von kindes lit naast von kinde,
mnl. van kinde (lat. a puero) ook reeds bekend. Later zeide men ook van kindsche
beenen 3 ) en van kindsgebeente af (nog in Antw. en Land v. Waas) naast van
jonge beenen af; van een kind af, van kinds af (Ndl. Wdb. I, 834); Afrik. van sy
kindsbeen af. In het Friesch zegt men: fen bern óf oan ; stadsfri.: fan kynsgebiente
an ; in het oostfri.: fan kindsbén up ; eng. from a child. De uitdr. zal eigenlijk
willen zeggen: van het oogenblik af, dat men is beginnen te loopen; vgl. Grimm,
Wtb. V, 756: Die redensart meint wol das laufen lernen, als zeitpunkt des erwachenden bewusztseins?
1149 . Een kink in den kabel.
Daar is een kink in de kaabel, dat is, eigendlijk het kaabeltouw heeft een
draai en wil niet wel schieten: maar oneigendlijk beteekent het, daar is wat
onklaar" (Winschooten, 106); zie ook Smetius, 66; De Brune, 464; Asselijn,
J an Kl. vs. 412; Sewel, 389: Daar is een kink in den kabel, there is
an obstacle in the way ; Halma, 251; Tuinman I, 144: Daar is een kink in de kabel
gekomen, dat wil zeggen een stremming of beletzel; Harrebomée I, 372; Ndl.
Wdb . VII, 793; Afrik. daar is 'n kink in die kabel naast daar is een knoop in die
draad ; B . B . 79: Er kwam iets tusschenbeiden; er kwam een kink in den kabel.
Een kink is een krink, een omkrulling, waardoor de kabel in 't ongereede komt;
syn. daar is een rak in den wind (Winschooten, 201) of daar is een splis in 't garen
(Sart. III, 7, 87; De Brune, 464). In het Friesch: in kinkel yn 'e keabel of 't
tou; gron. 'n kronkel in tou (Molema, 229 a) ; Twente: 'n knoop in 't touw ; oostfri. 'n kink in 't tau of in 't kabel. Vgl. ook in de kink loopen (zie Peet, 49), spaak
loopen.
1) Zie ook Mnl. Welb. III, 1444.
2) Archiv. XIII, 270.
3) Zie o.a. Brederoo I, 11: Van mijn kindtsche beenen af.
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1150. Kip
is in Amsterdam de naam voor een agent van politie (zie o.a. Lev. B. 23) en
volgens Kiister Henke, 33 ook die van een hond. Waarschijnlijk is deze laatste
beteekenis de oudste, daar Klugo, Rotwelsch, p. 254 vermeldt : Hund, Kipp
(anno 1791); eveneens bl. 323 (anno 1814) en bl. 482. Dit kip kan verwant zijn
met het ww. kippen, pakken, grijpen, dat we o.a. kennen in : kip! ik heb je (zie
no. 1151), zoodat kip eigenlijk beteekent grijper. Vgl. hiermede hd. barg. teckel,
dashond, maar ook politieagent; Kiister Henke, 13: dekkel, politieagent; bl.
54: poedel, agent van politie. Zie Smeris.

1151. Kip! ik heb je!
Eene in de 16de eeuw bij Evcraert, 430, vs. 259 voorkomende uitdrukking,
die later vrij algemeen is geworden, zooals blijkt uit Gew.* Weeuw. II, 44; Winschooten, 15 ; Paffenr. 163 ; Snorp. 29 ; enz. In kip moet men den stam zien van
het werkw. kippen, dat vroeger (en thans nog dial. vgl. Antw. Idiot. 1813 )grijpen,
vangen beteekende (vgl. dial. uitkippen, uitkiezén), en niet het znw.. kip, zoodat
niet moet worden gedacht aan een haan, die de hen in de kuif pikkende, kan
geacht worden tot de kip te zeggen : Kip! ik heb je (Harrebomée I, 408). Het
bewijs voor deze, reeds door Verdam uitgesproken meening 1 ), levert een liedje
in het late deel van 't Amsteldams Minne-Beeckje, 38 (2de dr. anno 1637), waar
eenige meisjes ieder op hare beurt een spelletje aanraden, en een van haar zegt:
Ick weet niet aers te raen
Als spelen kip ick hebb', ick sal de kipster wesen.
De uitdr. is dus blijkbaar aan een soort krijgertje-spel, kippen geheeten, ontleend. 2 ) Voor andere bewijsplaatsen zie Snorp. II, 24; Langendijk, Don Quichot,
bl. 18 (Pantheon); Willem Leevend VII, 160 en Halma, 265: Kippen, grijpen,
vangen ; kip , ik hebj e kan in 't Fransch overgezet worden door je vous prens
sans verd ; Sewel, 389: Kip, ik heb je! there I catch'd you ; Jong. 94; Kmz.
326; De Amsterdammer, 24 Mei 1914, p. 7, k. 2: Somtijds hoort men ook knip
ik heb je, waarin knip de stam is van het wkw. knippen en geen zelfstandig naamwoord, zooals in het Mnl. Wdb. III, 1446 vermoed wordt.

1152. Kiplekker.
Ook wel zoo lekker als kip, zeer gezond, met woordspeling tusschen de twee
beteekenissen van lekker 3 ) ; zoo gezond als een visch of zooals Winschooten,
332 zegt soo fris, als een hoen, als een Karper (zie Ndl. Wdb. VI, 809; VII, 1657).
1) Zie Ned. Klassieken VIII, 2.
2) Vgl. Sprankhuisen, Alle de stichtelijke werken, 1657, I, 12 a: Den Nacht gaet
voor, en den Dagh volcht nae. Dese twee syn gelijck twee vroolijcke kinderen, die te
samen Lestje speelen, en sonder ophouden rontom de Weerelt loopen stickelen, als ofte
sy elckanderen sochten te kippen. Op de Veluwe verstaat men nog onder kipen. krijgertje
spelen, vangen (V. Schothorst, 152), dat op Goeree en Overflakkee kipje doen heet (Nw.
Taall. XIII, 137).
3) Vgl. voor dergelijke uitdrukkingen Borchardt no. 88 ; Lyon's Zeitschrift V ,
101 ; Weise, Aesthetik der Deutschen Sprache, 147 ; Muller, Aus der Welt der Wiirter,192.
-
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Vgl. Ppl. 5: Ik voel me nou weer lekker as kip., Lvl. V. 219: Vandaag voel ik
me zoo lekker als kip; bl. 211: Dalman voelde zich zoo lekker als kip; Nkr. VII,
22 Nov. p. 2: Ik althans voelde me op dit kongres voortdurend kip-lekker, zoo
echt als een eendje in het water. In het fri. sa frisk als in nát, als een walnoot.
Vergelijk voor dergelijke woordspelingen wo mager als brood (zie aldaar); zoo
klaar (of helder) als koffiedik (Nkr. IV , 17 Juli p. 2); zoo klaar als een klontje
(Falkl. V, 229); zoo sterk als mosterd ; fijn als gemalen poppestront (in Gew . We('me
II, 42: Je houd je zoo fijn als gemaale kippestront; zie Ndl. Wdb. III, 4464;
vgl. fr. être fin comme de la moutarde), zoo vies als kattestront (Brederoo,
224). Zie ook Nieuwe Taalgids III, 7.

1153. Kippenvel krijgen,
d.w.z. „eene tinteling in de huid gevoelen, veelal tengevolge van afgrijzen
of schrik", waardoor de huid er uit ziet als die van een geplukte kip; Harreb.
1, 408; Schoolm. 98: Het ouderlijke hart krijgt kippetjesvel; Het Volk, 30 Mrt.
1914, p. 5, k. 1 : De meesten (autoriteiten) krijgen al kippenvel, wanneer ze maar
van een bondslid hooren ; Molema, 282: noppen op de arms kriegen; Afrik. hoendervleis kry. In het Vlaarnsch zegt men hiervoor kiekenvleesch krijgen ; in 't fr.
avoir la chair de poule (Schuerm. 240); in het Westvl. hennevleesch worden (De
Bo, 422); vgl. 't hd. Giinsehaut bekommen ; oostfri. 'n ganseheid krigen ; eng.
goose-flesh, goose-skin ; schotsch hen 's flesh; fri. einefel (eendevel) kr je.

1154. De kip met de gouden eieren slachten,
d.w.z. door winzucht en te groote begeerlijkheid oorzaak zijn, dat de bron der
inkomsten niet meer kan vloeien en men alles verliest. Zie Vondel 's Warande
der Dieren, no. CVIII en vgl. Haagsche Post, 2 Oct. 1920, p. 1571 k. 3 : Men moet
het kapitaal intact houden en de rijksmiddelen zoeken uit belastingen op het
inkomen. Men mag gerust een deel van de gouden eieren nemen, doch men moet
nooit de kip slachten die deze eieren legt; Handelsblad , 24 Oct. 1920 (0) p.9,
k. 6: Met de hersenen der natie schikt het nog al. Niemand is zoo dom, de kip,
die de gouden eieren legt, te slachten; vgl. fr. il en fait comme de la poule aux
oeufs d'or.

1155. Als de kippen er bij zijn,
d.i. zeer vlug, dadelijk er bij zijn, evenals de kippen, wanneer men hun voedsel
geeft (vgl. op een kippendraf, sukkeldraf; Gunnink, 147; Boekenoogen, 434 en
kippedrift, driftige haast (Boekenoogen, 434). Verg. Gew. Weeuw. I, 20: Jy
bent' er by als de kippen ; Harrebomée I, 408 : Hij is er als de kippen (ofde vinken)
bij; Het Volk, 14 Nov. 1913, p. 5, k. 3: Als de kippen is Sientje er bij om nog
even dezen kleinen dienst aan haar vader te bewijzen; Nkr. VI, 14 Dec. p. 4;
III, 3 Oct. p. 4: De Hollandsche Spoorweg-Maatschappij, hoera! die was er
ware sullie bai aa's kippe hee?
ook als de kippen bij, o ja! Menschenw. 29:
Het Volk, 2 April 1914, p. 5, k. 4: Juist waar wij onderling meeningsverschil
hebben, zijn wij er niet als de kippetjes bij om te vragen: is deze uiting geheel
en al voor rekening van de bond te nemen; 3 Juni 1914, p. 2, k. 3: Nu er wat
te halen is, nu zijn ze er als de kippen bij; De Arbeid, 11 April 1914, p. 3, k. 1;
De Maandagcourant, 27 April 1914, p. 2, k. 2 : De Vos is er als de kippen bij, om
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met een onhoudbaar schot den bal in het net te schieten ; fri. Hy is der by as de
kippen, vlug er bij, vooral als er iets valt te halen of te verdienen; Molema,
200: hy is 'r kiepig bie. Syn. Hij is er bij als de bok op de haverkist.

1156. Met de kippen op stok gaan,
d.w.z. reeds bij 't ondergaan der zon naar bed gaan ; zeer vroeg naar bed gaan.
Onder den stok of den boom verstaat men den staak met dwarsstokken, waarop
de kippen in het hok naast elkander zitten te slapen; bij Halma, 220: Met de
hoenderen naar bed gaan; vgl. voor de 18de eeuw W. Leevend III, 285: Mama
kan wel begrypen, om ten vyf uuren beneden te komen ; zy gaat ook met de kippen
op stok; Sewel, 389: Met de kippen na bed gaan, to go to bed with the fowls very
early 1 ); zie verder Harreb. I, 408 ; gron. mit de hounder op 't rik goan (Molema,
348); overijs. mit de hoonder noa 't rek goan. In het Westvl. naar zijnen roestestok
gaan of van zijnen roestestok komen, gaan slapen of uit zijn bed komen (De Bo,
645 b); in Z. Brab.: met de kiekens (of de hennen) naar den nest gaan of gaan
slapen ; Afrik.: saam met die hoenders gaan slaap ; vgl. evenzoo in 't fr. se toucher
comme les poules ; hd. mit den Hhnern zu Bette gehen ; eng. to be (or to go) at
roost 2 ) .

1157. Iemand kisten,
een sportuitdrukking in den zin van totaal, met groote meerderheid overwinnen,
geheel verslaan, slachten. Vgl. Handelsblad, 17 Febr. 1918 (0) p. 6, k. 6: Welaan
dan Blauw-Witters, ferm er op. „Laat je niet kisten", heet het in de voetbaltaal. Heel Amsterdam ziet uit naar een overwinning der stadion - bewoners!
De Amsterdammer, 15 April 1922, p. 2: De socialisten die waren van plan om
heet uit de pan de heele regeering te kisten. Syn. is inmaken en inzouten.
Vgl. Handelsblad, 10 Januari 1920 (0) p. 6, k. 4: De Arnhemmer (biljartspeler)
leek zeer ingespeeld en maakte den indruk of hij Wiemers nu maar ineens „in
zou maken"; 14 Febr. 1915 (0) p. 10, k. 5: Het wil er bij ons nog maar niet in,
dat Quick „wel ingemaakt" zou worden, zooals de voetbalterm luidt ; 10 Dec.
1916 (0) p. 7, k. 3: Hercules speelt tegen D. P. C. Ja, na de jongste nederlaag
tegen Haarlem zou men geneigd zijn te denken, dat, nu D. F. C. dáár komt, het
wel een „inmaakpartij" moet worden; Propria Cures, 26 Jan. 1918, p. 118:
Mocht de veteraan Salomonson al z'n gewone vorm niet te pakken hebben, onze
ploeg deed z'n best en wist achtereenvolgens Delft en de Adelborsten in te zouten.

1158. Klaar is Kees!
misschien eene verbasterde uitdr. voor klaar is de kees (= de kaas), zooals de
zegswijze nog luidt in het Nederduitsch do wêr de Ka's klár en kldr is d' Kês (Eckart,
1)

In letterlijken zin Schoolm., 144 :
Het is een vaste gewoonte bij de haan
Om met de kippetjes naar bed te gaan.

2) Vgl. Kiliaen: Roest, hinnenkot, sedile avium, pertica gallinaria; het vroegere
roesten, Ie roest (eng. roost) gaan, van patrijzen gezegd, die dicht bij elkander kruipen
en stil blijven zitten (Halma). In dialect is roest nog bekend; vgl. o .a . Antw. Idiot
1035: roest, hoenderrek, staak waarop de hoenders slapen.
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247; 268; Hoeufft, 286; Taalgids IV , 286); Zuid-Afrik. dit is klaar met Kees
(Boshoff, 339). Ook in Zuid-Nederland Klaar is Kees, ik ben gereed; mijn werk
is af (Waasch Idiot, 803: Arme. Idiot. 2237); oostfri. klár is Kés en kltir was
Késje, harr' se man 'n man (Ten Doornk. Koolm. II, 203 b); fri. klear is Kees.
Het is evenwel volstrekt niet onmogelijk dat we in Kees den eigennaam moeten
zien') blijkens uitdrukkingen als hupsa Kees, vooruit! Hup zei Kees (in Nkr.
I, 19 Mei p. 6) naast Hupsa Kee (in Nkr. VII, 29 Maart, p. 2); het Zaansche
wiptem Keesje, gezegd bij het ledigen van een glas; zie no. 70 en vgl. Nav. LXI,
181: Claer is Kees (anno 1637); Harreb. I, 440 b: Klaar is Kees, zei Trijn, en
toen hing haar man aan de galg; Klaar is Kees en hij had zijn mutsje weerom;
Klaar is Kees zei de jongen, en hij zag zijn' vaár hangen; Jong. 71; Nest, 136;
Nkr. III, 28 Mrt. p. 5; P. K. 99. In II andelsbl. 20 Mrt. 1913,p. 1, k. 5 avondbl.:
Klaar is Cornelis. In A. Jodenh. Il, 44: t' Is klaar as Kees, niks wat mankeert;
III. 12:- ,.Nou", sprak ze. juffie Bet! t' is klaar as Kees hoor".

1159. Een houten Klaas,
d.w.z. een stijve hark van een vent, een stijve Piet, een houten klik (17de en
18de eeuw); een stijve Joris (C. Wildsch. III, 175); C. Wildsch. III, 33: Hij
is mij te houten klaasachtig; 277: Bethje zou voor zo een houten klaas hartlijk
bedanken; 319: Onze Keetje zou geen stijve, houte sinterniclaas, noch bullebak
hebben. Tuinman I, 85 stelt hem gelijk met een koelen vrijer of een vrijer in
de koelte; in Gron. een holten Klaos ; hd. ein hiilzerner Johannes; Zaansch: een
stijve hannik (Boekenoogen, 1314). Ook in Zuid-Nederland is een Klaas een sul
(Waasch Idiot. 343 a; Teirl. II, 135). De naam Klaas is, evenals elders Jan,
Piet en Hans. genomen als soortnaam in den zin van jongen, vent.

1159a. Klabak ; zie Smeris.
1160. Een klad op iemand werpen ; iemand een klad aanwrijven,
d.w.z. iemands goeden naam bezoedelen, een vlek of smet op iemands karakter
werpen, hem een smet aanwrijven, hem bekladden; eig. wil een klad, mnl. cladde,
zeggen: een vlek, modder of ander vuil, een klodder, een rochel (Mnl. Wdb. III.
1454); in Antw. is een klad een samengedrukte, kleine hoeveelheid slijk, mortel,
mest , sneeuw, enz. ; vgl. Teirl. II, 136 : kladde, kleine hoeveelheid, brok van iets dat
bevuilen kan, als slijk, modder, mest, boter en dergelijke dingen; bij Tuerlinckx,
571: smoutplek, vlek in de faam. In de 16de eeuw bij Sartorius II, 9, 20: hy sal
rt een kladde achter u rugh geven, ter vertaling van tinctura Cyzicena te tinget;
in de 17de eeuw vinden we bij Poirters, Mask. 126: Soo sal oock iemandt, al
K aer hy onnoosel, door den onbehoorlijcken, sinnelijcken ende lichtveerdighen
handel een cladde blijven aen-hanghen; bij De Brune, Bank. I, 128: Vele menschen zijnder, die yemand zeer lichtelick een kladde aen-wrijven; zoo ook Sewel,
391: Iemand een klad aanwryven (of op den hals werpen. to cast
1) Ndl. Wdb. V1I. 7'23. waar ook gewezen wordt op : Zoo komt Hamen in '1
wammes; 't Is gedaan met Kwak en dergelijke.

sTOETT, Ned . Spreekwoorden . 5e druk .
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a reproach upon one ; Harrebomée I, 410. Vgl. verder het mnl. enen iet wriven
aen lijn cleet, iemand iets aanwrijven; iemand een vlacke aanwrijven (Pers 421
a) ; iemand een lack opwerpen (Vondel, Sofomp. 413) of op den hals leggen, smijten,
werpen ; iemand eene klad aan het gat hangen (Ndl. Wdb: V, 2086) ; iemand iets
opkladden (Coornh. I, 355 a); iemand een klak op den hals smijten (Bed. Huish.
36); de vlaamsche uitdr. iemand iets op zijn jak werpen (Schuerm. 207 a); het
gron. 'n klik geven, 'n klik in 't gat geven (Molema, 204); fri. immen in kladde
neijaen, oansmite ; immen hwet oankladsje ; immen in smet oanwriuwe ; nd. wen
en Lock (oder Kladt) anhiingen (Reuter, 65 b).

1161. Ergens de klad inbrengen,
d.w.z. in den handel: door te goedkoop te verkoopen, de markt bederven en
vandaar iets in discrediet brengen, in waarde doen verliezen. Zie Halma, 266:
De klad ergens in brengen, vendre d nonprix , donner sa marchandise ou
sa peine à trop bon marché; Sewel, 391: Hy brengt er de klad in, he undersells his goods or he undervalues his labour ; de klad is in dat boek, that
book does not sell. In de 17de eeuw komt o.a. voor bij Huygens VI, 47, waar een
kuiper zegt : Eens was mijn' neeringh goed : nu lightse meest in duijgen : de kladd
is in de kunst. Zie ook Spect. IV, 52; Tuinman II, 122; Harrebomée I, 410;
Antw.. Idiot. 1814: de klad in iet brengen, de merkt bederven; de klad komt er
in, de prijs daalt. Oorspr. zal de uitdr. beteekenen : vuil in iets brengen, het
bezoedelen, knoeien ; vgl. de gruit in iets brengen (Volkskunde X, 126 ; De Cock',
75); fri. de kladde der yn bringe.
Ook in de klad komen (een slechten naam krijgen) in St. L . 63 : God , o god,
as ik niet opzeg (een huurder) , komt mijn huis nog in de klad.

1162. Iemand bij de kladden grijpen,
d.w.z. iemand bij de kleeren pakken , bij de lurven grijpen , bij den kraag pakken.
Vgl. Servilius, 196 : Ick sal hem aen syn cladden hanghen ghelyck ien clesse ; zie
verder Voskuyl, Ouden en Jongen Hillebrant anno 1663 ; 24 ; N. Heinsius, Verm.
Avent. 12 1 ); Rusting, 48; 215; Pasquilm. 23: iets aan de kladden hebben ; Halma,
266: Iemand bij de kladden krijgen, iemand aangrijpen, se jet ter sur
quelqu'un, ou sur sa fripperie ; Harreb. I, 410; Falkl. VI, 170; Nkr . VII, 11
Maart p. 2; Dievenp .161: Dezen boef heb je brutaal in z'n kladden te pakken.
Iemand in de kladden pakken, hem beetnemen, voor 't lapje houden in Nkr. IX,
20 Nov. p. 2: Ze vonden Krissie een eenige vent, die dat kwasterige kereltje
zoo fijn in de kladden kon pakken. Onder de kladden zal men hier moeten verstaan
lappen, vodden, welke bet. het Twentsche kladde nog heeft, evenals het oostfri.
klatte, klat in : de klêr hangd hum in klatten bi 't lif dal (Ten Doornk. Koolm.
II, 242) en klater, kothklumpen, lumpe (II, 240), zoodat de uitdr. te vergelijken
is met: iemand bij de vodden, de lappen, de lurven krijgen achter de vodden zitten,
iemand bij de tadden vatten (Boekenoogen, 1044), bij den kraag (Ndl. Wdb.
VIII, 3; hd. beim Kragen ; fr. au collet ; eng. by the collar) vatten; fri.: by de
boks(e) krije ; aan de geeren komen (Gew. Weeuw . III, 26); bij de klampen (slippen)
nemen (Tuerlinckx, 319); bij de klatten pakken naast bij zijn klessen pakken
1) - Zwolsche Herdrukken , IIde reeks.
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(Waasch Idiot. 345; 348). De oorspr. beteekenis van kladde schijnt te zijn smet,
kleverig iets, stuk vuil, en vervolgens vasthechtsel, aanhechtsel, lap ; vgl. het
mnl. clatte , dat klodder beteekent naast het mnd. klaske , stiick, lappen, flicken 1),
en klatte, lap, lomp; westvl. klodde, dot, bal (De Bo, 543 b).

1163. Klagers hebben geen nood.
Deze meening bestond in de 17de eeuw, blijkens De Brune, 161: Zulck een
die claeght, als 't eynden raed, die nochtans niet en heeft yet quaed. De spreekwijze
in onzen vorm vond ik het eerst in de 18de eeuw bij Halma, 265: De klaagers
hebben geen nood, ceux qui se plaignent sont le moins plaindre ; Sewel,
390 citeert iets anders: Klaagen heeft geen nood, roepen heeft geen
brood, those that complain are often rich, and those that brag have many times
no bread; Harreb. I, 97: Klagers lijden zelden nood, pogchers hebben schaars
het brood; oostfri. de klagers hebben gin ni3d ; harn de puggers man bri3d (Dirksen
II, 51); zie verder Wander II, 1362; der Klager hat wol, wenn der Prahler nur
etwas hiitte (vgl. Eckart, 268); der Klager hiit ken Nuth, an der Strtinchser hiit
ken Brud; fri.: kleijers ha gjin need en sprekkers (poffers) ha gjin brea ; Rutten,
113: die klagen hebben brood, die stoffen hebben nood; in Antw. Idiot. 654: klagers
hebben geert nood en stoeiers hebben geen brood; Waasch Idiot. 343 b: geeft den boffer
een brood, de klager heeft geen nood; Schuermans, Bijv. 161 b ; De Bo, 159 b;
Teirl. 193.

1164. Een klap krijgen,
d.w.z. een geldelijk verlies lijden (Harreb. I, 410), wat te vergelijken is met
het Zuidnederl. een plak krijgen; een dek, een drevel, een lek krijgen, wat wij
zouden noemen een strop krijgen. Zie verder no. 769 en vgl. hd. einen Klaps
bekommen; eng. to get a licking ; fri. in klap of in klets krije, groot geldelijk verlies lijden.

1165. De klap op den vuurpijl,
d.w.z. een mooi eind, de kroon op het werk; ook iets dat de deur toedoet; in
tooneeltaal: het hoogste effect (Onze Volkstaal III, 254). Vgl. Dievenp 160:
Maar voor je zelf is dat dan toch maar je glorie, de klap op den vuurpijl, als je
na al je getob en gezoek en gespeur eindelijk aan het laatste bedrijf bent gekomen; Handelsblad, 22 Oct. 1913, p. 7, k. 1 (avondbl.): Dan Guitry's geestigheid.
Hij is geestig, wie zou durven twijfelen: Brisson heeft het gezegd, Henry de
Régnier heeft hem gelijk gegeven, en Robert de Flers en Abel Hermant en Nozière, en, klap op den zwerm van vuurpijlen: Oetave Mirbeau klopte Guitry op
den schouder, zeggende: Iemand met jouw geest.... enfin er valt niet aan te
twijfelen; Nkr. II, 18 Oct. p. 2: De daad van hun (gemeenteraadsleden) stemming
volgde op de daad van B. en W. als de klap op den vuurpijl (bekroonde de daad) ;
Handelsblad, 17 Febr. 1914 (avondbl.), p. 5, k. 2: Als de klap op de vuurpijl
volgde op deze verklaring het dementi van kardinaal Kopp; De Arbeid, 13 Mei

1) Ainl. VVdb. III. 1488-1490.
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1914, p. 2, k. 1: We voelden het : dat was de klap op den vuurpijl, de 9-urendag
zou begraven worden. Harrebomée II, LV citeert : Daar heb je den slag van
den vuurpijl, d.i. het ware of echte van de zaak.

1166. Klaploopen,
d.w.z. pannelikken, bij iemand komen op het oogenblik, dat hij aan tafel gaat,
in de hoop van ten eten gevraagd te worden ; op iemands zak loopen, ook op de
klap loopen genoemd. Onder klaploopen kan men verstaan met de klap (mnl.
clapspaen, de lazarusklep) loopen, en vandaar bedden ; zie Focqu. I, 101, vs.
16 : Wy, die langs de wegen schier gaan als op de lazarusklap ; Halma, 304:
Met de lazerusklep loopen, ergens om hunkeren of truggelen; bl. 266:
Met. de klap loopen, bedelen, verzoeken; op de klap of klep loopen,
chercher les franches lippées, faire le métier de parasite, ou d'écornifleur (Janus,
41) ; Sewel, 392 : Op de klap leeven (op schuifjes loopen), to spunge ; goed
op de klap of te borg haalen, to fetch goods upon trust ; klaplooper,
panlikker, a parasite. Eerder dan aan een klapspaan zou ik in deze zegswijze
wegens het voorz. op denken aan klap in den zin van slag, klap ; vgl. De Bo,
876 : op den poef gaan, ergens gaan eten zonder dat men verwacht wordt ; Teirl.
II, 136 : klak, pof, crediet, schuld; 142 : klets, pof, crediet : op de klets loopen.

Zie no. 279 en vgl. Op den pof. Eerst toen bij klap aan klapspaan werd gedacht,
is men gaan zeggen „met de klap loopen" en zelfs „op de lazarusklep loopen".
Synonieme uitdr. zijn op schuim loopen (Van Effen, Spect. X, 176 en vgl. tafelschuimer); in Zuid-Nederland: op het schuim uit zijn (vgl. fr. écuiner les marmites ;
écumeur de marmites); met de vischspaan aan zijn gat loopen (Ndl. Wdb. XI, 277);
met het schuimspaan op den rug loopen (Joos , 106); schaaf loopen en op schaaf
loopen, op de schobberdebonk loopen (Schuerm. 567 ; Anttv. ldiot. 1056 en Hoeufft,
506), op schabbernak gaan (of loopen) ; op den schoffel , op schabberdebok loopen
(Schuerm. 578) ; op den slok-op loopen (Kl. Brab.); op de smacht loopen (V.
Dale), vgl. smachtlap, klaplooper (Limb.); op de schreut gaan (Goeree en Overflakkee 1 ); op schoofies loopen (Boekenoogen, 900) ; op de schuifjes loopen (ald.
920 en Oudemans VI, 235) ; op den schoei' gaan, komen, loopen (De Bo, 998);
Antw. Idiot. 1081); op den (zijn) schuifel gaan, loopen (Schuerm. Bijv. 228 b
en Tuerlinckx, 557), waarnaast ook schoefelen, schuifelen, schuifelen in denzelfden zin voorkomt.

1167. Het klappen van de zweep kennen (of verstaan),
d.w.z. er alles van weten, goed op de hoogte van iets zijn, evenals een voerman
het klappen van de zweep verstaat. Vgl. Harreb. II, 395 a: Die voerman geweest
is, kent het klappen van de zweep (of is het klappen van de zweep gewoon);
Jord. 148; Het Volk, 17 Febr. 1914, p. 3, k. 2; 25 Juni 1914, p. 2, k. 3; Falkl.
VII, 82 ; Dievenp . 16 ; fri. hy kin 't klappen jen 'e swipe wol ; bij Draaijer, 20
en Gunnink, 150: hij kent het knappen van de zweppe ; Afrik. hy ken die klap van
die sweep. In Zuid-Nederland : de slag (of de klets) van de zweep kennen, weten
wat men te doen heeft, hoe men 't moet aanleggen (Antw. Idiot. 664 ; 1111);
de klitsoor kennen, weten wat men te doen en te laten heeft (Antw . Icliot. 1821).
1) N. Taalgids XIV, 252.
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1168. Hij is van Kleef,
d.w.z. hij is gierig, met eene zinspeling op het wkw. kleven ; eig. wil men dus
zeggen: het geld kleeft hem aan zijne vingers, hij laat niet gauw los, hij is deun
(mnl. done, stijf, vast). In de 16de eeuw bij Sartorius II, 4, 65: Vogelgrijps.
Sy zijn van Cleven, om te hebben en niet om te geven. Zie ook Antw Idiot. 455:
hij komt van Kleef, hij is meer veur den heb als veur de(n) geef (vgl. Wander II,
1393; Eckart, 270); altijd voor de (h )eb, nooit voor den vloed (Joos, 101; Draaijer,
20); syn. van hij is van Houthem. Vgl. verder te Niemens vreent bleef de grave
(Stoke, IV, 1293), hij had geen vrienden; te Mollengijs gaan wandelen (16de
eeuw), sterven 1); siet dat ghy niet te Cloppenborch komt (geslagen wordt; Sart.
II, 2, 16); zijn brieven in lijfland bestellen (een borrel drinken 2); 17de eeuw:
hij gaat naar Kuilenburg voor: hij is dood, waarvoor ook gezegd wordt hij is naar
Rotterdam ; iemand op liefkenhoek zoeken (Esopet, Cren. Vreugdevuur , 3); bij
Smetius, 239: naar Worms varen ; van een dier dat verdronken of begraven wordt
zegt men hij gaat naar Kolkman of Grondman (Harreb. I, LXVIII); vgl. verder
hij komt van Grootebroek = hij is een snoever; ook hij praat van Grootebroek maar
Lutjebroek komt eerst (De Vries, 73); hij komt van Helmond = hij maakt groot
spektakel (in Limburg); zij zijn van Hardenberg, slechte betalers Draaijer, 16);
hij is van Harderwijk, hij heeft geen geld; (N. Taalg. XIII, 137, 2): hij is van
Tuil 3); het is daer in Scherperije (of Hongarije), het is daar armoede troef (Sart.
I, 10, 39); iemand naar Hongarije zenden, honger laten lijden (Bank. no. 412);
het zijn heeren van Kortrijk, van korten duur ; Duren is een schoone stad doch Kortrijk
ligt er digte bij (C. Wildsch. III, 59); het zijn heeren van Nergenshuizen in Geenland, d.w.z. schraalhanzen (Ndl. Wdb. IX, 1844); hij is van Bazerabel gekomen,
hij bazelt (Harreb. I, 32 b); de bestekamer werd vroeger het kasteel van Poortegaal genoemd; hij die gekweld werd door de kei, niet goed bij het hoofd was,
woonde op Keyenburg, in Keiendaal of op de Keybergsche driesch ; een vagebond
was heer van Bijsterveld, en van een man, die al zijn geld had zoek gebracht, om
een rijke, leelijke vrouw te krijgen werd gezegd, dat hij Schoonhoven gemist en
te Leelickendam geraakt was (vgl. De Brune, 461: Het is me-vrouw van leelickdam). Was men bot van verstand, dan heette men te komen van Plompardije
en niet van Scherpenisse, terwijl een ijzegrim uit Grimbergen kwam (Sart. III,
4, 51). Iemand die draalt is van Drouwen (Molema, 87) en iemand die weet wat
er in de wereld te koop is is om Leermens toukomen (Molema, 239). Ging het ergens
schraaltjes langs, was het er niet breed, dan was men daar op Sparendam, en
babbelde een vrouw wat al te veel, dan kwam ze van Snapland, Klappenburg
of Roermond (Sart. II, 3, 32; Tuinman I, 202 en De Cock2, 45) of ze kwam van
Snapland en ging naar Klappenburg (Harrebomée I, 411); van een royaal huisgezin zegt men wel 't is daar Vollenhove. Laat men het paard rusten en eten in
't gras langs den weg dan steekt men op in de groene herberg (De Vries, 73). Een
predikant gaat over Heidelberg naar Maagdenburg, d.i. heeft hij zijne LII preeken

over den Heidelbergschen Catechismus geh9uden, dan gaat hij trouwen (Harreb.
II, XXX); in Amsterdam: Hij gaat naar juffrouw Wijdmond, hij gaat zich ver-

1) M. W. Immink, De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele, bl. 237.
2) Ndl. Wdb. III, 1331.
3) Ulrechlsche Bijdragen 1, 102.
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drinken. In Zuid-Nederland kent men eveneens verschillende zegswijzen. Die
gierig is komt uit Kniephuizen (zie Noord en Zuid III, 376) of uit het land van
Vrekhem, van Kleven, van Audenaarde, van Scherpenheuvel, of van Bever en is
liever houder als gever; een zot komt van Sotteghem of Malleghem (vgl. Bank,
I, 84) en een rijke erfoom wordt te Blijdegem of ook te Blijdenberg begraven
(Teirl. 183); 'nen heer Van Magerhall is een arme drommel, die zich voornaam
wil voordoen (Antw.. Idiot. 788); zij die bedelen, komen van Halen; als iets
mislukt, is 't van Miskom en een leugen is te Waregem gebeurd en te Leugegem
verteld (Joos, 93), en iemand die te kort komt, komt te Kortenaken uit (Rutten,
121 b). Van een meisje dat te vergeefs op een aanbidder wacht, zegt men dat
haar vrijer of haar vent te Wachtebeke woont (De Cock 2 , 141). Vgl. ook Overmorgen,
morgen is 't monienaken-kermis (woordspel met mond ; Montenaken is een gemeente
van Limburg), morgen vasten we niet (Claes, 151) ; van Zwijndrecht komen,
zwijmeren, dronken zijn (Waasch Idiot . 773); op 't schip zitten van Sinter-uit,
verplicht zijn zijn huis te verlaten (Waasch Idiot. 826); Terneuzen als spotnaam
voor iemand met een grooten neus (Antw.. Idiot . 2269); Antw.. Idiot. 1913: hij
komt van Ommelegom, hij weet van alles; enz. Zie Taalgids VIII, 42; Taal en
Letteren II, 164 vlgg.; Harreb. II, XXX; Noord en Zuid II, 217; Volkskunde
IX, 206; Schuermans, 22 en Bijv.. 110 ; Rutten, 145; Joos, 86 en De Bo, 149.
In het Friesch zijn bekend hy is fen Kleef of hy is net fen Jousenbarren, hij is gierig,
geeft niet graag ; hy is to Utkerken komen, hij heeft zijn kapitaal verspeeld 1 );
it giet by Spannum om, het spant er; it is skerpen-heuvel, het komt er krap om;
hy is ta breas-ein, arm 2 ); hy is fen Knyphuzen (zie ook Molema, 210 a), hij is
een knijperd, gierigaard ; hy is oan 'e poarte fen Utert ta, hij is nagenoeg arm;
ik moat efkes nei Makkum (naar 't geheim gemak). Voor het hd. vergelijke men
Borchardt no. 736 ; Wander IV, 1039 ; Germania VII, 239 vlgg.; Seiler, 160 vlgg.;
440 ; Nyrop, 10 ; 210. In het eng. zegt men he has been at Hammersmith, hij heeft
een flink pak slaag gehad (Barentz, 140; Prick, 58, die ook nog enkele synoniemen vermeldt).

1169. De kleeren maken den man,
d.w.z. naar zijne kleeding wordt men beoordeeld, geschat, geacht (vgl. Rose,
2086 : Scone cledren temen sere ende trecken vorwaert haren here), eene meening, die de Grieken ook waren toegedaan en die de Romeinen uitdrukten door
cultus addit hominibus auctoritatem (Otto , 100). In onze taal is dit spreekwoord
aangetroffen bij Goedthals, 26: De cleederen maken den man, diese heeft doese
aen, la robe refaict l'homme ; les plumes font l'oiseau beau ; bij Campen, 117:
die cleederen maecken den man; Servilius, 80* : tcleedt is de man, diet heeft trecket
aen ; Sartorius III, 2, 38 : de cleer die syn de man , diese heeft , die trectse an; Spieghel,
295; zie verder Tijdschrift XXI, 202 : men seecht : die cleedinghe is die man ; Poirters,
Mask. 70 ; Vondel, Virg . I, 16 : Het spreeckwoort zeit, dat het kleet den man

1) Dit herinnert aan Tijl Uilenspiegel, alwaar ook de uitdr. tugterlierken tomen
voorkomt; zie den oudsten druk, anno 1512, bl. 42; en vgl. Everaert, 294, vs. 369375 ; Campen, 83; Tijdschrift XXI, 110; Mnl. Wdb. VIII, 949; Kaelsp. CVIII.
2) Ndl. Wdb. III, 1573.
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maeckt; Coster, 481, vs. 241; 27, vs. 521; Suringar, Erasmus, CCXXXVI ;
Halma , 267; Sewel, 393; Harreb. I , 411; Weiland: de rok maakt den man ; Afrik.
die klere maak die man ; Antw Idiot. 1887: de kleeren maken den man en de pluimen
den vogel; Teirl. 11,140: de kleere' maken de man en die z'heet doe z'an. In vele
talen is dit spreekwoord bekend; mgri. El3E4talITOS Évrtjuos, civétparrog
errtpos, goed gekleed eerlijk, slecht gekleed oneerlijk; hd. das Kleid macht
den Mann; Kleider machen Leute (zie Wander II, 1377; 1378); fr. l'habit fait
l'homme ; on honore communément ceux qui ont beaux habillements ; eng. fine
feathers make fine birds, dat te vergelijken is met het fri.: moaije fearren meitse
moaije fagels ; oostfri.: 't kled ma/cd de man, de én hed, de trek 't an.

1170. Dat gaat me niet in de (koude) kleeren zitten,
d.w.z. dat pakt of tast mijne gezondheid of mijn gevoel aan, dringt door
tot in mijn binnenste, mijn hart. Vgl. Asselijn, bl. 208: 't Zyn dingen die
niet in de Kleeren gaan sitten, maar aan 't Hart raken; Tuinman I , nal. 25:
„Het gebruik eigent dit spreekwoord ook toe op iets, dat de ribben vermagert. Men zegt daar van mede, Dat gaat niet in de kleéren zitten, want dat
raakt het herte"; Sewel, 393: Dat gaat in de kleeren niet zitten (dat
krenkt het lichaam), that does not touch only the skin but the very heart ; Harreb.
I, 411; Afrik.: dit raak my koue klere nie ; M. z. A. 125: Dat verblijf in Indië is
snij niet in de kleeren gaan zitten; Slop , 195: Och ie begriept, ziekigheid gaot
'n mensch niet in de kleeren zitten; Nkr. VII, 15 Maart p. 2: Die jarenlange
ellende blijft je niet in je kleeren zitten; Sjot'. 35: En 't ging je niet in je kleeren
zitten, ze voelde zich met den dag slapper worden; Slop , 242: Tien jaartjes (in
de gevangenis) gaat je niet in je kouwe kleeren zitten, wat jij? Prikk. V, 28: 't
Is ondertusschen een lamme geschiedenis om aan dien jongen te vertellen — zoo
iets gaat je niet in je kouwe kleeren zitten; Lev.. B. 134. Ook in het oostfii. dat
ferdrét blijst mi nét in de holle klér sitten (Dirksen 1, 28).

1171. Zonder kleerscheuren er afkomen,
d .w .z . zonder nadeel of schade er afkomen; eene in de 18de eeuw vrij gewone
zegswijze, zooals blijkt uit Tuinman 1, 133: „Hy zal daar zyn kleéren aan scheuren,
dat wil zeggen: hy zal daar aan schade lyden"; W. Leevend II, 359; C. Wildsch.
IV, 237; Br. v. Abr. Bl. 1, 181 en 313. De zegswijze zal ontleend zijn aan een
strijd, waarbij iemand de kleeren van 't lijf gescheurd werden; Harreb. I , 412;

Nkr . II, 5 Jan. p. 3: Heemskerk en Kolkman stemmen toch voor, zoodat Van
Rappard er zonder kleerscheuren afkomt; IV, 10 Juli p. 3; VII, 26 Juli p. 2;

Nkr . III, 26 Sept. p. 5: En daarmee had ik het voorstel wel zonder kleerscheuren
er doorgelapt. Vgl. verder er met gescheurde zeilen afkomen, nadeel lijden in eene
onderneming, met schade van iets afkomen 1); het fri. der net siinder kleanskoerren
ôf komme ; gron. zunder kleerscheuren er af komen (Molema, 203) en de synonieme
zegswijze: zijne schabbe aan iets scheuren , er zijn slippen aan scheuren, een verlies
aan iets doen (De Bo, 971), hetzelfde als zijne sleppen scheuren aan iets (hl.
Noord en Zuid, XXVII, 299.
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1034) ; aan iemand (of iets) zijn broek of zijnen rok scheuren, er veel bij verliezen
(Rutten, 41 a; Joos, 106; Antw. Idiot. 300; Waasch Idiot. 575 b; Ndl. Wdb.
III, 1467) ; Zuidafrik.: dit gaen broekscheur (Boshoff, 336) naast nie sonder
klereskeur nie. Vgl. het fr. en sortir les braies nettes, er goed afkomen; hd. das
wird ohne Fetzen nicht abgehen (Wander I, 992).

1172. Klein maar rein,
d.w.z. klein maar fijn, keurig; vgl. Harreb. I, 413: wel klein, maar rein of niet
hoe klein, maar hoe rein (Cats I, 463). Bij Van Dale staat ook opgegeven klein
en rein, in den zin van netjes, proper. Hier heeft klein nog de oude beteekenis
bewaard, die het in de middeleeuwen ook had, nl. die yan fijn, sierlijk (vgl.
eng. clean ; het ndl. kleinood ; hd. Kleinod ; Kleinschmied), zoodat beide adjec-

tieven thans ten onrechte eene tegenstelling vormen, zooals blijkt uit de verbinding klein en rein, die voorkomt in Spieghel's Byspr. Alm. op 18 Aprilis;
zie Suringar, Erasmus, LXXXIV ; De Brune, 123 : reyn en kleyn. Ook in het hd.
klein, aber rein ; nd. klein und rein ; klem on rein (Eckart, 269).

1173. Die 't kleine niet eert, is 't groote niet weerd.
Deze gedachte vindt men in 't Mnl. in die Bouc v. Seden, 339: Hets recht,
die cleene ghiften vliet, dat hi die grote hebbe niet. De oudste, mij bekende,
plaats waar de zegswijze staat opgeteekend is Campén, 10: wye tcleyne versmaet,
die en sal tgroote niet hebben ; zie ook Sart. I, 3, 47 : die 't kleyn versmaet is 't
groot niet waerdt; Spieghel, 290. Vgl. verder Tuinman I, 126: die 't klein niet
begeert, is 't groot niet weerd; Harrebomée, III, 207; Joos, 194; Waasch Idiot
347 : die 't klein niet (be)geert, is 't groot niet weerd (ook in het Antw Idiot. 1818);
Teirl. II, 141: die 't kleine niet 'n begeert, en es 't groote nie werd of die 't kleine
niet en ziet en vendt 't groote niet ; Taalgids IV , 264 ; Ten Doornk. Koolm, II,
254 b ; Bresemann, 234 ; Eckart, 270 ; Wander II , 1390 : wer das Kleine nicht

..

ehrt, ist des GroSzen nicht wert ; wer den Heller nicht ehrt, ist des Thalers nicht

werth ; wer das Kleine nicht acht't, dem wird's Grosze nicht gebracht ; eng. who will
mlat. perdis majora, si spernis dona
rninura. Syn. weel een placke niet en achtet, die en sal ghien stuver heer worden
(Campen, 10); die een penning niet acht, krijgt over geen gulden macht ; enz. ; zie
not keep a penny , shall never have many ;

De Cock 2 , 309.

1174. Iemand klein krijgen,
iemand tot nederigheid of deemoed stemmen ; ook : de baas over hem worden.
In het Westvl. iemand kleene maken, van iemand een klein manneken maken ,
hem vernederen, naast van iets klein zijn, vernederd zijn (Schuerm. 249 ; Rutten,
114; Antw. Idiot. 1818; Teirl. II, 141; De Bo, 528); in het Hagelandsch: iemand
klein netten (Tuerlinckx, 322). Het adj. klein heeft in deze uitdr. de beteekenis
van gering, of klein in eigen oogen, vandaar nederig, bescheiden, in welken zin
het in de middeleeuwen gewoon is ; zie Mnl. Wdb. III, 1058 en vgl. mnl. enen
cleine doen, iemand vernederen. Bij V. d. Water, 95 : klein worre, z'n êge klên
maken, bang worden.

1174a. Voor geen kleintje vervaard (of bang) zijn; zie
no. 660.
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1175. Vele kleintjes maken een groot(e),
d.w.z. alle baten helpen. In de Prov. Comm. 760: vele cleene maken een groot 1);
bij Campen, 10: voel cleynen maecken een groodt ; Sart. I, 3, 47: veel kleyntjes
maken een groot De Brune, 435: Veel kleyntjes al by een ghedaen, daer moet
allenghs wat groots ontstaen; Tuinman I, 126: Veel kleintjes maken een grootje;
C . Wildsch. I, 308: Veel kleine winstjes maken een groot; Brieven van B . Wolff,
277: Veel kleintjes maaken een grootje; Harreb. I, 262; Joos, 144; Rutten,
114: veel klein maken een groot ; Antw. Idiot. 1818: veul kleintjes maken 'e groot
en veul graantjes maken 'en brood ; Teirl. II, 142. Voor het Nederduitsch zie
Taalgids V, 178; Wander II, 1388: viel Kleine machen ein Groszes ; viele Federn
rnachen ein Bett ; viele K6rner machen einen Muilen ; nd. vill Klén macht e Gruss ;
eng. many a little makes a mickle ; many drops make a shower ; vgl. ook onze uitdr.
op de kleintjes passen, zuinig zijn.

1176. In de klem raken (of zitten),
d.w.z. in beklemming, vast raken, - zitten; in de benauwdheid, in de verlegenheid, in de konkels, in de knel, in de knijp zitten; zie Tuinman I, 189 en Sewel,
395: In de klem zyn, gevangen zyn; in verlegenheid zyn, to be at a pinch.
Syn. is de uitdr. hij staat in de schroef, in de prang, il est en presse ou en peine
(Halma, 576); in de knijp zitten (o.a. B. B. 405 ; Nkr. VI, 5 Oct. p. 4); Twentsch:
in de kniepe zitten ; Transvaalsch: in di knyp raak (Onze Volkstaal III, 139);
het Friesche: yn 'e knipe, 'e beklimminge of yn 'e biklem reitsje, sitte ; yn 'e beknipinge sitte ; ,gron. in de kniepert zitten (Molema, 210 en"534); hd. in der Klemme
sitzen ; nd. in de knip sitten (Borchardt, no. 672 ,..Reuter, 58 b); eng. to be in a
pinch ; ook is nog te vergelijken in den piepzak zitten en in de penurie (fr. pénurie)
zitten (vgl. hd. penur, geldgebrek); in de prame zitten (Gallée, 34 b); in de knip
zitten (Boerekrakeel, 105); in de dralte zitten (Boekenoogen, 1304); in de nartel
zitten (ald. 657); in de beerenbijt 2) zitten ; in de laberenten (labyrinth) zitten
(Schuerm. 322 a); in zene stinkert (= gat) zitte (Maastricht 3); fri. in 't labyrint
sitte; in 't achtergat zitten (Schuerm. Bijv. 4 b); in de mat zijn (Winschooten,
154); in de praam, in de prang zitten (Schuerm. 504 a); in den biesbauw zijn
(Boekenoogen, 63); in benut, in bernis zitten (De Bo, 08); in de krot zitten (Antw
Idiot. 721); in de neep zitten (17de eeuw); enz.
.

1177. Kleur bekennen.
Eene uitdr. aan het kaartspel ontleend, die eig. wil zeggen een kaart van
dezelfde soort spelen als degeen, die deze het eerst gevraagd heeft; gedwongen
worden zijne kaarten van een bepaalde kleur te laten zien; bij overdracht: voor
zijne meening uitkomen, veelal op staatkundig gebied; kleur houden, blijven
ontkennen (Kiister Henke, 33); hd. Farbe halten, (bij zijn meening blijven);
Afrik. hy wys sy kleure (ook kleure beken); vgl. hd. Farbe bekennen, mit der Farbe
herausrcken en nicht mit der Farbe heraus wollen, zijne meening verzwijgen
(GrimmIII, 1324), waarvoor men in Antwerpen zegt: zijn vlag in zijn(en) zak
steken (Ánt
w. Idiot. 382); eng. to show one's handcards.
1) Dat we hier aan het muntstuk moeten denken is niet waarschijnlijk, daar dit
de waarde had van ongeveer een halven stuiver.
2 ) Een plaats, waar beren tegen honden vochten: een vroeger volksvermaak.
3) N. Taalgids XIV. 198.
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1177a. Een kleur als een boei; zie no. 270.
1177b. Kleuren en geuren ; zie no. 676.
1178. Klier.
Een in de volkstaal voorkomend scheldwoord met de beteekenis van knul,
ploert, onuitstaanbare kerel; vgl. voor den overgang der beteekenis kataas,
kreng, darm, kwal, fluim, etter, puist, emmer, loeder, schelm (de beide laatste
beteekenen oorspr. aas) en dergelijke (zie no. 552 en vgl. Van Ginneken I, 490).
Zie Boefje, 168 : Zoo'n flauwe klier, die had staan grienen as 'n meid ; Peet, 145 ;
Speenhoff II, 65:
Meneer Piet Lut heeft 'n koetsier
En een open koessie.
Ze rijden samen langs de straat
Enkel voor 'n smoessie.
Dan zie je nooit wie van de twee
Of toch de koetsier .is;
't Eenige wat je goed kan zien,
Is wie de grootste klier is.
Nkr. II, 5 Juli p. 4: d'Armée-onderofficieren zijn waarachtig ook geen klieren;

IV, 3 Juli p. 2: Als ik juich omdat een van die smeerlappen, een van die ploerten 1 ), een van die klieren minder gekozen is ; 8 Mei p. 2: Jonkheer Piet, die
rentenier is, heeft equipage en een tuf, niemand weet hoe rijk die klier is; VI,
2 Nov. p. 3: Leegloopers van sjiek fatsoen, al die nuttelooze klieren vreten van
een staatspensioen; Nkr. VIII, 17 Oct. p. 8: Zoo'n vrome, socialerige klier als

dat was! Hiernaast ook klieroog (in Boefje, 169: Hij dorst 'm ommers nie eens

an te kaike, die stiekeme klieroog). Van dit klier zijn afgeleid het ww. klieren,
zeuren, zaniken 2 ) en het znw. geklier (gezanik, gezeur; vgl. no. 447). Vgl. Van
Ginneken I, 494: Nkr. IV, 3 Juli p. 2: Dat komt omdat die S.D.A.P.-ers met
al hun klieren en kruipen macht gekregen hebben; De Arbeid, 12 Nov. 1913,
p. 2, k. 2 (geklier) .

1179. Een klikspaan.
Onder klikspaan verstaat men thans iemand, die alles verklikt, verklapt,
dus iemand die in Zuid-Nederland een klapspaan of een lakaaie genoemd wordt
(De Cock 2 , 46). Door Halma wordt een klikspaan gelijk gesteld met een klapspaan, waarmede iemand, die niets geheim houdt, werd aangeduid, un délateur,
une délatrice. Onder een clapspaen verstond men in de middeleeuwen een spaan
of hout, waarmede men een klappend of kleppend geluid maakt, bepaaldelijk de
lazarusklep, waarmede een melaatsche zijne nadering aankondigde. Bij overdracht werd de tong ook de klapspaan genoemd; vgl. fr. copeau, spaan, tong;
ratel, tong (in hou je ratel! zie 0 . Kantk. 39) en babbelachtige vrouw ; hd. halt
die Klappe ; de bij Harrebomée III , 258 vermelde zegswijze : eene tong hebben
als een Lazaruskleppe ; onze uitdr. hou je rammel, d.i. houd je mond, en Veelderh.
Geneuchl. Dichten, anno 1600, bl. 118 3 ):

1) Oorsprong onbekend.
2) In nog anderen zin in Menschenw. 8: Schorem dat zich daar ophoopte, klierde
in onreinheid van stoofhuisjes.
3) In de editie Letterk. bl. 175.
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Sonder te aenmercken al het gheklagh
Van wijf of kind, maeckt zijs te veel,
Hy grijptse terstond al by heur keel
En doet haer dat klapspaen stille staan.
Bij verdere overdracht kon ook hij of zij, die zulk een klapspaan, zulk een klappende tong had, zelf een klapspaan of een klikspaan genoemd worden, zooals
blijkt uit Tuinman I, 202, die citeert : 't is een klapspaan, dat wil zeggen, zyn
of haar tong is een klaterspaan, of ratel; zy zwygt niet; Sewel, 392 : Klapspaan,
klikspaan, snapper, informer, betrayer, en het Zuidnederl. klep, klepel,
tong, babbeltong, vrouw die veel klaps heeft (Schuermans, 249 a; Bijv. 163
a ; Antw. Idiot. 663). Zie verder Mnl. Wdb. III, 1482 en merk op, dat thans
klappen in deze samenstelling wordt opgevat in den zin van oververtellen.

1180. Over de kling jagen (of doen springen),
d.w.z. dooden, bep. een vluchtenden vijand geen kwartier geven; ook gebezigd
in den zin van iemand tot faillissement dwingen; de kling is het lemmet van
een sabel. De volledige uitdr. zou zijn „iemand het hoofd over de kling jagen",
dus: onthoofden, dooden. Vgl. o.a. Tuinman I, 281: „Hy zal over de kling
springen: dat is, onthalst worden, dewyl dan het hoofd over de lemmer van den
beul springt". Ook in het hd. zegt men: einen iiber die Klinge springen lassen;
zie Borchardt no. 673 en Grimm V, 1173, waar medegedeeld wordt, dat men nog
bij Luther vindt : „die ihm den kopf hetten über eine alte klinge lassen hiipfen";
fr. passer qqn au fil de l'épée; de.: at lade springe over Klingen.

1181. Van klink!
Bijv. in de uitdrukking een tree van klink! die we lezen bij Staring, Jaromir
te Praag, vs. 58, dat wil zeggen : een trap van wat-ben-je-me (sci/. groot), vanheb-ik-jou-daar (vgl. 17de eeuw lechtseme daer) en dus gelijkstaande met van
klinkum, van raak'um, van patsum; zie Taal en Letteren II, 319; Tuinman I,
254; C. Wildsch. III, 48: Een brief van klink; Halma, 269: Een bewijs van
klink, une preuve de poids ; vgl. eene redeneering die klinkt als een klok. In de
17de eeuw was deze uitdr. reeds vrij gewoon; thans komt zij nog dialectisch voor,
zooals in het Friesch en het Zaansch (Boekenoogen, 453). Vgl. no. 202 noot.

1182 . Tegen de (doode) klippen aan (of op),
geweldig, uit alle macht, in hooge mate; eig. in zulk een hooge mate als de klippen
zich verheffen; vgl. torens hoog liegen. Zie Harreb. I, 415: hij liegt tegen de klippen
aan, d.i. de klippen weerkaatsen zijne leugens; tegen den ouden dood an of in
Zuid-Nederland tegen penning-zestien op (De Cock2, 309); Boekenoogen, 452:
tegen de (of alle) klippen an, uit alle macht, brutaal, zonder zich aan iets te
storen, zooals eten, stoken tegen de klippen an ; 't Daghet XII, 128: liegen tegen
de klippen der hel op ; in 't Friesch: lige, silpe, pronkje tsjin 'e klippen oan; Van
Dale: tegen klippen en bergen op liegen; tegen alle klippen liegen; De Arbeid, 14
Febr. 1914, p. 1, k. 1: En opgeschept en gebluft werd er tegen de klippen op;
Nkr. V, 2 Sept. p. 3: Dat is een leven! Je eet hier tegen de dooie klippen op en
het kost je geen cent; Schakels, 71: Hij valt over alles.... redeneert tegen de
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dooie klippen op ; Nkr. IX, 20 Febr. p. 6: Drie paar sokken in ééne week. 4)f
zes paar handmoffen voor de soldaten dat was breien tegen de klippen kin ; Twee
W. B. 83: Daar mot je werken man tegen de klippe an; Nw. School, V., 309:
Dan maar woorden lezen tegen de klippen op ; VIII, 441 : Al meer dan een jaar
had ik tegen de klippen aan gesollisiteerd. Vgl syn. drinken tegen de .terren op
(in Volkskunde XV, 180); ook doeken, kijven tegen de sterren op, in hooge mate
(Waasch Idiot. 628 b).

1183. Aanhangen als eene klis (of als klissen),
d.w.z. steeds hij iemand blijven, hem steeds vergezellen, niet loslaten, als ware
men aan hem verbonden, aan hem vastgekleefd, zooals een klis dat doet. Onder
een klis verstaat men namelijk een stekeligen knop van klissekruid, die op wollige
stof geworpen, daaraan vastkleeft 1 ). In de 16de eeuw komt de zegswijze voor
bij Anna Bijns, Nieuwe Refr. 122 : Mijn hertken hangt aen u gelijck een clesse;
Refr. 163: tVolck hinghe hem ane gelijck een cresse. Zie verder Servilius, 196
en 266*; Sart. II, 9, 42; IV, 47; Hooft, Ged. II, 222; Harreb. III, 257; Nkr.
IV, 10 Juli p. 4: Zij hangen, broeders in het kwaad, als klissen aan elkander;
De Bo, 534 b; Antw. Idiot. 667 ; Bouman, 55 : ze hangen aan als klissen, als kladdebossen. Eene synonieme uitdr. was aanhangen (of aanhouden) als een klad; zie
o.a. Korenbl. II. 258 ; Brederoo I, 288 (ze hing men om tig as ien klat) ; Warenar
vs. 368, waarin klad hetzelfde beteekent als klis ; op elkaar hangen als klitten
(in Kalv. II, 210). In Groningen: zij hangen an'kander als klarren (Moleina,
202 b) ; in Deventer : aanhangen as klassen (Draaijer, 20 a) ; in Twenthe : dat
hangk an mekaar as drek an 't rad, van slecht volk dat elkander bijspringt, zoo
gauw men iets met een van hen te doen heeft ; in het Haspeng. oaneenhangen als
eene klis (Tuerlinckx, 323); hd. sie hangen an einen wie eine Klette ; eng. to stick
to a person like a bur.

1184. Iets aan de (groote) klok hangen,
d.w.z. iets alom bekend, ruchtbaar maken; aan elk en ieder overluid vertellen;
hd. etwas an die grosze Glocke hangen oder bringen ; fr. sonner la grosse cloche
In de 16de eeuw zeide men hiervoor dat is al an die clockreepe voor : dat weet
Jan en alleman; zie Campen, 22: Sart. I, 7, 33 en bij Sart. Adagia, p. 147: het
hanght al aen de klockreep, dat ter vertaling dient van notum lippis et tonsoribus .
Ook Hooft gebruikt deze uitdr. in Ned. Hist. 1051, evenals Coster, 37, vs.
820 var.: Smetius, 116 en Winsch. 15: Ik hang het aan de klokreep, ik maak het
rugbaar. Naast clockenreep kende men in de middeleeuwen ook clockenseel, en
zoo kon men ook zeggen aan 't clockenseel hangen, dat aangetroffen wordt Sar.
v. d. N. 896 (als de vrouwen wat weeten dat hanght aent clockzeel) en thans nog
in Noord- en Zuid-Nederland bekend is ; zie Teirl. II, 149 ; Joos, 89 ; Waasch
Idiot. 352 a; Antw. Idiot. 670 en Schuerm. Bijv. 164 b. De tegenwoordig algemeen
gebruikelijke uitdr. iets aan de (groots) klok hangen is eerst in de 17de eeuw
aangetroffen ; men bedenke hierbij , dat meestal twee klokken in den toren hingen,
een zware of groote klok, die bij brand , bij openbaren nood of een vijandelijken
1) Vgl. Herb. c. 23 : De groote clisse . . . . heeft veel tacxkens ter sijden, daeraert
wassen groote clissen, die sijn eerst gruen, ende crijghen veel cromme haecxkens, daermede sij aen de cleederen blijven hangen; zie Mnl. Wdb. III. 1556.
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inval werd geluid of „geslagen", en eene met een minder zwaren klank, welke
voor het bijeenroepen tot openbare afkondigingen werd „geklept" 1). Zie Ndl.
Wdb. V, 1058; Mnl. Wdb . III, 1565 en vgl. Hooft, Brieven, 205; Six v. Chandeher, 527 ; C. Wildsch. IV, 310; voor het Nederduitsch Eckart, 161; 82: hii hiingt
alles ein clii Domklok; Taalgids IV, 241 en VII, 205, waar wordt medegedeeld,
dat men in Zeeuwsch-Vlaanderen ook gebruikt: „iets aan de bel hangen, daar
vele gemeentehuizen geen klok, maar wel een bel hebben," 2) waarvoor in Antwerpen gezegd wordt iets met de lange bel doen uitbellen (Antw . Idiot. 205); bij
Teirl. 120: iet an den belleman zeggen, iets overal vertellen, uitbellen; in Twente:
iets an de panne (het koperen bekken van den omroeper) hangen. Ziel verder
Suringar, Erasmus, CLI en W. Dijkstra, 358 a: hy hinget it net oan 'e greate klok,
hij is geheimhoudend; Ten Doornk. Koolm. II, 276; Reuter, 59 a en vgl. reeds
mnl. iet ommebellen, iets ombellen, omklinken; Afrik.: Dit is nie nodig om dit
aan die groot klok te hang nie.

1185. Hij heeft de klok hooren luiden, maar weet niet
waar de klepel hangt,
d.w.z. hij heeft iets van de zaak vernomen, doch het rechte, het fijne weet hij
er niet van; eig. hij heeft eene klok hooren luiden, maar weet niet waar ze hangt,
waar het geluid vandaan komt. In Zuid-Nederland zegt men ook voor het laatste
gedeelte maar hij weet niet waar het kapelleken staat of waar de string hangt
(Schuerm. 255; De Bo, 535 en Rutten, 115). Zie verder Spaan, 211; Tuinman
I, 196; Harreb. III, 246; Antw. Idiot. 669; Teirl. II, 149; Waasch Idiot. 351:
hij heeft een klok hooren luiden maar weet den klippel niet hangen. In het Friesch
luidt de spreekwijze: hy het de klok wol lieden heard, mar hy wit net hwer 't de
bingel hinget ; Afrik. hy het die klok hoor lui, maar weet nie waar die klepel (bel)
hang nie ; in het hd. er hat Uitten !Wren, weisz aber nicht, wo die Glocken hiingen
naast wissen wo die Glocken hiingen 3 ; in de Niederlausitz; er hat liiuten /Wren
aber nicht zusammenschlagen ; voor het Nederduitsch zie verder Eckart, 161;
Taalgids IV , 276; VIII, 111.

1186. Al wat de klok slaat,
d.i. alles wat de klok verkondigt, mededeelt, alles wat men hoort (of ziet);
men hoort van niets anders dan; van niets anders is sprake dan. Vgl. C. Wildsch.
III, 39: Daar zijn kooplui genoeg in Amsteldam: 't is al koopman, koopman,
wat de klok slaat ; Harreb. III, CXXVI: Het is al raad, wat de klok slaat; Haagsche Post, 1917 p. 361, k. 1: Wij hebben immers onzen Franschen tijd gekend,
1) Vgl. Fr. Seiler, D. Sprichweirterlcunde, p. 246: Zur Gerichtsverhandlung wurden
die Dinggenossen auf dem Lande durch das IAuten der Kirchenglocke zusammengerufen. Daher: mit der groszen Glocke zu Gericht laden (Grimm, D. Rechtsaltert. 2, 470).
Wer also etwas vor Gericht brachte, der veranlaszte, dasz die grosze Glocke geMutet
wurde, lief gleichsam zur groszen Glocke. Jetzt heiszt es bildlich: etwas an die grosze
Glocke hangen, nknlich ein Gewicht an den Glockenstrick, so dasz die Glocke zu kluten
anfkigt und nun das Verfahren über die Sache eriiffnet wird.
2) Zou niet eerder aan de bel van den omroeper moeten worden gedacht? Zie
Taalgids VII, 206; Ndl. Wdb. II, 1655; De Cock', 254; Volkskunde XIV, 156.
3) Zeitschrift fiir D. Wortforschung IX, 309.
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toen 't al Fransch was, wat de klok sloeg; De Vrijheid, 11 Januari 1922, 2de
bl. p. 4, k. 4 : 't Is al bezuiniging wat de klok slaat! De ministers spreken er van,
de kamers spreken er van en het publiek spreekt er van; A . Jodenh. II, 47: 't
Lijkt wel of hij daar erg verliefd staat, 't is al liefde heden wat de klok slaat!
De Arbeid, 27 Maart 1915, p. 1, k. 4: Dat (het duurder worden) is niet alleen het
geval met de artikelen, verkrijgbaar in kruidenierswinkel of bij den bakker,
overal luidt de klok : „'t kost zooveel centen meer"; Handelsblad, 31 Dec. 1914
(avondbl.) p. 6, k. 6: Overigens oorlog, oorlog wat de klok luidt; Antw. Idiot.
669: Het is daar allemaal Fransch dat de klok slaagt; Rutten, 115: 't Is heden
hooge vrouwliehoeden al wat de klok slaat; Teirl. II, 149: t'Es dor al frans
dat de klokke slaat; Waasch Idiot. 351: In die stad is 't Fransch al wat de klok
slaat; Schuermans, 255.

1187. Dat gaat er in als klokspijs,
d.w.z. dat gaat er gemakkelijk in. Onder klokspijs verstaat men in den eig.
zin metaal, waarvan klokken gegoten worden. Kiliaen vertaalt klockspij se
door aes caldarium: es fusile: aes aeramentis fundendis aptum, dus gesmolten,
vloeibaar metaal, dat gemakkelijk gegoten kan worden en gloeiend uit den oven
in den vorm schiet. Vandaar bij Brederoo, Moortje, vs. 2639:
Hielle peper-huysjes met suycker-erreten, met kabbeljaus ooghen en kapittelstocken,
Dat pleech onze Arent voor klock-spijs, met huydt en met hayr in te schocken,
d.w.z. die sloeg hij gemakkelijk, zonder eenige moeite naar binnen; hij goot
het er in, even vlug. en gemakkelijk als klokspijs in den vorm vloeit. Vgl. J. v.
Hoven, Schilderij van de Haagsche Kermis, 1715, bl. 11:
Gedroogde schelvisch, schol, heel smaakelyk om te eeten
Die worden overal voor klokspys oligegeeten.
De Bo, 536, die uit F. van den Werve (anno 1777) citeert: tegen iemand als klokspijs uitvallen, d.i. ineens, plotseling tegen iemand uitvallen, en uitvallen als
klok-spijs, van onbedachte woorden, ze uitflappen; in het Limb. dat komt er
uit wi klokkespijs, dat komt er uit geperst ('t Daghet XII, 97). Uit deze bet.

„iets dat gemakkelijk naar binnen gaat", ontwikkelde zich die van iets lekkers,
eene lekkernij, in welken zin het in de twee eerste plaatsen ook kan worden opgevat; voor de 18de eeuw zie Halma, 270, die klokspijs omschrijft door „kost
die men gaerne eet", en Tuinman I, 98: Dat smaakt als klokspys, d.w.z.
't is zeer lekker; in Jong. 20: Gestampte rooie kool was klokspijs voor d'r lui.
Zie verder De Bo, 536; Schuermans, 255 b; Antw. Idiot. 439; Teirl. II, 149:
't loopt (of gaat) er in gelijk klokspijze, het loopt er zeer gemakkelijk in (van spijs
of drank); Taal en Letteren, 1899, 165-168 en vgl. het fri.: it giet er yn as slaed
(zie ook Draaijer, 37); elders: dat gaat er in als boter, als vet (Taal en Letteren
IX, 228), als gesneden koek (in Het Volk, 21 Oct. 1913, p. 5,k. 1); gelijk haver
(Antw.), als Gods woord in een ouderling (M. z. A. 175), 't valt er in als een tekst
in een ouderling en een borrel in een aanspreker (Goeree en Overflakkee 1), in
1) N. Taalgids XIII, 135.
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een student (dit laatste bij Molema, 181 b); in een diaken ; dat volt er in as 't
gat van 'n boeren arbaidr in 'n blauwloakensche boksem (Volkskunde XIV , 165);
fri. dat giet sa glêd as in klontsje, enz. In Breda : dat gaat af als klokspijs , dat vindt
veel aftrek (Hoeufft, 304), hetzelfde als dat gaat weg als koek (Harreb. I, 426
a); vgl. hd. abgehen wie die warme Semmeln ; eng. to go off like hot cakes 1 ). Syn.
is in de 18de eeuw slokspijs (Spaan, 189; 216).

1188. Nu (of nou) breekt mijn klomp!
Dit wordt gezegd, wanneer plotseling iets onverwachts geschiedt of gezegd
wordt, waarover men zijn uiterste verbazing te kennen geeft. Vgl. Leersch..121:
Nou breek me klomp , zei de Scheele ; Handelsblad, 26 Nov. 1913, p. 6, k. 4
(ochtendbl.): Op een moment dat een Hollander zeggen zou : daar breekt mijn
klomp", breekt deze Cyrono een Goudsche pijp; Diamst . 286: Nou breek me
klomp!, Jord . 248: Nou brak zijn klomp; Handelingen der Staten-Generaal, 1913
(25 Febr.) : Mijnheer de voorzitter, nu breekt toch werkelijk mijn klomp ; Het
Volk, 20 Maart 1914, p. 5, k. 2: Nou breekt m'n klomp! roept Kees uit en zijn
sombere stemming gaat over in een luiden schaterlach : Zijn die kerels daar gek?
25 April 1914, p. 5, k. 3: Seg, nou breekt me klomp. Hoe kom jij aan die fijne
bulle die je an je donder heb? De Vrijheid, 22 Nov. 1922, 4de bl. p. 2, k. 3: Nu
scheurt me de klomp. Syn. daar gaat mijn pijp van uit, daar begrijp ik niets van,
het gaat mijn verstand te boven (Boekenoogen, 1349; in Jord. II, 358: Nou brak
toch vast d'r pijp; bl. 382 : Nou brak haar pijp!. .. . haha! Handelsblad, 30 Aug.
1915 (avondbl.) p. 9, k. 3: Nou gaat m'n pijp uit, bromde het Lijk.... Zooiets
heb ik nog nooit meegemaakt) of nou pis ik het vuur uit! (Boekenoogen, 1095);
nou geer me de lamp heelemaal uit (Het Volk, 2 Jan. 1913, 2de blad); nou valt
goddoome de bo'dm uit me hemd! (Kent . 57); noe sleit God ten duvel doed (Maastricht 2 ) ; Afrik. dit slaan my dronk (Boshoff, 337).

1189. Met de klompen op het ijs of in 't gelag komen,
d.w.z. onvoorzichtig handelen, niet goed beslagen ten ijs komen, zich wagen
op een terrein, waar men niet thuis hoort; zich op domme wijze verpraten. Ook
in Groningen : men mout nijt mit de klompen op 't ies komen (Taalg . V , 161) ; volgens
Joos, 101, eveneens in Vlaanderen : met zijn blokken op 't ijs komen . De zegsw.
komt in de 18de eeuw voor in W. Leevend I, 2; Br . v . Abr . B1 . II , 53 en Janus ,
140: Blijf jij met je klompen van 't ijs; Harreb. I, 359. In het Oostfri. kent men
mit klumpen in 't gelag komen in den zin van : met de deur in huis vallen ; anderen
in de rede vallen (Ten Doornk. Koolm. II, 286 a; Dirksen I, 52), dat ook bij
ons niet onbekend is doch in anderen zin, waarvoor men vroeger zeitle ergens
zijn knoet in slaan (Halma); evenzoo in 't Gron. en Friesch in den zin van : • door
een toeval of uit onvoorzichtigheid in verlegenheid geraken, en deswege bespot
worden (Molema, 206 b). In 't Friesch : hy komt mei de klompen yn 't spul, zegt
plomp zijn meening, dat syn. is van met de klompen in 't gelag komen of loopen ;
zip andelsblad, 14 Maart 1920, p. 1, k. 1; Nkr. VI, 15 Juni p. 4: En Kuyper
in „De "_ loopt ook maar met de klompen in 't gelag.
1) In Noord-Holland komt klokspijs ook voor in den zin van toevallige bate, die
men gaarne behoudt (Bouman, 56).
2) N. Taalgids XIV, 194.
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1190. De klop is (of staat) er op,
d.w.z. zij is acht en twintig jaar, waarvoor ook gezegd wordt de dut is er op
(Draaijer, 9; V. Schothorst, 122) of zij is gedut ; zij komt op de klompenmarkt
zitten (Harreb. I, 417). Vroeger, tot op het midden der 19de eeuw (1846), bestond een zilveren munt, ter waarde van f 1.40, een achtentwintiger of goudgulden, zilveren florijn of zilveren gulden genoemd. Tot waarmerk was hier een
stempel, een klop of een dut, op geslagen, die de goede van de te lichte (26 stuivers) onderscheidde. -I) In Friesland luidt de zegswijze ook de klop stiet er op;
in Groningen eveneens de klop is t'er op , waarvoor men ook wel zegt 't is éen
oude achtentwintig (Sewel, 43; Molema, 207). Zie Harrebomée III, LXXXIX;
Onze Volkstaal III, 93; De Cock2, 145; Volkskunde XVI, 109. Vgl. ook hij is
boven den tik, boven de vijftig jaren, ontleend aan 't jassen-forceeën. waar men
bij 't halen van 50 oogen, een tik geeft (Harreb. III, (XXXII).

1191. Hij is (goed) uit de kluiten gegroeid (of gewassen),
d.w.z. hij is flink gegroeid, is lotig (V. Schothorst, 168). De uitdr. is oorspr.
gebruikt van boomen of planten, die flink uit de aarde (vgl. Lucelle, vs. 2133)
opgroeiden, en later bij overdracht ook op personen toegepast. In het begin
der 18de eeuw vinden we haar bij Spaan, 270: Dat het (stadhuis) niet hooger
uit de grond of kluiten stond; S. v. Rijndorp, Derde Meydag of Verhuystijd. 1708,
bl. 10:
En 't is een keerel uyt den kluyten,
Die als een kaatsbal op kan stuyten.
Bij Halma lezen we, bl. 272: Uwe dogter groeit braaf uit de kluiten , votre file
grandit i merveilles; Sewel, 398: Zij groeit lustig uit de kluiten, she grows pretty

tall; Harreb. I, 418; De Arbeid, 11 Febr. 1914, p. 3, k. 3: Daarin wordt flink
opgegeven van den vooruitgang der afdeeling Rotterdam, van een afdeeling die
flink uit de kluiten begint te groeien; Het Volk, 7 Febr. 1914, p. 5, k. 4: De

sociaaldemokratie is daar plotseling stevig uit de kluiten gewassen; fri. fiks
ut e kluten sketten (opgeschoten).

1192. Iemand met een kluit(je) in het riet sturen,
d.w.z. iemand met een mooi praatje afschepen, hem den mallen dijk opzenden
(17de eeuw), hem met een santje uit de kapel zenden (zuidndl.). De zegswijze komt
in de 18de eeuw voor in Willem Leevend V, 132 en VII, 341; verder bij Harreb.
1,148; Het Volk, 30 Oct. 1913, p . 5, k. 2 : Dat de Raad als 't ware wordt afgescheept

met allerlei praatjes, met een kluitje in 't riet wordt gestuurd; 3 Febr. 1914,
p.5,k.2; 25 April 1914, p. 1,k.4; De Arbeid, 31 Jan. 1914, p. 4,k.2: De steller
van genoemd artikel verwijt mijn broer dat hij met een kluitje in 't riet is gestuurd; Nkr.. VII , 1 Febr. p. 4, enz.; Afrik. iemand met 'n kluitjie in die riet
stuur. Misschien wil kluitje hier zeggen kleinigheid en vandaar eene nietige
uitvlucht, een onbeteekenend praatje, zooals het 18de-eeuwsche klommer 2)
en kakkerlakje ; eig. een onbeduidend insekt, maar ook een „uitvlucht"; vgl.
1) Ook de schellingen moesten sedert 1693 van een stempel (een pijlbundel) voorzien zijn, en werden dan klopschellingen genoemd.
2) De Jager, Frequ. 11. 258. Mag hiermede het VI. klornmel. klungel, vergeleken
worden?
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Sewel, 374: hy zogt het niet een kakkerlakje (uitvlugtje) goed te maaken. In het
riet sturen is van zich afduwen, op zij schuiven, zoodat de geheele zegswijze,
op deze wijze verklaard, hetzelfde beteekent als het vroeger gebruikelijke iemand
met een (soet) praatje afzetten 1 ). Het is evenwel ook mogelijk dat men heeft willen
zeggen: door 't gooien van een kluitje een schip naar den kant doen gaan; fig.
iemand met een middel, dat er eigenlijk niet voor deugt en er niet geschikt voor
is, toch op zij doen gaan, van zich afschuiven, iemand met een houtje van den
kant duwen (Goeree en Overflakkee 2 ), zoodat de zegswijze dan te vergelijken
is met een (iemand) lubben met een beenen mesje, plumbeo jugulare gladio, est
futili levique argumento convincere quempiam (Sart. II, 5, 85); iemand met
een vossestaart het hoofd afzagen (zie Kluchtspel II , 153).

1193. De kluivers in huis krijgen,
d.w.z. met executie worden bedreigd ; uitgewonnen worden, een vonnis krijgen
wegens wanbetaling. Een kluiver beteekende in de 16de eeuw een gerechtsbode;
zie Kil.: Kluyver, exactor, exactor rei judicatae; eig. iemand die de kluven,
kloven, dat zijn handboeien aanlegt ? 3 ) ; Ogier, 46 : Morghen send' ick hem de
cluyvers voor myn vierendeel-jaers huer. In West-Vl. zegt men hiervoor de arme
jantjes krijgen (De Bo, 469) of iem. de weddeboon zenden, met de weddeboon in
huis liggen (De Bo, 1375) en in Belg. Braband : de mennekens krijgen (Schuerm.
Bijv. 193 ; in Antw.: de mannekens) ; in het fri. hy het de feinten (of de kluvers)
vn 'e heis ; in C. Wildsch. IV, 188: de dienders.

1194. De klu(i)s kwijt zijn (raken of verloren hebben),
d.w.z. niet meer weten wat men doet , den draad kwijt zijn ; eig. van den kluts,
van den slag af zijn; vgl. het wkw. klutsen, door elkander kloppen, bijv. eieren
of zeepsop. Volgens Onze Volkstaal III, 44 is de uitdr. afkomstig van de handpapierinakerij en bezigde men haar, wanneer men den slag kwijt raakte, om
de papiervloeistof gelijkmatig over den vorm uit te spreiden; Afrik. die kluts

kwytraak. Vgl. het Zaansche syn. de hussel (hutsel) kwijt zijn (Boekenoogen,
363). Zie ook Noord en Zuid III, 348 ; Harrebomée I, 418 a; Van Schothorst,
154; Uit één pen, 51; Jord. 310; Schoolm. 32; 103; fri. de kluts kwyt reitsje; hd.
aus dem Takte kommen .

1195. Daar zit 'em de kneep,
d.w.z. daar zit de moeilijkheid ; daar houdt het 'em (vgl. eng. there is the rub),
dat is ten aap (Maastricht); bij Winschooten, 183: Daer leit de kneep, dat wil
zeggen daar houdt het, knijpt het, zit het vast ; Tuinman I, 232 : daar ligt de
kneep , dat wil zeggen de klem der zaak ; vgl. hd. da sitzt der Haken ; eng. thats
1) Anderen denken aan het 17de-eeuwsche kluit(je) = grap(je), een woord dat
in West-Vlaanderen en ook in het Kaap-Hollandsch in dien zin nog gebruikt wordt.
Nog andere verklaringen vindt men in Noord en Zuid VII, 175; X, 349; Navorscher
53, 707.
2) IV. Taalgids XIII, 132.
3) Stallaert II, 78 en Mol. Wdb. III, 1605. Plantijn denkt bij kluivers aan onze
tegenw. bet. blijkens de kluyvers int goedt stellen, mettre les mangeurs aux
biens d'aucun; Kiliaen is eveneens deze meening toegedaan. Vgl. Ook Tijdschrift
XXIII, 247.
(►ETT • Ned . Spreekwoorden . 5e druk .
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just the kink of it. Eene andere hieruit voortvloeiende beteekenis heeft kneep
in de uitdr. de kneep vatten (zie Tuinman 1, nal. 13 en Van Effen, Spect. VII,
198) naast den kneep weg hebben, het geheim der zaak of handeling gevat hebben

(Tuinman I, 233; Chomel II, 1257: Gelyk 'er Valken van een leerzamen
aart, en min leerzame zyn, zo ziet men 'er somtyds, die de kneep, de eerste
of twede sprong al weg hebben) en de knepen kennen (Harreb. I, 419; Teirl. II,
155). Hier heeft dit woord de bet. van listige kunstgreep, streek, in welken zin
het ook door Halma en SeWe1 wordt vermeld en eveneens in het Nederduitsch
bekend is; Afrik. daar lee die knoop . Vgl. Wander II, 1429; Eckart, 274: he
wét de rechten knépe ; he is vuiler knépe ; Molema, 46 b ; hy het de knepen yn 'e
mouwe ; der sit 'm de kneep ; hd. den Kniff kennen ; Kniffe hinter den Ohren haben
(Wander II, 1431 1).

1196. Een sterke knevel,
d.i. een sterke kerel; fri. in knevel fen in kjierl, in boi ; in 't Land van Waas:
een kneuvel, stoute kerel; ook een kneuvel van een appel, een groote appel. Eig.
is knevel in deze uitdr. een stok, een blok, en vandaar een ruwe , lompe kerel,
en bij uitbreiding een sterke vent . Vgl. Kiliaen: Knevel, stipes , malleolus, flagellum ; bij Rijndorp, Gestrafte Vrijgeest, bl. 18 is een knevel een boer, een lomperd 2), waaruit zich ook die van snaak kon ontwikkelen, blijkens Halma, 273,
die knevel verklaart door „drollige vent" (vgl. eng. clown). In Gelderland
is, volgens Gallée, 22 a, knevel nog bekend in den zin van „zware boom, sluithok aan een hek of deur" en ook in dien van „sterke man". Zie no. 201. In
Afrik. wordt knevel gezegd van iets dat heel groot is.
1197. Er is iets (of een vuiltje) aan den knikker,
d.w.z. er is iets niet in den haak, er is een vuiltje aan de lucht. Vgl. Van Eijk
III, 90: daar is vuil aan den knikker , er moet wel iets van dat leelijke geval of
gerucht bestaan; Sonnet. 56: Er schijnt toch inderdaad iets aan den knikker;
Dievenp . 118: Als je een van je Amsterdamsche sneezen zoo met zoo 'n vreemden
Mof of Bels ziet rondkuieren, dan kunje d'r op aan, dat er 'n vuiltje aan de
knikker zit. Ook er is stront aan den knikker (V. Eijk III, no. 7). Vgl. D. H. L.
1: Er mocht geen bliksem aan mankeeren, zei-die, want anders kwam 'r „stront
an de knikker"; Kippev. .189: Er is, naar mijn gissing, iets aan den knikker
dat er niet aan hoort. Syn. er is kak aan den knikker , de zaak deugt niet of er is
kak an 't gat, er is kak aan den knikker (vgl. no. 1055; Teirl. II. 101); vgl.
Schoolmeester, 20:
De wolken worden in 't Westen hoe langer hoe dikker,
Daar is zeker iets, dat ik niet noemen zal, aan den knikker.
Syn. Er is roet in 'reten (zie aldaar en vgl. Boekenoogen, 844).

1198. Het is niet om de knikkers, maar om het recht
van 't spel.
Men gebruikt deze zegswijze „wanneer men eene handeling wil verklaren,
die voortvloeit uit een gevoel van rechtvaardigheid, omdat het billijk is, en niet
1 ) Voor de verklaring van kniff in dezen zin „denkt man an das betrgerische
Bezeichnen der Karten durch e'inen Kniff" (Paul, Wit). 291). •
2 ) Van Helten, Proeven van Woordverklaring , 86 en Franck-v. Wijk, 324.
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om zich persoonlijk te bevoordeelen ; dus niet om het voordeel, maar om het
spel, de eer"; fri. net om 'e knikkerts, mar om 't spil. Zie Tuinman I, 225: „Zo
zeggen de jongens, wanneer zij om onheusch doen wel eens plukhairen, en malkanderen met de knikkerzakken om de ooren slaan. Hieraan stellen zich gelijk,
die om een beuzeling een proces aanvangen, quansuis om dat het recht aan hunne
zijde is, zo zy meenen." Zie ook Spaan, 265; Van Effen, Speet. VI, 174; Janus,
73; III, 121; Eckart, 274 : 't is nich um de Knickers, man um die Gerechtigkeit
von 't Spill; fri. 't is net om 'e knikkerts, mar om 't ducht len 't spil; afrik. dit
is nie om die hondjie nie, maar om die halsbandjie (Boshoff, 338).

1199. Geen knip (voor den (of zijn) neus) waard,
d.w.z. hoegenaamd niets waard, van zeer weinig beteekenis. Reeds in het
Grieksch bij Athenaeus : Ovu (14:ta Övra 2p(5q)ov (5cocri»icov (zie Suringar,,
Erasmus, CXXXI). In onze taal bij Servilius, 50* : ten is niet een knippe weerdt,
ne crepitu quidem digiti dignum ; Sart. I, 8, 75 : ick vraech daer niet een knip na,
ter vertaling van „hujus non facio". Zie ook Latere Versch. 135 en Brieven v.
Abr. Bl. I, 223 : Van luije traage jonge lieden komt niet dat ; en dan knip ik
met myn duym op myn middelste vinger. Afrik. Hy is nie 'n knip voor sy neus
werd nie. Vgl. het hd. einem ein Schnippchen schlagen ; het eng. I don't care a
snap (of my fingers) De woorden ,,voor den (zijn) neus" schijnen een later
toevoegsel. Vgl. het synonieme geen klap om zijne ooren waard zijn (Ndl. Wdb.
XI, 42), dat eene navolging zijn kan, en het 17de-eeuwsche niet een krits, eig.
geen kras, hoegenaamd niets, geen snars. In Zuid-Nederland : geen klets of slag
in zijn gezicht weerd zijn (Antw. Idiot. 664; Claes, 113; Teirl. II, 142): fri. gjiri
-

knip foor 'e noas wirdig.

1200. Iemand knollen voor citroenen verkoopen,
d.w.z. iemand iets van geringe waarde als iets kostbaars in de hand stoppen;

hem niet ijdele praatjes bedotten, foppen, misleiden; synonieme uitdrukkingen
zijn of waren :- iemand appelen of eieren voor citroenen, paardekeutels voor vijgen
kladbeeken voor diamanten, britten (of kluiten) voor turven verkoopen (of tellen);
zie Campen, 82; Sart. III, 9, 5; Tuinman I, 132 en vgl. verder Gew. Weeuw.
III, 26; W. Leevend IV, 237; C. Wildsch. IV, 38; Spaan, 172: Ei lieve! latenwe
malkander geen knollen voor citroenen, paardekeutelen voor vygen, of pekelharingen voor posten verkoopen ; V. Janus , III , 200 ; het Ndl. Wdb. II , 551;
III, 2048; M. de Br. 29; Nkr. V, 19 Febr. p. 6; 10 Juni p. 4; Antw. Idiot. 162-163; Joos, 71; Taalgids IV, 286 ; Afrik. iemand knolle vir sitroene verkoop ; fri.
immen stront for saffraen forkeapje ; in het hd. einem ein X fr ein U machen ;
jem. Mausedreck fiir Pfeffer verkaufen; fr. faire accroire à qqn que les vessies sont
des lanternes ; eng. to make one believe that the moon is made of green cheese.

1201. Hij is in zijn knollentuin,
of in zijn knollen (o.a. in Boefje, 11; 196; 218; Landl. 246), d.w.z. hij heeft
het recht naar zijn zin, is in zijn schik; oorspr. zeker van een haas gezegd, die
zich te goed kan doen aan het lof van knollen, die in zijn „knolleland" zit. De
uitdr. is aangetroffen in de 17de eeuw in de Tien Vermakelikheden des Houwelyks,
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anno 1678, bl. 138: Niemant vergeet u toe te wenschen dat gy toekomende jaar
een dochter by uw zoon, of een zoon by uw dochter moogt hebben, meynende
dat het spul dan volmaakt, en gy geweldig in uw knoltuyn zijn zoudt; zie ook
Gew. Weeuw. III, 69; Harreb. I, 421; Nkr. I, 23 Juni, p. 2: III, 13 Juni p. 2;
VI, 24 Febr. p. 2: 21 Dec. p. 2. In de "Br. v. Abr. Bl. I, 44; 64; 128; C. Wildsch.
II, 155; III, 25; VI, 97, enz. komt voor in zijn tuin zijn. Te vergelijken zijn
uitdrukkingen als: hij is nu recht op syn koeweyde (Campen, 122; Coornhert,
Van den thien Maeghden, fol. 471); Sart. II, 6, 33: hier is hy in gras-duynen;
hier is hy in zyn schick, in syn koewey, oorspr. natuurlijk van eene koe gezegd;
in zijn veld zijn (Tuinman I, 241); op de deune zijn (Twente); in zijn hof zijn
(Harreb. I, 313); op zijn dreef zijn (zie no. 489); op zijn oude doft roeibank)
zijn ; hij is in zijn bouw ; fri.: hy is yn syn bou (bouwland) of yn syn kouwefinnen
(veeweiden); uit zijn loef (eig. dol van een roeiriem) zijn, niet in zijn schik zijn
(Schuerm. Bijv. 188); hij is in zijn klavergers (De Bo, 527; Schuerm. 247 b);
in zijn weére zijn (De Bo, 1375); op z'n kantoor zijn (Onze Volkstaal I, 37; Sart.
I, 7, 57 en vgl. C. Wildschut I, 47: op zijn comptoir zijn) en het Zaansche op
zijn raap zijn, in zijn polder zijn en weer op de klaver zijn (Boekenoogen, 804 en
441), hersteld zijn na eene ziekte ; op zijn akkertje zijn (in Jord. 307); in zijn folion
zijn (S. en S. 31); vgl. het eng. to be or live in dover; in gelukkige omstandigheden verkeeren, in weelde leven. In het Latijn zeide men in arena sua esse (vgl.
o. a. Sart. III, 7, 40).

1202 . Daar zit 'em de knoop,
d.w.z. daar zit de moeilijkheid, daar zit 'em de kneep, daar zit het vast, dat
moet ontward, losgemaakt worden. Reeds in de middeleeuwen werd het ontbinden van een knoop als zinnebeeld gebruikt van het oplossen eener moeilijkheid; zooals in Wap. Mart. II, 145 en Rose, 4325. Vgl. verder Daniel V, 16:
Van u hebbe ick gehoort, dat ghy uytleggingen cont geven, ende knoopen ontbinden; Anna Bijns, Refr.. 163: Hier leyt den cnoop (hier komt het op aan);
Hooft, Ged. I, 225: Hier is de knoop geleghen ; Tuinman I, 233; V. Janus, III,
10. Vroeger zeide men ook: daar liggen de mosselen (Marnix), daer licht de cloot
(Everaert, 148); vgl. de. det er just Knuden; hd. da liegt der Knoten naast da
liegt der Hund begraben, da liegt der Hase im Pfeffer, da stehen die Ochsen am
Berge ; Oostfri. ddr sit de kniip (Dirksen II, 49); Afrik. daar's 'n knoop in die
draad. In Zuid-Nederland volgens Joos, 96: daar ligt de knoop (Antw. Idiot.
1828; Waasch Idiot. 357 a) of weten waar de knoop ligt, weten wat er aan scheelt,
wat moet gedaan worden; de zaak kennen (Teirl. II, 158); daar is 't peerd gebonden; daar ligt 't verken vast ; eng. there lies the knot; that 's where the drag is;
de Franschen spreken eveneens van le noeud de l'affaire ; c'est let que git le lièvre,
en de Friezen: der sit de ein (het einde) fést. Tuinman I, 367 meent te moeten

denken aan den Gordiaanschen knoop (zie het volgende artikel), hetgeen niet
n.00dig is, daar in het Latijn nodus in denzelfden zin als bij ons voorkomt (Otto.
244): vgl. ook no. 1203 en fri. dêr sit de oast (kwast in het hout: lat. nodus).

1203 . Den (Gordiaanschen) knoop doorhakken,
d .w .z . een bezwaar door een krachtig besluit vernietigen , te boven komen :
een besluit nemen dat aan alle aarzeling een eind maakt, zonder de moeilijkheid
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op te lossen. De uitdr. herinnert aan den knoop, door Gordius, een boer, die
koning van Phrygië werd, zeer kunstig gelegd in de gareelen aan den disselboom
van zijn wagen. Hij die dezen knoop kon losmaken, zou de wereldheerschappij
verkrijgen. Alexander van Macedonië hakte hem met zijn zwaard door. Vgl.
hd. den gordischen Kno ten lósen ; fr. trancher le noeud gordien ; eng. to cut the
(Gordian) knot. Zie Ndl. Wdb . III, 2974; 2984 (den knoop doorklinken; 17deeeuw); Harrebomée I. 252 a; Villiers, 64 ; Waasch Idiot. 357 a : den knoop deur
hakken, tot een kloek besluit komen.

1204. Er een knoop op leggen,
d.w.z. met een vloek hetgeen men gezegd heeft als 't ware bekrachtigen, vastmaken; zie o.a. Harreb. I, 421; Zondagsbl. van Het Volk, 7 Maart 1914, p. 1,
k. 3: Vooral één der agenten muntte uit in het vloeken en legde op bijna ieder
woord den stevigen knoop : g. v. d. In de 18de eeuw : er een band op leggen of er
stijve hoepels om leggen (Br. v. Abr.. Bl. I, 79 en 278), waarvoor men in Braband
nog gebruikt : er eenen band om leggen ; in Aardenburg : er een kegg' (wig) op zetten
(Noord en Zuid II , 317); in Zuid-Nederland: er eenen doorleggen of er eenen kraker
bijzetten (Schuerm. Bijv . 20 a; 175 a; Teirl. II , 180); een knoop er rond leggen
(Tuerlinckx, 331). In Willem Leevend VIII, 167 : Knoopen van zyn rok laaten
vallen ; Harreb. I, 421: Hij laat eenige knoopen van zyn' rok vallen ; Afrik.
hy knoop baie. Hiermede is te vergelijken het fri.: der fait him wol ris in knoop
fen 'e jas, holl. hij laat een knoop van zijn broek springen, waarnaast evenwel
ook gezegd wordt : hy leit er in skippersknoop op ; vgl. ook het fri. knopen draeije ,
vloeken ; hd. einen Trumpf drauf setzen

1205. Achter de knoopen hebben,
d.w.z. opgedronken (alcohol) of opgegeten hebben (zie Van Effen, Spect. XI,
117). In de 17de eeuw ook achter de knopen steken, opdrinken, o.a. Gew. Weeuw.
III , 48 en vgl. Van Effen, Spect. IV , 40 ; XII , 88. Natuurlijk staat achter de
knoopen gelijk met „in de maag". Ook in Groningen kent men deze uitdr. voor
(eenige fleschjes) geknapt, 17de eeuw gekraakt, hebben, of zooals men in ZuidNederland zegt : gekaduind of geknotst hebben (Sehuerm. Bijv. 143 ; Antw. Idiot.
681; Molema, 534). In West-Vlaanderen kent men achter zijn krage, bachten
zijn krage steken, in den zin van opeten, doorslikken (De Bo, 565) ; in het ZuidOostvlaamsch iet in zyn krage (hals) draaien, lappen of slaan (Teirl. II, 179);
in zijn kamizool slaan (Tuerlinckx, 301); in ze gortse (fr. gorge ?) sloon (Maastricht); achter zijn hemdrok steken (Goeree en Overflakkee), waarmede te vergelijken is het Ndl. er een achter zijn halsdoek knoopen in den zin van : een borrel
nemen, syn. van het fri. ien achter 't lesje (vestje) of de knoopen gieten ; hd. ein
Glas hinter die Binde gieszen. In P. K. 21: Die kemediante-lui benne door de
bank nogal van berg 'm maar weg achter je stropdas.

1206. Een knul van een vent,
d.w.z. een sukkel, een onhandige, domme kerel. Dit knul is hetzelfde woord
als knolle, dat Kiliaen vertaalt door glomus, globus. Vgl. Warenar,, vs. 727 : Sy
(de vrouwen) wetent beter as de mans, wy zijn maer een diel knollen, dom;
C. Wildsch. III, 265 : Ik hou veel van Neef Stamhorst, want hij was altijd een
lieve knol; Halma, 275: Een knol van een vent, een onnozel mensch. Dergelijke
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overdrachten van den naam van een dik, lomp voorwerp op een onbehouwen,
onbeschaafd mensch waren zeer gewoon; vgl. kinkel, afgeleid van kink, draaiknoop in eenig touwwerk; knokkel (kinkel, boer, Halma, 274), kloen, glomus,
klouwe (Kil.); kloete, truncus, caudex, globus, homo obtusus; stupidus (Kil.);
kluts, klunte, het eerste door achtervoeging van s gevormd uit een ablautvorm
van kloot ; het tweede is verwant met klont ; kneukel van knoke , nodus in arbore,
callus, tuber (Kil.). Wellicht ook in de studententaal knor (niet-corpslid),
eig. knoest, knoop (eng. knur ; mnl. knorre, knobbel 1). In Zuid-Nederland
een knoop van een man (Tuerlinckx, 331; hd. ein Knoten); een knots van een
verken (Tuerlinckx, 330); een klobbe (blok) van een vent (Loquela, 253), enz.
Zie van Helten, Proeven van Woordverkl. bl. 87-90: Schuermans, 266; 274 i.
v. kolf; hd. knollen, knolfinke , grober Mensch en vgl. no. 841.
In de volkstaal verstaat men onder den „knul" den vrijer, den vent, den
man (o.a. Zandstr.. 83; A. t. A . 189: Onze Volkstaal III, 196; Kiister Henke,35).

1207. Codille 2),
d.i. in het kaartspel, bijv. het omberen, de dubbele inzet of boete, wanneer
Ce speler minder slagen haalt dan de tegenspelers en dus reddeloos verloren heeft,
„weg" is; vandaar iets codille zijn, iets onherroepelijk kwijt zijn (Ndl. Wdb.
III, 2058). Vgl. no. 1084.

1208. De koe bij de horens grijpen (pakken of vatten),
d.w.z. eene moeilijke, gevaarlijke onderneming op de juiste manier flink aanpakken; fri. de kou by de hoarnen pakke of it hynsder (paard) by de team (toom)
pakke. De spreekwijze is ontleend aan het vangen van eene koe, die wild rondspringt en die men alleen door haar flink bij de horens te grijpen in zijne macht
kan krijgen en kan bedwingen. Vgl. D . Doct . II, 2590: God, onse here, gheeft
al goet, maer den osse metten hoornen niet; Servilius, 138*: God geeft den os.
mer niet metten hoornen (dii bona laboribus vendunt); zoo ook bij Campen, 13:
Godt gheeft die Koe, maer niet by den hoornen, dat herinnert aan de fr. zegswijze
Dieu donne biens et boeufs, mais ce n'est pas par la core ; Hooft, Ned. Hist. 231:
Zy hebben de koe by de hoornen (ze zijn de grootste moeilijkheden te boven).
In sommige streken van Zuid-Nederland zegt men het kalf bij den kop vatten:
seffens aanvangen met hetgeen men eigenlijk van zin is, seffens naar zijn doel
gaan (Schuermans, 216) en de koe bij 't zeel pakken, de zaak juist en goed aanpakken, zooals 't behoort. In vele talen is de uitdr. bekend; zie Wander, IV,
857 en vgl. fr. prendre le taureau par les cornes ; hd. den Stier bei den Hijrnern
/*assen; eng. to take the bull by the horns. Naar 't schijnt komt ze bij ons eerst in
de 19de eeuw voor. Harrebomée, V. Eijk en Weiland vermelden haar niet.

1209. Men kan niet weten hoe eene koe een haas vangt,
d.w.z. men kan niet weten, hoe iets heel onwaarschijnlijks toch gebeurt; hoe
een dwaze poging, aan wier slagen men twijfelt, toch gelukt. De oudste plaats,
1) Zie Propria Cures, 3 Maart 1923, p. 257 en Van Ginneken, Handb. 1, 511, waar
bet synonieme varken, varkensbroed op een andere afleiding wijst, tenzij dit laatste berust
op het niet begrepen knor.
) Codille. fr. codille, is ontleend aan het Spaansch codillo.
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waar deze spreekwijze staat opgeteekend, is Campen, 63: mislick waer een Koe
een Haese vangt (zie ook De Bo, 547), dat hetzelfde beteekent als de tegenwoordige spreekwijze, en te vergelijken is met: een blint man scoot een quackele (Prov.
Comm. 343) of een blint man schiet somtyts wel een craye (Servilius, 35* ; Idinau,
80; Taalgids V, 168). Zie verder Westerbaen I, 411 Oock is 't mee al waer bevonden, dat een haes voor snelle honden afgeloopen vrij en los, is gevangen van
een os ; Hooft, Schijnh. 407 : 't Is doch wel geschiedt dat een koe een haes ving 1 );
Focquenbr. Eneas , 83, vs. 8: Zoo vingh de koe een haas ; bij Coster, 26, vs. 509
lezen we : Mogelijck of hy een Koe voor een Haes vangt, dat voor eene verbastering
moet worden gehouden. In Zuid -Nederland zegt men thans nog : wie weet hoe
een koe een haas vangt, syn. van wie weet hoe een advocaat in den hemel komt, voor
dat kan misschien gebeuren (zie Joos, 181; 82); Tuerlinckx, 332 : een koe kan
wel een haas vangen, d.i. een blinde hen vindt soms een korrel ; in Limb. men
weet niet hoe een peerd nen haas kan vangen ('t Daghet X, 183); Antw . Idiot. 523:
Ge kunt niet weten hoedat 'en koei 'nen haas vangt ; Waasch Idiot. 200 a: Ge kunt
niet weten hoe een boer 'nen haas vangt, al ware 't op 'nen eegtand ; vgl. Harreb.
III, 211 en het Friesch: de bline (de blinde) het in hazze fongen ; bitelje as de kou
in hazze langt (nooit betalen) en in kou kin wol in hazze lange (as hja der mar
op weiddet (trapt) of, zooals ook in het stadsfri. gehoord wordt : in een nauw
straatsje). Ook in het Provengaalsch der 12de eeuw komt reeds voor : Ik ben de
man, die den wind verzamelt en die met de koe een haas vangt ; in 't Grieksch
is ook bekend : hij jaagt hazen met een os of jaagt op hazen met een koe 2 ); het eng.
a cow may catch a hare ; fr. une vache prend bien un lièvre (verouderd ; vgl. Le
Roux de Lincy I, 204).

1210. Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan,
d.w.z. voor een algemeen (slecht) gerucht omtrent iemand bestaat altijd wel
eenige grond ; immers er is geen rook zonder vuur 3 of er luidt nooit een klok of er
is een klippel (Waasch Idiot. 359). In de eerste spreekwoordenverzamelingen
luidt deze spreekwijze: men heet gheen koe colle si en heeft wat wits voer haren
bolle (Prov. Comm. 500) ; in de Prov. Comm. 449 : men en heet gheen koe blare
si en heeft een wit hooft ; bij Campen, 7: men heet ghien koe blare, off sie hebbe al
wat bonts ; 52 : men hietet selden een Koe blare, sie hebbe dan eenen bonten vlecke,
dat aldaar gelijk gesteld wordt aan een ghemeen gheruchte is selden gheloeghen,
dat ook voorkomt bij Servilius, 231* en Sart. I, 6, 88: dat alleman seydt is geern
waer, ter vertaling van non omnino temere est, quod vulgo dictitant, dat gelijk
staat met Sart. IV , 40 : rumor publicus non omnino temere est : men schelt geen
)

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 een koe nog eens een haas vangt.
In een perceel weiland te Tjerkwerd, bij Workum, is het gebeurd. Daar heeft, naar
de Ned. Jager meldt, een koe van den landbouwer S. Ketelaar een haas gevangen. Het
dier werd door het rund in het leger verrast, kreeg een Termen 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.
2) Zie Dr. H. C. Hesseling in Gids, 1902, 4de stuk, bl. 102.
3) Fr. i/ n'y a point de fumée sans feu; hd. wo Rauch ist, da ist auch Feuer; eng.
there is no smoke without some fire.
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koe blaer,, of hy heeft wat wits. Hieruit blijkt dat deze zegswijze geene verbastering is van eene andere, die ook bij Campen, 7 voorkomt en luidt: men hiet wel
een Koe blare, die nochtans niets wits en heft, men geeft wel eens iemand een naam,
dien hij niet verdient. Zie Archief II, 246-249; Mnl. Wdb. I, 1282; Tijdschr
XX, 20; Harreb. III, 398; Schuermans, 269 en voor het Nederduitsch Taalgids
V, 153; Eckart, 296; Dirksen I, 51. In het Friesch luidt de spreekw.: der wirdt
gjin kou bont neamd of der is in wyt hier (een wit haartje) oan ; hd. es heisst keine
Kuh Bliimlein, sie habe denn ein Bliisslein (Wander II, 1672 ; 1676).
.

1211. Oude koeien uit de sloot halen,
d.w.z. oude reeds lang vergeten zaken, twisten, grieven weer oprakelen. Bij
Servilius, 207 luidt deze spreekwijze laet gheen oude koyen wter grachten trecken
in de bet. van ne malorum memineris ; bij Sewel, 403: De verdronke koe
uit de sloot haa len (de slaapende hond wakker maaken), to revive or renew
a quarrel; Halma, 275. De bedoeling zal geweest zijn, koeien die al lang verdronken zijn, weer uit de gracht ophalen, hetgeen we meenen te mogen opmaken
uit Gew. Weeuw. II, 24: Zy haalen koejen uit de sloot, die dertig jaar verdronken
zijn geweest; Pamfl. Muller no. 3338, samenspr. c. 45: Dat zijn oude verdroncken
koeyen uit de sloot gehaelt ; Pers, 186 b: En alsoo hier door de oude koeyen van
't jaer 49 en 50 wierden uyt de sloot gehaelt. Zie ook nog W. Leevend 1, 262;
Abr. Bl. 210; V. Janus, 369; III, 36 : Oude koeien stil laten liggen; Schoolm
123. In Zuid-Nederland is deze spreekwijze algemeen in gebruik ; Teirl. II, 159:
oude koeien uit de gracht halen naast ge moet geen ouwe peerden uit de gracht halen
(Antw . Idiot. 1962); zie Joos, 108; 147; Schuermans, 269; Waasch Idiot. 359;
Villiers, 65; Volkskunde IX, j04, evenals in het Friesch: hy hellet iade ky at
'e sleat, waarnaast ook bekend is gjin tilde kestanjes Cir it fjfir helft, geen oude
grieven opperen. Zie verder Harreb. III, 263.

1212. Koek en ei zijn,
d.w.z. dikke vrienden zijn, het geheel met elkander eens zijn; pot en God zijn
(De Bo, 888 b); ééne gort in éénen pot zijn (Halma, II, 661 c 1). De oorspronkelijke zin zal wezen : twee lekkere dingen zijn, twee zaken van ongeveer dezelfde
waarde, die weinig van elkander verschillen; op personen toegepast twee menschen
met ongeveer dezelfde neigingen, die goed bij elkander passen, met elkander overeenkomen. Men zou dat opmaken uit een citaat uit de 15de eeuw 2) „Wi en
moghen neit hebben koeke ende ey, wij en moghen neit hebben onsen wille op
erterike ende die eweghe blijtschap in hemelrike", waar koek en ei beteekent
twee verschillende aangename dingen. Ook eene plaats uit Smetius, 215: het
is koeck en eyeren, ejusdern furfuris et farinae, dus twee koekjes van hetzelfde deeg,
zooals wij zouden zeggen (fr. des choses de même farine), versterkt deze nieening.
De uitdrukking komt in de 17de eeuw o.a. voor bij L. Zasy, Borgerl. huyshou dingh, 1628:
Want ick hebt wel so veer met schoon praten ghebrocht,
Dat wy als Ey en Koeck d'een d'ander soet aensaghen.
1)
2)

Zie ook Tijdschrift XXI. 158; '202; Eckart. 166.
Tijdschrift XX , 246.
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Zie verder Historie der Queesters, 330: We hebben altijd een Ey en een Koek
geweest, en een lijn getrocken; C. Wildsch. III, 268: Bethje is bij Oom schering
en inslag, koek en ei ; evenzoo bl. 342 ; IV , 43 : Wij waren vóór ons trouwen koek
en ei, scheering en inslag; Harreb. I, 177; Camera Obsc . 7 , bl. 166; 0 . K. 131;
Nkr. IV, 26 Juni p. 3; VI, 21 Dec. p. 6; Handelsblad, 15 Aug. 1913, p. 6, k.
4 (avondbl.); Het Volk, 17 Jan. 1914, p. 5, k. 2; Het Volk, 12 Aug. 1915, p. 2,
k. 3: In hare officieele telegrammen laat de Russische regeering het voorkomen
alsof het in haar land alles koek en ei is (geen ontevredenheid is) ; eveneens in
dien zin in Het Volk, 3 April 1915, p. 21, k. 1: Onze krant bevat heel wat militaire klachten betreffende de landmacht. Dat wil niet zeggen, dat het bij de
zeemacht alles koek en ei is ; Tijdschrift X, 202 ; 304 en vgl. het gron. t'is ijn
boksem en wams (Molema, 48 a); zv zijn kaaren als de duim en voorste vinger (Tuinman II , 76 ; nd. se snd ên Kopp un ên Noars ; in het eng. they are like finger and
thumb ; hand and glove); Wander II, 7; I, 759; IV, 678; Grimm V, 2499: ain
Kuch und Aier ; ein Kuch und ein Mus ; et is ein Arsch un ein Kauken 1 ) ; enen
Kuk on en Ei (Eckart, 299) ; se snt en Ei un én Dop (93) of se sind ên Eierkóken
(94) ; in het fri. hja binne broek en wammes. In Zuid-Nederland : 't is zoetemelk
tusschen die twee (zie Loquela, 603).

1213. De koek of het lekkers is op,
d.w.z. het prettige, aangename, het plezier is voorbij; Harrebomée I, 426.
Wellicht moet in deze uitdrukking koek oorspr. worden opgevat als geld ; vgl.
Halma, 275: Koek, silveren klomp van 150 mark; Sewel, 403; Antw. Idiot.
685 : koek ,.erfgift (vgl. fr. partager le geiteau, de winst deelen); Brederoo, Moortje,
153: Diens (kooplieden) sonen so diep gaen en teren aars noch aars als grave
kindren, die 't achten veur een treusneus, dat men duysent kroonen opset, en
so komt datter mennich haar goedtjen en heur koeck (geld) op het. Toen men
later deze beteekenis er niet meer in gevoelde, kan men aan iets lekkers hebben
gedacht; vgl. de synonieme uitdr. het hammetje is op bij Sewel, 312; Halma,
203 : Het hammetje is op, zij zijn arm en berooid, waar ook aan vermogen gedacht
wordt.

1214 . Iets voor zoete koek 2 ) opeten (slikken of opnemen 3 ),
d.w.z. iets gewillig verdragen, doen alsof men het onaangename niet bemerkt;
iets voor goede munt aannemen, iets goedwillig gelooven. De uitdr. schijnt
eerst in de 19de eeuw voor te komen; zie o.a. Harreb. I, 426; Nkr . III, 14 Maart
p. 4; Het Volk, 13 Febr. 1914, p. 5, k. 4; Nest, 53; 69; Sjof. 199; Het Volk, 6
April 1914, p. 5, k. 1: En denkt S S. nu werkelijk, dat de lezers van „Het Volk"
alles voor zoete koek opeten? De Arbeid, 6 Dec. 1913, p. 3, k. 3: Zij nemen het
voor zoete koek aan (gelooven het) . Wel komt in Com. Vet. 70 voor : „Souw hy
dan moghen van de Meers in de back schijten en laeten het voor koek op eeten",
doch hier treedt de letterlijke bet. nog op den voorgrond.
Vroeger zeide men „Hy moet dat voor suiker opeeten" . Dat zegt men, als
yemand iets moet verkroppen en verzwelgen, 't geen hem bitter en tegen de
1) Korrespondbl. XXVII, 63 (Brunswijk).
2) Zoetekoek, pain d'épice (Halma. 811).
3) Ndl. Wdb. X. 1055.

.
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borst is, zonder dat hy eenig misnoegen of afkeer durft laten 'blijken" (Tuinman I, 323). Vgl. hiermede Sart. III, 1, 7 : hy neemtet al in 't goet, al voor suycker ;
Hooft, Brieven, 256 (iets in suiker opeten 1); Pers, 351; 460: iets voor suycker
opeten ; Hooft, Verl. Soon, 28: voor suiker meten ; zie ook Poirters, Mask. 312;
W. Leevend III, 37; Halma, 457; V. Janus, 155; Ndl. Wdb. XI, 673; 889 (voor
suiker en banket opkauwen ; 17de eeuw); enz. Vgl. verder het Zaansche iets niet
uiten' zoete opkunnen en iets voor ruw hooi opeten, zich eene onaangename bejegening niet stilzwijgend laten welgevallen (Boekenoogen, 1090 en 1265); in het
Friesch ik wol alles net for swiete koeke of in swiet sakerparke (suikerpeertje)
op-ite of opnimme ; vgl. fr. avaler qqch doux comme du lait.

1215. Gesneden koek,
eig. zoete koek die reeds aan plakjes gesneden is 2) en die men zoo maar kan
gebruiken; vandaar bij overdracht van iets dat kant en klaar is of waar geen
moeilijkheden meer aan verbonden zijn; vgl. Dievenp. 16: De rechercheur heeft
te zorgen dat het heele zaakje als gesneje koek voor de heeren komt; Het Volk,
21 Oct. 1913, p. 5, k. 1: De lafste zinneloosheden gingen er in als gesneden koek
(vgl. no. 1187); Nest, 66: Dat alles moet gesneden koek voor je zijn. In ZuidNederland gesne(d)en brood, gemakkelijke, licht uitvoerbare taak (Antw.
Idiot. 303).

1216. 't Is altijd koekoek één zang,
d.w.z. het is altijd hetzelfde; het zijn altijd dezelfde praatjes. Bekend is dat
de koekoek nooit iets anders roept dan zijn eigen naam; vandaar reeds bij Servi-

lius, 269*: ghi singet al eenen sanck, ghi slacht den coeckoek; bij Campen, 107:
hy slacht den Kuyckuyck, hi singt al eenen sanck. Zie Suringar, Erasmus, CCVIII;
Vondel, Leeuwendalers, 428: Zoo schept de koeckoeck lust in zijnen ouden zangk;
Bebel no. 534; Tuinman II, 90; Hy slagt den koekkoek, hy zingt al den ouden
zang; Harreb. I, 427; Schuermans, 272; Joos, 88; Waasch Idiot. 360 a.

1217. Dat haalje (mochtje, dankje) de koekoek,
d.i. dat wil ik waarachtig wel gelooven, dat zal wel waar zijn!, eig. zeker! als
het niet waar is, dan moge de koekoek (= de duivel) je halen. De koekoek is
oorspronkelijk de aan Donar gewijde vogel, later onder invloed van het Christendom aan den duivel gewijd of de duivel zelf. Reeds in de 17de eeuw was koekoek
de naam voor den duivel. Vgl. Niermeyer, 53; Sloet, De Dieren in het Germ.
Volksgeloof en Volksgebruik, 198; Volkskunde XXII , 162 ; Tuinman I, 96 ; Harreb.
I, 427 a en de uitdr. afgekoekoeks (duivels) koud; loop naar den koekoek, loop
naar den duivel; vgl. ook dat dankje de duivel, de bliksem en dergelijke; syn.
dat geeft je de kat dank 3); dat dank je de poes (Harreb. II, 190); hd. hol's der
Kuckuck (Grimm V, 2526); voor het nd. vgl. Eckart, 300.
1) Vgl. nog op Goeree en Overtlakkée: lelewat in suuker opete (zie N. Taalgids
XIV, 251).
2) Vgl. Boekenoogen, 961: Snijkoek, zoete koek, die aan plakjes gesneden wordt.
3) Bij Alewijn, Philippyn, Mr. Koppelaar, Amsterdam, 1707, bl. 14.
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1218. Een vrijer in de koelte,
„dit zegt men van zulk eenen, die geen groote vierigheid, ernst en drift, doet
blyken; ook genoemt een koele vryer, en een houten Klaas. Men past dit mede
toe op andere, die zich koel, en met weynig beyvering omtrent iets dragen, b.v.
't is een student in de koelte' (Tuinman I, 85): Dit laatste citeert Winschooten,
114 in de bet. van „dat is een straatslijper, en een student, die liever aan de
Wind gaat, als dat hij in de Boeken sijn tijd besteed". Deze laatste omschrijving
geven ook Halma en Sewel. Rusting, Opdragt, spreekt van een rijmer in de koelte.
Zie Harreb. I, 427 b: een held in de koelte ; 1) fri. in fryer yn 'e koelte.

1219. Zich koes(t) (of koestem 2) houden,
d.w.z. zich stil houden, zwijgen; in Antw. zijn eigen gewrongen, genepen, smal
houden (Antw. Idiot. 491; 1129). Dit bijw. koes( t) is hetzelfde woord als het
tusschenwerpsel koes(t)!, dat ontleend is aan het fr. couche! couche toi! en ook
stil! beteekent. In het dial. duitsch zegt men eveneens sedert de 17de eeuw 3)
kutsch! en kusch! ; in Leipzig kauz dich tegen de kinderen die slapen moeten;
fri. koes-ty ; Molema, 535: koes die; in Zuid-Nederland: houd u koes, koesde,
koest u, koeste, koeskes, koeskies, koezekes, koezekies (De Bo, 550; Schuerm. 272;
Waasch Idiot. 360 b; Antw. Idiot. 1832; Teirl. II, 163 en Hoeufft, 313); fri.
him koes heilde. Vgl. ook zich sus houden (De Jager, Frequ. I, 738); zich duuk
houden (in Landl . 57; 166; 178); zich smok houden (De Vries, 96); hem piet houden
(Claes, 184); zich gedekt houden, zich kalm houden, niets zeggen, ook wel op

zijn hoede zijn (eig. zich binnen de beschutte plaats houden, waar men is); zie
KÈister Henke, 19: B. B. 80; 137; Nkr. V, 17 Oct. p. 2; 26 Febr. p. 2; Ndl.
Wdb. III, 2377.

1220. Over koetjes en kalfjes praten,
d.w.z. over onverschillige, onbeduidende zaken praten. Zie Van Effen's Spect.
IX, 11: Nadat we so wat van koetjen en kalfjen epraet hadden; bl. 237: Eens
mee praaten van het mooi weer, van het courant nieuws, en gelyk men zegt, van
't koeitje, en 't kalfje; «Harrebomée I, 356; Van Eijk, II, 56; Falkl. IV, 115;
Schoolm..18; 't Daghet XII, 190. De uitdr. zal eerst gezegd zijn van boeren, die
over hun vee praten (vgl. mnl. spreken van Bouwijns heynst; zie Mloop. II,
796), over alledaagsche dingen, en later in ruimere toepassing in gebruik zijn
gekomen. Vgl. Gew. Weeuw. III, 66: Van koeyen en kersseboomen praaten;
het gron. over land en zand proaten, d.i. bebouwd en onbebouwd land (Molema,
236 b); Villiers, 65; in Amsterdam: kletse, prate van ouwe Jan en van jonge Jan;
fri. prate oer haven en staven ; in Zuid-Nederland: van land en zand kouten; van
kraaien en duiven spreken (Volkskunde, XIV, 145; Waasch Idiot. 193 b).
1) Zoo iemand werd (en wordt in dial.) genoemd : een hard man op een weeke kaas;
In. in hird man tsjen in weak tsjiis; zie Harreb. I, 371; Ndl. Wdb. VII, 732; Groningen
IV, 196: 'n Haarde kerel op 'n waike keeskiirst.
2) Nest, bl. 61 : Hein, houd je nu koestem; bl. 100: Als hij dan nog niet koestem is.
3) Schulz, 416 : Kusch! daneben auch im 17ten Jahrh. couché machen, und couchen.
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1221. Koffie,
Dit woord komt in verschillende zegswijzen voor o.a. in Dat is geen zuivere
die zaak is niet pluis, niet in den haak; zie Harreb. III, tXXVI; Molema,
566 ; Breuls, 89 ; Landl. 97 : Da's geen zuivere koffie met jou ; Handelsblad, 6
Juni 1913, p. 7, k. 1: Wat-ie zegt, as dat maar zuivere koffie is; 9 Dec. 1913,
p. 7, k.1 (avondbl.): Hij had al heel gauw in de gaten dat het met deze menschen
geen zuivere koffie was; Handelsblad, 4 Febr. 1922 (0), p. 6, k. 6: Nu werd het
onzen schutter duidelijk, dat hij hier met geen „zuivere koffie" te doen had.
Dat was andere koffie, dat was iets geheel anders, iets dat niet verwacht werd;
gewoonlijk „dat was andere thee" zie (aldaar). Vgl. Het Volk, 19 April 1914,
p. 13, k. 2: Daar had „Het Volk" natuurlijk niet van terug; en de Enschedésche
korrespondent ook niet. Dat was andere koffie ; niet 18, maar 48 bezoekers op
twee wijkvergaderingen! — Dat is koffie, dat is leuk, fijn, aardig; zie Landl.
325 : Da's koffie, die meid van jou, Geert! bl. 218 : Da's juist koffie (leuk) ; bl.
61: Broer, da's koffie, da's tuk! bl. 86: Die heit 'n neut (borrel) op, loopt kalm
op 'n Urker visscherman an, en snijdt 'In pardoes in ze nek.... Já, da's toch
koffie! — 1 ) Op de koffie komen, te laat komen, achter het net visschen ; van
een koude kermis thuis komen ; in zijne verwachtingen bedrogen worden ; vgl.
Kent. 56 : En ik verzeeker je, morgen zijn ook alle plaatsen bezet — Dan kom
je te laat — Morgen kom je op de koffie, man! Bergsma, 61: op de koffie kommen,
van een slechte kermis thuis komen ; Harreb. II, IX : Hij kwam daar leelijk op
de koffij ; De Tijd, 23 Mei 1914, p. 3, k. 2: De arrestant (een wethouder) verzette
zich zóó, dat de veldwachter verplicht was, den wethouder te boeien. Bij den
burgemeester kwam de veldwachter, wat men in het Limburgsche noemt, op
de koffie. De burgemeester weigerde zijn wethouder in de spekkamer te zetten;
koffie,

De Maasbode, 14 April 1914 (ochtendbl.) p. 2, k. 2: Vooral de Duitschers, die

in grooten getale op onze voetbalvelden zwermden, kwamen er op de „kouwe
koffie"; Menschenw. 312 : Komt eens hier.... gij vriend.... ja! leg u kaasjes
maar neder! — Komp nou op de koffie hee ?. . die bi-je t' met kwait, schreeuwde
één heesch uit de menschenprop ; bl. 313 : F'rskeur nou je pampieren moar....
Joap Janssen!.... gilde 'n meid. Kom bai main op de koffie Joap! (= nu kom
je van een koude kermis thuis) ; Het Volk , 16 Oct. 1913, p.7, k. 1: Er was ook een
Pater Jansen, uit Rotterdam, die uitriep : Er mankeert veel aan de vakvereenigingen. Men heeft gezegd : vertrouw. Spr. heeft vertrouwen gehad , maar is op
de koffie gekomen; De Vrijheid, 28 Maart 1923, 2de bl. p. 1: En wie z'n reglement niet nakomt, kuiert bij hem (den president) op de koffie. V. Ginneken II,
464: Daar kom je bij op de koffie, dat doe je niet beter. Ook gezegd van iemand;
die een ander te paard wil inhalen, maar het niet kan. Met iets op de koffie zijn,
met iets bedrogen uitkomen; Handelsblad, 25 Nov. 1920, p. 6, k. 1 (0): Alle
symptomen van een machine waarmee men „op de koffie" is, waren aanwezig.
In de hd. studententaal kent men : ani' den Tee kommen, li bel anlaufen, unglcklich werden; Kluge, Studentenspr. . 130. De verklaring dezer uitdrukking is
onzeker. Vermoedelijk is zij ontstaan door ironie. Zoo zegt men als antwoord op
de vraag of men spoedig eens komt : Ja, morgen, op (of bij) de koffie! (d.i. niet ;

1) Syn. van dat is kaas! Vgl. Nkr. 8 April 1916, p. 3: Nu werd eindelijk Bram
toch de baas.... een staking te breken, nou, dat was kaas!
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Harreb. I , 428; Ndl. Wdb. IX , 1138). Vgl. ook Morgen brengen! vroeger ja warme
broers! hd . ja Kuchen! Hieraan kan op de koffie dan de beteekenis ontleend hebben
van nooit. 1)

1222. De kogel is door de kerk,
d .w .z . na lang aarzelen is er een besluit genomen, zoodat er niets meer aan te

veranderen valt; de teerling is geworpen. Sedert de 18de eeuw was deze zegswijze
bekend, blijkens Tuinman I, 31, die haar verklaart als: „daar word niets meer
ontzien. De reden van dit spreekwoord kan zyn, om dat men by 't Pausdom
zonderlinge eerbied heeft voor de kerkgebouwen, en gelooft dat de Heiligen,
waar aan die zyn toegewyd, en welker overblijfzels men daar in bewaart, zeer
worden beledigt en vergramt, wanneer men die beschadigt. Hierom plegen de
kerken in belegeringen en verwoestingen verschoont te worden. Is dan de kerk
zelf aangetast en doorschoten, 't is een blyk, dat men door geen ontzag wordt
afgeschrikt, en nu alles durft ondernemen. Die het heilige niet spaart, en de
vreeze daar voor afgelegt heeft, zal dan het ongewyde nog minder verschoonen.
Dit wordt toegepast op zulke, die door eenige stoute daad zich ontdekt, en het
wederhoudend ontzag afgeworpen hebben, om dus voort te gaan." Zie verder
v. Janus, II, 22; III, 88; Uit één pen, 119: Verschillende malen reeds had Krent
op het punt gestaan om den kogel door de kerk te schieten en ronduit om Juffrouw Pothof's hand te vragen; Kmz. 336; Dsch. 192; Archief IV , 40; Noord
en Zuid XXVII, 120; De Cockl, 28 en vgl. het Friesch de koegel is troch 'e
tsjerke. De door Tuinman gegeven verklaring is zonder nader bewijs niet aan
te nemen. Waarschijnlijk staat de kerk er alleen voor de alliteratie. Zie Verdam,
Uit de Gesch. der Ndl. Taal3, 171-172 en vgl. de fr. uitdr. le coup est parti.
•

1223 . Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen,
d.w.z. allen zijn niet, zooals zij schijnen; het uiterlijk vertoon bewijst niets.
Vgl. bij Campen, 3: ten syn niet all guede koken, die langhe messen draeghen;
Idinau, 44: ten zijn niet al kocks, die langhe messen draeghen ; soo en zijn 't niet
al wijse, die 't schijnen te zijne ; Paffenr. 112; Bank. II, 220; Vierl. 43; 258; enz.
Synoniem zijn de zegswijzen: ten sijn niet al Doctoren, die roode bonetten draeghen
(Campen, 117); ten sijn niet alle papen die cruyne draghen (Prov. Comm. 625);
ten sijn niet al iaghers die horen blasen (Prov . Comm. 649); zy en sijn niet al zieck
die stenen (Prov. Comm. 791); zy en sijn niet alle heylich die gheerne ter kercken
gaen (Prov . Comm. 792); zi en slapen niet alle die snuven (Prov. Comm. 790);
ten syn al gheen lantsknechten, die langhe spietsen draghen (Servilius, 259; Volks.
kunde IX, 214); 't zijn al geen kocks die besmeerde schortekleen dragen (V. d. Venne,
124); het zijn niet allen apostelen, die wandelstokken dragen (Zeeman, 46); 't
zijn allen geen gauwerts die 't uiterlijk schijnen (Halma); zie verder nog Joos,
148; Bebel, no. 61 en 327; Wander 1 , 668; II, 1446; Van Effen, Spect. VI, 215
en vgl. het Latijn non omnes, qui habent citharam; sunt citharoedi (Otto, 84);
rnlat. non est venator omnis qui cornua sufflat (Werner, 58); hd. es sind nicht
1) In het Land van Waas zegt men achter den kaffee komen voor „te laat komen",
wat op zich zelf duidelijk is; lid. zum Kase kommen, zu spilt, weil der KiAse erst am Schluss
der Mahlzeit gegeben wird. Als men soms op deze wijze ook de uitdr. op de koffie komen
zou willen verklaren, bedenke men, dat het een echte volksuitdrukking is. Bet volk
ontleent geen uitdrukkingen aan diners.
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alle Jiiger, die das Horn blasen naast es sind nicht alle Kirche, die lange Messer
tragen ; es beten nicht alle die in die Kirche gehen ; eng. all are not hunters that blow
the horn.

1224. Veel koks bederven (of verzouten) de brij.
„'t Wil beduiden, dat men best een zaak bevolen laat aan eenen, die ze

verstaat" (Tuinman I, 106); te velerlei raad is schadelijk; „mangel van eenheid
in bestuur van zaken is vaak hoogst nadeelig" (Weiland); ook : veel doctoren
veroorzaken den dood van een zieke. Zie Servilius, 81: Daer veel coqs syn, daer
wordt die pappe versouten ; Huygens, Korenbl. II, 364:
Uytleggers sonder end bekladden Boeck aen Boeck,
Terwijls' elck even heet voor haer gevoelen vechten;
En ick, in dat gedrangh, en vind niet dat ick soeck:
't Gaet vast, dat heel veel kocks bederven goe gerechten.
In Zuid-Nederland : vele sleutels verwerren het slot (Schuerm. 775 b) naast veel
koks verzouten den brei (Joos, 170); mlat. plus vigilum quant°, minor est custodia
tanto. De Grieken zeiden : veel veldheeren hebben Carië in 't verderf gestort, en
keizer Hadrianus beweerde op zijn sterfbed dat veel doktoren den keizer het leven
hadden gekost (Gids, Oct. 1902, bl. 94). Zie voor andere talen Wander II, 1447-1448; fr. trol) de cuisiniers gei tent la sauce; hd . viel Këche verderben (versalzen)
den Brei (die Sauce, die Suppe, das Mus) ; eng. (too) many cooks spoil the broth.

1225. Dat komt uit zijn koker,
d.w.z. dat heeft hij gedaan, daar is hij de bewerker van. ,.De gelijkenis is ontleent van de pijlkokers der ouden, waar uit schichten getrokken en geschoten
wierden" (Tuinman I, 348). Vgl. Servilius, 216: die pyl is wt dynen pylkoeker
niet gecomen ; Symon Andriessoon, Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden, p. 90:
die pijlen comen wt uwen coker niet, dat is dat selve en coempt wt uwen verstande
oft wetenschap niet. Zie verder Hooft, Brieven, 399; 577; Ged. I, 275: Vondel,
Noah, 481; Poirters, Mask. 23; Coster, 67, vs. 1685; Winschooten, 119; Gew.
Weeuw.. I, 38; Pers, 432 a; 666 b; Huygens I, 196; Halma, 277: Dat komt
uit zijnen koker niet, dat heeft hem een ander ingegeven; Harreb. I, 429
b ; Waasch Idiot. 361 a ; Antw. Idiot. 1833 ; Suringar, Erasmus, LXXIV en bl.
494 ; Jord. 234 : Het giftigste gekonkel kwam uit zijn koker. Vgl. nog : dat is
in zijn' winkel gesmeed (Tuinman I, 348 = fr. cela viert de sa bouti que) ; hel.
das ist nicht in seinem Topf gekocht.

1226. Een kokker(d),
Hiermede duidt men iets aan, dat groot in zijn soort is ; bijv. een kokkerd
van een neus 1 ), van een appel, enz.; fris in kokkert jen in bern (kind), in apel
(appel), wat men in de Zaanstreek een bommerd noemt (Boekenoogen, 90) en
ook wel een bakbeest (zie no. 136) heet, bij Sewel een klouwer en in Antwerpen
een bommel, bonker, klepper, sjeur genoemd wordt (Antw . Idiot. 270). Elders,
ook in West-Vlaanderen, gebruikt men hiervoor een bonke, een ponke (van een
pompoen, een peer). Dat we hier, zooals in Tijdschrift IX, 155 vermoed wordt,
met een der vele verbasteringen van krokodil te doen hebben, is niet waarschijn1) Ook een janus of een kanus geheeten. Vgl. Nkr. VIII, 28 Maart, p. 5: Wat
een Janus, wat een Kanus, wat een reuzenneus is dat!
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lijk. Eerder zullen we met Dr. A . Kluyver (Tijdschrift XI, 24) moeten denken
aan een verkorting van kokkernoot, kokosnoot, zuidndl. kokernoot (dit ook bij
Halma en Sewel); vgl. eng. coker, cokernut ; hd. kockernusz. Vgl. Gunnink, 153:
Kiister Henke, 35 : kokkerd, een groote. Een groote neus bijv. : Falkl. V, 76:
De neus van dien man. .. . een kokkert ; ook bl. 77 ; Falkl. VII, 224 : Zoo'n
kokker van een kotelet ; Diamst. 218 : 'n Kokkert van 'n teen ; Ppl. 53 : Dat's
ook geen kleintje—nee zeg ik 't is een kokkert ; Het Volk, 2 Jan. 1914, p. 3. k. 2:
Dorus was voor z'n pensioentje
Naar het Postkantoor gegaan.
Met 'n droppel an z'n kokkert
Pakte-nie de centen aan.
Menschenw. 14 : D'r hang 'n droppel au je kokkert! In West-Vlaanderen wordt
kokkertje als vleinaam tegen kinderen gebruikt (Onze Volkstaal III, 17).

1227 . De kolf naar den bal werpen,
d.w.z. het opgeven, den moed verliezen; fr. jeter le manche après la cognée. Bij
Sartorius III, 6, 54 : de kolf na de bal werpen ; 10, 9 ; ick hebbe de kolf na de bal
geworpen ; bij Winschooten, 116 : „de Kolf werpen naa de Bal, is een spreekwoord,
waar meede beteekend werd, sig soo wel ontblooten van het een als het ander,
het spel gewonnen geeven.'" Zie nog Brederoo, Sp. Brab. vs. 159 ; Tuinman I,
178 ; Harreb. I, 29 en vgl. de bijl naar den steel wPrpen of den steel naar de bijl
werpen (Halma), eng. to send the axe after the helve or to throw the helve after the
hatchet; hd. der Axt den Stiel nachwerfen. Vgl. Joos, 102 ; Waasch Idiot. 186 b:
de naald bij (of achter) den verloren draad smijten.

1228 . Dat is een kolfje naar zijn hand,
d.w.z. dat bevalt hem best, dat is iets naar zijn zin ; dat doet hij graag, dat is
'en kaantje né zen hand, zooals men in de Zaanstreek zegt : ontleend aan het vroeger
algemeen voorkomende kolfspel 1). Volgens het Ndl. Wdb. III, 1823 moet men
onder kolfje verstaan een kolfslag dien men gemakkelijk maken kan, of van welken
men persoonlijk recht „den slag", juist „het handje" heeft. Men zou kunnen
vragen of niet eerder te denken is aan den kolfstok, waarmede de bal wordt voortgeslagen. Men voelt bij het kiezen daarvan naar de zwaarte, evenals dit met
eene keu geschiedt bij het biljarten. Vgl. Sartorius II, 9, 95 : Ad pedem meum
quadrat : dat is een kolf nae mijn handt ; Pers, 184 a; Kluchtspel II, 103; Rusting,
416 ; Noozeman's Lichte Klaertje , 6 : Wel dit komt nae mijn sin, een kolfje nae
117 ; Sewel,
mijn hant ; Gew . Weeuw.. III , 4.6 ; Van Effen, Spect VII , 59; 116 ;
313: Dat is een kolfje naar zyn hand, that is a good thing for him, much
at his liking ; Harreb. I, 276 ; Krat. 199 ; Dievenp. 108 ; Het Volk, 7 Maart 1914,
p. 5, k. 1; Schoolm. 243; Sehuermans, 274; Joos, 94; 103; 122; Taalgids IV ,
253 ; oostfri. dat is 'n grap na min hand (Ten Doornk. Koolm. I, 674).

yx,

1229. Komaf,
dat is afkomst. In de 18de eeuw voorkomend bij Wolff en Deken in Willem Leevend I, 257 : Omdat je nu van wat hooger komaf bent en in een dubbeld huis
1) Ter Gouw, Volksvermaken, 334 vlgg.
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op de Heerengragt woont , beelt gy UE. magtig wat in. Zie verder Kalv. II , 40:
De minne kom-af was er toch weer uitgekomen; B. B. 18: Zijn vrouw was eigenlijk van een hooge kom-af; Falkl. IV, 211: Heel nette menschen — van goeie
kom-af; Nkr. I, 5 Jan. p. 4: Er zijn er van hooger kom-af; VII , 8 Maart p. 6:
Ik ben een jongen van fijne komaf: VIII, 7 Maart, p. 8: Men vermoedde wel
dat zij zich toch op den duur wel niet gelukkig zou hebben gevoeld met iemand
van zoo eenvoudige komaf; Zondagsbl. van Het Volk, 1905, p. 124 : Zij haalden
den neus op voor de geringe kom-af van Jezabel; Handelsblad, 10 Mei 1914,p.
9, k. 3: Ik ben maar van boerenarbeiderskomaf; fri. hy is fen in goede kom-g;
Boekenoogen, 486 ; Molema, 217 : hij's van hoog komof, zien voader is torenwachter ;
Gunnink, 154 : Komèf, afkomst ; V. de Water, 97 ; Opprel, 66 ; Onze Volkstaal
II , 93 (Neder-Betuwe); syn. niet van een hooge stoep gevallen zijn, nieX van een
hooge afkomst zijn. Naast deze beteekenis heeft komaf, komof ook die van afkomen, einde; Opprel, 66: der is geen komof an die vent ; Molema, 217: der is
gijn komaf an, er is geen afkomen aan, men krijgt dat werk haast niet gedaan;
Boekenoogen, 487 : der is gien kom-of an, als men zich van iemand niet kan ontslaan; Houben, 102: iireges ene komaof aon make, een einde aan iets maken;
fri. dêr komt gjin kom-Sf fen ; De Bo, 552 : kom-af, besluit, afdoening, beslissende
uitslag ; Schuermans, 274 : van of met iets komaf maken, iets gedaan maken;
Teirl. II, 165; Rutten, 119; Antw. Idiot. 689; Waasch Idiot. 361.

1230. De komkommertijd,
d.w.z. de slappe tijd, waarin weinig zaken gedaan worden, dus in de maand
Augustus, als de komkommers rijp zijn en de handel over het algemeen niet zeer
levendig is (zie o.a. Nest 24) ; Villiers, 65 ; hd. die sauregurkenzeit ; eng. the
cucumber-time (anno 1700 1 ); the big-gooseberry time.

1231. In de contramine zijn.
Onder een contramijn (fr. contre-mine) verstaat men een tegenmijn, een
onderaardsch werk om de uitwerking van 's vijands mijnen te beletten, om diens
mijn te vernielen ; 17de eeuw : een intrige die tegen een andere inwerkt (Ndl.
Wdb. III, 2131). In de contramine zijn (gevormd naar in de oppositie zijn) wil
dus zeggen tot de tegenpartij behooren, tegenwerken, onwillig zijn ; en vandaar
uit grilligheid het tegendeel zeggen of doen van wat verzocht of verwacht wordt
(zie o.a. Schoolm. 82 ; Nkr. IV , 27 Nov. p. 4; II , 15 Maart p. 2: Altijd in de
contramine, altijd even dwars). — Ook beteekent deze uitdr. op daling speculeeren (bij het beursspel ; zie o.a. M. z. A . 23), het tegengestelde van „in de
liefhebberij gaan" of het tegengestelde zijn van iemand of iets; vgl. De Amsterdammer, 10 Aug. 1913, p. 6, k. 3: Indien er één volk ten opzichte van ons in de
contramine is. dan zijn het wel de Arabieren. In het Land v. Waas : conterverkeerd zijn .

1232. Naar (de) kooi gaan,
d.w.z. naar bed gaan ; hd. in die oder zu(r) Koje gehen (Schrader, 292 ; Kluge,
Seemannsspr. 469) ; oostfri. to k& pin; eene zeemansuitdrukking. Onder de kooi
1) F. Kluge, Wortforschung und Wortgeschichle, 115; Franck-v. Wijk, 334.
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verstaat men de slaapplaats voor scheepsgasten; vgl. Kiliaen, 310: Koye int
schip, cubile nauticum, lectulus nautae ; Winschooten, 118; Huygens, Scheepspraet, 17 : Mouringh was te koy ekropen; vgl. Halma, 280: Gaa naar kooi, couchez
vous. Synonieme uitdrukkingen zijn: in de mat kruipen (De Vries, 83 1)); te
vak goan (Molern. a, 439); naar zijn nest naar de koetscoupé gaan (Jong, 178),
naar de couché gaan, naar den koffer (fr. aller dans son nid), zijn mandje, zijn
koets gaan, den poetszak ingaan, gaan (Kóster Henke, 35), op den koffer kruipen;
ook koffertje (zie Peet, 131), in zijne pijp kruipen (Antw. Idiot. 961; De Bo,
856) en naar de pijp gaan (in Gelderland, Gallée, 93 b en in Limburg, Welters
107), -waarbij men bedenke, dat de woonplaats van wilde konijnen, dassen en
vossen eene pijp genoemd wordt; naar zijne douw (wieg?), zijne schelp gaan
(Schuerm. 103 a); in Limburg: tusschen de schummele (= schimmels, witte
paarden) goein ; in Groningen in 't vijrkant goan (Molema, 463 b); fri.: op 't
fjouwerkant gean ; op 'e prikke gean ; naar zijnen eemer gaan (Antw iclioc. 394);
naar Bethlehem gaan (vgl. Paffenr. 70: Zijn kwartier te Bethlehem nemen),
woordspeling met bed (Antw Idiot. 221; 't Daghet, XII, 142); naar Betje van
Veeren (in de Lakenstraat) of naar Kaatje in de Wolstraát gaan; naar Betje Bultzak gaan (Harreb. II, LXXXII); in (of onder) de wol kruipen (Onze Volkstaal
II, 120); naar de Vierhoekstraat gaan ; de klossebak ingaan (Boeke,noogen, 458).
In Zuid-Nederland: naar zijn bak (vgl. hd. Penne), zijn kooi, zijn keet, zijn pier
(zie Ndl. Wdb. XII , 1564), zijn kevie, zijn sjees gaan; in zijnen polder kruipen;
dodo gaan ; vgl. hd. in die Federallee spazieren, in die Federredoute gehen, ins
Federfeld springen, sich nach Federhausen verfiigen, nach Lagerhausen oder
Bethlehem gegen, nach Posen mnsehen (Schrader, 313); in die Falie oder die
Klappe gehen, nach /nier/aken reisen ; fr. se mettre entre deux draps, dans les toiles ;
aller au pieu ; se coller dans le pieu ; eng. to get between the blankets (or sheets);

to go to the land of Nod; to go to Bedfordshire ; to fluke

1233. Van de kook zijn (of raken),
d.w.z. zich niet wel gevoelen, ontstemd, van streek zijn of raken; eig. gezegd
van water, dat niet meer kookt. Vgl. van de zoó, bij Hooft, Ged. I, 223, van
de gramschap gezegd; Harreb. I, 433 a: Hij is van de kook; De Arbeid, 23 Nov.
1913, p. 4, k. 1: Onze vrienden van de S. D. A. P. zijn van de kook. Zij doen
domme streken; Barb. 118: Dan zegt hij in woorden, die op den rand van poëzie
staan te hinken, zijn adoratie voor zijn lieve tante uit en het goede mensch raakt
zóó van de kook dat ze precies doet, wat de blaag van haar vraagt; Het Volk,
22 Sept. 1915 p. 6, k. 1 : De auto-botsing, waarvan de koninklijke auto het slachtoffer werd, heeft de „Avondpost" zoo van de kook gebracht, dat ze he.elemaal
niets van de inzittenden in de andere auto vermeldde; De Telegraaf, 22 Jan.
1915 (avondbl . )p . 2, k . 6 : 't Publiek dat min of meer van de kook gebracht wordt ;
ford. II, 443: Corry, onbezonnen, raakte al meer van de kook; Handelsblad,
24 Oct. 1920 (0), p. 1, k. 4; fri.fen 'e koak whe

1233a. De kool is het sop niet waard ; zie bij Sop.
1234. Iemand een kool stoven (of bakken),
d.w.z. iemand eene poets bakken; eene euphemistische uitdrukking als iemand
een muilpeer geven (zie aldaar); zie Rusting, 510 (ook bl. 11: een kool aandraaien);
1 ) Vgl. fri. matte, duivenhok, nachthok voor kippen.
S'POETT, Ned. Spreekwoorden, Se druk.
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Villiers, 65; Harreb. I, 433; Kéister Henke, 35; Nkr. III, 6 Juni p. 6; IV, 25
Dec. p. 3 ; VIII, 7 Maart p. 6 ; Het Volk, 18 April 1914, p. 5, k. 2: Vroeger zeide
men hiervoor ook iemand een vijg, koken ; (fr. servir à qqn un plat de figues d'Espagne); in de middeleeuwen en 16de eeuw : enen een water warmen (Rein. II,
2915); enen bier bruwen, mede blanden, scenken (Tijdschr. XII , 240); enen ene
sausse brouwen ; eenen dat voetwater warmen ; iemand een brouwer koken ; 't cruym ken bakken (Roode Roos, 169); 17de eeuw : iemand een worst braden (V . Moerk.
81); iemand een koek bakken (Tuinman II , 32) ; een papje koken of boteren (V.
Dale); fri.: der scilste in aei for drincke (daar zult ge een ei voor zuipen); immen
in koekje bakke ; enz. Thans wordt in Zuid-Nederland nog gebruikt : iemand
een appel stoven, iemand eenen koek (of een taartje) bakken (Joos, 104) naast iemand een koolken stoven. Hij die dit doet wordt hier en daar een koolkakker genoemd (zie Molema, 218 b; Boekenoogen, 491; bij Spaan, 105 : koolbakkerij .
Vgl. ook het hd. einem ein (schlimmes) Bad anrichten, eine Suppe einbrocken ;
fr. poser une marmite á qqn. Zie no. 141.

1235. De kool en de geit sparen,
d.w.z. beide partijen tevreden stellen ; fr. ménager (ou sauver) la chèvre et le
chou , ménager les personnes, les partis dont les intérêts sont opposés 1 ). Vgl.
Nkr. III, 7 Febr: p. 4:
De kunst was om listig te sparen
De kool, maar vooral ook de geit;
De arbeiders moest ik wel paaien,
De werkgevers moesten gevleid.
Nkr. V, 20 Mei, p. 4: De kunst is immers om de kool en ook de geit te sparen;
Het Volk, 13 Mei 1914, p. 1, k. 4: Z66 worden ambtelijk en ministerieel de kool
en de geit gespaard; Haags"he Post, 4 Dec. 1920 p. 1961, k. 3: Engeland tracht

zoowel de Grieksche geit als de Ts:rksche kool te ontzien, wil beiden tot vriend -en tot klant houden.

1236. Op heete (of gloeiende) kolen zitten (of staan),
d .w .z . ongeduldig, ongedurig zitten (of staan); telkens heen en weer schuiven,

als teeken van ongeduld , gewoonlijk wanneer men in afwachting van iets is 2 ).
Vgl. Sartorius IV, 15: haest u niet, ghy sit op gheen heete colen; Hooft, Brieven,
184 ; 403 en 431; Poirters, Mask. 41; Huygens, Hofw. 609; Paffenr. 197; C.
Wildsch. III, 22; Van Effen, Spect. IV, 19; Halma, 280; Sewel, 409; Harreb.
I, 430; Antw. Idiot. 1834; Teirl. II, 165; Waasch Idiot. 764 en Joos, 101. Syno-

1) Cette expression est fondée sur un problème que l'on donnait á résoudre aux
enfants: un homme va traverser un fleuve; il doit, en trois fois, passer d 'un bord á l'autre,
un loup, une chèvre, un chou. Si le loup et la chèvre, si la chèvre et Ie chou se trouvent
ensemble et seuls pendant l'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 : le la chèvre ; 2e le chou , ma is il ne le débarquera pas , et le gardera dans son
bateau ; 3e le loup , qu
débarquera avec le chou (L. Martel. Petil reemei 1 des Proverbes
frangais, p. 59; Paris, Garnier Frères).
2) Zie eene voorstelling hiervan bij Breughel no. 47. Seiler, 248 denkt aan de
straf van iemand met naakte voeten op gloeiende kolen te zetten, teneinde de waarheid
te vernemen.
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nieme uitdrukkingen zijn: op destels zitten ; op netels zitten (De Bo, 226; 737;
Eckart, 485); op heete doornen staan (Rutten, 217 a); op heete steenen gaan (Antw..
Idiot. 1177); op een hekel zitten (Antw.); op heet ijzer staan (of zitten) of op 'n
heet ijzer staan, buitengewoon ongeduldig zijn, ook in een zeer neteligen toestand
verkeeren (Teirl. II, 71); op knipnagels zitten (Harreb. III, LXXXIX a en
Molema, 211 a); Villiers, 65. Te vergelijken is eene uitdr. als de grond brandt
onder zijne voeten (hd. ihm brennt der Boden unter den Fiiszen ; fr. les pieds lái
brident), om aan te duiden, dat iemand ergens niet wil blijven, er vandaan wil,
of er zich althans niet thuis of op zijn gemak gevoelt (Ndl. Wdb. V, 1093). Vgl.
fr. être sur des charbons ardents, des épines, la braise ; hd. wie auf (glhenden)
Kohlen sitzen (oder stehen); oostfri. hé steid up gleinige Uilen ; fri. hy sit op hjitte
koallen ; eng. to be on tenter-hooks, on pins and needles ; to be on thorns, on brambles
(Prick, 60); to sit on hot plates.

1237 . Vurige kolen op iemands hoofd hoopen (of stapelen),
ontleend aan den Bijbel, n.l. aan Spreuken XXV , 22: Want ghy sult vyerige
kolen op sijn hooft hoopen: ende de Heere sal 't u vergelden; met de kantteekening : 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 sijn herte
vermorwen, ende gedweech maken, dat hy van sijn ongelijck overtuycht sal sijn,
gelijck de Smeden het yser met gloeyende kolen vermorwen. Vgl. ook Rom.
XII, 20: Indien dan uwen vyandt hongert soo spijsight hem: indien hem dorst
soo geeft hem te drincken. Want dat doende sult ghy colen vyers op sijn hooft
hoopen. De beteekenis van deze woorden is, volgens Zeeman, 329 „door een edelmoedig betoon van barmhartigheid zijnen vijand van schaamte en leedwezen
doen gloeien". Van der Palm verklaart deze uitdrukking aldus, dat men daardoor zijnen vijand aandoet, wat hem het ondragelijkst moet vallen, en strenge
wraak aan hem oefent, die hem al zijn ongelijk smartelijk zal doen gevoelen en
dus het beste middel tot zijne verbetering wezen zal. 1) Vgl. Sp . der Sonden ,
VS. 14633:
Scrifture maket ons vroet
Dat doeghet, diemen den viant doet,
Gelijct den colen, die schone gloyen,
Die met hare hette verbroyen
Gramschap, die daer is geploen,
Die minne weder ontsteken doen.
Zie verder Huygens, Korenbl. II, 104 (no. 5); fr. arnasser des charbons ardents
sur la téte de q qn ; hd. einem gliihende (oder feurige) Kohlen aufs Haupt sammeln ;
eng. to heap (cast, gather) coals offire on a p .'s head ; Afrik. vurige kole op iemand
se hoof hoop. 2)

1) In de Leidsche Bijbelvertaling wordt als toelichting gegeven: Dit is een voor
den beweldadigde pijnlijk gevolg van des anders grootmoedigheid; de drijfveer houdt
niet meer in dan: zoo neemt gij de gevoeligste wraak .... Dat de pijnlijke gewaarwordingen den beweldadigde tot berouw-. Cover zijn vijandschap nopen, wordt er licht bij
gedacht, maar ligt er eigenlijk niet in. Zie ook Germ.-Rom. Monalschr. II, 248; 679,
III, 246.
2) Jord. 43 (Trui, Bet, Daatje, stemden gretig in, stapelden kolen op 't hoofd
van 't stookwijf Jongeneel) in den zin van kwaad spreken van iemand.
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1238. Iets met een zwarte kool teekenen,
d.w.z. iets leelijk, zwart afschilderen, van iets een afschrikwekkende voorstelling geven ; zwart is de kleur van al wat leelijk en slecht is ; vgl. lat. dies aten,
ongeluksdag, carbone (zwarte kool) notare aliquid, waarvan onze uitdr. eene
navolging zijn kan. Zie verder Hoogvliet, Abraham: Wanneer hij d'ondeugt
met een zwarte kole maalt (aangehaald door Weiland), en Van Baerle in een
brief aan P. C. Hooft : Ick ben beschroomt aen u Ed. int Nederduytsch te schrijven: vreesende met de swarte kool een streeck te krijgen ende door de spiesse van
u geswint ende gescherpt oordeel te moeten danssen ); Huygens I, 151: Soo
moet hy wat hy doet sien maelen met de kool (ongunstig beoordeeld zien) ; Tuinman II, 203 : Ymand met een zwarte kool tekenen. Dit is het Latynsche atro carbone
notare ; Nkr . V, 12 Febr. p. 6: En ik wed : bij 't kaartjes teek'nen straks op
school, teekent ge de Maasstad met een zwarte kool. Hierbij behoort ook de
uitdr. met een zwarte kool aangeteekend staan, d.i. slecht, te kwader naam en
faam bekend staan (zie o.a. Nkr. VII, 26 April, p. 5:'Dit jaar staat aangeteekend met een zwarte kool), in het zwarte boek (eng. the black book), in het „verdomboekje" staan; zie no. 273; Ndl. Wdb. III, 104 en vgl. to mark black.

1239. Het is allemaal kool,
d.w.z. het is allemaal maar gekheid ; ook wel apekool, eene versterking van
kool door bijvoeging van aap , waaraan mede het denkbeeld van dwaas, gek,
valsch, bedrieglijk is verbonden; Ndl. Wdb. II, 532 en no. 88. In de 18de eeuw
komt het znw. kool in dezen zin voor bij Halma, 280, die het vertaalt door raillerie
en citeert: Ik zeg het maar om de kool, je ne le dis que pour rire ; hij
verkoopt u kool, il se Taille de vous; vgl. ook Sewel, 408: Het is maar
om de kool, het is maar om te lachen ; Langendijk, Wederz. Huwelijksbedrog,
vs. 2122; Handelingen der Staten-Gen. 1913, p. 2568: Wat is het dan een kool
die men verkoopt; Nkr. III, 4 Febr. p. 6: Of ze onzen secretaris Van Erkel of
Koithek doopen, 't zijn geniale lui in het kool verkoopen. Hiernaast komt in
de 17de eeuw voor een wkw. kolen, gekscheren, dat wordt aangetroffen in de
Klucht v . d. Pas quil-maecker . 15: 'k Mach onder 't lachen en kolen altemets
wel een duveltje mengen 2 ), waarmede wellicht te vergelijken is het hd. kohlen,
viel durcheinandér sprechen ohne Absicht und Zusammenhang 3 en het oostfri.
Wien, dummes Zeug machen oder schwatzen, faseln (Ten Doornk. Koolm. II,
321), dat aldaar naast keil maken of proten bekend is, hetzelfde als in de studententaal Kohl machen , unnii tze Weitltiufigkeiten im Vortrag machen.
Hoe kool deze beteekenis gekregen heeft, is niet met zekerheid te zegien.
Het is mogelijk, dat we moeten uitgaan van kool in den zin van iets van weinig
waarde, waaruit zich de bet. onzin, gekheid kan hebben ontwikkeld (vgl. no.
88 ; 1017 ), eene meening, die gesteund wordt door de in de Rijnprovincie gebruikelijke zegswijze 't is kappes (kabuiskool), het is onzin, en het eng. it is
,

1) Oud-Holland, 1888, bl. 88; Navorscher, 1880, bl. 30.
2) Aangehaald door Oudemans III , 462.
3) Kluge, Studentensprache, 101; Grimm V, 1581 en vgl. ook Eckart, 278 a en
Wander II, 1457: Me wêt nicht recht, of me met em in'n Kaule of in'n Röwen (rapen)
is, ob Scherz oder Ernst.
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all gammon and spinach, eig. gerookte ham en spinazie 1). J. Meier, Hallische
Studentensprache, 12 denkt aan het Hebreeuwsche kol, stem, geluid, dat in de
dieventaal ook list, bedrog beteekent. Vandaar in het hd. kohl reiszen, liegen;
kohl machen, voorliegen; kohlen, liegen; ankohlen, beliegen; seinen kohl mit
einem haben, den spot met iemand drijven; sich verkohlen lassen, zich laten beetnemen. Zie ook Stumme, Ueber die deutsche Gaunersprache, 14; Kluge, Rotwelsch,
431: Kohl machen, unntaige Worte machen.

1240. Koop geven,
d.w.z. in eigenlijken zin; iets voor minder prijs geven dan men eerst gevraagd
heeft; den koop laten doorgaan, den geboden prijs aannemen, en van daar bij
overdracht: toegeven, de minste zijn; fri. keap jean, den koop toeslaan, fig.
toegeven, den strijd opgeven. De uitdrukking is elliptisch en luidde oorspronkeT
lijk iets beter koop geven, zooals blijkt uit Sart. II, 5, 16: al buldert hy hooch, hy
sal noch beter koop geven ; Pers, 720 a: Hier nae gaven de Groningers beter koop;
Lichte Wigger, 15 r ; Pasquilm. 16 (beter koop bieden) ; Winschooten, 121: Beter
koop geven beteekend oneigendlijk geseggelijker sijn; beeter aan de hand gaan.
Vgl. eng. cheap, goedkoop, ellipt. voor good cheap ; verder Mnl. Wdb. IV, 1839—
1840 ; Van Moerk. 65; Kluchtspel III, 280; Huygens, V, 93:
En 't lykent oock wel rede,
Dat man en vrouw somtijds iens vallen over hoop,
En grommelen en poos, en geve dan weer koop.
Sewel, 409: Koop geeven, to yield, to give way ; Halma, 280: Koop geeven,
relticher de sa prétention, mettre de l'eau dans con vin ; Tuinman, I, 115; 136;
Willem Leevend I, 324; Harreb. I, 434.

1241. Iemand een koopje geven (of leveren),
d.w.z. iemand een slecht koopje geven of leveren, hem beetnemen, bedriegen;
vandaar ook dat koopje gebezigd wordt in den zin van iets onaangenaams . Zie
Halma, 281: Gij hebt daar een koopje aan. In den schertsenden zin. Gij zijt daar
wakker mede aangehaald, Vous n'étes pas mal á cheval, vous voilcl dans de beaux
draps blancs ; Harreb. I, 434: Iemand een koopje geven, men zegt dit spottender
wijze voor iemand beetnemen; Onze Volkstaal, I, 37: 't Is me een koopje, dat is
voor mij heel wat drukte; Nkr.. III, 25 Juli p. 2: Op die manier zouden ze ons
een leelijk koopje kunnen leveren; 0 . K. 178: Hij kon zich maar niet begrijpen
hoe zijn goede tante Betje op 't wonderlijk denkbeeld was gekomen hem zoo'n
koopje te leveren; M. z. A. 122: Een flauwe ui te tappen of iemand een koopje
te geven bracht hem in 't beste humeur; 0 . K. 34: Dat is zeker een flauwe aardigheid van den een of ander die me kent en me nu dat koopje leveren wil; 0. K.
178: 't Is me een koopje, bromde hij in zich zelf, ik kom bepaald in de versukkeling ; bl. 34 : Toen snap ik per saldo nog het koopje, dat ze me een been afschieten;
1) Grimm V, 1581 meent, dat kool deze beteekenis heeft gekregen door den
invloed van het lat. crambe repetita (Juvenalis 7, 154), opgewarmde kool (choux
réchauffés), opgewarmde hutspot (Van Effen, Spect. VII, 216), oude kost, onbeduidende dingen, onzin, gekheid, eene verklaring, die mij niet zeer waarschijnlijk voorkomt.
Indien men den oorsprong in het Latijn wil zoeken, zou ik eerder geneigd zijn te denken
aan carbonem pro thesauro invenire; doch waarschijnlijk komt me ook dit niet voor.

494

Nkr. VII, 11 Jan. p. 4: Het leven is 'n koopie, de zorgen maken 't zuur; Handelsblad 9 Nov. 1913 p. 5, k. 6: Voor velen zou het zich steeds lang rekkende
verblijf, waarop men niet had kunnen rekenen, dan ook een onaangenaam koopje
zijn geweest. Vgl. het verouderde Engelsch to sell any one a bargain, iemand er
in laten loopen, beetnemen (Shakesp.).

1242. Kop noch staart,
in de zegswijze „daar is kop noch staart aan te vinden", daar is geen verband
in, d.w.z. begin noch einde aan te vinden, daar is niet uit wijs te worden. Vgl.
Rein. II , 4220 : Hi laet sijn reden staen ten halven sonder hooft of sonder steert;
Servilius,109*: ten heeft hoot noch steert dat hy seyt ; Sart. I, 1, 49: ick weet noch

hooft noch staert van 't geen hy seyt; VII, 10 : ick weet daer hooft noch staert af;
zie verder Winschooten, 87; Tuinman I, 212; Halma, 223; Harreb. III, 265;

Nkr. II, 17 Mei p. 5; Prikk. IV, 17: Het opdringerige kereltje kon er kop noch
steert aan krijgen dat eene dame aldus zijne moden kon misprijzen. In de 18de
eeuw schijnt „hoofd" plaats te hebben gemaakt voor „kop"; vgl. C. Wildsch.
I, 58: 't Heeft kop noch staart. In Belg. Brab. kop noch steert aan iets kunnen
krijgen, er geen gat in zien; Land v. Waas: daar is hoofd noch steert aan, ik versta
niets van wat ge zegt ; Antw. Idiot. 1836 ; Teirl. II , 173 : geene kop an iet krijgen,
het niet begrijpen. Elders in Zuid-Nederland : deur noch dorpel aan of door iets
zien (Schuermans, 93). In Deventer : ik kan d'r gin start of stelle an vast maken
(Draaijer, 39 a). In het gri. entápailog ititiS.os (Zenob. I, 59); in het Latijn:
nec caput nec pedes (of pedem) habere (Otto , 74 ; Wyss, 66). De Duitschers zeggen:
die Rede hat weder Hand noch Fusz; nd. dat heft weder Kopp noch Sart (Eckart,
284); fr. cela n'a ni queue ni tête, dat is onzin; eng. a story without head or tail;
cannot make head or tail of it ; fri. der is gjin kop noch stirt oan te finen, geen begin
of einde ; afrik. nie kop of siert van iets kan uitmaak nie, er niets van begrijpen.

1243. Over den kop gaan (of zijn),
d.w.z. failliet gaan (zijn), of zooals men in de Zaanstreek zegt : over de bien zijn
of over oor zijn (Boekenoogen, 43 en 693); elders met de beenen in de hoogte of
in de lucht liggen (Harreb. I, 40); over de beenen zijn ; eene buiteling doen, maken
(fr. culbuter ou faire la cabriole, la culbute). Zie Het Volk, 14 Mei 1914, p. 5, k.
2: Als 't land over den kop gaat, heeft dat papier geen waarde meer; De Arbeid,
15 Oct. 1913, p. 4, k. 1 : . Zoo'n werkgeefster gaat nooit over den kop; Kalv. I,
15: Als Pooter tippelt, moeten er meer over den kop ; A. Jodenh. II, 39 : Hij
het 'n bankroet geslage, over de kop is ie. Vgl. zich niet kunnen staande
houden ; vallen (van eene zaak gezegd). In Limburg kent men gekoteld (eig.
gebuiteld), bij overdr. failliet ; fri. hy giet oer de kop ; hd. ein Rad schlagen.

1244. Op den kop tikken,
d.w.z. stil wegpakken ; bij geluk of toeval koopen, waarschijnlijk ontleend aan
de jacht (bijv. konijnen), waarbij men door een slag op den kop het dier doodt.
Vgl. Harrebomée I, 437 : Hij heeft het op den kop getikt, hij heeft het ontvreemd;
Handelsblad, 5 juli 1918 (A), p. 10, k. 3: Daar zijn moeder gewoon was huiszoeking in zijn kleeren te houden als hij in zijn bed lag om te zien of hij ook weer
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iets op den kop getikt had (gestolen had) ; Haagsche Post, 2 Februari 1918, p.
127, k. 3: Belegen tabak, waarvan ik een laatste partijtje tegen fabelachtigen
prijs op den kop tikte; Nkr. IX, 3 Juli 1915: Dat goedkoope pakkie dat-ie 's heel
voordeelig op een uitverkoop op z'n kop had getikt; Nw. School, II, 310: Wanneer hij geleerd heeft precies het verkeerde woord, de verwarde beeldspraak,
de fout in één woord op den kop te tikken (te pakken, aan te wijzen) ; De Vries,
80: Iemand op den kop tikken, iemand aantreffen; N. Taalgids XVI, 176.

1245. Zijn koren groen eten,
d.w.z. van de hand in den tand leven en voor den kwaden dag niets opleggen;
vooral gezegd van lichtmissen en verkwisters, die hunne inkomsten al van te
voren verteren; ook zijne erwtjes in 't groen eten (Harrebomée I, 186 a). De spreekwijze kan ontleend zijn aan de fabel van den krekel en de mier; doch ook aan het
feit, dat een landbouwer zijn gewas verkoopt, terwijl het nog te velde staat, om
aan geld te komen. Zij stellen zich dus aan 't gevaar bloot van later op 't droge
te zitten. Zij komt in de middeleeuwen voor in Vrouw. e. M. XI, 18; zie ook
Plantijn: Sijn koren gruen eten, versuram deinceps ab ineunte anno facere ;
Goedthals, 56: Syn coiren groene eten , zyn witte broot voren, menger
son bied en herbe ; apres blanc pain, pain bis, ou faim (fr. manger son blé en vert
(ou en herbe); couper ses blés en vert); Campen, 95: hy heft syn witte broot al voer
gegheten (dit ook bij Servilius, 9*; 151*); Idinau, 73:
De sulcke hun kooren groen op-eten,
Die 't gheldeken verteeren, eer 't is ghewonnen.
De Brune, 287: 491; Hy eet zyn koren groentjes op ; Tuinman I, 105, 174; Halma,
283; Sewel, 410; Harreb. I, 439. Vgl. nog Schuerm. Bijv. 198: zijnen mik v6oreten ; Antw. Idiot. 1456: zijn wittenbrood veur eten, zijne gelukkige dagen eerst
hebben; Ndl. Wdb. V, 820 en Kalff, Lied in de MiddeleeutoGn , 460. De zegswijze
is nu in Noord-Nederland bijna verouderd, doch komt in Zuid-Nederland nog
voor; vgl. Waasch Idiot. 266: zijn hoorn groen opeten, een erfdeel door schulden
kwijt geraken, voordat men er in bezit van is.

1246. Dat is koren op zijn molen,
d.w.z. dat komt hem te pas, dat dient hem, dat bevalt hem, evenals den molenaar het koren dat hij krijgt te malen. Eerst bij Sewel, 496 trof ik deze zegswijze
aan: Dat is koorn op zyn molen, that is profit for him ; Harreb. I, 439.
Ook kende men: dat is water op zijn molen (zie Winschooten, 157; Halma, 357
en vgl. hd. das ist Wasser auf seine Milde, waarbij men te denken heeft aan den
molen, die door stroomend water in beweging wordt gebracht. l) In Limburg
zegt men ook nog in denzelfden zin dat is boter op zijn wagen (Welters, 110);
in Groningen: da's wind op zien meulen (Molema, 474 a). Voor Zuid-Nederland
zie Schuermans, 279 a en 419 a : dat is olie in mijne lamp ; Waasch Idiot. 364:
1) Vgl. met deze spreekwijze Huygens, Oogentroost, 753: Want of 't quam af te
Boeten dat afgesprongen is, sijn' keucken most het boeten, sijn' Molen-beeck liep droogh
(het zou met zijne verdiensten uit zijn) .
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dat is kooren op mijnen meulen ; Teiri. II, 172: dat is koren op mijne meuten, dat
is profijt voor mij ; dat is voor mijne meening eene goedkeuring ; Antw . Idiot
1897. In het eng. that brings grist to his milt, dat is voordeelig voor hem; in het
fr. faire venir de l'eau au moulin. Hiernaast ook geen koren van den molen sturen,
geen werk van den winkel sturen; vgl. Halma, 357 : Men moet het koren van zijnen
molen niet afwijzen ; Harreb. I, 439 : Koren dragen op iemands molen, hem helpen;
o.a. Het Volk, 15 April 1913, p. 6 : Men moet hier geen koren dragen op den molen
van den tegenstander; Nkr.. VII, 17 Mei p. 6: 't Is een stommiteit, zoo iets te

zeggen. Je diaagt maar koren op den linkschen molen.

1247. Er is geen koren zonder kaf,
d.w.z. niets is zonder gebreken, geen goud zonder schuim ; hd. kein Korn ohne
Spreu (oder Streu) ; ook in Zuid-Nederland : er is geen koren zonder kaf (o .a .
Teiri. II, 172 ; Waasch Idiot. 364) of onder alle koren is kaf, onder elke familie,
vereeniging, enz. is iemand die niet deugt (Antw Idiot. 1837). Een sedert de
middeleeuwen voorkomend spreekwoord ; zie Goedthals, 29 : Ten es gheen coorne
sonder caf, chacun grain a sa paille ; Cats I, 520 ; De Brune , 402 en Idinau. 167:
Daer en is gheen koren sonder kaf.
So en leefter niemandt sonder ghebreken.
Vgl. hiermede het kaf van het koren scheiden, het kwade van het goede scheiden;
zie no. 1053 en Vondel, Maeghden, vs. 1677:
Nu dorscht Gods straffe hand den droeven ingezeten.
De vlegel breeckt niet eer voor dat die is versleeten.
Gods oordeel scheid aldus het koren van het kaf,
Al dreunt er 't gansche Sticht, gelijck een dorschvloer af 1 ).

1248. Een korf krijgen,
d.w.z. afgewezen worden bij een huwelijksaanzoek of op een examen, in welk
laatste geval men ook spreekt van druipen, bakken, zakken, sponsen of stralen;

een ketel halen (huzarenterm te Tilburg in gebruik 2 ) ; in Zuid-Afrika : hy het
die pot mis gesit (Boshoff, 339) ; in Zuid-Nederland buizen ; een buis krijgen (ook
in Maastricht 3 ); fr. attraper une buse (Schuerm. 84 ; Antw Idiot. 310 ; Joos,
95; Ndl. Wdb . III, 1770, waar buis wordt opgevat in den zin van slag); hd.
einen Korb bekommen ; sick einen Korb holen ; durch den Korb fallen, Abschlag
seiner Bitte erhalten, kurz durchfallen ; syn. plumpsen ; eng. to fall through.

In Zuid-Nederland komt de uitdr. voor in den zin van zonder absolutie uit den
biechtstoel weggezonden worden (De Boe, 1223). Men meent, dat deze uitdrukking eigenlijk beteekent een korf met zwakken bodem krijgen. Zulk een' korf
liet in de 16de eeuw een meisje 's nachts uit het venster zakken om een lastigen
vrijer, dien zij niet mocht lijden, daarin op te trekken. Als zij dat deed, viel hij
er weldra doorheen en kreeg hij zoo den bons (Schrader, 318) ; vgl. het rund.
1) Vgl. Matth. III, 12; Luc. III, 17.
2) Van Ginneken II, 463.
3) N. Taalgids XIV, 196.
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dorch den Korf vallen, dat einen Korb bekommen, een korf krijgen, beteekent (zie vooral Schiller u. Lbben II, 544); fri. troch de koer sakke 1). Volgens
Grimm V, 1800; Borchardt, no. 689 en Wander II, 1538 werd in de 17de en
de 18de eeuw de vrijer niet meer opgehaald, maar zond het meisje een vrijer,
die haar niet beviel, een bodemloozen korf, en in den Eifel moet thans nog
iemand, die zijn meisje ontrouw wordt, • door een bodemloozen korf kruipen ;
Ter Gouw, Volksvermaken, 539. Zie Molema, 220 b: 'n kiirf kriegen, kiirft worden,
druipen voor een examen; kdrven, 'n Uri' geven, afwijzen bij een examen ; fri.
de koer op krije , zijn ontslag krijgen, worden afgedankt ; nd. de kiepe krégen (Eckart,
258); Harreb. I, 440 : hij is door den korf gevallen ; hij krijgt den korf; zie verder
Zeitschr. f. D . Wortforschung 3, 97 en vgl. Door de mand vallen 2).

1249. Iets met een korreltje (of een greintje) zout opvatten,
d.w.z. iets niet al te letterlijk, iets met een weinig gezond verstand en oordeel
opvatten; eene navolging van het lat. addito saus grano, dat voorkomt bij Plinius, Nat. Hist. 23, 8, 149 in een recept voor een tegengift in den zin van „onder
toevoeging van een korreltje zout", doch door ons opgevat in den zin van met
een weinig verstand, in welke beteekenis het lat. sal ook gebezigd wordt; vgl.
attisch zout. Zie Tuinman I, 11: Men moet dat met een graantje zouts opnemen,
dat is, met wijsheid, en een oordeel des onderscheids Zout is een zinnebeeld
daar van; Harreb. I, 258 : Men moet dat met een greintje zout opnemen ; Het Volk,
2 Febr. 1914, p. 5, k. 2 : Dan zou kunnen blijken, dat een rapport van die officieele
zijde over toestanden en voorvallen niet zonder een korreltje zout zou kunnen
worden aanvaard en kwalijk als basis zou kunnen worden gebruikt voor een
ministerieele beslissing ; Gemeenteblad van Amsterdam, afd. 2, 1914, p. 141:
Het is zelfs de vraag of die mededeelingen omtrent de toeneming van dat zoutgehalte (in de waterleiding) niet met een korreltje zout moeten worden gebruikt ;
Handelsblad, 18 Oct. 1918 (0), p. 3, k. 4: Verhalen die met een korreltje zout
moeten worden genoten ; hd . ettvas cum grano saus verstehen .

1) Zie o.a. Minnenloep I, 2515 vigg., Van Moerk. 614; Blumschein, Streifztige
clurch unsere Muttersprache, 217 219; Borgeld, Aristoteles en Phyllis, bl. 1 (noot);
Kalf, Lied in de Middeleeuwen, bl. 242-243; Volkskunde XV, 201; XXIII, 115-117
-

(over Virgilius in de mand); De Cock', 135. Dit gebruik is hoogst waarschijnlijk afkomstig van een vroegere straf.
2) Volgens Molema, 581d hadden de jonkmans in de Marne vroeger op boerenboeldagen de baldadigheid door eene oude, bodemlooze zeef of mand eene strooien pop
te laten zakken, ter bespotting van de meisjes die geen vrijer hadden; deur de zeef glieden
wordt in het Groningsch gezegd van meisjes die op een boeldag geen vrijer krijgen (Molema, 482 b). Eene voorstelling van zulk een door een mand vallenden vrijer vindt men
op de bekende schilderij van Breughel te Haarlem (no. 55) en in den Nieuwen leught
Spieghel, vercirt met veel schoone nieuwe Figuren ende Liedekens le voren niet in druck
geweest. Ter Eeren van de Jonge Dochters van Nederlant, bl. 129, alwaar een meisje een

bodemloozen korf in de hand houdt, waar een jongman voorover doorheen valt. Zie
ook eene dergelijke voorstelling in Amsterdam in de 17de eeuw, bl. 128 en vgl. verder
Volkskunde XIII, bl. 69 (noot); 153--156 en 161; XVII, 112; Driem. Bl. VI, bl. 31:
door de ben moeten, van een meisje welks vrijer met een ander gaat trouwen.
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1250. Kort en bondig,
vroeger ook kort maar bondig, d.i. kort en krachtig (Cluysw. 177 : Kort en
besnoeyt), doch de beteekenis van bondig is thans zoo overschaduwd door die
van kort, dat wij nu in deze uitdrukking een tautologie zien in den zin van beknopt, kort, hoewel meestal met het bijdenkbeeld flink, krachtig. Vgl. Nyrop,
188 ; no. 882 ; kort en goed (= kort ; Spieghel, 278); het vroegere waken en braken,
waarin de oorspr. bet. van het laatste woord, nl. die van nachtbraken, gewijzigd
weid onder invloed van het eerste ; het mnl. cost ende pine, cost ende arbeit, waarin
de bet. cost op den achtergrond treedt ; lesen ende spellen (= lesen) ; singen ende
lesen Of zingen af zeggen) ; tale ende antwoort (= antwoord) ; het 17de-eeuwsche
gnap en gnut, en ons nuttig en noodig, ninl. nut ende noot, waarbij het laatste
woord de bet. van het eerste heeft aangenomen. In de 17de eeuw komt de uitdr.
o.a. voor in de Gew.. Meeuw. I, 33; III, 67; Bank. II (tot de Lezers) . Zie verder
het Ndl. Wdb. III, 351; Mnl. Wdb. IV, 2508 en vgl. hd. kurz und bndig ; eng.
short and pithy.

1251. Iemand kort houden,
d.w.z. iemand in zijne vrijheid van bewegingen belemmeren, hem krap, nauw,
scherp, straf houden; eene uitdrukking ontleend aan het inhouden der teugels
van een paard (vgl. Zuidafr. iemand met springteuels ry (Boshoff, 335) ; op Goeree
en Overflakkee : kort in de strengen staan 1 ) of het aan een korte lijn loopen van
een jachthond die kort aangebonden is 2 ). In de middeleeuwen was reeds zeer
gewoon enen cort houden (Grimm V, 2828 en Mnl. Wdb. III, 1944), waarnaast
ook cort sijn ; bij Kiliaen: Kort ende nauw iemanden houden, cohibere,
refrenare, arcte contenteque habere; vgl. ook Hooft, Ged. I, 130 en Schijnh.
bl. 112 (Pantheon); Halma, 283; Sewel, 413. In Zuid-Nederland kent men
iemand kort houden, hem in toom houden, streng bewaken (Antw. Idiot. 1839);
iemand kort bij band houden (Joos, 110) ; zich kort houden, d.i. uit behoedzaam-

heid zich onthouden van uit te gaan, of van met de handen ergens aan te raken,
of van iets te zeggen of te antwoorden (De Bo, 560 ; Schuermans, 281; Rutten,
121; Hoeufft, 325); in Twente : eenen an 't tiiwken hoalden ; vgl. fr. tenir qqn
de cours ; hd. einen kurz halten ; eng. to keep one short .

1251a. Kort aangebonden zijn; zie no. 10.
1252. Iemand (of iets) te kort doen,
d.w.z. op iemands rechten inbreuk maken, ze verkorten ; mnd. to kort dijn;
hd. einem zu kurz tun, eig. iemand te kort, te weinig geven (bijv. bij eene verdeeling), in welken zin het wkw. doen in de middeleeuwen vrij gewoon is (Mnl.
Wdb. II, 247) en thans dial. nog voorkomt (Ndl. Wdb. III, 2722; Bergsma,
1) N. Taalgids XII, 145.
2) Vgl. Chomel I, 322 : Als men by een Bosch of struikgewas nadert, alwaar men
vermoedt, dat zig de Wolven onthouden, moet men den Spoorhond kort houden; bl. 323:
Ook moet de Jager zijne Brakken kort houden, zoodra hy een Hert, dat hem behaagt, heeft
opgedaan. Zié no. 10.
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91; Molema, 86; Gallée, 9). In het middelnederlandsch reeds bekend: enen
te cort doen; zie het Mnl. Wdb. III, 1945 en verder Van Lummel, 133; Vondel,
Gijsbr. v. Aemst. vs. 413; Brederoo, St. Ridder, vs. 1211; enz. Zich zelven
te kort doen, zich het noodige onthouden, ook zich dooden; vgl. Halma, 284
die het vertaalt door se tuer ; De Bo, 560; Rutten, 121; Antw. Idiot. 699 (zijn
eigen te kort doen) ; Molema, 417 b; Villiers, 67. In geheel Zuid-Nederland heeft
te kort doen de beide beteekenissen; fri. yen sels te koart dtvaen.

1253. Te kort komen,
d.w.z. niet ver genoeg komen, vooral in het vervullen van zijn plicht; niet voldoende hebben van iets; in Zuid-Nederland tegen iemand te kort komen, voor
iemand moeten onderdoen (De Bo, 560; Rutten, 121; Teirl. II, 190; Antw .
ldiot. 699); in Antw. te kort komen, mislukken met iets; Afrik. te kort kom. De
uitdr. is ontleend aan het werpen of schieten; vgl. Hooft, Episodes, bl. 176:
Voorts schryft hy ter yl een deel briefkens, meldende tvoorhebben der wethouderen, en dat men zich nu reppen oft te kort koomen (er slecht bij varen) moest;
Halma, 284; Sewel, 413; het hd. zu kurz fallen, kommen; eng. to fall short ;
mnl. te cort vallen. In den zin van er slecht bij varen, ergens bij verliezen (hd. zu
kurz kommen ; eng. to come short of s. th.) kende men het in het mnl. nog niet,
wèl te cort gaen ; zie het Mnl. Wdb. III, 1944, en vgl. no. 1254.

1254. Te kort schieten,
d.w.z. niet toereikend zijn, tegen een ander niet opgewassen zijn; eene zegswijze
ontleend aan het schieten, zoodat zij eig. wil zeggen: niet ver genoeg schieten;
vgl. het Zuidndl. te kort bollen (eig. met een bal rollen), voor iemand in iets
moeten onderdoen; Schuerm. 68 a; 281 a; Waasch Idiot. 366 a; Teirl. 195; II,
i90; De Bo, 560; Joos, 91: 201: Haast komt nooit toe, haast bolt altijd te kort;
zie Halma, 284; Sewel, 413. Vgl. verder Trou m. Bl. 64, vs. 148: Ghij en haelter
niet, ghij hebt te cort geschooten ; Vondel, Maria Stuart, 233: te kort schieten
in iets; Pers. 468 a: te kort vallen ; hd. zu kurz schieszen mit ettvas; zie no. 1253.

1255. Kort van stof zijn,
(1.w.z. weinig woorden gebruiken, opvliegend, driftig zijn; kort aangebonden
zijn, of zooals de Zuidnederlanders zeggen kort keeren, kort ingespannen of kort
gerokt zijn (De Bo, 560; Schuermans, 281; Joo, 87). Vgl. Halma, 615: Kort
v an stof zijn, oploopend of haastig zijn, être coléré prompt, emporté, waarvoor
men o.a. in Twente zegt: doadelik op 'n einde tvézen; fri. hy is daedelyk op in em.
Zie no. 10 en Waasch Idiot. 366: kort van stof of van draad zijn, licht gramstorig;
Teirl. 190: kurt van stof zijn, opschietend, opbruisend zijn; ook hij es zoo
kort as kaf, naast kortaf zijn. bitsig, spijtig zijn (Antu.. Idiot. 1839).

1256. Zijn kost is gekocht,
d .w .z. hij heeft zich of hij is ergens ingekocht, bijv. in een liefdadigheidsgesticht;
hij kan onbezorgd zijn; hij behoeft niet bang te zijn voor zijn levensonderhoud,
:zijn bestaan; syii. van zijn brood is gebakken (Antic Idiot. 1555); hij heeft den

500
(on)bezorgden kost 1 ) of is bij St. Joris 2 ) in den kost of te gast, zooals in de 17de
eeuw gezegd werd, veelal van verzorgden in liefdadige gestichten, hofjes, enz.
(Ndl. Wdb. VII, 442; X, 1157; Winschooten, 243); syn. van eten uit den korf
zonder zorg (in Peet, 10) .. De uitdrukking dateert uit de 17de eeuw en komt voor
bij Winschooten, 243 ; Kluchtspel II , 20 ; bij V. Eck, 98 in den zin van „wij
behoeven niet meer voor den kost te zorgen, want we zullen omkomen": Wij
keecken malkanderen met bedroefde oogen aen, denckende dat ons de kost al
gekocht was 3 ); C. Wildsch. VI, 240 : Nu je zo met de pen kunt omgaan en ieder
aan 't schreien helpen, nu is je kost gekocht; V, 269: En gij deed als een deftig
man, en als een Burgemeester voegt, dat gij haar kost kocht; Harreb. I, 442;
Mgdh. 51: Als ze 't hier boeren kon, was haar kost gekocht voor 't heele leven;
Mr. VI, 24 Febr. p. 2: Ziezoo Aristides, sprak Theo de jolige, ons kostje is
weer voor een paar maanden gekocht ; Ntv. School III, 335. Vgl. ook Antw. Idiot.
1840 : zijn kosten koopen, een kosthuis hebben, ergens in den kost zijn.

1257. Uit de kou zijn,
d.w.z. uit de moeilijkheden zijn, binnen zijn. De oorspr. beteekenis van kou
kan zijn bui, hagel, sneeuw en vandaar gevaar, moeilijkheid, onaangename
omstandigheid ; vgl. zoo komt de kou uit de lucht, op die wijze gaat het gevaar
voorbij , gebezigd in 't kaartspel, wanneer de groote troeven er uit zijn (Harreb.
I, 444); h.i.. de kjeld moat fen 'e loft, wat ons hindert moet worden verwijderd.
Hiernaast er is geen kou aan de lucht, d.w.z. er is geen vuiltje aan de lucht, er
is geen onraad, er is niets dat hindert, o.a. in Ppl. 42 : Is d'r wat? o nee m'neer,
geen kou an de lucht ; bl. 207 : D'r is toch geen kou an de lucht.... hoop ik ;
de Maandag-Courant, 16 Maart 1914, p. 2, k. 2: Sayes speelt minder eerlijk en
het gevolg is dat hij een paar maal in de modder wordt geplant, wat een ontzettend hoongebrul bij de Belgen doet opgaan. Er was echter geen kou aan de lucht.
— De uitdr. uit de kou zijn komt voor in Nkr. VIII, 14 Febr. p. 7: Maar de patroons zullen den vent wel in de smiezen krijgen, als hij maar blijft aandringen
om niets toe te geven, terwijl hij zelf uit de kou is. In Zuid-Nederland : uit de kou
zijn, zijn fortuin gemaakt hebben, zijn schaapjes op 't droge hebben (Antw .
Idiot. 703). Het tegenovergestelde in de kou wordt vooral gebezigd in de vraag
wat doet hij in de kou, waarom waagt hij zich in die moeilijkheden ; vgl. in de
17de eeuw : Uyl, wat doeje by de spreuwen! bloet, wat doeje in de kouw ? 4 );
Nest. 61: Wat doet de stumper in de kou ? Hier zit hij of hij zijn laatste oortje
versnoept heeft ; Schoolm. 250 : Wat doet zoo iemand in de koet ? 5 ) ; Nw. School,
III, 313: En we jagen alleen stakkers naar huis die zich in de kou wagen; III,

1) Vgl. Brederoo, Sp. Brab. vs. 55: Dienen dat waer een dingh so had ik de
bezorgde kost.
2) Vgl. C. Wildsch. VI, 37: Die zei dat ik mijn kost moest koopen op Sint Joris
Hof, of in het Proveniershuis te Haarlem. St. Joris (de H. Géorgius) wordt in de middeleeuwen en later vermeld als patroon van gestichten en liefdadigheid.
3) Uit een scheepsjournaal van 1653.
4)
Tijdschrift XL, 82.
5) De woorden uit de kou in V. Moerk. 157 (Ja wel. help lachen met de vryer,
ay lieven uyt de kou ) zijn me niet duidelijk.
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276 : ik moet eerst even uitleggen, hoe deze stakker in de kou is gekomen; VIII,
7 Febr. p. 1: Het doet zeer: maar wat moeten we nou toch met deze stumperds
in de kou; Het Volk, 16 Oct. 1915, p. 5, k. 4: Dokter Kuyper heeft ze met klem
ontraden om zich in de kou te wagen; De Telegraaf, 8 Jan. 1915 (avondbl.)
p. 3,k. 2 (iem. in de kou laten staan) .
1258. Koude drukte,
d .w .z . onnoodige , onbeteekenende , flauwe (lat . frigidus) drukte ; ook koude
kippendrukte (in Het Volk, 19 Aug. 1915, p. 1, k. 3); syn. van koude kak (no.
1055; Boekenoogen, 1322) en koude complimenten (in Kmz. 255); fri. keilde
drokte; vgl. het 17de-eeuwsche een koude tijd, d.i. een slechte tijd (Lichte Wigger,
16 r), en koude grimassen, malle, flauwe, onnoodige fratsen, lat. frigidi joci
(Ndl. Wdb. V, 774); het door Halma geciteerde een koude praat, een slegte of
onnozele praat, un sot discours, un discours oû ii n'y a point de sel; dat is een
kaal zeggen, voilà qui est hien fade, ou bien plat; en het door Sewel vermelde
wat is dat koud, laf, flauw, how cold, how insipid is that!, waarmede te vergelijken is het fr. une plaisanterie froide, qui n'est pas plaisante, dus flauw (Hatzfeld, 1124). In het hd. kent men volgens Grimm, V, 81: kalte bossen, d.i. frigidi
joci, grove grappen; kalt ding, unntzes zeug; kalte und unniitze fragen; kalt
ding reden, dicere languidius, jejune, frigide; eine faule, kalte, lame entschuldigung (d .1. een kale uitvlucht; zie Van Dale); daarnaast vindt men kahle bossen
en ein kiihler spasz, ein schaler, kahler, eig. gehaltloser, deun aller gehalt er~wit irgendwie (V, 2562); fri. in kcild plezierke, geen vermaak, een koude pret.
In sommige streken spreekt men van familie van den kouden kant, aangetrouwde familie, eig. familie die ons koud laat ; van een kouden oom of een kouden
zwager voor een aangetrouwden oom of zwager; van een kouden vader voor een stiefvader; zie Boekenoogen, 502-503; W. Dijkstra. Uit Frieslands Volksleven,
II, 266; Fri. Wdb. II, 35 a; Schuermans, 283 b; Leuv. Bijdr. . X, 95-96
en no. 502.

1259 . Dat raakt mijn koude kleeren (niet),
d.w.z. daar trek ik mij in het geheel niets van aan; dat laat mij koud; dia!.
ook dat komt niet aan mijn japonnaise ; fri. dat komt my net oan 'e kalde klean ;
lid. das kommt mir nicht an die kalten Kleider ; nd. dat kummt mi nich an min
holle Kl& (Eckart, 269). Eig. dat raakt mijn buitenste kleeren (niet), dus in
't geheel niet mijn hart; vgl. iets langs zijne koude kleeren laten (af)glijden, zich
een onaangename bejegening niet aantrekken (o.a. ford. 126 1), iets over zijn
kant laten gaan. In de 16de eeuw bij Sartorius I, 4, 93: die praet komt hem aen
sijn koude klederen niet, nostrates ajunt sermonem ne superas quidem aut frigidas
vestes penetrare (ook I, 9, 7). De uitdr. komt sedert de 17de eeuw dikwijls voor,
o.a. bij Coster, 21 vs. 159: 487 vs. 416; 511 vs. 473; Bank. II, 2; 245; 334;
H. Dullaert, Ged. 62:
Geveinsde Farizeen, verdraaide schriftverstanden,
Wier wetspreuk, weits gezoomt rondom de tabbaardranden
Bewyst dat u de Wet, zo zielnut, zo volmaakt,
Niet eens aan 't harte, ô smaad! t■ sehanden!
Maar pas aan 't uiterste der koude kleedren raakt.
•

1) A. Jodenh. II, 13 : 't Gaat me zoo langs me kouwe kleere.
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Huygens V, 167:
AEN LICHTE GRIET .
'Ten raeckt Jans koude kleeren niet,
Wat hij aen syn licht wijfje siet:
My dunckt hij heeft dat wel.
'Traeckt, niet syn' koude kleeren, Griet,
Maer 'traeckt uw warme\ Vell.
Zie verder Brederoo 1, 28, 407; Antonides II, 282; Focquenbr. Eneas 84,
37; C. Wildsch. VI, 65; 117; Langendijk, Wederz. Huw. Bedr. vs. 1421; Tuinman, I, 178; Halma, 267; Sewel, 393; Harreb. I, 411; 0. K. 166; Potgieter
I, 2: Jan is voor lof en voor laster zoo onverschillig geworden, dat zij hem niet
eens meer aan zijne koude kleêren raken — laat staan aan zijne onderziel 1 );
Schoolm. 124; Nkr.. II, 27 Mei p. 2; III, 1 Mei p. 6; V, 10 Juni p. 4; VI, 28 Dec.
p. 2; VII , 26 Juli p. 5; ford. 357 : Ze zag wel dat Neel zich heel moeilijk bewoog,
maar dat raakte haar de koude kleeren.

1260. Van een koude (kale of slechte) kermis (reis of markt)
thuiskomen,
d.w.z. ergens slecht wegkomen, 'n iets niet slagen, met de kous op den kop
thuiskomen , op de koffie komen , van den bok droomén (Ndl. Wdb. III , 260;
Bergsma, 61); op de appelmark kommen (Bergsma, 61); er met blekken buizen
afkomen, zooals men in Zuid-Nederland wel zegt (Ndl. Wdb. III, 1770). Voor
de beteekenis van koud en kaal in den zin van onbeteekenend, slecht zie no. 1258
en vgl. voor bewijsplaatsen : Boekenoogen, 415 ; Opprel, 64 en W. Leevend IV,
240; Nkr . II , 4 Oct. p. 3; 20 Dec. p. 2; VI, 7 Dec. p. 5; Het Volk, 12 Juni 1913,

p. 1, kol. 2: De debaters die tegen Duys optreden, komen in den regel van een
koude kermis thuis; 11 Sept. 1913 p. 3,k. 1; 24 Dec.1913 p.1, k. 3: Handelsblad,
16 Mei 1914, (ochtendbl.) p. 1, k. 3; 26 Aug. 1914 (avondbl.) p. 2, k. 6; Het
Zevende Gebod, 115: U komt nog is van 'n slechte reis thuis ; Dievenp. 65 : Inwendig verkneukelde ik me al over de kouwe kermis, waarvan de toffe jongens
thuis zouden komen. Syn. is van een verloren reis komen (Sewel, 670); van ne
bedroofde reine in hoes kommen (Twente); slecht van iets thuis komen (Schuerm.
212); Waasch Idiot. 316 a; Antw. Idiot. 607); van een kale merkt komen, een
slechten, beschamenden uitslag van iets bekomen, straf van iets te wachten
hebben (Schuermans, 363 ; Joos, 73 ; Rutten, 143); van eene kale reis afkomen
(Rutten, 186); van een kalen stroom afkomen (Rutten , 224); van iet tehuis komen
(Tuerlinckx, 279; Rutten, 119; Waasch Idiot. 649 b ; Antw . Idiot. 583); van
een kaal reis komen, ter kaai van afkomen (Tuerlinckx , 297); ieverans van thuis
komen, iets kwaads ondervinden (Tuerlinckx, 337) ; fri. fen in kilde merk thtts
komme. 2 )

1261 . Van den kouden grond,
in eene zegswijze als : een dichter, een philosoof van den kouden grond d.i. van
weinig beteekenis. Het beeld is ontleend aan den tuinbouw, waar men onder
1) Vgl. Vondel, Een Otter in ' t Bolwerek, vs. 63 : Dit speulen raeckt mijn
ongdersiel (onderlijfje, dus: de warme kleeren, hier voor: het diepste der ziel).
2) In het Mnl. komt coudeniarc ( t) e voor in den zin van een markt, die in den winter
gehouden wordt (Mn 1 . Wdb . III , 1996).
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den kouden grond verstaat den onbeschutten moes- of tuingrond in tegenstelling
van kunstmatig verwarmd terrein, een trekkas, een broeikas. In de laatste
worden bloemen en vruchten met zorg gekweekt ; in de open lucht, op den kouden
grond wordt er minder zorg aan besteed. Vandaar wordt in oneigenlijke toepassing van den kouden grond gezegd van personen, die niet goed onderlegd of voorbereid zijn, aan hunne ontwikkeling niet alle zorg hebben besteed ; onbeduidend
in hun soort zijn; poover 1). Vgl. Harreb. II, LXXXIII : Het is een Latinist
van den kouden grond ; Lvl. 89 : De zanger van den kouwen grond ; Falkl . IV ,
110: Zulk een kwibus, zulk een- komiek van den kouden grond te begeleiden
was moordenaarswerk; Het Volk, 17 April 1914, p. 2, k. 3 : De eerste de beste
ouderling te beslissen over een inzicht op grond van jarenlange akademische
studie. Dit is inderdaad wel een „kultuur van den kouden grond" ; Nkr . IX,
26 Juni p. 6 : Mijnheer Chagrijn was anti-revolutionair. Booze tongen vertelden,
dat-ie 'n anti van den kouden grond was, omdat ie niet in de kerk kwam. -Dat ook de eerste beteekenis „niet gekweekt", „van nature" nog gevoeld wordt,
blijkt uit hetgeen W. Kloos van Mr. C. Vosmaer zegt : „Als ik met éen woord
moest zeggen, wat Vosmaer voor een dichter is, dan zou ik zeggen, dat hij een
kunstdichter is. Niet in den ziti, zooals men kunstlicht en kunstboter, en kunstbeenen heeft. Want een kunstdichter is toch après tout een dichter, die echt is;
alleen maar is 't geen dichter van den kouden grond. 't Is een ongemeene plant,
gekweekt in de kassen, van een gladde reinheid en sierlijke deftigheid, maar
die dan ook de frisse groening en zelfsgewilde uitgroeiing mist van de vrijtierende planten in de buitenlucht." 2) In het Westvlaamsch spreekt men van:
een filosoof uit een helletje erwten (De Bo, 419 b); in Friesland: in spul fen keilde
foetten.

1262 . Met de kous op het hoofd (ofop den kop) thuiskomen,
d.w.z. van eene vergeefsche reis thuiskomen, niet geslaagd zijn: thans veelal
gezegd van een examen of een huwelijksaanzoek. De uitdr. is in de 17de eeuw
zeer gewoon; vgl. o.a. Winschooten, 123: Met de kous op het hoofd 't huis koomen ,
is een bekend spreekwoord onder de Seeluiden: het welk bij haar oneigendlijk
beteekend een verloore reis: als wanneer iemand soo naakt en berooid uitgeschud
is, dat hij geen Muts of Hoed op sijn hoofd heeft: maar in plaats van dien, een
kous setten moet. Dezelfde verklaring geeft ook Tuinman I, 152. Zie ook Halma,
285: Met de kous op het hoofd te huis koomen, s'en revenir la queue
entre les jambes, ou sans avoir réussi dans son entreprise ; Potgieter, Proza , bl.
427: Hij heeft drie preken op beroep gedaan, en hij is driemaal met de kous op
den kop weérom gekomen; Schuermans, 284; Anttv Idiot. 704 ; Jongeneel, 95;
V. Schothorst, 157; Villiers, 68; Nkr.. VI , 7 Sept. p. 4; VII, 13 Dec. p. 2; De
Arbeid, 14 Jan.1914, p. 1,k. 4; Het Volk, 3 Maart 1914, p. 6, k. 1 ; De Telegraaf,
20 Dec. 1913 (ochtendbl.), p. 1, k. 5, enz. 3)

1)
2)

Ndl. Wdb. V, 959.
Veertien jaar Literatuur geschiedenis (anno 1896) II, 64.

3) Andere plaatsen, waar de uitdr. voorkomt zijn Smetius, 42; Huygens VI, 280:

met de Cous op 't hoofd naer hugs le keeren; Coster, 526, vs. 957: met de kous op 't hoofd
thuis komen; W. D. Hooft, Ver!. Soon, 24 r; Six v. Chandelier, Poésy, 416: met de
kousse op 't hoofd ; Langendijk, Quincampoix, 69 (Panthéon); Boerekrakeel , 53; C. Wibisch.
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Let men op synonieme zegswijzen als den bout op het hoofd krijgen, d.i. zijn
geding verliezen, de kosten moeten dragen, de schuld van iets krijgen 1 ); de
byl of de bout op den kop krygen, to lose cause, to be obliged to submit (Sewel,
137); hij krijgt den bal op den kop t'huis (Harreb. I, 29 a); hij zal den bal vatten
(Joos, 73), en vergelijkt men uitdrukkingen als den bot schudden, den bons krijgen,
een blauwtje loopen, het deksel op zijn neus krijgen, wellicht ook het Antw. de
kalk in de(n) neus of in de keel krijgen, gezegd van iemand, die wegens gebrek
aan geld den bouw van een huis moet staken (Antw. Idiot. 613), het mnl. iet
becraken , 17de-eeuwsch op iemands kap druipen , dan is het mogelijk, dat we
aan kom de beteekenis moeten toekennen van ijzeren ring in een strop, om het
doorslijten van het touw te voorkomen , een rond ijzer aan de schiethoorn ; hd.
Kausch (Winschooten, 123 ; Kluge, Seemansspr. . 435 2 ). Haalt men zulk een
takel omhoog en schiet die los, dan kan men de kous op het hoofd krijgen en
slaagt men derhalve niet in zijne poging, bereikt men zijn doel niet. Dezelfde
b eteekenisontwikkeling nemen we hier waar als bij den bout of de bijl op het hoofd
krijgen, daar in het stadsfri. de kous op den kop krijgen ook de beteekenis heeft
van de schuld krijgen van iets, iets moeten ontgelden ; vgl. ook de vroeger algemeen
bekende zegswijze hij heeft tegen de maan gepist (zoodat hem dus de urine in het

gezicht valt), hij is er ongelukkig afgekomen (Harreb. II , 47 a) ; fr. il a craché
en l'air.
Toen op het laatst der 17de eeuw de uitdr. niet meer begrepen werd, zeide
men ook „met de broek op 't hoofd thuis komen" (Harreb. I, 93 ; Ndl. Wdb.

III, 1468), dat in het Groningsch nog luidt : mit boksem om kop thoes komen
(Molema. 505 b 3 ).

1263 . Met kousen en schoenen in den hemel komen,
gewoonlijk met de ontkenning, in den zin van niet op zijn gemak, maar na veel

moeite en inspanning een heerlijk doel bereiken. In het Middelnederlandsch
II, 140 ; Brieven v. B. Wolff, 185 : hy is met de kous op den kop afgezet (weggestuurd);
Sewel 415 ; V. Janus , 328 ; Allerz. 107 ; enz. In het Engelsch der 16de eeuw werd to wear
one's hose upon one's head, gebezigd voor iets averechts (Prick, bl. *61).
1) Ndl. Wdb. III, 755; Winschooten, 36 : de bout op 't hoofd krijgen, dat is, de
klop krijgen ; Westerbaen, Ged. II, 453 ; Halma , 89 ; Sewel, 137 ; Let). B. 91 : Die 't
breekt, krijgt de bout op zijn kop.
2 ) Een andere beteekenis heeft de door Tuinman I, 152 vermelde zegswijze een
kous varen, waarmede „een zeereize met verlies" wordt bedoeld, en dat te vergelijken
is met het Zaansche hij is kous, hij heeft niets gevangen, komt met een ledige schuit
terug (Boekenoogen, 503). Met dat kous zal wel bedoeld zijn de kous, waarin men zijn
spaargeld bewaarde; zie o.a. Teirl. II, 177; fr. un bas de laine, spaarpot; Zondagsblad
van hel Volk 1905, p. 350 : De paar ton, die ik in mijn Indische kous heb meegebracht,
5 Maart 1915 p. 1, k. 2: De boeren hebben een kous gemaakt. De arbeidersklasse heeft
van den oorlog niet anders ondervonden dan ellende. H. Beckering Vinckers (Tijdschrift
39, 146) brengt de uitdr. met dit kous in verband en onderstelt, dat werkelijk de matrozen
met de kous op het hoofd aan wal kwamen, om aan te geven dat ze op hun reis niets
overgespaard hadden.
3) Rij Harrebomée 1, 329 staat nog vermeld met de koek op 't hoofd thuis komen,
als gebruikelijk in Zuid-Beveland. Men bedenke hierbij, dat het in Zeeland de gewoonte
is (of was) bij een huwelijksaanzoek de uitverkorene een koek aan te bieden. Wordt (of
werd ) dit verzoek geweigerd, dan komt men met de koek op 't hoofd thuis; vgl. voor
deze gewoonte De Loever. Van Vrijen en van Trouwen. bl. 115; Volkskunde XVI, 59:
De Cock 2 , 137.
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ghecoust, ghescoeyt, met kousen en schoenen, gemakkelijk (Dram. Poezie, 574);

in de 17de eeuw bij Poirters, Maak. 40: Hy scheen te wesen van sulck ghevoelen
al of hy met koussen en schoenen uyt sijnen Lust-hof in 't Paradijs sou hebben
ghetreden; Pers, 754 a: Rennenbergh trock van daer op Collum, van meeninge
om met koussen en schoenen in Dockum te lopen, maar hier stiet hy zijn hoofd;
Starter, 440:
Spreeckt doch een troostlijck woordje, en seg ien reys om de nuwigheyd ja;
't Sal eters noch áers wesen, of ick met koussen en schoenen in den Hemel ga.
Ook in het liedje van Het Verwaand Kwezeltje:
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.

Boere-krakeel, 113: Zy mienden zo mit kous en schoenen te gaen in Hans- en
Heinsland; Adagia, 46: Men komt met kousen en schoenen in den Hemel niet, non
itur ad astra deliciis; Sewel, 415: Men komt'er zo niet met koussen
en schoenen in, one does not enter so easily there. Tuinman I, 3 en Zeeman,
333 denken aan Exodus 3, 5, waar vermeld wordt, dat Mozus en Jozua blootsvoets moesten zijn, als God verscheen. Doch het door Servilius, 278* vermelde
met cousen ende scoenen, met leers ende sporen, doen eerder vermoeden, dat met
deze uitdr. wordt bedoeld met pak en zak, waaraan ze door Sartorius III, 10,
54 ook gelijk gesteld wordt; dus: met alles bij zich, z66 maar, gelijk men is, op
zijn gemak. Vgl. Tuerlinckx, 342: be kousen en schoen( en) , met gemak; be kousen
en schoen(en) den hemel ingouën ; be kousen en schoenen ieverans deurkome ; Ons
Volksleven VIII, 227; Joos, 59; Antw . Idiot. 704; Waasch Idiot. 285; Ndl. Wdb.
VI, 546; Grimm IX, 1844: Mit schuh und striimpfen in die hiille jaren, mit willen
und wissen sich in liebliches und geistiges verderben strzen; er geht nicht mit
schuhen und striimpfen zum himmel ; Eckart, 218: me liSpt fit so met Huosen un
Schan in'n Hiemel. Syn. op (vilten) sloffen in den hemel komen of naar den hemel
wandelen. 1)
1) Suringar, Erasmus, CCXL ; B. Wolff, Brieven, bl. 341. Volgens Prof. Verdam
kan in deze zegswijze eene reactie opgesloten liggen tegen de vroegere voorstellingen
van de reis naar den hemel. Grimm, Myth,, 697 deelt namelijk mede, dat vroeger bij
verschillende Europeesche volken een doode „ausser dem fnirgeld und dem schiff auch
ein besondrer todtenschuh, onr. helskó, zum antritt der langen wanderung mitgegeben
und an die filsse gebunden wurde. Im Hennebergischen nennt man noch jetzt die dem
verstorbnen erwiesne letzte ehre den todtenschuh, ohne dass der gebrauch selbst fortdauerte, ja das leichenmal wird so geheissen". In West-Vlaanderen kent men, volgens
De Bo, 1134, nu nog zijne schoen tatsen (van puntige spijkers voorzien), zich reisveerdig
maken voor de eeuwigheid met de laatste Heilige Sacramenten te ontvangen. In plaats
ván deze voorstelling, meent Prof. Verdam, kon en moest het Christendom eene andere
op den voorgrond stellen, nl. „voor de reis naar den hemel heeft men nog iets anders
noodig dan kousen waarschijnlijk eene latere comisch parodieerende toevoeging) en
schoenen". Zie Tijdschrift XIX, 147.

STOET'', N ed .4preekwoorden, le druk.
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1264. Dat is niet kouscher,
d.i. dat is niet zuiver, niet in den haak. 1 ) Dit kouscher, hd. koscher, kauscher
naast sich koschern, sich reinigen, sich waschen; fig. sich verdáchtiger Sachen
oder der. Diebesinstrumente entledigen (Kluge, Rotte. 380; 402.); fr. kacher,
eng. kosher, is het Joodsche - kasjeer, kosjoor, kosjer, dat passend, geschikt, geoorloofd, rein •beteékent. Zie Dozy, Oosterlingen, 56 ; Voorzanger en Polak,
178; Ndl. Wdb. VII, 1884; Tijdschr. v. Taal en Lett. 8, 330; Zeeman, 332;
Schuermans, 284: hij is niet kouschen, niet te - betrouwen, niet zuiver; Bijv. 174.:
heer (hij) is neet kousches (in Maastricht; Archief III, 364); Bouman, 61: het
zit .er niet kousjer, zuiver; Kaster Henke, 36: kousjer, zuiver; Op R. en T . 123:
En is 't koscher wat je voor die franc krijgt? Nou! dat weet ik niet, t'is hier
meestal treife; Jord. II, 13: In tijden had Jet zulke kosere niesses niet aangeslagen.
Het tegengestelde is onkouscher (in 0. K. 168 : dat onkoschere goed) of treife 2 );
Kater Henke - , 69 ; treife beesten, varkens (0. K. 167), hd. triefe, treife (Kluge,
Rots() . 388). Ook in wij zijn treife,. wij zijn er bij , ingerekend, betrapt,* verschut
(hd. verschiitt); treife *oorden, vastgezet worden ; treifel verschut, op heeterdaad
betrapt (Woordenschat, 1162 ; Teirl.. Barg. 69); syn. van voor 't schut raken (S.
en S. 39).

1265. Eén bonte kraai maakt nog geen winter,
hetzelfde als één zwaluw (of één ooievaar) maakt nog geen zomer (Harreb. II, 146),
d.w.z. men kan geen algemeene geviolgtrekking maken uit een enkel voorkomend
geval, evenals men uit het verschijnen van een enkele bonte kraai kan besluiten,
dat de winter in aantocht is of zeer koud zal zijn. Sedert de 16de eeuw is dit

spreekwoord bekend ; zie Servilius, 49*: een bonte craye en maect geenen winter;
zoo ook bij Campen, 101: eene kreye can ghien colt winter maecken ; bij Sart. I,
8, 61: een bonte kray maeckt geen koude winter; Spieghel, 286 ; Brederoo II, 369,
666 : Een kray geen winter maakt ; Sewel, 415 ; Tuinman I, 369 ; Rutten , 279;
enz. De Franschen zeggen une hirondelle ne fait pas le printemps ; de Eng. one
swallow does not make the spring ; hd. eine bunte Kriihe macht keinen Winter (Wander
II, 1563);. eine Schwalbe macht keinen Sommer (Wander IV, 412-413); mlat.
una hirundo non facit ver; ver non una dies, non una reducit hirundo ; gri. gla
2 e2lÖdyv ot) zotst gaQ (Aristoph.).
,

1265a. Twee kraaien pikken elkander de oogen niet uit ;
zie no. 929.
1266. Den kraaienmarsch blazen,
d .w .z . vluchten , en bij overdracht: sterven (Zondagsblad van Het Volk, 1906,
p. 219); vgl. naar den musschenhemel gaan (Harreb. II, 110 b ; I, 303 a), flauw
vallen ; gaan mollen rooven, begraven worden (Plantijn ; vgl. fr. s'en aller au
1) In den zin van „gewoon weg' „kalm" komt het voor in S. en S. 43 : Daar
hè je zoo'n manufacturenwinkel, waar van die pakke sokke hangen; en ik neem kouser
me mes, snij 'n lief pakkie af.
2) Treife = hebr. terépha van het ww. taraph , verscheuren ; vandaar : verscheurd
en niet ritueel geslacht dier (Exod. 22, 31); alles wat niet deugt. Zie Voorzanger-Polak,
295: tereiphoh, ongeoorloofd voor gebruik.
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pays des taupes); den aftocht blazen en in de 18de eeuw de mars blazen of staan 1).
In Groningen: de kraaimars goan (Molema, 224 a). Wil deze uitdr. misschien
zeggen: den weg opgaan naar de kraaien (vgl. Vondel 's Roskam, vs. 148 en
Geusevesper, 7)? Ook de Grieken zeiden als verwensching gkópaxag! loop
naar de raven, de raven mogen uw lijk verteren!

1267. Kraakporselein,
d.w.z. zeer fijn porselein; in de 18de eeuw ook kraakwerk genoemd; fri. ook
glésporslein en kraekkop, kom van kraakporselein; licht breekbare waar; iemand
van een teer gestel. Volgens Winschooten, 123 porselein dat door kraken, sp.
portug. carraca, fr. caraque (een soort vaartuigen), wordt aangevoerd: „deese
Carakken sijn bij de onse in de Spaanse oorlog veele, voomaamelyk in Oostinden,
verooverd: en tot gedagtenis van dien werd het oudste en fijnste Porselein kraak
Porselein genaamd". Dezelfde verklaring vindt men bij Halma en Sewel. Waarschijnlijker is het dat we moeten denken aan porselein, dat spoedig kraakt of
breekt; zie Ndl. Wdb. VIII, 17.

1268. Kraakzindelijk (-net, -schoon),
d.w.z. zeer net. In de 18de eeuw vinden we dit bijv. naamw. o.a. bij Van Effen,
Spect. III, 141; VIII, 106; XI, 173; C. Wildsch. V, 211; en kraaknet in Spect.
VIII, 93. In een groot gedeelte van Zuid-Nederland wordt gezegd: kraken van
zuiverheid, reinigheid, d.i. zeer zindelijk zijn. Krakende net bet. zeer of door net:

het kraakt in dat huis van properheid, zuiverheid; al de dochters zijn krakende van
of kraken van reinigheid (Schuermans, 287; Antw. Idiot. 708; Teirl. II, 180).
Vergelijkt men hiermede De Bo, 568: krakelen, lichtjes en gedurig kraken (van
een zijden kleed; zie ook Vondel, Maeghden, vs. 1184), dan komt het mij niet
onwaarschijnlijk Voor, dat we moeten uitgaan van een krakend kleed, d.i. een
fijn, net kleed (denk ook aan een schoone, pas gestreken japon), om ons kraakzindelijk te verklaren. Zie Ndl. Wdb. VIII, 17 waar ook gedacht wordt aan het
kraken van schoenen, klompen, over een pas geschrobden en met zand bestrooiden vloer.

1269. Krakende wagens loopen (of duren) het langst,
d.w.z. zwakke, ziekelijke menschen leven somtijds zeer lang; in Gron. kraokwoagens loopen 't langst ; in 't oostfri. krawagens gein lank; in Zuid-Nederland
krakende kerren (wagens) rijden 't langst of ver, het verste (Schuermans, 285 en
287; Joos, 142; Wadsch Idiot. 370 a; Antw.. Idiot. 621; Teirl. II, 180: krakende
kerre rije' verre). Het is een oude zegswijze, die we in de 16de eeuw eenigszins
anders al vinden bij Plantijn: een crakende kerre gaet wel verre; Campen, 113:
kraeckende waeghens die gaen oeck al voert; syn. van leede palen staen alder langest
(ald. bl. 68); bij Gruterus I, 112 : krakende wagens gaan alderlangst voort ; Spieghel,
298; De Brune, Bank, 143: de krakende wagen zal het gaende houden; zie Halma,
286: Sewel, 416; Tuinman I, 160; Harreb. III, 357; Twee W. B. 117: Krakende
wagentjes duren 't langst; Wander IV, 1726; in Limburg: krakende raders vallen
niet ('t Daghet XII, 128). Ook spreekt men van krakende wagens voor: ziekelijke
1) Vgl. hd. einem den Marsch blasen, iemand bevelen weg te gaan.
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menschen; in het Zaansch en in N. Limburg van een kraakhaspel ; in het Groningsch van kraoken, klagen of steunen van oude of zwakke menschen; in het
Oostfri. van een krawagen en in het Vlaamsch van een krakende kar, een krakalaam , krikalaam, krakende kar, of een mensch die altijd ziekelijk is (Schuerm.
Bijv.. 175; 177). Vgl. fr. pot félé dure longtemps (lat. malum vas non frangitur);
hd. klapprige Karren oder die knarrigen Wagen halten am liingsten ; eng. a creaking
door hangs long on the hinges .

1270. In de kraam liggen (- komen, - zijn),
d.w.z. bevallen zijn; in tweeën gevallen zijn (De Cock2, 179); aan stukken liggen
(Winschooten, 145); moeder geworden zijn; zie Teuth.: In crame of kyndelbed liggen, puerperizare, decubare, decumbere ; Plantijn: In den craem
liggen, estre en gesine, gésir d'enfant, cubare, jacere in puerperio. In de 17de
eeuw meermalen in 't kraam liggen of in de kraam vallen (o.a. Huygens, Korenbl.
II, 486). Het znw. kraam had vroeger de bet. van zeildoek, daarna die van de
door een gordijn of zeil afgeschoten 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 hiergenoemde uitdr.
bewaard. Zie Taalk Bijdr.. I, 19-25; Mnl . Wdb . III, 2037-2039; Ndl. Wdb
VIII, 23 en Huydecoper, Proeve I, 362. In Zuid-Mderland: in het kraam komen
(De Bo, 567); in 't kraam liggen (zijn) , schertsend van iemand die ziek te bed
ligt (Antw . Idiot. 706); nd. in den Kram kommen (Eckart, 289); fri. yn 'e kream
komme, - wêze ; yn twa stikken falie (vgl. 17de eeuw in twee stukken ( stikken)
raken).

1271. In iemands kraam te pas komen (of dienen),
„dat komt hem wel te pas, hy kan daar mede zyn voordeel doen. Ik denk dat
het ontleent is van een kramer: die waaren heeft, waar mede hy winst kan doen"
(Tuinman I, 132). Onder kraam moet men verstaan een koopkraam of een mars
(vgl. marskramer), zoodat de uitdr. wil zeggen iets in zijn winkel of in zijn mars
kunnen gebruiken; geschikt vinden om te verkoopen. Ook in het hd. dialect
zegt men das paszt nicht in seinen Kram (Wander II, 1571); in het Noorsch:
det passer ikke i hans Kram. De zegswijze komt sedert de 17de eeuw voor; zie
Ndl. Wdb. VIII, 22 en vgl. verder Van Effen, Spect. IV, 28; 195; V, 178; IX,
87; Langendijk, Wederz. Huw. Bedrog, vs. 771; Br. v. Abr. . Bl. 1, 219 en 269;
Sewel, 416; Harreb. I, 446; Villiers, 68, enz.

1272. Twee kramers kennen elkaar wel,
d.w.z. de eene koopman zal zich door den anderen niet laten beetnemen; synoniem van de vroegere zegswijze: twee koomans kennen wel een penning-waerd
naelden (Harreb. III, 268 a) en van twee joden weten wel wat eene bril kost (Nkr
V, 17 Oct. p. 2; A. Jodenh. 33; ook in het Nederd.; .Eckart, 236), gezegd van
twee slimmerds, die elkaar in slimheid niets toegeven; in de 16de eeuw Huig
kent Haag of Aagt kent Trui wel (zie het Ndl. Wdb . V, 1336). Mag misschien
ook vergeleken worden Adag. 21: den eenen ackelaer verstaet den anderen best,
balbus balbum rectius intelligit? en Harreb. II, 112: twee snijders kennen wel
eene naald? Vgl. ook nog Joos, 79: 't zijn twee kramers van eenen winkel ; vgl.
fr. s'entendre comme larrons en foire.
.
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1273. Een kraan van een vent,
d.w.z. een knappe, geleerde kerel. Dit kraan acht men ontleend aan het fr.
cráne, celui qui montre qqch. de très décidé (Hatzfeld, 583); een druktemaker.
Ook als adj. is het in gebruik, zooals in un air, une attitude cráne, waarnaast
het adv. cránement (= d la cráne) en een ww. cráner, den gebraden haan uithangen; zie no. 923 en Molema, 228 a. In Zuid-Nederland kent men kran,
beslagmaker, druktemaker (Schuerm. Bijv. 175).

1274. Een krats,
Hieronder verstaat men een streep (een kras, hd. kratz) door de rekening,
een teleurstelling, een niet in de loterij (Koster Henke, 37); vgl. 0. K. 163:
Ik ben met vier doorgefourneerde tientjes blijven zitten en op allemaal 'n krats
gehad ; Het Volk, 12 Juli 1913, p .7, k. 1: Wanneer het zoo blijft (het weinig fooien
ontvangen) , dan gaan we voortaan niet een krats naar huis. Ook verstaat men.
onder een krats een kleinigheid ; vgl. l7de eeuw : niet een krits en zie Geen snars);
vgl. Opprel, 67 : Voor een krats verkoopen . 't Schouw (scheelde) maar een krats ;
in Kalv. II, 10 : Al kocht hij 't voor een krats, dan kon hij er nog aan verliezen;
Nkr. II, 29 April, p. 6: Wij huren voor een krats een hospitaalsoldaat ; V, 19
Febr. p. 4: De christenwerkman is met een krats tevreê ; zie nog Jord. II , 11,
50, 367 ; Amstelv. 99 : Wat kost nu zoo'n kam ? Och, een krats. 1 )

1275. Kreen zijn op iets,
dial. kieskeurig zijn op iets; zeer zindelijk, overdreven netjes zijn op iets; zie
Noord en Zuid ITI, 183 ; XVII , 53 ; Onze Volkstaal III, 251; Opprel, 67. Men
houdt dit kreen voor een dubbelvorm van rein (vgl. knijpen en nijper ; kring
en ring. 2 )

1276. Krentig (of krenterig) zijn,
d.w.z. gierig, niet royaal zijn; een Jan krent (Zaansch), een krentenkakker (Weiland; V. Schothorst, 159; Kalv . II, 191 ; Breuls, 88), fri. krin tekakker zijn;
ook in den zin van kleingeestig, bekrompen zijn (Gu►nink, 156; Gallée, 23);
oostfri. krintekakker. kleinlicher, angstlicher, engherziger Meusch (Ten Doornk.
Koolm. II, 366). In de 18de eeuw voorkomend in W. Leevend II, 76 : Zy zyn
stylen van de Beurs, en niet krentig of sikkeneurig; zy durven wel een nieuw
schip geven. In de Zaanstreek is bekend een krent d.i. een Jan hen, een gortenteller (Boekenoogen, 513), en Moleina, 227 citeert krip terg fri. krinterich)
krinselg, karig, vrekkig. Waarschijnlijk is de eerste beteekenis kleingeestig
en vandaar gierig zijn; een pietlut, een keukenhen zijn. Krent moet dan
worden opgevat in de fig. bet. van iets klein , . iets onbeduidends. Zie Ndl.
Wdb. VIII, 164.

1277. Een kribbebijter,
d.w.z. een twistziek persoon ; een lastig kind ; eig. een paard. dat ten gevolge
van eerie slechte spijsvertering stuiptrekkingen heeft en daarbij in ruif en kribbe
1)

2)

Tijdschrift voor Taal en Letteren Vill, 331..
Gallée in Etudes .... déd. á Mr. le Dr. Leemans, 279---282.'
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bijt. Zie o.a. W. Leevend VI, 256: Te kibbelen en te kribbebijten; Halma, 289:
Kribbebij ter, een gemelijk, kribbig mensch, homme hargneux; Sewel, 420:
't Is een kribbebyter (een kribbige jonge), 't is a cross boy; Tuinman I,
216: 't Is een kribbenbijter, dit zegt men van zulk een, die krakeelzuchtig is;
vgl. Bouman, 60; Gunnink, 156; V. Schothorst, 159; Ndl. Wdb. VIII, 190.
In Zuid-Nederland kan kribbebijter ook beteekenen een mager, gierig mensch
(eng. cribbiter, knorrepot; hd. krippenbeiszer, een nijdig, maar ook een mager
mensch) en kent men een wkw. kribbijten, krebbebijten, armoede lijden; lastig,
knorrig zijn; krijbijten, plagen (De Bo, 571; Schuerm. 293 b; Teirl. II, 181;
Joos, 109; Volkskunde XII, 169). Volgens het Antw. Idiot. 124 komt ook voor
van de krib afbijten, gezegd „van peerden, die met andere moetend eten aan
dezelfde krib, door bijten willen beletten, dat deze aan de krib komen'. Voor
het nd. zie Eckart, 292: hii es 'ne Krebbenbiesser, ein alter, untauglicher Mensch ;
fri. in kribbe.

1278. In het krijt staan bij iemand,
ti.w.z. schulden hebben bij iemand. In de 17de eeuw bekend, blijkens Kluchtspel III, 47: „Tot Neeltje Krijnen de coomen (koopvrouw), in 't Friesse Bottervaetje, staet ook een moye klits 1) van goet, van swavelstock, in 't krijt." Voor
andere plaatsen zie Ndl. Wdb . VIII , 256 en vgl. nog Sjof. 6 ; Slop, 41 ; Menschenw
406. Eig. wil de uitdr. zeggen dat iemands schulden met krijt nog opgeschreven
staan op de lei of den wand 2), bijv. bij een herbergier of een winkelier; vgl.
fri.: by immen yn 't kryt stean; hd. bei jemand in der Kreide stehen; de fr. uitdr.
avoir l'ardoise, en het 17de-eeuwsche de witten ui.doen of uitvegen, de schuld
uitwisschen, betalen. Volgens Schuermans, 3 zegt men te Leuven: in het wit
krijt, op de schalie (lei) staan, en elders, evenals in Noord-Nederland, gij staat
nog voor zooveel aangekalkt, waarvoor men ook zegt bij iemand gekletst staan
(Schuerm. Bijv. 92) of in 't krijt op den balk staan (Joos, 106); ievers in 't krijt
staan, er schuld hebben (Antw. Idiot. 716). Zie no. 16.
.

1279. Met dubbel krijt schrijven,
d.w.z. de rekening tweemaal zoo groot maken, als ze is; vier voor twee schrijven
(16de eeuw; Tijdschr. XXI, 87); vooral van een herbergier gezegd, die twee
voor een schrijft (Roode Roos, 177 ; Moortje, 2751). In de 17de eeuw komt de
uitdrukking voor bij Godewy-ck, Wittebroodskinderen (anno 1641), bl. 60: De
waert sehryft met dubbel krijt veel schreven aen de want; Gew. Weeuw. III, 6.
Zie verder Tuinman I, 67; Harrebomée I, 451; Ndl. Wdb. Vnl, 257; Nkr. I,
13 April, p. 6: Er is zelfs een geschiedschrijver die u (Floris V) negen-en-dertig
wonden toeschrijft, doch die heeft blijkbaar met dubbel krijt geschreven; Het
Volk, 15 Nov. 1913, p. 5, k. 1; 14 April, 1914 p.13, k. 2: Indien dus alles wordt
meegeteld, en dan bovendien met dubbel krijt wordt geschreven, kunnen de
getallen van „De Tribune" juist zijn; 15 Mei 1914, p. 1, k. 3: Kasteleins en
kleine neringdoenden, die veel „poffen", worden veelal verdacht, dat ze dubbel
boekhouden, doch niet „dubbel of Italiaanseh", maar „met dubbel krijt".
Volgens Joos, 71; Antw. Idiot. 716; Teirl. 329 en Waasch Idiot. 177 is de uitdr.

1)

schuld.

Rechtsbr.. v. Schiedam, 225 : Item dat geen meester voldre noch knaep kerfstock
noch scrift aen die want of anders enigerhande borchtochte van brode oft van biers tot
backers of tot tappers huijse maken noch hebben zullen.
2)
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ook in Zuid-Nederland bekend , waar men eveneens zegt met herbergierskrijt
schrijven, dat gelijk staat met ons 17de-18de eeuwsche met hoerenkrijt rekenen
(zie V. Paffenrode, 103 ; Sewel en Halma) ; in Limb.: hij schrijft dubbel (of met
herbergierskrijt). In het Haspengouwsch en Hagelandsch gebruikt men hiervoor
met vet krijt schrijven (Rutten, 258 ; Tuerlinckx, 691). Ook in het Friesch : hy
skriuwt mei (Weid kryt of kastlynskryt, dat twee streepjes te gelijk maakt (zie
W. Dijkstra II, 333 b ; I, 404) ; in het hd. mit doppelter Kreide anschreiben ; voor
het nd. zie Eckart, 291.

J 279a . Iets met een krijtje aan den balk schrijven ; zie no . 151.
1280. In het krijt treden (voor iemand),
d.w.z. in het strijdperk treden (voor iemand); zijne zaak verdedigen ; 17de eeuw
in 't perck treden ; aan een prijskamp deelnemen (vooral in Zuid-Nederland);

hd. in die Schranken treten ; fr. entrer dans la lice ; eng. to enter the lists. Het znw.
krijt (verwant met het hd. kreis, ndl. kreits en het fri. krite) bewaart in deze
uitdr. nog de oude beteekenis van kampplaats, strijdperk, die het in de middeleeuwen had (Mnl. Wdb. III, 2101). De oorspr. bet. was die van kring, cirkel,
waaruit zich later die van • afgeperkte ruimte, strijdperk heeft ontwikkeld. Zie
De Cock', 11; Huydecoper, Proeve III, 52 vlgg; Ndl. Wdb. VIII, 255 en het
Zuicinederlandsche in den rink komen, komen vechten (Antw. Idiot. 1030).

1281. Krimp geven,
d.w.z. het opgeven, bijdraaien, toegeven, in zijn schulp kruipen; eig. krimpen,
terugtrekken. Vgl. Winschooten, 127: de Heeren krimpen, dat is, sy staan niet
meer op haar stuk, sij beginnen wat toe te geeven : laaten haar ooverreeden;
Gew. Weeuw • II, 51 : Ik geef geenzints krimp ; II, 12; Tuinman I, 277; 282; Br.
t.. Abr. Bl. I, 223; Ndl. Wdb. VIII, 266. De uitdr. is te beschouwen als eene
omschrijving van krimpen ; ygl. pas geven = passen. Dat we in krimp , zuidnc11.
kremp, krimp, krump, een znw. hebben te zien, blijkt uit Hoeufft, 332 : van geene
krimp weten, zich niet weten in te krimpen van geldverkwisten gezegd, waarmede
te vergelijken zijn Sewel en Halma, die beiden citeeren : daar is nog geen krimp
(gebrek, dial. krapte) van geld (dat thans bij ons en in Zuid-Nederland nog in
gebruik is; o.a. 0. K. 180; Antw. Idiot. 716); Ten Doornk. Koolm. II, 364 a:
't geld geid to krimpe, het geld vermindert; nd. in de Krimm gahn (krimpen 1 ).
Ook in het Westvlaamsch kent men krempe geven (De Bo, 1471); in het fri. krimp
jam naast biletke, slinken, en bilies of bilied jaen. Als bijw. in et kremp hebbe,
het krap hebben (N. Taalgids XIV, 196).

1282. Bij kris en (bij) kras zweren,
eig. zweren bij Christus ; bij alle heiligen ; het tweede gedeelte is er voor de alliteratie achtergevoegd ; 16de eeuw volgens Sart. II , 7, 8: by kas 2 ) en by kruys
sweeren, waarnaast een ww. kassen en kruisen, bij hoog en laag zweren (Ndl.
W db. VII, 1701). Bij Huygens IV, 311 lezen we: maer by kris en by kras ; evenzoo
1)

2)

Korrespondbl. XXIX, 8.

reliquiekast?
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bij Van Effen, Spect. IX, 216: by kris en kras; Brieven van Betje Wolff, 369;
C. Wildsch. IV , 388; V. Janus, 270; III, 100. Vroeger ook: by kruis en by kras,
by kruis en kras (Snorp . II, 12; V. Moerk. 357; in Nkr.. V, 19 Febr. p. 6: by kras
en kris 1). Zie De Jager, Verscheidenheden, 152 en Ons Volksleven, VIII, 228.

1283. Krokodilletranen,
d.w.z. geveinsde tranen, „tranen van gemaeckte droppen" (Huygens, Korenbl.
I, 28); eene gehuichelde smart; ook dikke tranen, tranen met tuiten. In vroegeren tijd gold de krokodil voor een valsch, huichelachtig dier, dat bijv. tusschen
het riet verborgen, de stem van een schreiend kind nabootst, om zoo den voorbijganger aan te lokken en te dooden ; eveneens beweerde men dat hij weent,
wanneer hij zijn slachtoffer heeft verslonden, eene meening, die oorspr. gold
van de harpijen en later op de krokodillen is overgebracht. Zie Bestiarius (12de
eeuw): Hic dum invenit hominem si poterit eum vincere, comedit. post et semper
plorat eum. Ook Jacob v. Maerlant deelt in zijne Nat. Bloeme IV , 140 vlgg.
mede, dat de krokodil „den mensche te flewen (beweenen) pleghet, als et hem
doot heeft ghebeten", welke meening we ook vinden bij Kiliaen, 917 b: homini
imprimis insidias instruit, ac discerptum devoratumque deplorat, unde Paroemia orta : crocodili lachryma ; Erasmus, 1500 Adagiorum Collectanea h 3 b: Crocodili lachrymae, crocodilus eminus conspecto homine lachrymare dicitur atque
eundem mox devorat. Inde proverbii Crocodili lachryme: in eos qui se graviter
ferre simulant incommodum eorum, quibus ipsi incommodum attulerunt. In
onze taal komt de uitdr. in de litteratuur van het begin der 16de eeuw voor in
De Castelein's De Conste van Rhetorycken, anno 1538, bl. 169, waar sprake is
van cocodrilsche tranen 2); in de 174 eeuw lezen we bij Brederoo II, 412, 2147;
III, 385, 52 van crocodille, krokediele tranen ; ook bij Poirters, Mask. 161 en zoo
bij vele andere schrijvers, waarvan we nog vermelden Brederoo, Het daget uyt
den Oosten, vs. 944:
Ghy weent wel, dochter, ja, soo doet de Cocodril,
Wanneer hy menschen vanght of yemandt heeft te wil.
In het hd. (16de eeuw) sprak en spreekt men eveneens van Krokodilstriinen
(vgl. Schulz, 407); in het eng. van crocodile tears ; in het fr. van larmes de crocodile ; in het Noorsch van krokodillegraad en krokodilletaarer.. Zie Taal en Letteren IV, 307; Noord en Zuid XIX, 215; Volkskunde XXII, 233; Ndl. Wdb. VIII,
313; Villiers, 69. Opmerking verdient de door Kiliaen vermelde uitdr. verckens
traenen krijten, de pueris plorantibus et nullas lacrymas dantibus dicitur, waarvoor men in het Friesch zegt hja skriemt bargetrienen, hij schreit tranen met
tuiten, schijnt zeer aangedaan, maar is het niet 3). In den zin van dikke tranen
lezen we „krokodilletranen" in het Zondagsblad van Het Volk, 4 Juli 1914,
p. 1, k. 3 : Vader was er niet bij tegenwoordig, moeder huilde dikke krokodillentranen.
1) In de uitdr. kriskras, door elkander, in alle richtingen, hebben we in kris een
allitereerende ablautende afl. van den stam van krassen te zien; Franck-v. Wijk, 351;
Ndl. Wdb. VIII, 284; dia!. ook kruis en kras, dial. hd. kraz und kraz (zie Gunnink, 157;
Claes, 126; Rutten, 125).
2) Cocodril is een bijvorm van krokodil; zie Mnl. Wdb. III, 1695; 2123 en vgl.
mlat. cocodrillus.
3) Zie verder Volkskunde VIII, 9 13; De Cock2, 37; Verdam in de Handelingen
v. d. Maatschappij v. Nederl. Letterk. 1897/98, bl. 69.
-
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1284. De kroon spannen,
d .w .z. boven anderen uitmunten , de eerste zijn in aanzien en eer ; alle anderen
achter zich laten. In het mnl. crone spannen, zich de kroon binden , vastmaken (vgl. mnl. sporen spannen ; ndl. aanspannen, inspannen, uitspannen,
spanriem), waarbij men onder „die crone" moet verstaan den krans, den lauwerkrans, als het zinneoeeld van de eer of den roem, dien iemand, bijv. door
eene overwinning, heeft verworven en op zijn hoofd zet. Vandaar dat crone spannen
de beteekenis kon aannemen van boven anderen zich onderscheiden, anderen
overtreffen. Zie`Mn/. Wdb . III, 2129; I, 1261 i. v. binden (8); VII, 1639; A.
Bijns, N. Refr.. 12, 65; 33, 6; Hooft, Brieven, 383; Vondel, Jeptha, 586; Adam
in Ball. vs. 1; Halma, 292; Sewel, 421: Dat spant de kroon, that excels ;
Noord en Zuid XIX, 211-214; Joos, 103; Ndl. Wdb. VIII, 347 ; Villiers, 69.

1285 . Iemand eene kroon opzetten,
d.w.z. iemand eer bewijzen; mnl. enen crone spannen, eig. iemand een krans
op het hoofd zetten ; zie no. 1284. Vgl. hiermede het 17de-eeuwsche iemand
een leelijken hoed (= krans) opzetten, d.i. schande aandoen ; Halma, 292: iemand
eene kroon opzetten, iemand prijzen, verheffen; Tuinman II, 65: Gij zet my een
schoone (ironisch) kroon op 't hoofd 1 ), gij doet mij schande, oneer aan; fri. immen
in kroan opsette (of op 'e kop sette), schande aandoen. Vgl. bekronen , beloonen.

1286 . De kroon op iets zetten,
d.w.z. iets eervol voltooien (Harreb. I, 452); vgl. het einde kroont het werk,
finis coronat opus , fr. la fin couronne l'oeuvre ; eng. the end crowns all. Ook in
minder gunstigen zin : dit zet er de kroon aan op , dit meet de maat vol, dit ontbrak
er nog aan, „dit doet de deur dicht", dat herinnert aan het hd. das setzt der Sache
die Krone auf en het fr. couronner qqch., mettre le comble à qqch.; couronnement,
ce qui met le comble á qqch. (gunstig en ongunstig). Waarschijnlijk is onze uitdr.,
die eerst in de 19de eeuw wordt aangetroffen, eene navolging van het Fransch
en moet kroon worden opgevat als bovenste deel van een gebouw (fr. le couronnement d'un édifice), de voltooiing van een bouwwerk. 2 ) Vgl. het eng. to place
(or to put) the copestone (or copingstone) to one's handiwork naast to crown, roemrijk voltooien; zie Ndl. Wdb. VIII, 347; Villiers, 69. Vgl. ook het ww. bekronen,
tot een gelukkig, eervol einde brengen; de kroon zetten op iets, het toppunt van iets uitmaken ; bekroning, de gelukkige voltooiing van iets (Ndl.
Wdb. II, 1642).

1287 . Iemand naar de kroon steken,
d.w.z. trachten hem de kroon, het teeken van overwinning en meerderheid (zie
no. 1284), te ontnemen; met hem wedijveren. Vgl. Hooft, Brieven, 472; Vondel,
1) Vgl. Jan Klaasz, vs. 215.
2) Dr. Alb. Poutsma wijst mij op het gri. (lrupásiii en het lat. corona, die beide
het bovenste, afsluitende deel van een muur of van iets dergelijks beteekenen; syn. is
het gri. S- oty)c6Ç, kroonlijst en de voleinding van iets, de kroon; 5 - 62t)/E60). de
maat volmeten.
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Gijsbr. v. Aemst. vs. 420; Salomon, vs. 420; Halma, 292; Sewel, 421: Iemand
na de kroon steeken, to vie with one, en Kiliaen, die steken nae weergeeft

door: ambire, captare, adspirare, eene beteekenis, die ontleend is aan het tournooi. Vgl. Mnl. Wdb. VII, 2057: Uit de bet. „steken naar eene krans", d.i.
„in een steekspel eene krans trachten af te steken", heeft zich bij steken de
beteekenis ontwikkeld van verlangen of streven naar. Vgl. 69; er sticht
gewaltig auf einen Professor, d.i. er miichte gern Professor werden (Paul,
Wtb. 512).

1288. Iemand de kroon van het hoofd nemen,
d.w.z. hem zijn erekrans ontnemen, hem schandvlekken, ontecren, „iemand
door quaadspreken berooven van zyn eere, en goeden naam. die zyn kroon en
cieraad is (Tuinman I, 202). Vgl. het 17de-eeuwsche iemands kroon te na zijn,
iemands eer te na zijn; Job XIX , 9: Mijne eere heeft hy van my afgetrocken,
ende de kroone mijnes hoofts heeft hy wechgenomen; Potgieter, Blauw bes:
De kroon is ons toch van het hoofd gevallen, onze eere is weg! 0. K. 43: Je zou
mijn knecht of den jongen de kroon van d'r hoofd nemen; B. B. 53: Dat
is puur alleenig, meneer, om mijn de kroon van het hoofd te rukken; Mgdh.
241: Ik zal m'n stinkende zoon niet kenne, die me de kroon van het hoofd
het gestole, die m'n fatsoendelike naam op straat smijt; vgl. ook Sjof. 28: Ze
hield d'r vent de kroon op z'n kop (d.w.z. zij hield zijn eer op). In 't fri. immen
de kroan len 'e holle nimme ; hd. einem die Krone abstoszen (oder an die Krone
greilen). In de 17de eeuw ook iemand de kruin van 't hoofd spreken, hem van
zijn eer berooven.

1289. Dit steekt (of zit) mij in den krop,
d.w.z. ik ben er gebelgd over; ik kan het niet verkroppen (vroeger en thans nog
in Zuid-Nederland kroppen) of niet vergeten. Vgl. Campen, 100: het steekt hem
noch al in syn krop, dat aldaar gelijk gesteld wordt aan hy can dat niet cauwen
(of verduwen); zie verder Hooft, Ged. I, 147; Brieven, 307; Bank. I, 28; bij
Pers, 375 b: in de krop liggen ; Halma, 292: Dat stak hem in de krop, daar
was hij quaad om, cela lui tenait au coeur, il ne pouvait digérer cela ; Tuinman
I, 110; 235; Harreb. I, 452 a; Villiers, 69. Vgl. het eng. that sticks in his gizzard,
dat zit hem dwars in zijn maag, dat hindert hem. Vroeger ook „dat steekt mij
op de krop". In Twente: dat kropt mi ; fri. dat stiket him yn 't krop.

1290. De kruik gaat zoo lang te water tot zij breekt (of berst),
d.w.z. in eig. zin: men kan zoo dikwijls met eene broze kruik naar den put of
den bak gaan om deze te vullen, totdat ze eindelijk tegen den kant breekt; in
overdr. zin: men kan zoo dikwijls iets gevaarlijks of verkeerds doen, totdat het
misloopt en men de slechte gevolgen er van ondervindt. In de middeleeuwen
vinden we deze spreekwijze in den Esopet, 36, 10-20: So langhe stuuct men ende
steect den stoep (kruik) te watre, dat hi breect; Reinaert II, 4356: So langhe
gaet te water die eruuc, dat si breect ende valt an sticken; Pelgrim 43 b: So lange
gaet die pot om water dat si int laetste breect bij ongeval, datter in den wech
op eoemt ; vgl. ook Limb. XI, 347; Lorr. I, 2045. Zie verder mlat. ollula tam
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fertur ad aquam, quod fracta refertur ; donec fracta cadit, ad fontes amphora vadit
(Bebel no. 27; Werner, 22); vgl. Goedthals, 18 : de canne gaet so langhe te water,
datse breckt, tant va le pot á l'eau qu'il brise ; den roukeloose magh seven reysen
wel slaen, maer eens qualick ; Spieghel, 297 ; Brederoo, I, 211 : Een kruyck gaat

soe langh te water tot datse barst; Six v. Chand. 454: De kruik die werd zoo
langh vervarscht met waater haalen, tot se barst ; Gew . Weeuw . I, 49 : De kruyk
zoo lang te water gaat dat ze van den Hengel valt ; Spaan, 128 ; Harreb. I, 305
a; III, 222; Ndl. Wdb. VIII, 403; Waasch Idiot. 323; Ons Volksleven V, 162;
fri. de krt& giet sa lang to wetter ont er de hals brekt. Ook in andere talen is het
spreekwoord bekend ; vgl. 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 (or so
long) to the well till it comes home broken at last . Voor het nd. vergelijke men
Taalgids IV, 259; Eckart, 293.

1291. De kruiken bestellen,
d.w.z. het beheer der zaken hebben ; in eigenlijken zin wil de uitdr. zeggen:
zorgen voor den maaltijd, een feestmaal, en daarna in het algemeen voor eene
zaak zorgen. Vgl. Halma, 293: Ergens de kruiken bestellen, 't bestel van eene
zaak hebben; Van Effen, Spect. VIII, 187; Harreb. I, 453 b; Ndl. Wdb. VIII,
403. De uitdr., die vroeger ook luidde „de kruiken beschikken" (zie Warenar,,
vs. 404), is thans niet algemeen meer in gebruik. Vgl. Hoeufft, 337: slecht zijne
kruiken bestellen, niet goed zijne zaken verrichten.

1292. Iemand het heilige kruis (achter)nageven,
d.w.z. iemand verwenschen ; hopen, dat hij niet weer terugkomt ; vooral gebruikt
na een onwelkom bezoek ;eig. een kruis slaan achter iemand , oorspr. wel den duivel,
om zich tegen zijn terugkeer te beveiligen ; hd. einem ein Kreuz nachschlagen
(Grimm V, 2182). In de 17de eeuw vinden we de uitdr. bij Vondel in den Gijsbr
v . Aemst. vs. 512 : Men sloegh u 't heiligh kruis, toen 't leger optrock, na. Meermalen wordt aangetroffen eene verwensching als : 't heilige kruis na je (of na hem)!
Zie ook Lichte Wigger, inhout 1 v en Hooft, Schijnh. 442. Vgl. Tuinman I, 20:
iemand een kruis naschrijven ; Van Eyk II, Nal. 32 : hij geeft hem het heilige kruis
achterna; Ndl. Wdb. VIII, 424; Nkr.. VII, 8 Febr. p. 6; Slop, 32: Dag lievie.
adjuus! 't heilige kruis krijg je na! In Twente : ne kruus noa krigen .

1293. Kruis of munt.
Eig. die zijde van het muntstuk, waarop een kruis gestempeld is of de keerzijde. Bijna alle munten hadden in de middeleeuwen aan de eene zijde een kruis,
en wanneer dit er niet op stond, dan werd kruis genoemd die zijde, waarop de
beeltenis stond van den vorst : de andere zijde heette pila, vanwaar de fr. uitdr.
croix ou pile ; hd. Kopt' oder Schrift ; eng. cross or pile ; heads or tails. Cruce ende
(of) munte werpen was eene reeds in de middeleeuwen voorkomende uitdrukking, die men bij het dobbelspel gebruikte, waarbij gewed werd, welke zijde
van de munt boven zou komen te liggen. Zie het Mnl Wdb . III , 2l 56 ; Br. ederoo
III, 242, 47; flalma. 364; Ndl. Wdb. VIII, 426: IX, 1242. Synonieme uitdruk-
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kingen zijn kop of letters (of let); koppers of letters ; kop of leeuw , fri. letter of liuw ;
ich of rich (van een mes); menneken of letterken (Gallée, 59 b); stoof of schijt (bij
het kooten); hol of bol (bij het opgooien met eene pet); luysen oft noppen (Junius,
Nomencl. 215 b); mant of vlak (Twente); klingen en dommen (De Bo, 533); in
de middeleeuwen zeide men hiervoor ook crucemunten (Stallaert II, 115), en
in Vlaanderen gebruikt men thans: klijken ; klinkemutsen ; dehoofden (of dhoofden); barlikken (Schuerm. 31), enz. Zie Kinderspel en Kinderlust, 3, 69 vlgg.;
I, 76 vlgg.; De Cockl, 286 en vgl. nog de uitdrukking kruis noch munt hebben.
fr. n'avoir ni croix ni pile , niets bezitten, dat eigenlijk, daar kruis en munt de
twee zijden zijn van écn zelfde muntstuk, eene dwaze uitdrukking schijnt, wanneer men niet weet, dat er vroeger een verschil bestond tusschen een louis d'or
en een louis d'argent: dans les louis d'or la pile était la tête ou l'effigie du prince,
parce que la croix était de l'autre eilté; dans les louis blancs, au contraire, on
appelait la tête du prince la croix , et ses armoiries, qui étaient de l'autre
la pile . N'avoir ni croix ni pile signifiait done exactement n'avoir ni or ni argent
(De Cock', 287).

•

1294. Een meisje van drie kruisjes,
d.i. een meisje van dertig jaar. Met de kruisjes worden de tientallen bedoeld,
die door een kruisje (X) worden voorgesteld. Wellicht is de zegswijze ontleend
aan de gewoonte om den ouderdom eener koe door middel van kruisjes op hare
horens aan te geven. Vgl. Sart. III, 1, 23: limen senectae tenet, hy heeft die
ses kruycen al op sijn hoornen ; Bank. I, 61; II, 218; De Brune, 464: Hy heeft
ses kruyssen op zijn horens; Huygens VI, 305; 308:
Ses cruyssen en een half, Thien Sessjes met een' Vijf!
Wel Heer van Pietershoeck, en hebt ghij noch geen Wijf?

Br. v. Abr.. Bl. I, 187; Ndl. Wdb . VIII , 431; Harrebomée I, 334 a: de horenkrappen verklappen de jaren der koe 1). Zie voor Zuid-Nederland Rutten, 125;
De Bo, 583; Antw.. Idiot. 723; Waasch Idiot . 376 b. In 't Afrik.: Hy het al 'n
paar kruisies agter die rug.

1295. Hij heeft al zijn kruit verschoten,
d.w.z. hij heeft al zijne krachten verbruikt, verspild; eene sedert de 17de eeuw
voorkomende uitdrukking; zie Winschooten, 128; Hooft, Ged . I, 286 (in eig.
zin), en vgl. Halma, 293: Hij heeft al zijn kruid verschoten, alle zijne
kragten gespild, i/ a consumé toutes ses forces . Synoniem is de uitdr. al zijne pijlen
zijn verschoten, hij weet niets meer te zeggen (Van Dale), hij heeft zijn laatste
bom afgeschoten (Harreb. III, CXY); zijn laatste patronen verschieten (Maasbode,
30 Jan. 1914, avondbl. p. 5, k. 2). Ook in het Friesch: hy het syn krád of syn
pylken forsketten ; in het hd. sein Pulver oder seine Bolzen verschossen haben ;
eng. to have shot one's bolt; fr. avoir épuisé son car quois (pijlkoker). In Antw.
hij heeft al zijn poeder verschoten (Joos, 98).
I) Zie ook Tuinman I, 333: heeft wal op zijn hoorens. Ik denk dat dit speelt
op runderen, die 't getal hunner jaaren in krappen op de horens hebben"; vgl. het fri.

hy het al hwet takken (jaarrintzen) op 'e hoarnen (W . Dijkstra, 423 a), nd. se helt all vele
Kreten up de FRiren (Wander II, 1604).
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1296. Hij heeft het (bus )kruit niet uitgevonden.
Men gebruikt deze zegswijze schertsende van iemand, die niet heel slim
is. Zie Harrebomée I, 453 a en vgl. het hd. der hat das Pulver nicht erfunden
In het Italiaansch zegt men : non aver ritrovato la carta da navigare, en in het
Fransch : n'avoir pas inventé le fil couper le beurre, maar ook il n'a pas inventé
la poudre ; fri. hy hat it krad net utfoun. Volgens Joos, 108 ook in Zuid-Nederland
„hij heeft het poeder niet uitgevonden, ze hebben geschoten als gij geboren wierd";
Antw Idiot. 1974: hij heeft het poeier niet uitgevonden , hij is niet slim.

1297. Een kruiwagen hebben,
d.w.z. voortgeholpen worden, gesteund worden. vooral bij het dingen naar
eene betrekking. In het mnl. komt cruden voor in den zin van Zijne vrienden
voorthelpen, blijkens Goedthals, 33: die de macht heeft, cruydt, waarmede te
vergelijken is Rein. II , vs. 1910: Die crancstc heeft die minste crode (hulp ,
steunl); en vs. 5250:
God gheef mijnre moeien ere!
Si heeft mijn rijsgen wel doen bloeien,
Si heeft wel aen mijn kar ghecroeien,
Si heeft mi gheboden wel die hant.
Zie verder Pers, 216 b: Men verhaelt van hem, dat hy doenmaels zyne Medebroeders aensprack, of zy wel wisten wat men te Amsterdam hadde vergeten?
Zy vraeghden , wat ? hy antwoorde den Kruy-wagen, spottende alsoo daer meede,
dat zy nu aller macht ontbloot, niet meer dan anderen vermochten, in ampten
en bedieningen te kruyen ; 217 b: Hoe zy over al hunne vrienden en verwanten

in de regeeringe kruyden ; 207 a; 830 a; zoo ook bij Hooft : iemand ten ampten
inkruyen (Oudemans, 473); Vondel, Palamedes, 1527 : Tot dat Laokoslin en
Panthus in het end hem kruiden in het hof (var . verworven gunst by 't hof);
Tuinman I, 251: Hy zit op den kruiwagen, dat wil zeggen, hy heeft vrienden,

die hem bevoorderen en voorthelpen zullen, gelyck men iets voortkruyt met
een kruiwagen ; Van Effen, Speet. X, 51 ; Halma, 295: Kruiwagen, protecteur,,
patron, intercesseur ; hij heeft goede kruiwagens om hem in de waereld voort te

helpen; hij zit op den kruiwagen, hij word tot staat en bediening gevorderd ; Sewel, 423 : Iemand kruijen, bevorderen ; hij heeft goede kruijers (voorstanders) gehad ; in 0. K. 80: Kruiwagens, familierelatiën bezorgen naam en roem.
De Friezen zeggen : op 't kroadsje sitte en sCinder kret lokt it net, zonder kruiwagen
gelukt het niet ; vgl. Molema, 229 a : kruikoar,, kruiwagen (fig.); in Limburg
kent men een schurgker hebben, een machtigen begunstiger hebben (vgl. Kil.
schorch-karre, sax. sicamb. kruy-wagen); Waasch Idiot . 377 a: nen goeden kruiwagen hebben , een goeden beschermer ; hij zit op uwen kruiwagen , hij is uw vriend ;
evenzoo bij Teirl. II, 191 : op iemand zijne kurtewage meuge zitten, zijn vriend
zijn; Villiers, 69. Te vergelijken is ook het eng. a coach, een docent, die studen1) Mnl. Wdb. III, 2171.
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ten voorthelpt, voor een examen klaar maakt, een repetitor. In de 17de en 18de
eeuw komt een enkele maal als synoniem voor christoffel ; zie Tijdschr . XXXI,
97; Winschooten, 195; Vierl. 236; Sacspiegeltje, 200 1) en vgl. Stoffel.

1298. Een kruk,
d.w.z. een onbedrevene, een sukkel; eig. iemand die op krukken gaat? vgl.

Antw. Idiot. 187: krukke, spotnaam voor iemand, die op krukken gaat; syn.
van het 17de-eeuwsche krikkemik, oorspr. driepootige bok om zware voorwerpen

op te heffen en fig. iem. die lichamelijk of geestelijk gebrekkig is; thans nog in
Zuid-Nederland in den zin van iets dat weinig waarde heeft, een prul, een vod
(zie Ndl. Wdb. VIII. 264). Ook komt in dien zin voor hak, waarmede kruk dikwijls verbonden wordt (vgl. nog Fri. en Gron. hakkenkruk, brekebeen, beunhaas),
dat oorspr. beteekende boomtak (no. 771) en daarna sukkel, kruk (Ndl. Wdb.
V, 1536). Het woord wordt in de 17de eeuw in dezen zin aangetroffen; zie Gew.
Weeuw . I, 23: Een weetniet, een knik; Spaan, opdragt; Rusting, 455; Loosd.
Weesk. 40; Haagsche Reize, 40; C. Wildsch. IV, 252; Halma, 295: Kruk, brodder, homme qui n'entend pas son métier ; Ndl. Wdb. VIII, 474.

1299. Die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in,
d.w.z. hij die een ander in het ongeluk wil storten, wordt dikwijls zelf daardoor
getroffen; vgl. Rein. II , vs. 5683: Sulc pijnt seer om eens anders scade, ende
loont hem selver al mit quade; mlat. effodit foveam vir iniquus et incidit illam
of in fovearn quam fecit ipse incidit (Werner 25; Journal, 145; Archiv.. XIII, 383).
Het spreekwoord, dat bij Campen, 96 (hy is in syn selfs cuyle ghevallen, die hy
met anderen gegraeven hadde) wordt aangetroffen, is ontleend aan den Bijbel,
waar het voorkomt in Spreuk 26, 27; Ps. 57, 7: Sy hebben een net bereydt voor
mijne gangen, mijne ziele was nedergebuckt; sy hebben eenen kuyl voor mijn
aengesicht gegraven: sy zijnder midden in gevallen; Psalm 7, 16: Iiy heeft eenen
kuyl gedolven, ende dien uytgegraven, maer hy is gevallen in de groeve [die]
hy gemaeckt heeft ; zie Zeeman, 337 ; Villiers, 70. De Romeinen zeiden in la queos ,
quos posuere, cadunt (vgl. fr. qui tend un piège s'y prend le premier), terwijl
Hesiodus, Werken en Dagen, 265 deze gedachte uitdrukt met de woorden:
cith 0 Itahá rei)xet civim) (122Q xauá révrcov; elders nririv
Jran ít.w&ijciEt. Zie nog Wander II, 153: wer andern eine Grube
fait selbst hinein ; Mnl. Wdb . III, 2199; Harreb. III, 269; 270; Joos, 135;
Van Moerk. 100 en Hooft, Ged . I, 256:
•
Die d' aerd', tot 's anders val, opwroeten,
Verraeden zelv' hun' eighe voeten.
-

1300. Kunst baart gunst,
d.w.z. kunst maakt dat men in aanzien komt, gezien wordt; wekt de genegenheid van anderen; eene meening die men in de late Middeleeuwen ook reeds
had, blijkens Mar. v. Nieum. vs. 533: Conste maect ionste. Zie verder Cats I,
1) Ondertusschen worden wij gebruikt als Christoffels om zulke luije en onkundige
hanzen door de diepe wateren van hunne gedemandeerde bezigheden heen te dragen
(uit een stuk van ± 1750).
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459 : Kunst bairt gunst ; bij Sewel, 407 : Konst baart roem ; in 't hd. Kunst macht
Gunst ; fr. qui art a, partout part a ; eng. skill wants no good will.

1301. Met kunst - en vliegwerk
is eene uitdrukking ontleend aan het tooneel, waar men onder „kunstwerken"
verstond toestellen om natuurverschijnselen na te bootsen en onder „vliegwerken" zulke, waarmede personen en zaken door de lucht werden bewogen. 1 )
Zulk een stuk werd genoemd „een spel met vliegwerken en machinen", zooals
men leest in De gelukte list of bedrooge mof (anno 1689), bl. 3. Bij overdracht
werd deze uitdr. gebruikt in den zin van met allerlei kunstmiddelen, die men
bezigt, om iets tot stand te brengen, of zijn doel te bereiken ; een voorbeeld
hiervan vindt men in W. Leevend IV, 187 ; zie Ndl. Wdb. VIII, 594.

1302. Op het kussen zitten (- raken),
d.w.z. eene regeeringsbetrekking vervullen; in de staats- of stadsregeering zijn,
aan het bewind zijn of komen. De hooggeplaatste regeeringspersonen zaten op
kussens, voorzien van het wapen der stad, provincie, enz.; vandaar deze uitdrukking, die voorkomt bij Anna Roemers Visscher, Sinnepoppen, lste schock,
XXIII : Die bemindere van het ghemeene beste, zeggen, datmen wel mach bidden
dat rijcke en hoogh-ghebooren lieden wyse kinders krijghen, want zy raken op
't kussen; Jan Vos, Aran en Titus, bl. 17 (cd. 1662); Brederoo II, 189, 1076;
Hooft, Ned. Hist . 29; 39 en vgl. Tuinman II, 156; Halma, 296; Sewel, 427;
Ndl. Wdb. VIII, 610; Afrik. op die kussing sit. In Zuid-Nederland op de kussens
zitten, geraken. Vgl. het fr. siéger, être assis sur les fleurs de lis, een hoog rechterlijk ambt bekleeden.

1303. Te kust en te keur,
d.w.z. naar wil (of wensch) en naar keuze , naar zijn welgevallen ; gewoonlijk
in verbinding met het werkwoord gaan. De woorden kust en keur drukken zinverwante begrippen uit, die thans als identiek worden opgevat (zie-no. 1250);
beide komen reeds in de middeleeuwen voor. Zonder de praepositie te wordt
de verbinding aangetroffen bij Westerbaen II, 716: 't Huys is binnen bet voorsien, om u de kust en keur van alles aan te bien. Mèt het voorzetsel vinden we
haar bij Hooft, Ged. I, 179:
Krielt het van vrijers niet om uw deur?
Mooghje niet gaen te kust en te keur?
En doeje niet branden, en blaecken, en braên,
Al waer 't u op lust een lonckje te slaen?
Zie verder C. Wildsch . II , 304; V, 302; Sewel, 428: Te kust en te keur,
choise of goods ; Halma, 296: Te kust en te keur, gemakkelijk, à souhait,
facilement, sans peine ; Harreb. I, 398 b ; Ndl. Wdb. VIII, 618; Antw . Idiot.
728; Villiers 470.

1) Wijbrands, liet Amsterd. Tooneel 109, 111 ; Wagenaar, Amsi. II, 403 a : Men
heeft, tot uitvoering van eenige Tooneelstukken, ook verscheidenerlei Konstwerktuigen
noodig, waarvan de Schouwburg rykelijk voorzien is ; Halma, 734 : Vliegwerk z.g.
zekere snelle vertooningen op het tooneel, machine de th,'átre poer faire voler ou enlever
quelque chose rapidement, 1\1 avorscher XXI, 276; XXII, 397; XXIII, 112.
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1304. Van twee kwaden moet men het beste (ijminste) kiezen,
d.w.z. van twee kwade zaken moet men bij eene gedwongen keuze het minst
kwade kiezen. Vgl. in het Latijn: in duobus autem malis cum fugiendum majus
sit, levius est eligendum (Otto, 207; Montijn, 549; Bchmann, 348); Werner,
92: Si tibi concurrent duo turpia, dilige neutrum: sed quod turpe minus, dilige!
Reda docet. Bij ons in de middeleeuwen:
Hy en dunct my niet te sere riesen,
Die van tweeli quaden dat beste can kiesen 1).
Zie verder Seven Vr. vs. 1756: Van twee quaden sal men dbeste kiesen; Blome
der doochden , 49; Goedthals, 21: Van twee quade salmen altyts tminste kiesen ;
Servilius, 142: van twee quade salmen tbeste kiesen ; Gruterus III, 170: van twee
quaden zalmen altijts t'minste kiesen ; Brederoo I, 369, vs. 1995. De Brune, 112:
kiest van twee quae'n het minste quaed, het ander voor uw vyand laet ; Pers, 392
a: Men most uyt twee quaeden 't beste kiesen; Chomel I, 358: Echter moet' er
uit twee kwaden een goed gekoren werden; Harrebomée III, 271; Ndl. Wdb.
VIII, 652; Joos, 152; Teirl. II, 132: Van twie kwalen de kleinste kiezen ; Wander
IV, 1385, waar de zegswijze in vele talen wordt aangewezen; fr. de deux maux
il faut choisir le moindre ; lid . von zwei Uebeln musz man das Kleinste wiihlen;

eng. of two ills choose the lesser..

1305. Iets kwalijk nemen,
d.w.z. iets ten kwade duiden, euvel opnemen; 17de eeuw: iets onwaardig nemen
of iemand iets kwalijk afnemen ; mnl. iet in onwaerden, in arghe nemen of iet qualike

(of ()vele) nemen ; Kiliaen: Quaelick nemen, moleste, aegre, acerbe, graviter
ferre ; Halma, 523: Iets quaalijk neemen, la prendre en mauvaise part ;
Ndl. Wdb. VIII , 689; Villiers, 70; hd. etwas übel (oder krumm) nehmen ; eng.
to take s. th. ill (zeldzaam); fri. immen hwet kwealik nimme.

1306. Kwartier geven.
Gewoonlijk met de ontkenning in den zin van: geen lijfsbehoud schenken,
geen lijfsgenade schenken; niemand sparen. Zie Winschooten, 199: om quartier
roepen, quartier geeven ; Van Moerk. 356 en 361; Com. Vet. (woordenlijst);
Halma, 524: zij wilden den vijand geen quartier geven ; vgl. het fr. donner quartier,,
waarin quartier bet. „hen oit qqn. se retire, et particulièrement lieu de sfireté
(Hatzfeld, 1843 b), zoodat onze zegswijze kan beteekenen: iemand een veilige
plaats geven; hem beveiligen tegen doodslag, zijn leven redden, hem behouden.
in het fri. (gjin) kertier jaen ; ook eng. to give (or show) quarter ; hd. Quartier

geben , Pardon geben (Goedel, 375).

1307. Een kwast,
d.i. een zonderling, een zot, een fat, ook een kwastelorum of een kwasteldorom
genoemd (Draaijer, 23 b ; Molema, 232; Rutten, 127). Misschien moet men
1) riesen, dwaas zijn; zie Mnl. Wdb. .VI. 1377.
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er eigenlijk onder verstaan, iemand die allerlei kwasten en strikjes draagt 1 );
vgl. een hoed, een pruik , een haneveer ; een kruk (zie no. 1298); barg. krui" (eig.
haarkrul), kwast, verwaande kerel 2 ); bij De Bo, 723 a: een dwaze mutse (=
vrouw) ; doch mogelijk is evenzeer, dat wij moeten denken aan kwast, ook een
harde kwast, eig. een knoest in het hout, in de 17de eeuw in overdrachtelijken
zin een lastig, koppig, grillig mensch, iemand met allerlei kuren. Zie Hooft,
itlegk. Wdb. Ill, 198; Coster, 29, vs. 592; 40, vs. 908; 541, vs. 1450; Langendijk, Vad. Koopl . 12 (Panthéon-ed.); Spaan, 130 : een houtig kwasje, een lastig
heer; 169: een netelig kwasje ; C. Wildsch. III, 353; Halma, 524: Quastig,
koppig , hoofdig ; een q u a s t i g e vent, tin bourru, un fantas que , un capricieux
ou bizarre ; quast, un bourru, un sot ; dat is eene quast van een vent,
een koppig of wonderzinnig mensch, c'est un bourru, un capricieux, un bizarre,
un têtu ; Sewel, 330 : Kwast (quibus , halve gek), fob , fool, boohy ; fri. in kwast,
een geurmaker. In den zin van lastig wezen wordt kwast gebruikt bij Van Effen,
Spect. VIII, 205: De naam van gryzen knorrepot, van viezen kwast, van ouden
zot. In dien van zot komt het voor in de Gew. Weeuw. I, 17 ; in Zuid-Nederland
beteekent het vroolijke snaak, spotvogel, losbol, verkwister, kwieskwas (Teirl.
II, 194); zie Waasch Idiot. 381 a; De Bo, 593 a ; Antw. Idiot. 733; Teirl. II,
193 ; Schuermans, 313. Het is mogelijk, dat we kwast in dezen zin in verband
moeten brengen met het ww. kwasten, drinken, lichtmissen (De Bo, 593 ; Schuerinans, 313), dat wellicht hetzelfde is als het door Kiliaen vermelde quasten,
wisten , cum impetu effundere, profundere. Het daarnaast voorkomend synonieme kwispel (De Bo, 597 b ; Rutten. 127) of kwispelaar en het ww. kwispelen
(zwieren, boemelen; Tuerlinckx, 355) doet eerder denken aan kwast, kwispel
in den zin van staart en vandaar kwasten, kwispelen, als een staart heen en weer
gaan, slingeren, doordraaien, leegloopen, dweilen 3 ) . Ook in het Nd. spreekt
men van en dulle quast, en fine quast (Eckart, 420 b ; Grimm VII, 2330) en in
de 16de eeuw komt de naam Hans Quasi voor als zot, dwaas, gek 4 ); in het
Westphaalsch : 'n kwast van 'n kerel. 'n wunderliken kwast, 'n hanskwast (Woeste,
435 a).

1308. Een kwibus,
d.i. een vreemde, rare vent, een zot, een kwit (Twente; ook Antw. Idiot. 737),
een kwant 5 ), een kwibias (De Bo, 596). Het woord komt in de 17de eeuw meermalen voor. Zie Van Vfoerk. 457 ; 468 ; Kluchtspel II, 159 ; verder Halma, 525:
Quibus, een rcgte quibus, un sot fieffé ; Sewel, (7 : 't Is een regte quibus,
he is a fool, a simpleton ; fri. kwibus, snaak, grappenmaker; Molema, 234 a:
kwiebis (kwibus) vroolijke, aardige snaak; voor Zuid-Nederland vgl. Tuerlinckx, 579: de kwibus spelen, zich dwaas aanstellen; Teirl. II, 194: kwiebuus ;
so;as van vrouwen. Waarschijnlijk is dit znw. kwibus de dat. abl. plur. van quis,
qui, wie, welk. Zie Vercoullie in Volkskunde XXV, 13 : „Tal van geijkte Latijnsche formules uit de wetenschappen of uit liet scholierenlatijn of uit de kerkelijke teksten waren er die het volk woordelijk kende. De minste homonymie
.

1) Winsehooten, 200 : Hij draagt quasten (dat een soort van strikken zijn) aan
zijn beenen; Brederoo, Sp. Brab. vs. 58.
2) Ndl. Wdb. VIII, 402; K,ster Henke, 37.
3) Zie Ndl. Wdb. III, 3734; VIII, 726; 818.
4) Zie Bolte und Seelmann, Niederd. Schauspiele i►lterer Zeit, 157; Reuter, 89.
5) Over den oorsprong zie Franck-v. Wijk. 846.
TOETT, Ned. Spreekwoorden. 5e druk.
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met een woord uit de volkstaal of een invallend grappig verband was bij de
ernstigen, zelfs bij predikanten, voldoende om ook zonder ontzag voor het heilige
een scherts te maken, die eindigde met in de volkstaal door te dringen. Zoo
is de oorsprong van kwidam 1) te zoeken in het Homo quidam fecit coenam magnam
(= een zekere man richtte een grooten maaltijd in), dat men dikwijls in het
lof na de eerste benedictie zingt, waarin Homo quidam kon opgevat worden
als Baas Kwidam . Voor Kwibus is het ongetwijfeld het cum quibus waarmee de
laatste § van de gewone prefatie begint, vooral als men in aanmerking neemt
dat als de celebrant deze woorden zingt, de diaken en de subdiaken, die tot dan
elk afzonderlijk achter hem stonden, nu bij hem komen om hem voorts te bedienen, en dat het woord Kwibus alleen voorkomt bij ons, wier taal de homonymie
cum quibus = kom, kwibus toelaat" 2).
1) Sedert de 16de eeuw bekend. Zie Ndl. Wdb. VIII, 778 en vgl. fr. quidam cert,ain
individu, personne dont on tait le nom.
2) In het Fransch heeft quibus de beteekenis van geld; vgl. de quoi.

1309. Iemand de volle laag geven,
d.w.z. iemand met verwijten op het lijf vallen, overstelpen; hem de volle straf
geven; ook iemand de gladde laag geven. Onder eene laag verstaat men eene rij
kanonnen op een oorlogsschip, zoodat deze uitdr. eig. wil zeggen „iemand met
een rij geschut te gelijk begroeten, en dan oneigendlijk iemand lustig in den baard
vaaren, iemand ruuw bejegenen, en gelyk men seid, afsouten" (Winschooten,
132). Van zoo iemand zegt men dat hij de volle laag krijgt. Niet onbekend is ook
de volle laag afzenden, al zijn kracht ineens aanwenden; Ndl. Wdb. I, 1958; VIII,
829; vgl. verder Brederoo's Moortje, vs. 245; Sewel, 431: De volle laag
geven , to fire a broadside ; Halma, 297: Iemand de volle laag geeven,
met eene rije geschut te gelijk begroeten, envoyer toute une bordée e qqn ; C. Wildsch.
III,- 340: Ik zou al lang ereis uit den hoek gekomen zijn, en onze Mijnheer de
volle laag hebben gegeven; W. Leevend VI, 13: Ik ken Gerrit: hy moet eens
de volle laag hebben; Harreb. III, 1; Zandstr. 33: Als ze me knippen, krijg ik
toch de volle laag ; fri. immen de laech jean ; hd. einem die volle Lage geben; de.
at give En det glatte Lag.

1310. Iemand lagen leggen,
d.w.z. iemand op eene bedekte wijze in het verderf zoeken te storten; door kwade
praktijken zoeken te benadeelen. De uitdr. wil eig. zeggen iemand strikken
spannen, welke bet. blijkt uit het mnl. lage, dat beteekent „eene plaats, waar
eene valstrik voor iemand gelegd is", en vervolgens die valstrik zelf. Zie Vondel,
War. d. Dieren XCI, vs. 14:
Die andren lagen leyd, oft onderstaet te do 'on,
Werd zelfs in 't net gejaeght, en krijght verraders loon.
In de middeleeuwen kende men: enen lagen leggen naast het wkw. lagen
of leggen, waarnaast het znw. lageleggere ; zie ook Kiliaen: Laeghe, laqueus
et insidiae ; laeghen legghen, insidiari, tendere la queos, dat herinnert aan
het lat. laqueos disponere, spargere en laqueos alicui obtendere ; retia alicui tendere
(Journal, 145); Cats I, 469; De Brune, 21; Sewel, 431: Iemand laagen
leggen, to ly in wait, to insnare ; Halma, 297; Ndl. Wdb. VIII, 830; Mnl. Wdb.
IV , 54; De Bo, 600; hd. jemand Fallstricke oder eine Schlinge legen (er laten
inloopen); ins Garn (net ) gehen , kalen (er inloopen); eng. to lay (a snare) for a p.

1311. De laan uitgaan,
d.w.z. uit zijne betrekking gaan of ontslagen worden; inrukken; ook de laan
uitgesmeten worden ; iemand de laan uitsturen. De uitdr. schijnt zeer jong te zijn;
ze komt althans in vroegere geschriften niet voor. Vgl. Nkr. III, 20 Juni p. 3:
0, wandelaar, ik kan 't niet vergeten,
Door Ter Laan ben ik de laan uitgesmeten 1).
1) Ben ik van mijn zetel in de Tweede Kamer beroofd.
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Prikk. V, 18: Allé! de laan uit! Subiet! verwaand stuk eten! Inrukken! Naar
je kamer en verder geen nieuws! 0. K. 53: De trompet is de laan uit, laat nou
in Godsnaam die twee slokkers maar verder fluiten; Het Volk, 3 Maart 1914,
p.10, k. 4 : Men wete dan dat de assistent, die uit de school klapt, onherroepelijk
de laan uitgaat, zoo zijn superieuren daarvan de lucht krijgen; 7 Jan. 1914, p.
5, k. 2: De firma D. ziet er volstrekt geen been in haar (de werkvrouwen) de laan
uit te sturen, zelfs al hebben zij 20 of meer jaren een school onderhouden; 11
Mei 1914, p. 2, k. 1: De patroon plaatste hun vlakweg voor de keus: bedanken
voor partij en vakbond, of de laan uit; Nkr. V, 21 Oct. p. 3:

Bedreigde je vroeger een mind're
„Je gaat de laan uit, man!"
Dan bad ie en dan smeekt' ie;
Soms nam j'em genadig weer an.
Zie verder no. 425.

1312. Iets aan zijn laars (zijn zolen, zijn botten of zijn
hielen) lappen (of plakken),
d.i. iets niet tellen, er niets om geven, er geen drukte over maken; hetzelfde
als iets aan zijn gat vegen (fr. se ficher de quelque chose ; 17de eeuw iets aan zijn
been binden, knoopen), Tuinman II, 207: hij vaagt daar zyn hielen aan; Harreb.
I, 308: iets achter zijne hielen lappen of plakken; II, 253: dat lap ik onder mijn

schoenen. Zie ford. 309: Haar zenuwachtige praatzieke opwinding lapte hij aan
zijn laars; Het Volk, 15 Juli 1913,p. 1, k. 4: De S. D. P. heeft toen deze „grond-

wet" aan haar laars gelapt en blijft tweedracht zaaien waar zij kan; 13 Dec.
1913, p. 1, k. 1 : Als er een regeering was opgetreden, die de uitspraak der kiezers
aan haar laars had gelapt; 24 Oct. 1913, p. 1, k. 4: Hij lapte het besluit van
de volksvertegenwoordiging aan zijn laars; 20 Nov. 1913, p. 8, k. 2: De soc.
dem. fraktie heeft zonder meer de eisch der vakorganisatie aan haar laars gelapt:
Nkr. II, 29 Maart p. 2: En ten slotte zei ik toen, dat ik haar opinie aan mijn
laars lapte; De Amsterdammer, 24 Mei 1914, p. 7, k. 3; Ppl. 74: Zij lapte alles
aan d'r modderlaarzen; bl. 207: Ja of u nou nee zegt, dat lap ik toch amme
laars; Nkr. IV , 13 Nov. p. 6: V, 5 Febr. p. 4; vgl. ook Kmz. 303: Trane, die
'k an me kont veeg, komedietrane; Dievenp . 126 : Ik heb altijd als 'n brave schooljongen opgelet, maar ik lapte alle theorie aan m'n zool; Nkr . III, 14 Febr. p. 6:
Vraag je dan: Agent ga mee!
Daar wordt ginds gestolen,
Zegt hij daad'lijk: Mij 'n biet,
Dat lap ik aan mijn zolen.
Zevende Gebod, 55: Jouw brave engel lap ik an me zole! Lvl. 171: Ik wil 'r maar
mee zeggen, dat 'k het heele leger aan m'n zool lap; Peet, blz. 353; Nkr. III, 5
Sept. p. 6; Schakels, 168: Jouw ondervinding! Die lap 'k an me botten! De
Telegraaf, 10 Dec. 1914 (avondbl.) p. 5, k. 1: Mars, de oorlogsgod, is de rechte
er naar om alle Kerstengeltjes ter wereld aan zijn schoenzolen te lappen; GrootNederland, 1914 (Oct.) bl. 457 : Ik ben geen jonkheer! An me zolen 'r mee! ;
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Jord. II, 62: An me sool links! ; II, 176: An me linkerzool; II, 335: Maar de
jonge meiden lapten alle vermaningen aan hun linkerzool ; syn. ergens zijn botten
mee of aan vegen, o.a. Handelsbl. (avondbl.) 6 Juni p. 5, k. 4: Literatuur veegt-ie
an z'n botten ; Sjot'. 253 : Maar met die praatjes, daar veegden-ie zijn botten mee
af; Nkr. II, 15 Maart p. 2: De tyran schijnt er weinig om te malen, hij vaagt
er zijn botten an; Het Volk, 14 Maart 1914, p. 5, k. 2: Onvervaard vaagden
burgemeester Roell en diens getrouwen hunne botten aan het advies der Schoonheidscommissie. — Van daar ook an me laars! , maakt dat een ander wijs! of
ook : dat kan me niet schelen, o.a. Kmz. 176 : Denk je dat 't liefde is ? Liefde. .. .
an me laars! ; Jong. 145 : Wijlui, vrouwe, motte d'r toch 't eerst in (in den schouwburg) ! — An me laars! 'k Heb ook me cente betaald. — In denzelfden zin aan
mijn kont, o.a. in Kmz. 375. Naast ik lap het aan mijn laars hoort men ook het
laarst me niet 1 ).
Voor Zuid-Nederland vgl. De Bo, 304: aan iets zijn ende vagen ; 1235: iemand
of iets aan de zool van zijn schoe'n vegen, er zich niet over bekreunen, er mede
lachen; Schuermans, 497 a en 325 b: iet aan zijn pollevieën, aan zijn achterlappen
vegen ; Anny. Idiot. 285 : aan iet zijn botten vegen ; ook zijn gat, zijn klooten aan
iets vegen Schuerm. 80 en Rutten 41: zijne broek aan iets vagen (in NoordNederland : afvegen), zich om iets niet bekreunen , er den bliksem van geven;
Teirl. II, 159 ; 169 : an iemand of an iet zijn konte (of kodde) vagen (of wrijven),
er zich niet aan gelegen laten; Harreb. I, 183: daar veeg ik mijn elleboog aan.
In Twente : 't gat der an ofwisschen ; fri. de kont er oan offeije ; eng. to set a th.
at one's heels. Zie no. 604.

1313. Weten (of zien) hoe laat het is,
d.i. in eigenlijken zin : zijn tijd waarnemen, op zijn tijd passen, zijne zaken behartigen en op het getij letten ; vervolgens verstandig zijn, zijn weetje weten,
weten of zien hoe het met iemand of iets staat, gesteld is. In de 17de eeuw : wel
weten wat de klok (geslagen) heeft ; zie Beets, Anna Roemers, 137 ; Winschooten,
256 en vgl. het hd. wissen, wieviel es geschlagen hat ; het eng. to know what is
o' clock or the time of the day ; in het Vlaamsch zien wat er geslagen is , zien wat
er gaande is, wat er scheelt. Vandaar ook onze uitdr.: Is het al weer zoo laat?
is liet er al weer zoo mede gesteld? Zie ook Harreb. III, 82; Ndl. Wdb. VIII,
859; Joos, 116 en Schuermans, 320 b ; De Bo 2 : Die vrouw kent de laatte van
geheel de parochie, d.i. weet al wat er op het dorp omgaat 2 ). Vgl. Handelsblad,
1 Nov. 1915 (avondbl.) p. 1, k. 2: Op een morgen waren de uiteinden van de
sappen verbonden. Er lag een nieuwe loopgraaf. Nu wisten wij hoe laat het was;
29 Oct. 1915, p. 3, k. 4 (ochtendbl.): Ruim 7 uur klonk gejuich binnenskamers
en toen wisten de menschen op straat al hoe laat het was. ... in den figuurlijken
zin . In Antwerpen beteekent de uitdr. weten hoe laat het is of wat uur het is, berispt
worden, slaag krijgen (Antw. Idiot. 1307; 1858); Teirl. II, 201: weten hoe laat
het es, bekeven of berispt worden ; gefopt , bedrogen worden ; veel verliezen;
slaag krijgen. Hiernaast weten of zien hoe laat de klok slaat ; vgl. Handelsblad,
13 Aug. 1917 (A) p. 2, k. 2: Ik zag ergens een kippetje te koop, die beet was
7.50 fr. waard. Elders zag ik een potje jam : het kostte 6 franken. Met deze enkele
1)
2)

Vgl. Leuv. Bijdr. X, 182.
Volgens Ndl. 147 db. VIII, 861.
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prijzen kunt ge hooren, hoe laat hier de klok slaat; Haagsche Post, 1 Maart 1919,
p. 230, k. 2: Men weet dat onze regeering zich tot de Belgische heeft gewend
met beleefd en dringend verzoek om nu eens duidelijk te zeggen hoe laat de
klok slaat.

1313a. Hoe later op den avond hoe schooner volk. Zie no . 125.

1314 . Aan het laatje zitten,
d.w.z. aan de regeering zijn, aan de ( staats)ruif zitten, „over de geldmiddelen
te beschikken hebben, veelal met de bijgedachte dat men daarvan profiteert"
(Ndl. Wdb. VIII, 899). Zie Harreb. 1, 192: Die bij de flesch (of aan de lade)
zit, zegent zich zelven (of het eerst); De Amsterdammer, 17 Aug. 1913, p. 1, k. 2:
De heer Dr. Kuyper, wien het bekend kan zijn wat het voor een partij beteekent
aan het laadje te zitten, somde reeds de voordeelen der versmade portefeuilles
op ; 20 Juli 1913, p. 1, k. 1 : Deze grove spot, niet alleen met de partij, die weigert
aan 't laadje te zitten (nog al niet hebberig op baantjes zou men zeggen); Het
Volk (Zondagsbl.) 18 Oct. 1913 p. 4, k. 3 In vroegere tijden toen de pasja gapte.
en iedereen die bij het laadje zat, gapte; De Arbeid, 8 Nov. 1913, p. 4, k. 1: Het
oude spreekwoord blijft toch maar altijd waar: „wie aan het laadje zit, spekt
zich"; 1 April 1914, p. 4, k. 2: Ik ben er van overtuigd dat de heeren, die aan
"t laadje zitten, uit een ander vaatje zouden tappen; Het Volk, 9 April 1914.
p. 1, k. 1: Wie weet hoe gauw de heeren weer aan het laadje hopen te zitten.
In Zuid-Nederland: aan 't schotelken zitten, een winstgevende bediening hebben
(Waasch Idiot. 583; Antw.. Idiot. 2023).

1315. De laatsten zullen de eersten zijn.
Deze spreuk is ontleend aan den Bijbel; vgl. Matth. 19, 30; Marc. 10, 31
of Luc. 13, 30: „Ende siet, daar zijn laetste, die de eerste sullen zijn: ende daer
zijn eerste, die de laetste sullen zijn". Wij gebruiken deze woorden „Öf in schertsenden zin om aan te duiden, dat zij, die in een vertrek of bij eene samenkomst
meest voorwaarts dringen, vaak nog achteraan komen of aan het lager einde
geplaatst worden, Cd om aan te duiden, dat de minstgeachten of eerst achtergestelden later hoog opklimmen, omdat zij door vroeger niet opgemerkte deugden
uitblinken"; Zeeman, 184. Vgl. fr. qui sont les derniers seront les premiers ;
hd. die Letzten werden die Ersten sein ; eng. the last shall be first ; afrik. baie laastes
sal die eerstes wees.

1316. Wie het laatst lacht, lacht het best.
Zie Tuinman I, 307: „Die na lachen, lachen zo wel als die voor lachen. Het
voor lachen is dikW:yls ontydig en ongegrond, om dat 'er wel een hinkende bode
achter aan 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". Dezelfde zegsw. vindt men bij Campen, 64: sy
lacchen oeck al, die nae lacchen . Vgl. verder Stallaert, II, 129: soe wel lacht hij
die nae-lacht als die voere lacht (1534); De Brune, 476: 't is beter naer,, als voor
ghelacht ; Bank. II, 337 : Hy lacht genoegh die lest lacht; Harreb. III, 42: die
het laatst lacht, lacht het best ; Joos, 159: die nalachen, lachen zoowel als die voor-
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lachen en die lest lacht, best lacht ; Waasch Idiot. 395: die lest lacht, best lacht;
Teirl. II, 208; Afrik. wat die laaste lag, lag die lekkerste. Vgl. ook het 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. Voor het Nederduitsch
zie Taalgids IV, 263; V, 185; Eckart, 303 en verder Wander II. 1746.

1317. Lachen als een boer, die kiespijn heeft,
d.w.z. gedwongen lachen, hetzelfde als hy lacht als of hy tandt pijn hadde (Sart.
III , 5, 79); in Byenc. bl. 108 : Ende si lachen als of sy den tantsweer hadden 1 ).
Vgl. Tuinman I, 306: hy lacht als een boer, die de tandpyn heeft of als een paard
dat bijten wil (zuur kijken); Harreb. I, 71; Het Volk, 18 Maart 1914, p. 5, k. 1:
Maar hun lachen geleek toch wel veel op dat van boeren die kiespijn hebben;
22 April 1914, p. 1, k. 4: Wel tracht hij te lachen, maar hij doet het letterlijk
als een boer, die kiespijn heeft ; Nkr. VI , 28 Sept. p. 4: Zij lachen als van ouds
de boer met pijn van slechte kiezen ; 21 Dec. p. 6: Heemskerk zit met schaterlachjes als een boer die kiespijn heeft; Nkr. VIII, 17 Oct. p. 2: Zoo zij lachte,
het was als de bekende door kiespijn geteisterde boer; VIII, 12 Dec. p. 4: Soms
lachten ze, al leek het wat op boerenkiespijn mimiek ; Menschenw. 497 : De heeren
lachten kiespijnzurig; syn. Lachen als een bok, die palm vreet (zie Nest. 103).
Voor Zuid-Nederland vergelijk Schuermans, 322 b: lachen gelijk een hond die
slaag krijgt ; Rutten, 128: lachen gelijk die van Tienen grijzen; Antw. Idiot. 740:
lachen gelijk 'nen boer, die tandpijn heeft, zuur zien ; 1489 : zingen gelijk 'nen boer
die tandpijn heeft, weenen ; Joos, 22 : lachen gelijk een schaap dat koolblaren • eet ;
nd. lachen wie ennen Bar, den et This afbrannt oder as de Bar, wenn he mit 'n
Messforken kiddelt ward (Eckart, 305); er lacht wie ein Tijpfer der umgeschmissen
hat (Wander V, 1533).

1318. Aan lagerwal geraken (zijn of zitten),
d.w.z. achteruit gaan in zijne zaken ; in het achterschip geraken ; in de neer zijn
(o.a. Zandstr. 50); zie Winschooten, 350 en 180: aan leeger wal sijn, ongelukkig
zijn, in het onderspit leggen; Witsen, 498, die mededeelt, dat men onder den
lagerwal eig. verstaat „het landt, daer de windt na toe waeit, en oneig. van
jemandt gezegd werdt die in ongelegentheit is : aen lager wal zyn". Zie Vondel,
Bat. Gebr. vs. 698 ; Roskam, vs. 87 ; W. Leevend II, 121 (aan lager wal gestuurd
worden) ; Sewel, 431 : Aan de laagerwal (of in 't onderspit zyn), to be brought
to a low ebb, to be in a low condition ; vgl. Ndl. Wdb. VIII, 836; het fri. hy is oan
legerwal ; nd. he is im Liigerwall (Eckart, 305); fr. être à la cóte.

1319. Het is maar lak,
d.w.z. het is maar gekheid , bedrog , fopperij , larie. Vgl. Lvl. 11: 't Leven is
niks, lak, larie ; Nkr. V, 24 Juni p. 4: Zijn sociale wetten zijn allemaal maar
lak ; VII , 29 Maart p. 2: Al heb ik hooren verkondigen, dat de principes maar
lak zijn ; Onderm. 12: Het is allemaal lak dat rijmen, dat lijmen ; in 't fri. it
wier lak, de boel is lak (= mis). Lak hebben aan iemand of iets, om iemand of
iets niets geven, er maling aan hebben ; vgl. Dievenp . 46 : Tot-ie er ten laatste
1) Aangehaald door Oudemans VII , 12.
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uitflapt, dat hij lak heeft aan de heele zaak van den ander; Sprotje, 40: Ze het
lak aan de jongens, ze kan d'r krijge zooveel ze maar wil; Kiister Henke, 38;
liet Volk, 13 Sept. 1913,p.6,k. 4 ; Handelsblad, 28 Oct. 1913, p. 6, k. 1; Prikk.
V, 26: Jouw ridderordes hebben we anders braaf lak aan.
In het mnl. bestaat een bijv. naamw. lak, laf, flauw, loszinnig, eene beteekenis, die ook in het mnd. en thans nog dialectisch in het hd. voorkomt.
De oorspr. bet. kan, evenals bij de stammen taf, lef, maf en mak 1), die van
slap , moede geweest zijn, waaruit zich die van flauw (vgl. fri. lakswiet, flauw
zoet), zouteloos, zot heeft ontwikkeld. Hoogstwaarschijnlijk heeft lak die oorspr.
beteekenis van slap , uitgeput nog in luilak, 2) in Westphalen ltilapp (Woeste,
165 a), d.i. iemand, die lui en lak is (vgl. bij Hooft: luiledig); die van zouteloos,
.flauw heeft het nog o.a. te Deventer en in Twente, waar men spreekt van 't éten
is te zolt of te lak (Draaijer, 23). Vgl. verder het fri. it is lakmoes, mis, vergeefs;
het gron. da's moar lak mit ouweltjes (Molema, 235 b ; Harreb. II, 3; Sprotje
II, 98), voor welk achtervoegsel men vergelijke „iemand zijn feilen (fouten)
en boenders aantoonen"; het 's-Gravenhaagsche „daar was een heele foelie (fr.
foute) en notenmuskaat" 3), het Zuidndl. aantjes, hinnekes en kieskes smijten
(keilen), waar de twee laatste woorden door de verkeerde opvatting van aantjes
als haantjes en niet als eendjes er aan zijn toegevoegd (Kinderspel III, 15). Volgens
het Ndl. Wdb. VIII, 927 evenwel hebben we met een fig. toepassing van lak,
vernis te doen; 't is maar lak zou dan eigenlijk zijn: 't is maar vernis, 't is maar
een uiterlijke schoone schijn; terwijl Franck- v. Wijk, 367 als waarschijnlijk
aanneemt, dat we er een overdrachtelijke bet. van lak, gebrek, valsche beschuldiging in moeten zien.

1320. Van hetzelfde laken een pak krijgen,
d.w.z. op dezelfde wijze behandeld of gestraft worden, als waarop dit iemand
zelf of een ander is gedaan. In Zuid-Nederland zegt men van hetzelfde laken een
broek geven (Schuermans, 323 b; Joos, 119; Welters, 113 en Antw. Idiot. 285)
of van denzelfden derden hebben (of krijgen 4 ) in den zin van: iemand op dezelfde
wijze straffen of poets wederom poets spelen (Schuermans, 80 a); Teirl. II, 197:
iemand van 't zelfde laken een broek, een rok, een kleed geven of iemand uit hetzelfde

1) Vgl. mnd. mak und mode; 17de eeuw : moe en mack (Kluchtspel I, 141); in
Limb. is mak weer syn. van het fri. lak waer = laf, maf weer, wanneer het lakwaerm
(fri.) is; een makke vlieg = een loome vlieg; Schuermans, Bijv. 192 b citeert een znw.
mak in den zin van een slag, dat dus weer met een lap , een lik te vergelijken is. Wanneer
we deze volkomen analoge beteekenissen waarnemen die de stammen laf, lak, maf vertoonen, dan mogen we zeker wel het tot nu duistere adjectief maf houden voor een wisselvorm van mak, dat van denzelfden stam is als gemak en het wkw. maken. Vgl. slof, slop,
slok; doffen en dokken; boffen, bokken (Opprel, 83 en Franck-v. Wijk, 408).
2) Een zoogenaamde historische verklaring wordt gegeven in het Handelsblad.
7 Aug. 1916 (A) p. 5, k. 3. De nachtwacht van het stadhuis te Amsterdam, Piet Lak,
zou bij de nadering der Franschen in 1672 geslapen hebben. Hierdoor kreeg Lak den
bijnaam van „luie Lak". Inderdaad komt de verbinding luie lak voor in Besteedster (anno
1728 ), 22 ; 26.
3) Zie voor dergelijke toevoegsels J. Verdam, Uit de Geschiedenis der Ned.
Taal', 170.
4) Waasch Idiot. 165 a.
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laken een broek, enz. snijden. Zie de Gew.. Weeuw.. III, 50: Als jy dat wilt verzaaken, zoo heb je al mee een wammis van 't zelfde laken aangetrokken, daar
Piet een rok met een broek van heeft. Bij Tuinman II , 16 staat de uitdr. opgeteekend in den vorm van : Men zal hem van dat zelve laken een rok en broek maken :
dit wil zeggen, men zal hem op die zelve wyze. handelen en vergelden ; vgl. ook
Spaan, 146 : Hy meinde Arend en Gys van 't zelve laken een boxe te geven;
157 : Daar kreeg hij van 't zelve laken een boxzen; Van Effen, Spect. XI, 40 : Kom
ik moet je van dat zelfde laken eens een broek geven. Zie Harrebomée III, 145;
Ndl. Wdb 111,1467; VIII, 931; XIII, 893 ; Nkr . III, 26 Sept. p. 5: Lohman kon
van 't zelfde laken een pak krijgen; en vgl. nog het fri.: hy kriget fen 't selde
lekken in jas , in rok, in pak of in pear boksen (broek) ; het gron. van 't zulde loaken
'n pakje kriegen (Molema, 316 b) ; bij Chaucer : I made him of the same wood
a cross (Prick, 1137).

1321. De lakens uitdeelen (of uitgeven),
d.w.z. degene zijn, die alles regelt, de voornaamste, de baas zijn; gezag uitoefenen, het commando voeren ; mnl. spenden 1 ). Ontleend aan de huishouding,
waar degene, die de lakens uitdeelt, over de linnenkast gaat (dus de vrouw),
alles regelt, de voornaamste is. De uitdr. komt in de 17de eeuw voor bij Hooft,
Ned. Hist . 368: Toen begon men de laakenen uit te deelen, orde op de zaken te
stellen 2 ). Synoniem is het 18de-eeuwsche de kaart uitgeven (in Abr.. Bl. I, 286);
17de eeuw en thans nog in dialect de kruiken bestellen (zie no. 1291). In den
zin van „degene zijn die de macht in handen heeft", komt de uitdr. in deze eeuw
zeer dikwijls voor; vgl. Ndl. Wdb. VIII, 933; Jong. 121: Ik heb maar één geloof,
dat is nl. dat er één Opperwezen is, die de heele boel in de wereld regeleert en
de lakens uitdeelt ; Nkr. III, 28 Maart p. 2 : Op het gebied van het openbare leven,
waar wij , mannen, nog immer de lakens uitdeelen ; 22 Aug. p. 4: Idenburg verdeelt de lakens met Colijn; Het Volk, 20 Sept. 1913, p. 2, k. 4 : Mej. Visscher die
naar men weet aan „De Courant" de lakens uitdeelt ; Handelsblad, 12 Aug.
1913 (avondbl.) p. 1, k. 5: De Marxisten hebben gewonnen en deelen voortaan
de lakens uit; Het Volk, 4 Febr. 1913, p. 1, k. 1: Dat ze stipt gehoorzamen aan
de bevelen van de organisatie. Die geeft de lakens uit; 4 Nov. 1913, p. 2, k. 3:
De boeren, die in Stedum de lakens uitdeelen; De Arbeid, 25 Oct. 1913, p. 4,
k. 2: Vliegen, die de lakens uitdeelt aan „Het Liegt"; 4 Maart 1914, p. 4, k. 2:

1) Dit spenden beteekent eig. uitdeelen, schenken, doch werd in het Mnl. gebruikt
in den zin van de zaken regelen, veel te zeggen hebben; vgl. Vierde Mart. 35: Mi deert
dat si te hove spinden, die trouwe noyt en minden. Zie Mnl. Wdb. VII, 1701.
2) Opmerkelijk is het in Noord-Braband bekende pandspel laken uitdeelen genoemd,
dat in Ons Volksleven X, 89 aldus beschreven wordt: „Eerst wordt afgeteld. Zij op wie,
na de eerste aftelling, het laatste woord valt, is juffrouw. Deze spreekt nu tot elk harer
medespeelsters, die zich in eene rei geplaatst hebben, vóóraan beginnende, totdat zij
allen hunne beurt gehad hebben, aldus: „Daar is een juffrouw uit Parijs gekomen, die
heeft van allerhande laken meegebracht. Ge moogt niet zeggen ja of neen; ge moogt
niet zeggen wit of zwart. Juffrouw, welk laken verkiest ge?" Wie zich nu verspreekt,
verbeurt een pand. dat later kan worden ingelost door eene straf, welke de juffrouw
oplegt''.
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Maar de burgemeester, die gewoonweg als alleenheerscher de lakens wil uitdeelen ; zie verder De Tijd, 7 April 1914, p. 5,k. 2 ; Nkr.. IV , 10 April, p. 4 (de lakens
geven) ; 26 Maart p. 4 (de lakens uitgeven) ; Villiers, 71.

1322. De lamp hangt (of staat) scheef (schuins of voorover),
d.w.z. er is geldgebrek, men zit op zwart zaad ; wanneer er nog weinig olie in
de (bak)lamp zit, dan wordt deze scheef gehangen om zoodoende de pit, het
lemmet, er nog in te kunnen laten hangen. Vgl. Amst. 173 : 't Is Vrijdag zie
je, en dan moet de lamp wel schuins staan, dat begrijp je. Ik heb zeven gulden
in de week en we bennen met z'n zessen; Boefje, 70: As dan de lamp voor over
hing, zooas tegeswoordig met die slapte van werrek ; Nest, 52: Ik was bij haar
om wat te leenen, want ordinair staat bij me de lamp voorover; Ppl. 2: De lamp
staat weer op de schuinte; Zondagsblad van Het Volk, 8 Febr. 1913: Nou, m'n
moeder was toen net van onze Fie in de kraam geweest en de laamp 'ing erg
veurover thuis. Veul erremoei, meneer! S. M. 97 : Jelui moest me dat bagatel
leenen tot de volgende maand ; 't is nou de achtentwintigste en de lamp staat
erg schuin bij me; Nkr. VI, 23 Maart, p. 6 : En Ôver houd ik nooit, 'k wou dat
ik z66 'n genie was ; den vierden van de maand hangt onze lamp al scheef en vraag
'k mij zelf steeds af: waar mijn salaris bleef? Jord. II, 82: Maar het hakkelende
kleutertje kon niets van zijn berooiden vader loskrijgen, omdat die zelf nog geen
zakgeld van Nel had toebedeeld gekregen en op Vrijdag.... de lamp voorover
stond. Vgl. verder Het is huilen en de lamp vasthouden, 't ziet er treurig uit. Zie

Er is geen olie meer in de lamp.

1323. Naar de lamp rieken.
Dit zegt men van redevoeringen, die vooraf bestudeerd zijn, waarop men
lang heeft zitten werken, eig. tot laat in den avond, als de lamp brandt ; in 't
algemeen van eenig letterkundig werk, waaraan veel tijd en inspanning is besteed. De uitdr. is ontleend aan den redenaar Pytheas (± 340 v. Chr.), die
van de redevoeringen van den hem vijandig gezinden Demosthenes beweerde,
dat zij naar de lampepitten roken (0.2vjcv1ow 6getv). Zie Vondel II, 459
(ed . Alb . Thijm): Vaer wel, voortreffelycke man, en volhard om, by gelegentheyd,
my gelukkigh te ~eken met uwe na de lamp ruyckende heldenvonds; G. Brandt
in de voorrede van Hooft 's werken, 1671: Eenige van zijne brieven rieken naar
den oly van arbeidt. Zie Bchmann, 351; Ndl. Wdb. VIII, 961; XIII, 1660
en vgl. het synonieme dat riekt naar de olie; fr. sentir l'huile (ou la lampe); hd.
nach der Lampe riechen; eng. to smell of the lamp.

1324. Tegen de lamp (aan)loopen (of vliegen),
d .w .z . er tegen aanloopen 1), er tegen loopen, vliegen of waaien, zooals men in

Zuid-Nederland zegt; een scherpe berisping ontvangen. Vgl. Schoolm. 252:
Keesjenlief viel in 't watertjen diep, waar hij natuurlijk tegen de lamp aanliep
en dadelijk als drenkeling ontsliep; Nest, 5: Eens liep je zeker tegen de lamp;

1) Handelingen der Stal Gen. 1913, p. 2827, k. 1: De heer Tydeman weet de dingen
te zeggen op een andere manier dan de heer Duijs, zonder er parlementair tegen aan te
loopen.
-
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Het Volk, 17 Maart 1914, p. 3, k. 1: Kortelings was hij echter tegen de lamp

gevlogen, wijl de kontroleur der Arbeids-inspektie tegen hem proces-verbaal
had opgemaakt ; Handelsblad, 2 Mei (ochtendbl.) 1914, p. 1, k. 6: Hij zeide
zich te troosten met de gedachte, dat hij nog wel eenige tapijtjes zou plaatsen,
alvorens tegen de lamp te loopen; 4 Dec. 1920 (0), p. 5, k. 6 : Het intrekken van
het rijbewijs is wel een ernstig nadeel voor den chauffeur, die dan aan den dijk
zit, maar niet voor den eigênaar-bestuurder als deze het is die tegen de lamp....
rijdt ; Dievenp . 129: Liep hij tegen de lamp, kwam een enkele maal een van zijn
inbraken uit, dan liet hij zich kalm vonnissen; bl. 104: Tegen de lamp vliegen,
waarnaast ook tegen de lampies slaan (in Handelsblad (ochtendbl.), 24 Maart,
1912, bl. 5); Van Schothorst, 163: tegen de lamp loopen, gesnapt worden; Het
Volk, 15 Mei 1914, p. 1, k. 3: Als ze failliet gaan, nemen ze een advokaat in den
arm, opdat ze niet tegen de lamp loopen wegens bedriegelijke bankbreuk; Handelsblad, 23 Mei 1915 (ochtendbl.) p. 10, k. 3:
0! juffien in die lichte stad
Volg noit een vlinder op oe laivenspad.
Zorg, daj' één flinken kerel krieg,
Veur ie met de kop tegen de lamp vlieg.
Voor de verklaring dezer zegswijze kan men denken aan uitdr. als zich branden, zijn vingers (of handen) branden ; 17de eeuw zijn gat schrapen, zich onwetend

aan iets vergrijpen ; zich door onvoorzichtigheid in moeilijkheden wikkelen,
tegen de wet handelen, doch daar tegen een lamp aanloopen volstrekt geen pijnlijke gevolgen behoeft te hebben, zie ik liever in lamp het bargoensche woord
voor politie-agent (vgl. Kkister Henke, 38: lamp , politie, onraad. Tegen de
lamp loopen; Onze Volkstaal III, 196: lamp, politieagent; Kluge, Rotwelsch,
382: Lampen m. nennt man Jeden, der dem Diebe bei Ausfiihrung seiner Angriffe auf fremdes Eigentum storend oder hindernd in den Weg kommt. Er hat
Lampen bekommen, er hat Wind von einer Stiirung oder Hinderung erhalten;

Verlampen, verscheuchen ; auf einem Massematten verlampt werden, bei der
Veriibung eines gewaltsamen Diebstahls verjagt • werden. Lampen nennt man

endlich auch Spither, Vigilanten ; Gnther, 29 : Lampen von lamdón, eigentlich
der Gelehrte, dann der gewitzigte Bestohlene, der das Verbrechen vereitelt
(zie De Amsterdammer, 5 Nov. 1905, bl. 8 1 ). Loopt een inbreker tegen zoo'n
„lamp" aan, dan is hij er natuurlijk bij. Ook in den zin van een ongeluk krijgen,
eene geheime ziekte opdoen, wordt „tegen de lamp loopen", enz. gebruikt.
Hier moet waarschijnlijk gedacht worden aan lamplicht, blijkens het hd. sich
verbrennen, syphilitisch angesteckt werden (Kluge, Rothw. 372); eng. to be

burned ; fr. être échaudé. Volgens Woordenschat, 607 is onder militairen ook gebruikelijk aan de lamp likken (of aan de pan likken), zich schuldig maken
aan eene overtreding, waarvoor men gestraft zal worden (ook hier moet natuurlijk aan een brandende lamp gedacht worden). Vgl. Harreb. II, 4: Hij heeft
leelijk aan (of van) de lamp gelikt ; P. K. 155 : Maar als 't nou eens bankies waren

1) Leut,. Bijdr. XIII, 185. In navolging van dit verkeerd begrepen lampen, door
volksetymologie lampe ( „das stets heil leuchtende Auge des Gesetzes") wordt in 't
hd. de politieagent ook Laterne en Licht genoemd (Gnther, Gaunerspr. 92; 100; evenzoo
in 't fr. lampion, bec de gaz , politie-agent.
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geweest, dan zou je toch aan de lamp hebben kunnen likken, als de nummers
bekend waren; Van Dale : Hij heeft aan de pan gelikt (t.w. aan de gloeiende pan),
hij is leelijk terecht gekomen; ook: hij heeft veel schade gehad.

1325. Het land van belofte.
Eigenlijk moest men, volgens Hebr. XI: 9, zeggen „het land der belofte",
waaronder men verstond Kanartn, het land dat God aan Abraham beloofde;
het beloofde land, dat overvloeide van melk en honing (Exod. III, 8); vandaar
bij overdracht: luilekkerland, in welken zin de uitdr. in de 16de eeuw voorkomt,
blijkens Despars, 3, 90: Latende hemlieden dincken, dat zy by maniere van
sprekene teeneghadere int Lant van Belofte waren 1). Ook in Zuid-Nederland
is de uitdr. bekend (vgl. Waasch Idiot. 387 b; Antw. Idiot. 743: In 't Land van
Belofte wonen, in een goede streek; Rutten, 128); fr. la terre de promission ;
hd. das gelobte Land; das Land der Verheiszung ; eng. the Land of Promise.

1326. Er is met hem geen land (of haven) te bezeilen,
d.w. eig. z. door zeilen is geen land met hem te bereiken; overdr. er is met hem
niets te bereiken; niets te beginnen; niet om te gaan. Vgl. Witsen, 499 a: Landt
met yemandt bezeilen: met yemandt over wegh komen, en omgaen; Winschooten,
78: Daar is geen haaven meede te beseilen, oneigendlijk: met hem is geen spit te
wenden, hij deugd nergens toe; bl. 133: Daar is geen land rheede te beseilen: dat
is, die jongen deugd niet, daar is geen goed gaaren van te spinnen. Zie ook C.

Wildsch. II, 144: De lieden zijn zo eigenwijs, dat er geen land me8 te bezeilen
is; Halma, 300: Men kan geen land met hem bezeilen, men kan met hem niet
omgaan, of te regt raaken; Tuinman I, nal. 22: Daar is geen haven mede te bezeilen, dat zegt men van een weerbarstigen dwaiskop, die noch te roer noch ter
hand wil; Harreb. I, 291; Weekblad v. Het Volk, 6 Nov: 1913, p. 4: Met deze
categorie moet geen land te bezeilen zijn; Ndl. Wdb. VIII, 973. In 't fri.: der
is gjin lfin mei kim to besilen, waarvoor men in West-Vlaanderen zegt: met iemand
geen kanten kunnen akkeren (De Bo, 488); vgl. ook het Zaansche; er is met hem
geen goed garen te spinnen (Boekenoogen, 228 b)); het Westvl. geen spit met
iemand kunnen wenden (De Bo, i. v. roe; ook Van Effen, Spect. VI, 123); geen
rechte voor met iemand kunnen ploegen (Joos, 96 en 103); geen rie met iemand
kunnen schieten (Rutten, 187 b); Sart. II, 10, 36: men magh met hem eggen noch
eeren, waarvoor men op Goeree en Overilakkee zegt: er is niet met hem te ploegen
of te eggen (zie N. Taalg. XI, 306; Ndl. Wdb. III, 3965).

1327. Het land (in)hebben,
d.w.z. ontevreden, gemelijk, kort aangebonden zijn; landerig of landziekig zijn
(Ndl. Wdb. VIII, 1013); eig. zoo gestemd zijn als een zeeman op het land; als
een matroos „die koortsen haalt op 't land, en lucht schept op de vloeden"
1) Mnl. Wdb. III, 117; IV, 853, waar gewezen wordt op het mnd. dat lant der
lofnisse, en het mnl. dat lant van promissoen of van behete; bij Matthijszen, 73, 25: in
den lande van beloften.
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(Vondel, Lof der Zeevaart, vs. 6). Ook zegt men stierlijk het land hebben 1 ) of
het land hebben als een stier, d.w.z. als een stier, die aan een touw in de weide
is vastgebonden ; zie Nest, 54 : Ze had danig het zuur. Ze had .het land als een
stier. Vgl. het fri. hy is in tsjoarbolle, hij is een tuierstier, die in de weide aan
een tuier, een lange lijn, vast zit en gewoonlijk zeer norsch (niet zelden kwaadaardig) is; Antw. Idiot. 744: het land hebben, fier zijn, aanmatigend worden;
Rutten, 245: zuur zien gelijk een vaar (stier). Hierbij behoort ook de uitdr. iemand het land opjagen of injagen, iemand in eene ontevreden, gemelijke stemming
brengen, hem de pan aanjagen (Boekenoogen, 729). Eerst in de eerste helft der
19de eeuw komen deze zegswijzen voor; vgl. Ndl. Wdb. VIII, 973 ; Sjof. 171;
Nkr. VI, 31 Aug., p. 4: Zij was zoo zuur en had zoo 't land; De Arbeid, 15 Nov.
1913, p. 3, k. 4: Ik kan me best voorstellen, dat de soci's vreeselijk het land
inhadden.

1328. Het land aan iemand of iets hebben,
d.w.z. iemand of iets zeer onaangenaam vinden; een hekel hebben aan iemand
of iets, den dikkerd hebben aan iemand (zie Ndl. Wdb. III, 2622); eig. de landziekte aan iets hebben (zie no. 1327); Vgl. Nkr. VI, 15 Juni, p. 6: Talma heeft
't land aan hem als een stier; Nkr. VII, 11 Oct. p. 3: 'k Heb aan 't geloei en
gebalk en geblaat intusschen stierlijk het land. Te vergelijken zijn de mier, de
pest, de puist, het graveel, een gruwel (Job 19 : 19 ; Ps. 106 : 40), een gruis (zie
het Ndl. Wdb. V, 728), een grins (Taalgids II, 102), het grauw hebben op iem. ;
den duivel, den brui, den hooi, den draai (Tuinman I, 276), het zuur (o.a. P. K.
120), de kanker (Nkr . VIII , 24 Jan. p. 4), de mier, aan (van) iets (gezien) hebben;
Villiers, 71, enz.

1329. Te land(e) komen,
ergens terecht komen, ergens belanden; ook op eene plaats, waar men liever
niet zou gekomen zijn. In de middeleeuwen beteekende te lande comen, in zijn
vaderland komen ; eene enkele maal kwam het toen ook in den tegenwoordigen
zin voor 2 ), die voortvloeit uit de gewone beteekenis van landen , aanlanden;
vgl. Kil. Aencomen te lande, potiri terra, petere portum, appellere 3 ); Bank.
I, 439: Met een ancker te lande komen ; II, 318 : Als 't schip maar wel te lande
komt; C. Wildsch. III, 6: Leun er niet tegen, gij zoudt op de buitenplaats zelve
te land kunnen komen ; Sewel, 435 : Aan land (of te lande) komen, to
come ashore, to land ; fri. to lánne komen, terecht komen; Ndl. Wdb. VIII, 972.

1329a. In het land der blinden is éénoog koning ; zie no . 255 .
1) Ganderheyden, Groningana, 62 b; Menschenw. 439. Ook zich stierlijk - vervelen
is bekend (o.a. Falkl. IV, 116); in 't hd. stierdumm, -dunkel.
2) Mnl. Wdb. III, 118.
3) Dr. G. A. Nauta, Taal en Letteren III, 369, neemt eene andere ontwikkeling
der beteekenis aan, en meent dat te lande comen (in zijn vaderland komen) oorspr. in

bonam partem, in gunstigen zin, werd gebruikt; dat evenwel van lieverlede het gebruik
van goed noodig werd, en dat goed te lande komen met het pleonastisch gebezigde ,goed"
de geboorte gaf aan de. tegenstelling slecht te lande komen.
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1329b. Het is zoo lang als 't breed is ; zie no . 348.
1330. Er van langs krijgen,
d.w.z. een pak slaag krijgen; ook een geducht standje krijgen of van zaken,
die veel te lijden hebben; 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. Zie Ndl. Wdb. VIII, 1064; Molema, 237: zij kriegen 'r wat
(van) langs, zij krijgen slagen; zij worden erg bepraat, belasterd.

1331. Eene lans breken voor iemand (of iets),
d.w.z. voor iemand of iets in het strijdperk treden, iemand of iets verdedigen;
eene uitdr. die ontleend is aan het ridderwezen; fr. rompre une lance pour qqn ;
hd. fr etwas eine Lanze einlegen ; eng. to break a lance for a p . In de 17de eeuw
ook een speer vellen voor iemand (Vondel). Met iemand eene lans breken,
een strijd met iemand aangaan; met iemand strijden; iets tegen een ander verdedigen; hd. mit jemand eine Lanze brechen ; fr. rompre une lance avec quel qu'un ;
eng. to break a lance with a p. Vgl. Roode Roos (anno 1588): Gy moet met haer
noch een lance breken. Zie ook De Cockl, 13; Harreb. II, 9; Villiers, 71 en Ndl .
Wdb. VIII, 1076.

1332. Een groote lantaarn zonder licht.
Hiermede wordt wel eens aangeduid iemand met een groot hoofd, of ook
van eene forsche gestalte, maar zonder veel verstand (De Brune, 313 : een groote
kop , en kleyn verstand), in Zuid-Nederland: niet bezitten hetgeen men uitstalt,
dus wat wij wel eens noemen een groote parade en een klein garnizoen ; fri. in greate
parade en lyts garnisoen. Zie Sartorius I, 1, 56: Een groote lanteerne sonder licht: de longis et ineptis hominibus dicitur ; III, 5, 18: caput vacuum
cerebro, een schoon Monstrancy sonder Heylighdom, de his qui corporis specie
praecellunt, ingenio carentes. Vgl. ook Sinnep . 23; Smetius, 88; V. Moerk.
349; Brederoo, 3, 85: Siet den verwaanden geck, siet daer den holle Ton, een
Lantaarn sonder Licht; Tuinman I, 257; Halma, 302: Eene groote lantaarn
zonder ligt, grosse tête avec peu de sens, une grosse balourde , un gros Plot;
Sewel, 437; Harreb. II, 9 b; Ndl. Wdb . VIII, 1080; Joos, 87; 148; De Bo, 652
a : een kleen luchtje in een groote lanteern of eene groote lanteern met een kleeft
luchtje, van iemand die er uiterlijk sterk uitziet doch zwak is; en ook in onze
beteekenis; Teirl. II, 200: 'T es ne grooten lanteeren en een klai' lucht, het is
een pochhans; fri.: in lantearne sonder ljocht, iemand die een ander in 't licht
staat; ook: eene ledige flesch (Fri. Wdb . II, 109 b); Villiers, 71; Breuls, 93;
vgl. ook Wander II, 1804: grosze Laternen , kleine Lichter.

1333. Met een lantaarntje zoeken,
d.w.z. zeer nauwkeurig zoeken, iets zoeken, dat niet gemakkelijk is te vinden;
eig. overal in alle hoekjes en gaatjes het licht der lantaarn laten schijnen om
het gezochte te vinden. Vooral gebezigd van iemand (of iets), die zeldzaam is,
door zijne goede eigenschappen en dus niet gemakkelijk wordt aangetroffen.
De uitdrukking kan ontleend zijn aan den Bijbel (nl. Zephanja , I, 12: „I(.k
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sal Jerusalem met lanteernen 1 ) doorsoecken (kantt. met groote neersticheit)",
doch het is volstrekt niet noodzakelijk bij zulk eene algemeene gewoonte aan
ontleening te denken. 2 ) Vgl. Bank. II, 362: Al zoecken ze met lanterns, zy
en konnen 't niet ontmoeten; Kluchtspel III, 17: Men kan nu qualyk 'en goet
knecht vinden, al zocht men ze met 'en lantaren; Tuinman I, 234: Men zal
dat noch met lantaarnen zoeken. Dit zegt men van iets, dat nu wel weinig geacht
is, maar noch in een groote waardy staat te geraken, en nauwkeurig nagespeurt
te worden; Harreb. II, 9; Zondagsbl. v . h. Volk, 1906, p. 21: Zeg jij tegen den
minister dat een zeewaardige bom met een lantaarn te zoeken is ; De Arbeid,
20 Mei 1914, p. 1 k. 4: Als men zoo „Het Volk" las, dan was het alsof de
Fransche syndikalisten met een lantaarntje waren te zoeken. Syn. is de 17deeeuwsche zegswijze iets bij de kaars zoeken (Vondel, Amsteldams Wellekomst
aen Fred. Henrick, vs. 133); hd. etwas mit Laternen suchen (Wander II, 1805).

1334. Een nieuwe lap op een oud kleed.
Men bezigt deze woorden om er mede aan te duiden : „nieuwe gebruiken,
nieuwe bepalingen en instellingen, die van een geheel anderen geest getuigen
bij een oud stelsel, eenc wijziging b.v. in vrijgevigen zin van een of ander artikel
in eene wet van behoudende strekking; het nuttelooze, ja schadelijke van zulk
een wijziging wordt daarbij tevens bedoeld"; Zeeman, 341. De spreekwijze
is ontleend aan de gelijkenis van Jezus, die voorkomt in Matth. IX, 16-17;
Luc. V, 36-37. Vgl. hd. niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch an ein
.

altes Kleid.

1334a. Lap om leer; zie no . 1350.
1335. Iemand bij de lappen krijgen,
d.w.z. iemand bij zijn kleeren te pakken krijgen ; hem bij de kladden, bij de
lurven grijpen, bij de vodden ; vgl. Jan Zoet, 352 : Zoen, en zab, en vatje Bruid
bij de lappen, en lurven; Sewel, 437: Iemand by de lappen (by de lurven)
krygen, to lay hold of one ; oostfri. hé krêgd hum bi de lappen ; nd. jemes bei et
Liippken kriegen (Eckart, 308) ; Ndl. Wdb. VIII, 1090.

1336. Op zijn lappen krijgen,
d.w.z. slaag krijgen, op zijn jak, zijn huid, zijn kop, zijn ziel krijgen; eig. op
zijn kleeren krijgen. Vgl. Van Effen, Spect. II, 220: Een brief, in welken ik geen

kleintje op de lappen kryg; zie ook Spect. VI, 150; Molema, 238: Iemand wat
op de lappen, op de litsen, op pokkel, op 't jak, op hoed (huid), op pens, op nek,
op rijs geven, een pak slaag toedeelen, afrossen, en. vgl. het oostfri.: hé hed wat
up de lappen kregen ; nd. enen wat up de Lappen geven (Eckart, 309). Zie no.
126 en 978 en vgl. W. Leevend, IV, 87: Ook zit ik ze (de schoonmaaksters)
altoos agter de lappen.
1) Beter is de lezing lampen, daar de Israëlieten geen lantaarns kenden. De Leidsche bijbelvertaling heeft: met een licht.
2) Dus ook niet aan de geschiedenis van Diogenes, zooals men wel eens meent,
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1337. Een gezicht van oude lappen,
d.w.z. een zuur, ontevreden, huilerig gezicht (Ndl. Wdb. IV , 2209; VIII, 1086);
eig. een gezicht als 't ware samengevoegd uit oude lappen, zooals men in het
Friesch zegt: in gesicht Jen aide lappen gearset (samengevoegd). Vgl. verder
in Itoermond: du hebst een gezicht wie abéplenske (Schuerm. Bijv. 4 b); Rechtb.
III, 9: Sy laet de lippen hangen, ende siet oftse Besem-stocken te koop hadde;
in den Gew. Weeuw. III, 11: Bek van ouwe lappen! Van Deyssel, Verz. Opst.
IV , 77 : Zijn snoet van oude lappen; Menschenw. 147 : Is da' snuit van oue lappen
al hier weest? In Groningen: 'n gezichte trekken as twei lood slechte tabak
(Molema, 568); Breuls, 85: e gezieg zette wie e putsche vol duvele ; in Antw.: e
gezicht gelijk e sauspanneken, 'en Ofurenlijk, den H. Octus (Antw Idiot. 492).

1338. Weer op de lappen zijn,
d.w.z. weder hersteld zijn, weer op de been zijn; onder „lappen" verstaat men
eig. de schoenzolen of lapzolen (Zuidnederl.); zie Boekenoogen, 558 en vgl. Waasch
Idiot. 388 b: veur of op de lappen kommen, voor den dag komen; De Bo, 610 en
Schuermans, 326 : op zijne lappen zijn, gezond zijn; Antw. Idiot. 746 : op de lappen
zijn, aan den zwier zijn. De uitdr. is dus syn. met : weer op de been, op de proppen,
op zijn stokken (Rutten, 220 b), ter leé zijn (Schuerm. 328 b); weder op de bouten
komen (Ndl. Wdb. III, 759)..Dezelfde beteekenis heeft „lappen" in de uitdr.
met iets op de lappen komen, met iets voor den dag komen, iets ter tafel brengen
(Molema, 238), dat in de 18de eeuw voorkomt in de Brieven van Abraham Blankaart 1), alsook bij Harreb. II, 9 : Hij durft er niet mede op de lappen komen;
en in op de lappen gaan, 17de eeuw : zich op de lappen maken

(in de Gew . Weeuw

.

II, 12); hd. sich auf die Socken machen ; nd. sik up de Scholappen geven, er vandoor gaan; zie Welters, 90: hij geeft zich op de lappen, zolen (= op reis); Rutten,
129: op de of zijn lappen gaan, zijn of loopen (op zwier gaan; zie ook De Bo, 610
en Schuerm. 326; Claes, 132; Teirl. II, 200; Antw. Idiot. 746); Afrik. op die
lappe kom, bring, openbaar worden, ter sprake koinen. Ook in het Oostfri. is
bekend fr8 up de lappen wesen, friih auf die Sohle sein, sich frh aufmachen (Ten
Doornk. Koolm. II, 470 b), vgl. ook Eckart, 472; Woeste, 157: he mliket sich
op de lappen ; fri. op 'e lappen (komme)

1339. Iets in den lap laten hangen,
d.w.z. iets verwaarloozen, laten loopen ; vgl. Handelsblad, 10 Sept. 1921 (A),
p. 2, k. 2: De waarnemende penningmeester had den boel maar in den lap laten
hangen, gezien deze niet bijzonder rooskleurige toestand; 8 Sept. 1921 (0), p.
3, k. 1: De wethouder had het op een ongelukkige manier in den lap laten hangen
en een allertreurigst figuur geslagen. In den lap loopen, d.i. verslappen, misloopen , verkeerd afloopen ; Handelsblad, 12 Febr. 1919 (A), p. 2, k. 3 : De schrijver
bestrijdt het denkbeeld van dr. Bonebakker, die in elke onderwijsinrichting
een schoolbioscoop zou willen brengen, op verschillende gronden en zegt daarvan
1) Penon V, 277; Kom aan! hel Evangelie eens op de lappen. Want, hoe wy ook
in veelen dwars van elkander afwyken, zo heb ik toch nooit bespeurt. dat wy over dat
Boekje het niet eens waren!

537
o.m. „Doch op den duur zou het in den lap gaan loopen.... dan staat daar
de dure bioscoop-installatie en niemand, die er meer naar omkijkt".Vermoedelijk hebben we den oorsprong te zoeken in de wielerwedstrijden, waar men iemand
lapt (voorbijrijdt) of een lap geeft. Doet men nu niet zijn best „zijn lap terug
te nemen", dan blijft men in den lap of laat men het in den lap hangen. (?)

1340. Voor 't lapje gaan,
eene uitdrukking, die wil zeggen vóór den wind gaan, waarvoor men in de 17de
eeuw zeide voor 't laaken gaan, waarbij men met laken een zeil bedoelde ; zie
Winschooten, 132: „te scheep noemen sij laaken een seil". Ook werd het van
de zeilen van een molen gezegd ; vgl. Huygens VI, 1: De Molen heeft voorwind,
en 't waeyt voor in syn laken. Onder lap(je) moet men eveneens het zeil verstaan
(zie B. B . 364 : Het groot zeil.... de groote lap gaat los en het zeil wordt gezet;
bl. 489 : De lappen er maar weer op, stuurman). Vgl. W. Leevend, IV, 334 : 't
Is my altyd voor 't lapje gegaan, hoewel ik het op Gods zegen, maar nooit op
zijn weer en wind heb laaten aankomen, maar zelf te roer stond ; P. K. 121:
Komaan maat, zeil maar voor 't lapje weg, riep oom; De Padvinder, 1912, 606:
Ze laten zich voor het lapje van den Zuidwal in de richting van Hoorn afzakken;
Ndl. Wdb. VIII, 1090; fri. /lak foar 't lapke, vlak voor den wind, bij 't zeilen.
Vgl. voor top en takel gaan (hd. vor Top und Takel segeln), zonder zeilen voor
den wind gaan; bij overdr.: van een leien dakje gaan.

1341. Iemand voor het lapje houden,
d.w.z. iemand voor den gek houden, iemand iets op de mouw spelden, hem in
het lange jak laten loopen (in C. Wildsch. VI, 239). Deze uitdr. wordt in de 17de
eeuw aangetroffen in de Klucht v. d. Pasquilmaecker, I, 19 : Hebbense my eens-

voor 't lapje gehadt, 'k salder die koek nou wel so weten te backen, dat, enz. 1 )
Verder trof ik haar aan bij Winschooten, 304; Van Effen, Spect. VII, 60 en 63;
C. Wildsch. IV , 41; bij Tuinman, I, 274 : Hy loopt voor 't lapje. Vgl. ook Jong.
273: Zij hielden de juffrouw voor 't lapje; P. K. 43; Het Volk, 3 Maart 1914 p.
10, k. 4 : Wat ergerlijk is, is dat de arbeidsinspektie zich maar goedwillig jarenlang voor het lapje heeft laten houden; Kalv. II, 145 : Onderlinge malkaar .van
't lappiehouwerij ; Molema, 538 b: iemand veur t lapke hollen, waarnaast lapperij,
gekheid (Volkskunde XIII , 168) ; Noordbr. veur 't lapke haauwen ; Overijs. veur
't lepken holden; Schuermans, 326: iemand voor 't lapken houden, met iemand
spotten ; Ten Doornk. Koolm. II , 470 a: én fik 't lapke hebben ; Woeste, 157 a:
ammes Pr en liippken braken, einen zum besten haben ; Eckart, 309 : jemes
et Lappken halden. Het in deze spreekwijze voorkomende znw. lapje is het verkleinwoord van lap, dat in het mhd., mnd. en ook later beteekende homo stolidus,
ineptus, iners; vgl. Grimm VI, 192, die vele plaatsen citeert, waar sprake is
van ein junger Lappe (vanwaar nog liippisch, nMTisch en Lappalie), waarnaast
ook ein junger Laffe, dat thans nog in het hd. zeer gewoon is. Eig. zou volgens
Grimm dit lappe, laffe moeten beteekenen een kind dat lept ; en vandaar een

1) Op bl. 8 lees ik : „Ondertussen houje ons veurt lappen' , welke vorm mij niet
duidelijk is.
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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vgl. het oostfri. laffert , een jongen, die als een zuigend
kind vrijt, met den mond lekt; en lapsak, in Kl. Brab. een lapper( t) , een onnoozel mensch, domoor; Holst. lapp , lappert, lafbek (Molema 235 a en 238).
Waarschijnlijker komt het mij voor, dat we moeten denken aan eene beteekenis
slap neerhangen, krachteloos, moe zijn, die beide wortels laf en • lap in zich vereenigen,l) zoodat een lap eig. is: een slappe vent (vgl. het 17de-eeuwsche een
slappe gans, eene onnoozele vrouw), een weekeling, een knul, een sukkel. Synoniem is maf, dat in de 17de eeuw beteekende moe, traag en als znw. een gek, in
welken zin het vrij gewoon is in de uitdr. voor het mafje loopen (Sewel, 469;
Halma, 334) en iemand voor het mafje (of de maf) houden 2), synoniem van iemand
voor het jobje (deminutief van jobbe, homo ignavus, obtusus) houden 3), iemand
voor den boer houden (Halma II, 68) en iemand voor het sotje houden, dat voorkomt in den Sp . Brab. vs. 1783; vgl. ook mnl. sijn foolken met enen houden 4).
Zie no. 1319.
sukkel, een onnoozele hals ;

1342. (Iemand) iets lappen,
d.w.z. eig. een lap zetten in iets, iets herstellen, maken, in orde brengen, opknappen; daarna iets behendig verrichten, iemand er in laten loopei, hem een
poets bakken; iets flikken (hol. f Ikken), klaarspelen, bakken (no. ,141), 17de
eeuw klaren of kuischen ; vgl. wij zullen dat zaakje wel opknappen. Zie Mnl. Wdb.
IV, 156 en Schuerm. 326 : lappen, behendig doen, klaarspelen; iemand _ièts lappen,
iemand eene pert bakken; het iemand lappen, het iemand geven, foppen; zoo
ook Antw. Idiot-. 746; Teirl. II, 201. Deze beteekenis behendig verrichten, slim
aanleggen had lappen reeds in de 16de eeuw, zooals blijkt uit Anna Bijns, N.
Refr.. 118:
Dan sijdij als tvogelken in der gaeyolen;
Hoe dat ghijt muecht maken, lappen oft solen,
Ghij crijges schade.
Vandaar ook 't em lappen, klaarspelen, 't eni leveren; zie Harreb. III, 42: Ik
zal hem dat wel lappen; Ndl. Wdb. VIII, 1097; Gunnink, 160; V. Schothorst,
164; Falkl. VI, 60; enz.

1343. Hij is in de lappenmand,
d.w.z. hij is een weinig ongesteld; hij zit in de kazemat of is in de pottenbank;
eig. ligt in de mand om gelapt, hersteld, opgeknapt te worden; ook: hij is in
de voddenmand. Zie Harreb. II, 10 a en Onze Volkstaal 1, 212: in de .lapmand
zijn, ongesteld zijn; Waasch Idiot. 388; Antw Idiot. 746; Opprel, 69 a: in de
lappemande zijn, voortdurend ongesteld zijn; Teirl. II, 200: in de lapmande
liggen , ziek zijn (niet veel waard zijn); Welters, 101: In 'de lapmand zitten, on1) Zie Franck-v. Wijk, 367; 368 i. v. laks; Mnl. Wdb. IV, 154; Schuermans,
321 i. v. labbe.

2) De Jager, Frequ. 1, 401; Teirlinck, Wdb. van het Bargoensch 43-44; Gew.
Weeuw. II. 44; C. Wildschut III, 26, 264; IV, 32; V, 272; VI, 56; Sewel, 474; Ndl .
Wdb. IX, 87; enz. Voor „het is maf weer" zegt men in Zuid-Nederland „het is laf weer",
dat ook dialectisch bij ons bekend is (no. 1319 noot).
3) Van Hasselt op Kiliaen, 268; Oudemans III, 279 i. v. jubben ; Epkema II, 228.
4) Mnl. Wdb. II, 835.
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passelijk zijn ; Breuls, 93 : Er is in de lappekurf; zie ook Ons Volksleven VIII,
228; Nkr.. IX, 10 Juli p. 6: Sterk was-ie nooit geweest. Eiken winter ging-ie
minstens 'n paar weken de lappenmand in ; Haagsche Post , 1918, p. 52, k. 2:
Zooals gezegd : de voetbalsport ligt in de lappenmand, de wintersport viert hoogtij.
In Friesland zegt men hy is yn 'e miezel of yn 'e lapdoaze ; hy is yn 'e fisel, hij is
in den vijzel, onder geneeskundige behandeling ; en van een vrijster, die geen kans
meer heeft om te trouwen : de faem is yn de fodkoer (= voddenmand; zie Nav.
44, 60). Synoniem met onze uitdr. is ook het Zaansche : hij leis in den kattebak
(Boekenoogen, 406) en het Westvlaamsche in slavent liggen (De Bo, 1030;
Schuerm. Bijv. 301).

1344. Dat is maar larie(farie),
d.w.z. dat is maar zot geklap , gekheid , apekool. De oorsprong van dit woord
larie kan men zoeken „in den kerkzang : la re, de aanduiding van den eersten
kerktoon of Dorischen modus (dominante la, finale re) en fa re van den tweeden
kerktoon of hypodorischen modus (dominante fa, finale, re). Dat is larie of
lariefarie zal dan oorspronkelijk wel beteekend hebben : Dit is al zoo onverstaanbaar als een Latijnsch kerkliedje". 1 ) De uitdr. komt in de 18de eeuw voor (o.a.
C. Wildsch. VI, 240). Larie hebben , drukte hebben (Menschenw. 316). Als variant
komt voor dat is maar lariefarie ; hd. Larifari en dat is maar lariekoek, zoete koek;
zie Molema, 238 b : da's moar larrie, ook larriefaks of larriefarrie ; V. Schothorst,
164; V. Weel, 119; Villiers, 71; Ndl. Wdb. VIII, 1104. Vgl. ook den uitroep
larie! gekheid, maak dat anderen wijs!

1344a. Op de lat; zie no. 1127.
1344b. Lazarus zijn ; zie no . 197.
1345. Iets onder de leden hebben,
van eene ziekte gezegd, de kiem met zich omdragen, waarin men leden opvatte
in den zin van de gezamenlijke lichaamsdeelen, het lichaam. In de middeleeuwen
in het Volksboek van de Seven Wisen, 57 v: Dat ick een hemelijcke siecte onder
mine leden hebbe 2 ); Scaecspel, 132: Vrouwen dicwijl heymelicke zuucten onder
haer leden hebben ; zie ook Hooft, Ned. Hist. 66 : Draaghende 't landt de scheurzucht aldus onder de leden, quam entlyk 's Koninx antwoordt; Harrebomée.
II, 22 : Hij heeft het onder de leden ; Sjot'. 268 : Hij had bepaald een kwaal onder
z'n leje ; Falkl. IV , 89 : 'k Had 't al 'n poos onder me lejen — sukkelen met
me maag ; Ndl. Wdb. VIII , 2011. In het Westvl. in de leden hangen, d.i. eene
ziekte reeds met zich omdragen (De Bo, 407 b ; Mnl. Wdb. IV , 980); in Twente :
iets in de hoed (huid) hebben ; fri. whet under de lean habbe ; V. Schothorst, 164.
1) Vercoullie, Versl. en Meded. der Kon. Vl. Academie, 1920, bl. 961. Ook
Borchardt no. 731 zoekt den oorsprong in een samenstelling van de muzieknoten la re
fa re.
2) Mnl. 147 db. IV, 311, alwaar ook gewezen wordt op Proza-Reyn. 2 119: Hij genas
van alre siecten die hi onder hem hadde.
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1346. Het ligt mij op de leden,
d.w.z. ik heb een voorgevoel van iets; in Kortrijk: iets op den lever hebben
(Schuermans, 336); leden vatte men op in den zin van alle lichaamsdeelen,
het lichaam, zooals ook in iets onder de leden hebben (no. 1345). Bij Schuermans,
328 a: iets in zijne leê hebben, iets voorgevoelen of vermoeden; ik had het of het
lag in mijne leén; en bl. 320: 't ligt in mijn leens; Tuerlinckx, 362: dat lag in
mijn leé; in het Waasch Idiot. 278 a: in het lijf hangen naast in de leen hangen;
Teirl. II, 201: Dat hangt in mijn leen, ik heb er een voorgevoel van; De Bo,
617: Ik heb het in mijn leén, het ligt in of op mijn leért, mijn geest is er gedurig
mede bezig, ik heb er een voorgevoel van; bij Tuerlinckx, 411: dat lag in mijn
niere. Zie Campen, 32: het lach my al op de leden; Brederoo I, 322; Huygens,
Korenbl. II, 217; Hooft, Warenar, vs. 243 en Ged. I, 154:
Het hart dat tujght, en 't lejdt mij op de leb',
Dat aen uw licht, ach hoe veel meer als een
Dan sullen gaen ontsteken haer gemoén.
Ook in de 17de eeuw op de leden vallen bij Bontekoe, Journ. 62: Het viel ons
doe al op de leden, dat het met een, of beyde oase mackers niet wel gestelt most
wesen. Vgl. verder Halma, 305: Dat leit mij op de leden, j'ai un pressentiment de cela; Sewel, 440: Het legt mij op de leden, I fear it will
be so; Tuinman I, 318; Harreb. II, 22; 0. K. 178: Ik kom bepaald in de versukkeling, dat ligt me op de leden; Ndl. Wdb. VIII, 2011. In het fri.: it leit
msy (forkeard) op 'e lea, ik heb een (ongunstig) voorgevoel omtrent die zaak.

1347. Ledigheid is des duivels oorkussen,
d.w.z. ledigheid leidt tot allerlei kwaad, is de oorzaak van veel slechtheid; vgl.
Jesus Sirach XXXIII, 27 : multam enim malitiam docuit otiositas , want de ledicheyt
leert veel quaets; en het lat. nihil agendo homines male agere discunt (Otto, 9).
Dezelfde gedachte vindt men ook uitgedrukt in Lsp. III, 3, 177 vlgg.; Proza
Sp., d. S. 62 a; in Con. Somme, bl. 253: Saertsheit of dertenheit van herten,
dat is des duvels coets. Oorspronkelijk zeide 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 ligt hij als in een bed
op een oorkussen ter ruste en broedt dan allerlei kwaad; vgl. Cats, 2, 287 a: In
een ledig hert, daar wascht ongure lust, en 't is de rechte peul, daer op de duyvel
rust. In de 16de eeuw lezen we: een ledich mensch is een pluemkussen des viants
(Tijdschrift XXI, 203); bij Coornhert I, 387 d: Ende want de slaperighe Ledigheydt een ghemackelijck oorkussen is alder zonden, ja alder Duyvelen zelve,
so moet elck vermijden haer gheselschap. Zie Ndl. Wdb. XI, 119; VIII, 1227;
XII, 1436; Taal en Letteren III, 263 vlgg.; De Dekker I, 146: De Droes
maeckt (zoo men zegt) zyn' hoofdpeul van den legen; De Brune, 491: Een
leegh mensch is een duyvels kussen; Van Effen, Spect. IX, 110; C. Wildsch.
II, 175; Sewel, 440; Harreb. I, 164; Villiers, 72; Wander III, 791-792:
Miissiggang ist des Teufels Ruhebank (oder aller Laster Ansfang); Eckart, 319:
Lediggang is des leidigen Diivels Howetkiissen.
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1348. Leentjebuur spelen,
d.w.z. gedurig iets bij de buren ter leen vragen. Zie Spaan, 47 : Maddeleentjebuur
spelen; Tuinman II, 185: hy speelt Magdaleentje, een woordspel met het werkw.
leenen (zie ook Harreb. I, 105 ; De Cock 2 , 17). In West-Vlaanderen kent men
de uitdr. leentje loopen, dat gezegd wordt van iets, dat gedurig van den eenen
aan den anderen uitgeleend wordt. Een zelfde woordspel vinden we in de zegswijze ik ben geen Leuntje gedoopt, die men gebruikt, wanneer iemand ons op het
lijf hangt (Harreb. II, 18 b) en in het 17de-eeuwsche .Lijntjes dochter, de strop.
Vgl. ook het gron. lijndert en bërgert speulen, gewoon zijn, inzonderheid bij gebrek
aan werktuigen, enz. van anderen te leenen en te borgen (MoleArna, 252 b) ; oostfri.
hé lëpt fan lênert na bërgert (Ten Doornk. Koolm. II, 494 a). Vgl. Ndl. Wdb.
VIII, 1284; fr. aller á la cour des aides.

1349. Van de leep krijgen (of geven),
eens dial. uitdrukking voor klappen krijgen of geven ; Harreb. II , 13 b; Ndl.

Wdb. VIII, 1296. In de 17de eeuw komt zij voor bij Vondel, Harpoen, vs. 70
en in het Kluchtspel III, 41. De uitdr. is syn. van: van de kittel geven (Gew.
Weeuw. I, 56), van de wapper geven (Frequ. II, 705 ), van de lat geven, het Zuidnl. iemand van de gisp (roede, zweep) geven (Antw. Idiot. 495) ; iemand van den
spanriem geven (Waasch Idiot. 611); 17de eeuw : iemand van de lerp (uit lederreep ? ; fri. larp) geven 1 ) ; van de pantoffel krijgen (Antw. Idiot. 938); zwans,
zwens krijgen (Schuerm. Bijv. 403; Maastricht); van den deunstok krijgen of
iemand van den deunstok geven (De Bo , 227); enz. Wat men in eigenlijken zin
onder leep moet verstaan, is onzeker 2 ).

1350. Leer om leer,
d.w.z. gelijk niet gelijk vergelden, met gelijke munt betalen; dikwijls met de
sla je mij , ik sla je weer (Harreb. II , 12a); mnd. ladder um ladder.
Vgl. oog om oog, tand om tand ; het lat. par pari referre ; hd. Wurst wider Wurst ;
fr. rendre fève pour pois ; eng. tit for tat ; to give Roland for an Oliver. In de 16de
eeuw komt de zegswijze voor in het Antw. Liedb. 117: Wi willen gaen spelen
leer om leer. In de 17de eeuw ook met het achtervoegsel, zooals blijkt uit Taal
en Letteren IV, 180, waar geciteerd wordt uit een werk van 1613: Aldus spelen
toevoeging :

sy (volgens t' gemeen spreekwoort) leder om leder, slaet ghy my, ick sla u weder ;
Brederoo, Moortje, vs. 1279: Somma speelt leer om leer, en gheeft haar waar
om waar; Hooft, Brieven, 462 ; Rusting, 501 ; Sewel, 442 : Dat is leer om
leer, dat is betaald gezet, that is like for like ; Halma, 306 : Ik zal u leer
om leer g e e v e n , je nous rendrai pain pour fouace ; .Ndl. Wdb. VIII , 1208:
Villiers, 72; enz. Syn. is de uitdr. lap om leer (17de eeuw 3 ), die hier en daar
nog gebruikt wordt; zie Ganderheyden, Groningana, 35 b en Tuinman I, 297:

't Wil zeggen, een schoelap om een zool, d.i. lood om oud ijzer. In Westvlaan1) Zie Ndl. Wdb. IV, 2391; Franck-v. Wijk, 366.
2) Vgl. echter Mnl. Wdb. IV, 276 ; Ndl. Wdb. VIII, 1296 : Misschien moet men
denken aan leep, schuin, in verband met de schuine richting, waarin een slag aankomt,
verg. de uitdr. er van langs krijgen; De Bo, 617: leep, iets dat scheeve vormen heeft,
dus hetzelfde als sleep, schuin (bl. 1031), en ons adj. leep, scheel; dan kan leep eig.
een scheef afgescheurde lap zijn.
3) V. d. Venne, 257 : 't Is lap om leer, smijtje mijn, ick beuckje weer.
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deren schijnt de uitdr. te beteekenen „om het zeerst"; zie De Bo, 1036 b , die
haar gebruikt ter verklaring van slag om slinger . In het oostfri.: lér um lir (sleist
du mi, sla ik di *dir) ; fri. lear om lear..

1351. Van leer trekken,
d.w.z. begin.nen te vechten; 16de eeuw: van scheede trekken ; hd. vom Leder
zieken ; oostfri. fan lër trekken. Onder leer, eig. leder „moet men verstaan de

leeren scheede, waarin de sabel gestoken is. Zie Plantijn: Het sweerdt van
leder trecken, desgainer une espee, educere e vagina gladium ; Kiliaen: Leder,
vagina; van leder trecken, educere gladium e vagina, ensem stringere ; ducere
ensem, mucronem, ferrum. Zie o.a. Huygens IV, 201; Brederoo III, 37; Verm
Avant. II, 162: Dit gesegt hebbende, trok hy van leder, vallende my, met het
rapier in de hand, aan; Halma, 306: Van leer trekken, den degen of het
mes trekken, en découdre, dégainer ; Sewel, 441; Tuinman I, 279; Schoolmeester,
245: Wat trekken die vlooien hier ongemanierd van leer; Nkr . I, 15 Sept. p.
3; IV, 11 Dec. p. 2; V, 22 Jan. p. 3 (van leer geven) ; Ndl. Wdb. VIII, 1209;
XIV, 323; enz. Schuermans, 339 deelt mede, dat deze uitdr. in Limburg beteekent: opdokken, de beurs trekken, over de brug komen, en: de vlucht nemen,
loopen gaan. Vgl. ook Rutten, 130: (van) leer krijgen, slagen krijgen; Teirl. II,
204: van 't leer krijgen, slaag krijgen, gefopt, bedrogen zijn; verliezen (in 't
spel); ook iemand van ('t) leer geven, waar eerder aan een leeren riem moet worden
gedacht; vgl. no. 1350.

1352. Leergeld betalen.
„Dit zegt men van ymand, die uit onbedrevenheid schade by iets heeft
geleden" (Tuinman I, 176); dus: door schade wijs worden. Onder leergeld,
mnl. leerkintsgelt, mhd. lèrgelt, verstaat men in eig. zin schoolgeld; vandaar
bij overdracht iets, dat men moet geven, opofferen om iets te leeren; de schade
die men ondervindt bij het verrichten van iets, dat men nog niet goed kent, of
van iets, dat nadeelig is en waarvan men den eigenlijken aard nog niet heeft
ondervonden (vgl. dat is eene goede les, waarschuwing, onaangename ondervinding voor hem geweest). Vgl. verder Campen, bl. 31: hy moet leergelt geven
(evenzoo in Mergh, 24); Winschooten, 260: Hij is op de slijpsteen geweest beteekend hij heeft leergeld gegeeven ; Halma, 307: Hij heeft al leergeld gegeeven, i/ en a déjà payé l'apprentisage, ii l'a déjà appris è ses dépens ou á son
dam. Zie ook Haegsche Reize, 164: Laet dit voorbeeld u tot leergeld strekken;
Sewel, 442; Van Effen, Spect. X, 124; Falkl. IV , 71; Slop, 239; Ndl. Wdb.
VIII, 1326; Villiers, 72: 'Hy moet duur leergeld betaal, en vgl. het hd. Lehrgeld
geben, dat eveneens reeds in de 16de eeuw wordt aangetroffen (Wander III, 2);
oostfri.: lërgeld Wen ; eng. to pay for one's schooling. Syn. vroeger: Geld van
keren geven (zie Ndl. Wdb. VIII, 1319).

1353. Leeringen wekken, maar voorbeelden trekken,
d.w.z. eene goede daad, een goed voorbeeld helpt meer dan een goed woord,
eene goede vermaning. Het spreekwoord komt in de 18de eeuw voor bij Tuinman
I, 229: De kaars die voor gaat, licht best, dit komt overeen met Leeringen wekken,
maar voorbeelden trekken ; zie verder C. Wildschut V, 271: Voorbeelden trekken,

543
leeringen wekken, gelijk mijne oude vriendin te Rotterdam altoos spreekt ; Harreb.
II, 13; III, 277; Villiers, 72; syn. de leer dringt zeer , maar 't leven meer of de
leer klinkt, maar 't leven dwingt (vgl. De Brune, 369: 't Sermoen dat klinckt,
't exempel dwinght; Harreb. II, 13 b).

1354. Op dezelfde leest schoeien,
d.w.z. op dezelfde wijze inrichten of (indien men schoeien intransitief opvat)
op dezelfde wijze ingericht zijn, van hetzelfde model zijn, overeenkomen (in
aard en karakter); eene uitdr. ontleend aan het bedrijf van den schoenmaker,
die voor een paar schoenen van gelijke grootte en vorm dezelfde leest (= vorm)
gebruikt; mnl. over enen leest getogen sijn I). Vgl. Sartorius II, 9, 26: Sy schoeyen
al op eenen leest, de iis, qui similibus vitiis laborant, et improbitate pares sunt;
II, 3, 95. Zie Huygens VI, 247; Brederoo III, 49; V. Moerk. 127; Vondel, Petrus
en" Pauwels, vs. 53; Zeeus, Ged. 393 en 405; Hooft, Ged. II, 299; I, 72 en 319:
Veelen die van Deughde schreeven.
Wischten 't ujt met strijdigh leeven.
Maer zijn letter en zijn geest
Schoeijen jujst op eene leest.
Zie verder Halma, 307: Zij schoeijen op eenen leest, zij komen wel overeen; Sewel, 442: Op een zelfde leest schoeijen, to be of the same opinion,
to act in the same manner ; schoeijen op een leest, een lyn trekken, to agree ;
Tuinman 1, 166; Harreb. II, 14; Ndl. Wdb. VIII, 1358; XI, 241. Voor ZuidNederland vgl. Waasch Idiot. 807: Op denzeVden leest geschoeid zijn, van dezelfde
meening zijn, gelijk handelen. Synonieme uitdrukkingen zijn op één steek schoeien
(Sewel); op één vorm gieten (De Brune, Bank. 2, 300); op ééne mal (model) maken
(Van Dale). Vgl. hd. ü ber einen .Leisten schlagen ; eng. to make one shoe fit
every floot.

1354a. Het leeuwen(aan)deel ; Zie no. 9.
1355. Lef hebben,
d.w.z. moed, durf hebben, ook het lef hebben (om), den moed hebben om. Dit
znw. lef houdt men voor het hebr. léb, dial. uitgesproken lef, hart. In de litteratuur dezer eeuw komt de uitdr. meermalen voor. Vgl. A . Jodenh. II, 31: Veraltereerd waren ze van zoo'n lef; III, 29: Het Volk, 10 Oct. 1913, p. 5, k. 1: En
die viering van den Meidag, nou, dat is van Duijs toch lef; Boefje, 57: Wat 'n
lef hè? Vier groote manne tegen één jonge; Landl. 317: Lef, da's maar alles;
Slop, 92: Je hebt er niet eens meer durf, meer lef voor noodig; Zandstr . 84:
Met groot lef; 'ford. 20: Niet grootschig was hij, maar zeker, heel zeker, van
zijn lef en zijn mooie oogen; bl. 107: Ze had lef, veel lef, als 'n kerel; bl. 434:
Als hij nou durfde, zou ie zich voor een week lang vol zuipen! Had hij. weer lef;
Kiister Henke, 39. Lef hebben komt verder voor A . Jodenh. 22; Ppl. 130; Twee
w. B. 124; 125; Landl . 38; 107; 316; 322; 350; Lev. B. 93; Boefje, 143; 169;
Nkr.. II, 29 Mrt. p. 4; 't lef hebben vindt men A. Jodenh. 10; Kmz. 4; 195; Sjot'.
26; Zcindstr.. 71. Hiernaast lef maken (door te drinken) in Landl. 323 in den zin
van brani maken; een breed lef maken (Zandstr. . 96); Speenhoff, II, 67:
1) Zie Tijdschrift XLI, 118.
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0, wat een geschitter,
Wat maken ze lef.
Dat komt van de bitter
En 't plichtbesef.
Op groot lef in op groot lef uitgaan, willen stelen tot elken prijs ; op groot lef
tippelen, zonder iets te ontzien op diefstal uitgaan ; ook in den zin van op goed
geluk in ze hebben hem op groot lef geplakt, ze hebben hem op goed geluk aangehouden (Koster Henke, 24; 39; Het Volk, 29 Juli 1914, p. 7, k. 1: Haar taxi,
waarin hij geheel vrijwillig maar z.g. „op groot lef" was ingestapt); V. v. d.
D. 136: Dat was veertig cent per dag, alleen voor 't kind!.... Maar dat haalde
ik dan wel weer bij met 'n flinke grootlef; op lef drinken, drinken zonder te betalen, op de pof (o.a. in Dievenp. 41; Kalv. II , 154) ; zuipen op lef (drinken op
avontuur ; bij Kiister Henke, 39) ; op lef spelen, iets in zaken wagen op risico
van een ander, er een ander aan wagen; zoo iemand heet een lef-gooier. Andere
samenstellingen met lef zijn lefjongen, een durfal, o.a. K6ster Henke, 39 ; Jord.
16; 35; syn. van lefgoozer, — gauser (in Nkr. IX, 22 Mei p. 5), lefhebber (in
Ppl. 130; Boefje, 58; 143; Landl. 200) of lefzetter (in Jord. II, 100 ; 120; 257;
306 ; 393 ; 496), lefmaker (Nkr. IX, 18 Aug. p. 6); verder komt voor lefwoorden
(in Jord. 300) en lefzoeker (in Jord. 354); lefschopper, opsnijder, geurmaker;
lefjool (in Peet, 155). Zie ook Ndl. Wdb. VIII, 1379; Boekenoogen, 563: lef
hebben, den moed hebben ; iemand het lef angeven, hem bij het vechten zijn bekomst geven ; het lef er an hebben, zijn bekomst er van hebben ; hij heeft het lef
an, hij is dronken. Op het eiland Urk komt lef voor in den zin van lust, zin (zie
Taal- en Lettb. VI, 38). Ook in het Hoogd. bargoensch is lef, moed, bekend;
vgl. Rabben, 82: Leff, das Herz, der Mut; z. b. Wo kein Leff ist, ist Pech.

1356. Een schoone lei,
voorkomend in de uitdr. een schoone lei hebben, d.i. geen schulden (ook fig.)
hebben niets op zijn kerfstok hebben ; op een lei werd (of wordt) iemands debet
aangeteekend; Harrebomée II, 15: De lei is schoon; Haagsche Post, 3 Juni 1922,
p. 850 : Deze Duitsche voormannen zouden bereid zijn het risico te loopen, dat
Duitschland bankroet slaat en zijn schulden aan zijn eigen onderdanen verloochent,
teneinde althans de schoone lei te krijgen, waarmee men uit zijn faillissement
te voorschijn treedt ; p. 849 : Zoodoende kon het zijn verplichtingen nakomen
en de lei schoonvegen. Ook in den zin van „een geheele nieuwe toestand"; zie
Opr. Haarl. Cour. 15 Juli 1921, p. 6, k. 4: Wij hebben gemeend goed werk te
doen door aan alle leerkrachten ontslag te verleenen, opdat uwe commissie zou
komen te staan voor een schoone lei.

1357. Aan den leiband loopen,
d.w.z. zich door anderen laten leiden; niet zelfstandig zijn, niet op eigen beenen
gaan. Eig. wordt het gezegd van een kind, dat bij het loopen aan een leiband
wordt vastgebonden ; vgl. Sewel, 445 : Leiband, kinder leiband , a string,
whereby children learn to walk by ; C. Wildsch. III , 30 : Of zoudt gij mij als een
kind aan den leiband willen houden ? bl. 353 : Een leiband noodig hebben ; IV,
98: Ik ben, hoop ik, geen kind meer, dat zonder een leiband nog niet loopen
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kan; VI, 154: Een lummel van een doet-oor, die bij gebrek van energi altoos
aan den leiband loopt ; bl. 163: Indien Eva haaren Adam aan den leiband had
leeren loopen; Harreb. I, 30; Ndl. Wdb. VIII, 1471; Handelingen der StatenGen . 1913, p. 2249: De partij loopt hier aan den leiband van iemand die in de
eerste plaats rekening houdt met de belangen der Rijksverzekeringsbank ; Handelsblad, 14 Maart (avondbl.) 1914,.p. 5, k. 1: Ook in het Duitsche parlement
kon geconstateerd worden, dat de zweep van een Ledebour plaats maakte voor
den leiband van de andere groote partijen, waaraan de sociaal-democraten zoetjes
liepen; hd. einen am Giingelbande f ü hren oder Ongein ; fr. mener qqn en laisse
ou â la lisière ; oostfri.: mit 'en Wand lopen. Ook zegt men aan (of in) het lijntje
loopen, waarmede te vergelijken is het lat. funem sequi en het hd. jemanden
art der Leine haben, iemand in zijne macht hebben, aan zijn snoer hebben, aan
den leiband houden, dat voorkomt in C. Wildsch. I, 288.

1358. Nu was Leiden ontzet,
d.w.z. nu was de nood geleden, nu was men uit den nood, de verlegenheid; eene
herinnering aan het ontzet van Leiden (3 Oet. 1574). Zie het Ndl. Wdb. X,
2063; Witsen, 98; Van Effen, Spect. XI, 35 en XII, 142; Br. v. Abr.. Bl. I, 336
en vgl. het fri. Leijen (of de boarch) is ontset.

1358a. Toen was Leiden in last; zie no . 916.
1358b. Dat gaat van een leien dakje; zie no . 399.
1359. Lekker is maar een vinger lang,
d.w.z. men proeft iets lekkers slechts zoolang het op de tong ligt, die ongeveer
een vinger lang is; daarna: alle genot is kortstondig. Zie C. Wildsch. IV, 309:
Lekker is een vinger lang, zegt het spreekwoord, en 't is de waarheid; Tuinman
I, 99 : Lekker is maar een vinger lang, als het lekkere door 't keelgat is, heeft
het geene smaakkelykheid meer, omdat die maar is in den mond, op de tong
en 't gehemelte; Harreb. I, 50 : Zuinig, zei besje, lekker is maar een' vinger lang;
Villiers, 72. Van gelijke beteekenis was een haalkan (fri. healkanne, twee mingelen ) is ras uit (Tuinman II, 49). Vgl. voor deze bepaling van maat mnl. vingermael , duummael, de lengte van een duim, en ook in het Grieksch Jrivollev. Ti
re( )i);(,),' diupévofin, ; enincriv2o.; Cy,dpct, laten we drinken! wat wachten
we op de lichten! de dag is nog maar een vinger lang (eig. breed 1). In het
oostfri. sm iik is 'n finger lank ; zie Dirksen I, 95, waar uit Freidank wordt aangehaald: diu beste spise, der beste tranc, der suëze wert niht spannen lank 2).

1360. Het moet uit de lengte of uit de breedte,
„gezegd van reeds gedane of nog te verwachten uitgaven, waarvoor geld op
de eene of andere wijze gevonden moet worden, bij vergelijking met een stuk stof,
1) Zie Alcaei fr. 44 Anthologiae lyricae5 (= fr. 41. Poetarum lyricorum ed. Bergk.
Hitler'); mededeeling van Dr. Alb. Poutsma, die er mij op wijst, dat ook elders o.a.
bij Aristophanes, Ranae, vs. 91 en Ouintilianus 11, 3, 126, uitdrukkingen voorkomen,
waarin een lengtemaat gebruikt wordt voor zaken, die men gewoonlijk anders meet.
2) Zie H. Beckering Vinckers in Tijdschrift 39, 148. die ,.lekker" als mannelijk
lid verklaart.
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waarvan men iets moet afsnijden"; Ndl. Wdb. III, 1196. In de 17de, eeuw komt
de uitdr. voorbij V. Moerk. 148 : Evenwel vrienden so moet het vande langhte of
vande briete komen; Doedyns, Merc. 2, 242: De winst moet'er tog uitgehaald
werden, 't zy uit de breette of uit de lengte. Bij den Zuidnederl. schrijver Ogier,
164 : 't Moet uyt de lengd' oft uyt de breede tomen 1 ). Zie Harreb. I, 88 b en
voor het Nederlandsch Taalgids IV , 284; fri. as 't net ut de lingte ken, dan mat
't mar ut de bridte ; eng. it must be found in the broad or the long (Prick , 65) ; syn.
't Moet uit de zak of uit de band komen (op Goeree en Overflakkee 2 ).

1361. Lens zijn,
d.i. leeg zijn, voornamelijk van eene pomp of eene beurs gezegd (Bouman, 63):
ook in 't fri. de pomp is lins . In de 17de eeuw komt het o.a. voor bij Winschooten,
137 : De pomp is lens, dat is, de pomp geeft geen water meer; in de Gew.. Weeuw
III, 45: Zet neer de glaasjens, de fles moet lens. Vgl. verder Halma, 310: De
pomp is lens, la pompe est vide ; de kan is lens, le pot est vide ; Sewel, 447: Myn
beurs is lens, my purse is empty ; Zandstr. 34 : Zijn lenze portefeuille. In het
Antw. Idiot. 987 : Zijn pomp is af, zijne krachten zijn uitgeput ; hij heeft geen geld
meer ; pompaf, bekaf. Vanhier : iemand lens slaan, iemand kapot, machteloos
slaan. Hiernaast komt ook voor een wkw. lenzen, ledigen, dat Winschooten,
137 ; Halma, 310 en Sewel, 447 vermelden, en dat naast lens ook in het Oostfriesch bekend is (Ten Doomk. Koolm. II, 494). In het Westvlaamsch kent
men eveneens lents , lens, lengsch, lins, krachteloos, mat, ontzenuwd, naast
lenzen geld uithalen om te betalen (De Bo, 623 ), dat herinnert aan Kil. lenen,
.

solvere 3 ), dat hij naast lents, lijns , lentus, laxus citeert. De oorsprong van
„lens" is onzeker. Zie Ndl. Wdb. VIII, 1577.

1362. Iemand de les lezen,
d.w.z. iemand eene flinke berisping toedienen ; mal. enen onderwisen of enen
ene lesse lesen, iemand eene vermaning of een voorschrift geven, hem iets voorschrijven; ook : iemand onder handen nemen, hem berispen. Onder les moet eig.
verstaan worden de voorlezing van de wettelijke bepalingen in de kloosters of
eene andere geestelijke vereeniging. Vgl. het ndl. en hd. einem den Tekst lesen,
die Leviten lesen ; verder einem eine Lection lesen, einem das Kapittel lesen en
ndl. iemand kapittelen ; mnl. enen die prime (eig. de eerste der getijden) lesen;
Servilius, 209 : Ick sal u uwen text lesen ; De Brune, 129: Hy heeft zyn les hem wel
ghezonghen. In de 17de eeuw : iemand de grammatica lezen (V. Moerk. 549 en
Tuinman 80). In Limburg zegt men iemand de les oplezen (Wekers, 101); in
Friesland : immen it leksum lêze of immen it mannewaer (manuaal) opsizze (W .
Dijkstra, 424 a) ; in Groningen : iemand de leks oplezen ; in Zuid-Nederland :
iemand zijnen struik (stamboom) uitleggen (Waasch Idiot. 638 a) ; iemand zijn
eieren, zijn zaad, zijn zaligheid 4 ), zijn acht zaligheden geven of zeggen (Waasch
.

•

1)
2)

3)
4)

Aangehaald in het Ndl. Wdb. III, 1191.
N. Taalgids XIV, 253; Harreb. I, 30.
Zie Stallaert II, 160 en Mn!. Wdb. IV, 377.
Zie Brieven van Abr. Bl. I, 121.
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I diot . 204 a; Schuerm. 877 a; De Bo, 1418; 't Daghet XII, 127); iemand zijn
kapittel (of evangelie) voorlezen ('t Daghet XII, 187); iemand .zijne zeven hoofdzonden opzeggen (Schuerm. Bijv . 126 a; Breuls, 92); iemand de les opzeggen,
opspellen (Schuerm. Bijv.. 223 b; Antw. Idiot. 756) of opleggen; iemand de les
spellen (Joos , 73; Teirl. II, 208; Antw . Idiot . 756); iemand den boel opschuppen
(Schuerm. 64 a). In Twente: eenen de getiden opzeggen of veurlézen. Zie no. 1081;
Wdb . VIII, 1614; Villiers, 72; fr. faire la lefon ô qqn ; eng. to lecture a p . ;
to read some one a lecture.

1363. Lest best,
d.w.z. het laatste is het beste 1). Vgl. Sartorius I, 2, 98: Cygnea cantio, 't lest
het best. Hagelandsch: lestes• bestes, laatste maal, beste maal (Tuerlinckx, 363);
.4ntw. Idiot. 757: lest is best; Harreb. II, 2: het allerlest zij 't allerbest; Friesch:
earst is meast en lest is best, wie 't eerst komt (b.v. op een partijtje) krijgt het
meeste, wie 't laatst komt het beste (W. Dijkstra II, 365 b). Ook in het Oostfri.:
't leste is 't beste. (Ten Doornk. Koolm. II, 499 b); hd. die Letzten bekommen
das Beste ; Wander III, 45: de leste, de beste, ein Trostwort an Kinder, denen
die Zeit lang wird, ehe die Reihe an sie kommt; 47: das letst das best ; fr. aux
derniers les bons.

1364 . Een leugen om bestwil,
eig. een leugen om een goed doel te bereiken, waardoor die leugen dan min of
meer verontschuldigd wordt, mnl. een dienstachtighe logen 2). Vgl. Cats I, 269 b:
Ick weet het is een out verschil
Of oyt een mensch om beters wil
De waerheyt mag te buyten gaen.

•

v. d. Venue, 27: Een leugen om best is een slecht behulp; Valentijn, Ovid.
1, 120: Dit 's een flink, die een leugen om besten wil weet te liegen; W. Leevend
VII, 14: Een leugen om bestwil is geen zonde, zeit Salomon; Dagdief, 22: Daar
mag wel wat van St. Ann' onder loopen, om best wil mag men wel eens liegen;
Harreb. II, 18: Eene leugen om best wil is geene zonde (of schaadt niet); Ndl.
Wdb . II, 2129; VIII, 1679; De Arbeid, 5 Nov. 1913 p. 1, k. 4: Moet je hen er op
attent maken, dat je óók wel eens 'n leugentje-om-best-wil gebruikt om je uit
'n kleine onaangenaamheid te redden? Teirl. II, 209: 't Es 'n leugen om beterswille ; Afrik. 'n leuer; om beswil ; hd. eine Liige zum besten ist keine Siinde (Wander
III, 255).

1365 . Al is de leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt
haar wel,

d.w.z. de waarheid zal eens over de leugen zegevieren; eens zal de leugen uitkomen. Vgl. Visscher, Sinnep . 118; Spieghel, 279: Al is de logen snel, de waarheid
die beloopt ze wel; De Brune, 302; 370; Cats I, 468:
Al is de leugen wonder snel,
De waarheyt achterhaalt ze wel.
1) Voor de vorming vgl. vrijheid blijheid; goedkoop duurkoop en dergelijke.
2) Zie Dirc van Delf in Vrije Fries, XVII: DienStachtigen logen, als wanneer
een lieghet om beters willen of van goedertierenheit of van mededoghen; enz. '
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Tuinman II, 220 : De ouden zeiden ook : de leugen heeft korte beenen, de
waarheid achterhaalt ze; vgl. mlat. mendacia curta semper habent crura; hd.
L ogen haben keine (oder kurze) Beine ; fr. les mensonges ont les jambes courtes;
eng. a lie has no legs or lies have short wings ; zie Wander III, 254 ; 257 ; Bebel.
545; Harreb. II, 17; Taalgids V, 146; Villiers, 73; Eckart, 334.

1366 . Zich leuk houden,
d.w.z. zich onverschillig houden ; doen alsof men zich iets niet aantrekt ; ook:
zich luikes houden (no. 1009). Leuk beteekent in deze uitdr. eig. lauw (vgl.
eng. luke ; lukewarm en Brederoo , Groote Bron d. M. 63 : mijn leuckerlaauwe
siel). In Noord-Holland heeft het nog de bet. van warm, luw (zie Bouman, 63;
De Vries, 82), terwijl in sommige streken (Sliedrecht) nog gehoord wordt leuk
water, d.i. lauw water (Taal- en Lettb. V, 196). Ook in het Oostfri. beteekent
luke, lauw, en spreekt men van hik wer, zwoel weder (Ten Doornk. Koolm.
II , 540). Zie Gew. Weeuw. II , 24 : Wy houden ons gelijk een muis tot nog toe zo
leuk; Ndl. Wdb. VIII, 1687, waar een ww. leuken, leukeren, verwarmen, vermeld wordt; De Jager, Frequ. II, 341; Weiland : zich leuk houden, zich noch
koud noch warm, maar leuk, d.i. laauw, of onverschillig toonen, zich stil houden.
zich van iets onkundig houden ; Franek—v. Wijk, 380 ; vgl. Afrik. hy hou hom
dood liiiters.

1367 . Iemand te leur stellen,
d.w.z. iemand in zijne verwachtingen bedriegen ; laat-mnl. te(r) lore, luere.
leure stellen, setten, leiden, bedriegen, misleiden; te lore vallen, bedrogen uitkomen; Kiliaen: Te lore stellen, frustrare, decipere; 16de eeuw: iemand
te leuren setten, stellen naast ter lueren staan; 17de eeuw te(r) leur(e) stellen;

ook te leur komen, vergeefs komen. Het znw. lore, leure is identisch met het ags.
lyre, verlies , abstractum bij het ww. verliezen ; oostfri. to lor (of l6re) maken,
zu nichte coachen (Ten Doornk. Koolm. II, 530). Zie Mnl. Wdb. IV, 803-804;
VII, 2068; Halma, 813; Sewel, 450; Ndl. Wdb. VIII, 1696; bij Teirl. II, 209:
zeuren) komt te leure, wie zeurt (bedriegt) , verliest toch. Zie no. 1433.

1368 . Iets voor (of om) de leus doen,
d.w.z. iets voor den schijn doen ; welstandshalve. Onder leus, riml. lose, verstaat

men eig. wachtwoord, wapenkreet, strijdleus 1 ) en vandaar, zoo deze voorgewend
is, schijn. Vgl. Sewel, 450; Halma, 314: Iets voor de leus of welstaanshalve doen, leurrer quelqu'un, sauver les apparences par bienséance; hij doet
het maar om de leus, il n'en fait que le semblant; Harreb. II, 19; Ndl.

W'db. VIII, 1702.

1369 . Men moet leven en laten leven,
volgens sommigen eene navolging van het hd. leben und leben lassen, dat het
eerst door Wieland (1733-1813) gebruikt is, en daarna door Lessing, Miiser
en Goethe 2 ). Bij ons komt de zegswijze evenwel reeds in de 17de eeuw voor (anno
1604 3 ); ook bij Tuinman II, 108 (anno 1727): „Men moet leven en laten leven,
1) Vgl. Dat is de leus, mnl. dal is (lie lose, daarom is het te doen (Mnl. Wdb. IV,
809) en samenstellingen als benlleus, moordleus, renleus (Vondel).
`2) Zeilschrift fiir D. Worlforschung, IX, 310.
3) Zie Ndl. Wdb. VIII, 1721 of Volkskunde XXI1I. 87.
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dit is een zeer regtmaatige stokregel in de menschelyke Czamenleving en onderhandelingen; en in 't byzonder behoort dit tusschen verkoopers en koopers te
zyn. Dan zal 'er geen bytende woeker, maar eene betaamelyke winst tot beider
voordeel plaats hebben"; Sewel, 432: Men moet leeven en laaten leeven,
all the world must live; Harreb. III, 43; Villiers, 72; Antw. Idiot. 1870: 'Ne
mensch moet leven en laten leven; Teirl. II, 210: Ge moet leven en laten leven,
men moet ook goed jegens een ander zijn, doogen dat hij ook leeft; Jong.' 173:
Ik zeg maar leve en late leve; 0. K. 53: En daarom zeg ik nou: leven en laten
leven; M. de Br. 211: Leven en laten leven, zegt Harpagon; A. Jodenh., 29:
Leve en lááte leve; Handelsblad, 21 Sept. 1914 (avondbl.) p.1, k. 2: Maar indien
Duitschland werkelijk bereid is te „leven en te laten leven", zullen wij zeker de
smeulende vonk niet uitblusschen; fri. men moat libje en libje litte; oostfri. man
mut Wen un láfen laten; fr. vivre et laisser vivre; eng. live and let live; Wander
II, 1852: „Man muss leben und leben lassen, wo man dieses Wort mit der Moral
bereinstimmend anwendet, enthált es das Gesetz der Bereitwilligkeit gegen
andre. Sonst wird es wohl auch gebraucht, um zu sagen, man msse zuweilen
bei der ungesetzlichen Handlungsweise anderer ein Auge zudrcken, damit sie
ein Aenliches in Beziehung auf uns thun miichten."

1370. In het leven zijn,
d.w.z. een ontuchtig, licht leven leiden (van eene vrouw gezegd), op de baan
loopen, banen, tippelen (Kiister Henke, 69 1). Vgl. Nachtkr. 99: Een vrouw die
al jaren in 't leven was; ford. II, 65; 66; 74; 184; enz. In de middeleeuwen
kent men vrouwe van den levene, lichtekooi; in den leven sitten, een ontuchtig
leven leiden; vgl. Leid. Keurb. 265, 104: Van den deernen, sittende in den leven;
253, 81: Man of wijf, die deernen in den leven houden; 100, 120: So wat vrouwe
die van den leven sijn (Mnl. Wdb. IV, 437; VII, 1174). Hiernaast in het Mal.
in 't openbaar leven sitten , publieke vrouw zijn ; vrouwen van lichten levene ; Kiliaen :
In tleven sitten, in prostibulo agere. Ook in 't plezierleven zijn (in Jord.
II, 362). Vgl. fr. faire la vie, een slecht leven leiden; une femme de vie, een meisje
-van pleizier.

1371. Leven in de brouwerij,
d.i. „drukte, beweging, levendigheid, vroolijkheid (b.v. in een gezelschap),
zelden in toepassing op vooruitgang in Volgens de legende afkomstig van den schilder Jan Steen, die in zijne verloopen brouwerij drukte
aanbracht door er eendvogels te doen rondvliegen (zie Houbraken, Gr. Schoub.
3, 15.)"; Ndl. Wdb. III, 1599; Lvl . 145: Zoo ? gaat u uit eten? Komaan, d'r
komt leven in de brouwerij; Lev. B. 165: Een krant voor onze birárt, om wat
leven in de brouwerij te brengen; zoo ook bl. 167 en 171; Villiers, 73; fri. der
komt wer libben yn 'e brouwerij ; hd. Leben in die Bude bringen.
1) Vgl. Het Volk, 29 Mei 1915, p. 6, k. 4: Bij de buren werd geinformeerd of de
juffrouw beneden ook tippelde. Zie Voorzanger en Polak, 307.
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1372. Een leven (drukte of lawaai) als een oordeel,
d.w.z. een verschrikkelijk leven , een helsch lawaai,; ook genoemd een leven van
de andere wereld (o.a. Nest, 105); een heidensch, een Spaansch leven, een leven
van den drommel, den duivel (Tuinman I, 289; II, 168; Halma, 184). Waarschijnlijk moet men er onder verstaan een leven zooals het op den jongsten dag,
op den dag des oordeels, zal zijn; Ndl. Wdb. XI, 88-89; VIII, 1744; V. Schothorst, 166; De Amsterdammer, 20 Juli 1913, p. 1, k. 2: Een lawaai als op een
oordeelsdag. De uitdr. komt in de 18de eeuw voor bij Van Effen, Speet. V, 206;
VII, 24 en Halma, 312. Vgl. ook Tuerlinckx, 358 : lawait lak in hel, in oordiel ;
De Bo, 241 : doemdag houden , groot laweit maken, groot gedruisch maken ; Sehuerm .
Bijv. 218 a: wat is dat hier toch een oordeel, wat is dat hier toch een lawaai! In
Antw. een leven gelijk een oordeel of in 't laatste oordeel ; Land v. Waas : een laweit
van de duvels, van den anderen wereld; Teirl. II, 210: een leven van al de duvels.
In de Zaanstreek zegt men hij maakt een leven als een naslag (= het tweede of
laatste slaan van het zaad ; Boekenoogen, 658). In B. B . 80 : Een leven als de
Joden bij 't verwoesten van Jerusalem. Vgl. fr. un tapage d'enfer

1373. Zoolang er leven is, is er hoop,
d.w.z. zoolang als een zieke nog leeft, is er hoop op beterschap ; eene gedachte
die de Romeinen uitdrukten door spes est dum anima est (Cicero) naast dum
spiro spero, dat onze voorouders in de 16de eeuw weergaven door : Soo langhe
alsser asem inden mensche is, isser hope aen , l'homme qui vit , n 'est pas mort
(Goedthals, 24). Zie verder Sartorius II, 4, 86: Soo langhe als men leeft. o
langhe heeft men hoop ; De Brune , 150:
,

Men hoopt zoo langh, hoe 't met ons staet.
Zoo langh in ons den azen gaet.
Tuinman II , 235 : Zo lang' er noch leven is, is'er hope ; Harreb. 1. 332.

1373a. Leven als God in Frankrijk ; zie no. 706.
1373b. Een leven van vroolijk Fransje ; zie no. 583.
1374. Iemands levensdraad afsnijden,
d.i. iemand doen sterven. Deze uitdrukking vindt haar oorsprong in het geloof
aan de schikgodinnen. Clotho, Lachesis en Atropos, welke laatste den levensdraad door de twee eersten gesponnen, zou doorsnijden op dat (►ogenblik, hetwelk
voor iemands dood bestemd is. Deze voorstelling is niet in de oudheid aangetroffen, doch dagteekent pas uit de middeleeuwen I). Bij ons komt deze uitdrukking in den tegenwoordigen vorm in de 17de eeuw voor (zie Brederoo III, 115,
401; Huygens, Hofw. 2; Ndl. Wdb. I, 1164; VIII, 1792), doch in de middeleeuwen kende men wel enes draet breken, iemands levensdraad afbreken (Alex.
1) Baumeister. DenlinuMer des K lassischen Allerlums, II, 926; Ros•her IV, 309:1:
Die ziemlich ijuszerliche Verteilur ..,, der drei Funktionen des Anspinnens, des Wenerwebens und des Ahschneidens des Fadens auf die drei Schwestern scheint eiser spillen
Zeit. anzugehi-iren, die den Urundcharakter der Moira nicht meter erfasste, wonach alle
drei Schwestern wesentlich gleiche Erscheinungsformen, der einen Moira waren.
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VII, 116), dat te vergelijken is met de draad korten in Brederoo L 380, 2361:
Waarom kort ghy niet de draat van al mijn jaren? Hiernaast iemands levensdraad
is afgesponnen, zijn einde is daar, hij gaat sterven of wel hij is gestorven (Ndl.
Wdb. I, 1492); het web (des levens) of de levensdraad is afgeweven (Ndl. Wdb.
I, 1871; C. Wildsch. III, 209). Vgl. Afrik. iemand se levensdraad is geknip, hij
is dood; fr.. couper, trancher le fit de la vie qqn; hd. einem den Lebensfaden abschneiden ; sein Lebensfaden ist abgesponnen ; eng. to cut the thread of a p's life.

1375. De lever schudden,
d.w.z. hartelijk lachen, zich slap lachen, schudden van het lachen. Zie De Brune,
Bank. I, 341: Hij heeft door een lach zijn lever zoo gheschut en zijn milte zoo
gheopent; II, 323: Een vroolijke lever: Tuinman 1, 305; Middelb. Avant. 35;
Poot I, 140.: 'k Moet lachen dat myn lever schud: Van Effen, Spect. III, 51;
IV, 22; VI, 103; Sewel, 449: De lever schudden, to laugh heartly ; Halma,
313: De lever schudden, rire de bon coeur, s'épanouir la rate ; Harreb. II,
21; Ndl. Wdb. VIII, 1816; Zondagsbl. v. Het Volk, 2 Juli 1905, p. 3; enz. Vgl.
ook Everaert I, 111 : Plucket blomken binder wyle dat bloeyt blydelic met eenen
lichten levere, d.i. opgewekt, vroolijk, zonder zorgen 1). Bij Hooft, Ged. I, 213,
vs. 37 : zijn longen schudden, dat ter vertaling dient van het lat. pulmonem agitare ;
in Bank. II., 332: de milt schudden 2). Vgl. fr. s'épanouir la rate; se désopiler la
rate; hd. einem das Zwerchfell erschiittern.

1376. Iets op zijn lever hebben,
d.w.z. iets 41)p zijn hart hebben; iets hebben dat drukt; ook: schuldig zijn aan
iets. Vgl. Tuinman I, 16: Hy heeft wat op zyn lever, dit wil zeggen, hy is zich
bewust, dat hy aan iets schuldig is; Harreb. II, 21; Ndl. Wdb. VIII, 1817;
Gallée, 26; Breuls, 87; Jord. 288: En.... en.... ikke.... seg.... seg wet ikke
op me leifer hep; ford. II, 258: Zij, die anders alles dadelijk uitflapte en wat
haar kwaadaardig kriebelde van de lever spoog, wrokte nu van binnen; Antw.
Idiot. 760: Iet Op zijnen lever hebben, op zijn geweten; Teirl. II, 210; Tuerlinckx,
366; Wander II, 21: etwas auf der Leber haben.

1377. Hem loopt een luis over de lever,
d.w.z. hij wordt kwaad; eig. zijn lever, de zetel van den toorn 1) wordt lichtelijk
aangeraakt; vandaar: hij stuift op, wordt boos; vgl. Tuinman II, 229: Waarom
zegt men van ymand, die licht om een beuzeling gram word: Hem loopt een luis
over de lever? ; Gallée 26 of Onze Volkstaal T, 126: um löp de liise Ôver de léver ;
Harreb. II, 20: Er loopt hem een luis over zijne lever; Het Volk, 27 Dec. 1913,
1) Volgens Paul, Wtb. 317 is de lever de zetel van den toorn „daher auch (frisch)
von der Leber weg sprechen u. dergl. ursprtinglich = „nach der Eingebung seines Unmutes"; darm überhaupt „nach Eingebung seiner Stimmung"; fri. flink foar de lever
wei prate; Harreb. II, 21: Hij spreekt vrij weg van de lever; fr. décharger sa rate.

2) Volgens het geloof der ouden was de zetel der lachspieren gelegen in de milt;
vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 80 en Huygens, Cast. Mail 11: Ghy lacht, geleerde Cats;
irk gunn' u dat vermaken, die milte kittelingh.
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p. 9, k. 4: Er zijn oogenblikken, waarin iemand een luis over de lever loopt, en
doet men soms iets dat niet behoort; Jord. II, 11: Dat moest d'r compagnon,

De Bochel, toch ereis kneisen. Daarbij liep hem een luis over de lever; Hesseling, Het Africaansch, bl. 85 : Hij lijk of 'n vlooi oor sy lewer gekruip het ; Afrik.
Wat het nou weer oor jou lewer geloop ? waarom ben je kwaad ? 'n Vlieg het oor
sy lewer geloop, hij heeft een slechte bui ; Maastricht : Er trek e gezieg es of heum
en loes euver zen lever krup ; hd. es ist ihm etwas uber die Leber gelaufen ; die Laus
liiuft ihm iiber die Leber.

1378. Een droge (of heete) lever hebben,
d.w.z. veel dorst hebben, ook: gaarne zijn glas leeg drinken (Harreb. II, 20);
een slappe lip hebben, een droge keel hebben (Ndl. Wdb. VIII, 1932). De lever
wordt beschouwd als de zetel van den dorst. In de 18de eeuw staat de uitdr.
opgeteekend bij Halma, 313 : Eene heete lever hebben, tot den drank
genegen zijn, avoir le foye chaud, aimer à boire. Zie verder Villiers, 73 ; Joos,
79; Teirl. II, 210; Tuerlinckx, 366; Antw. Idiot. 381; Wander II, 1867; Woeste,
159: He het ne droege lever ; De Bo , 271: Een droogen lever hebben, genegen zijn
tot den drank, veel drinken; bl. 628: Den lever doen zwemmen, drinken dat de
lever zwemt, overvloedig veel drinken. In het hd. eine zu grosze Leber haben ;
in het nd. hii hiiit 'ne droge liiiwer (Eckart, 317); er hat eine durstige Leber (Wander
II, 1867); die Leber feuchten, zechen (Wander V, 1546); in Transvaal: ek is
droge lewer (Hesseling, 112); eng. (verouderd) hotlivered, opvliegend ; hot liver
als teeken van grooten dorst (Prick 2 , 65).

1379. Iemand de levieten lezen,
d.w.z. iemand de les lezen ; zie no. 1362. De uitdrukking is ontstaan uit eene
herinnering aan den hoofdinhoud van Leviticus, dat de rechten, wetten en inzettingen, die God door Mozes aan Israël gegeven heeft, bevat. Zie Lev. 26, vs.
46; 27, vs. 34. De uitdr. wil dus eig. zeggen: iemand het boek Leviticus voorlezen, hem aan zijne verplichtingen herinneren ; Zeeman, 352 ; Harreb. II , 21;
Villiers, 73 ; Bchmann, 506.

1380. Kunnen lezen en schrijven,
van personen, doch meestal van zaken, uitnemend zijn, tegen alles bestand zijn,
er alles mede kunnen doen. In de 18de eeuw komt de zegswijze voor bij Tuinman
1, 340: Het kan lezen en schrijven. Dit zegt men van iets, om het te prijzen. 't
Was in de oude tijden iets zeldzaams, dat men onder 't gemeene volk yrnand
vond, die lezen en schrijven konde; Harreb. III, 43; Molema, 242: Lezen en
schrieven kennen, bekwaam zijn, geschikt zijn tot iets, b.v. van dieren, die loos
zijn, ook van levenlooze dingen ; Boekenoogen, 376 : Dat jassie ken lezen en schrijven
gezegd van een jas, die men lang heeft gedragen bij zijn (kantoor)werk : die jas
kan meepraten, heeft heel wat beleefd; Waasch Idiot . 396: Met dien knecht kan
ik lezen en schrijven, alle werk verrichten ; fri. dy man dêr kin men mei lêze en
skriuwe, hij is bruikbaar in vele dingen, inschikkelijk en hulpvaardig ; myn
nije spinwiele. .dêr kin 'k mei lêze en skriuwe, is gemakkelijk in 't gebruik
(Fri. Wdb. II, 117); Prikk. II, 55: Mijn hoed die mag je raken hoor, die kan
lezen en schrijven.
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1381. Die zijn lichaam (of zijn ziel) bewaart, bewaart geen
rotten appel.
d.i. men doet goed door voor zijn gezondheid te zorgen. Vgl. Tuinman 1, 319:
Die zyn lyf bewaart, bewaart geen rotte appelen; II, 97: Die zyn lichaam bewaart, bewaart geen rotte appelen; Harreb. I , 17; Boekenoogen, 21; fri. dy
't syn lichem biwarret, biwarret gjin rottige appel ; Schuermans, 187: Die zien
lief bewaart, bewaart gien douve (ijle, ledige) neut (te Roermond). Dee zen kneuk
bewaort, bewaort gein rotte appele (Maastricht 1).

1382. Licht en dicht,
d.w.z. niet soliede, vooral van gebouwen gezegd, luchtig, en niet hecht gebouwd,
uit de breeveertien gebouwd ; vgl. C. Wildsch. V, 309: Eene schoone, rijke, zedelyke
garderobe, niet zo wat ligt en digt, en mooi van kleur; maar in waarde gelijk
aan de samaaren onzer overgrootmoeders. De uitdr. is verbasterd, daar we in
de 17de eeuw aantreffen licht en ondicht (vgl. guur voor onguur), o.a. bij Beaumont, 38: Dit licht en ondicht werck ; Huygens, Korenbl. XVI, 113: Jan is een
kuycken van een lichte ondichte Hoer 2). Thans heeft de beteekenis van licht die
van (on)dicht geheel overschaduwd; zie no. 1250. Volgens het Ndls. Wdb. VIII,
1943 is de beteekenis „niet stevig en toch dicht" en is dicht geen verkorting van
ondicht; evenzoo in III, 2400: „licht en zoo dat alles goed gesloten, zonder
scheuren of gaten is, maar ook niet meer".

1383 . Iemand het licht betimmeren,
d.w.z. in eigenlijken zin, iets plaatsen, bouwen voor zijn venster, waardoor
het uitzicht onderschept wordt; vgl. Kil. Betimmeren iemandts licht, officere
luminibus alicuius, propiore aut altiore structura alicuius lumen tollere; De
Brune, Bank. 1, 191; Ndl. Wdb. II, 2229; VIII, 1908. In overdr. zin: verhinderen, dat het licht op iemand valt, dat hij zien kan en gezien worde, hem in
de schaduw stellen; vandaar „iemands aanzien, achting of gewin benadeelen.
Zoo brengt men iemand duisterheid toe, wanneer men hem 't zonnelicht onderschept" (Tuinman I, 250; Grimm, VI, 867); Halma, 65: Iemands ligt betimmeren, iemand ergens in overtreffen; Sewel, 101 : Iemands licht betimmeren, to
darken one's renown. Wander III, 117: Einem das Licht verbauen, seine Ehre
verdunkeln. In dezen zin is meer gewoon: Iemand in het licht staan (hd. einem
(oder sich selbst) im Lichte stehen ; eng. to stand in a p's light), dat in de 16de
eeuw bij Servilius, 83 voorkomt: hi staet hem altoos in syn licht, dat we o.a. ook
lezen bij Vondel, Lucifer, vs. 997; Noah, 965; 1370; C. Wildsch. V, 308; enz.
Vgl. ook Ndl. Wdb. VIII, 1909; De Bo, 652 a: in iemands lucht staan, iemand
tegenkanten, hein verhinderen in zijne werking; Rutten, 132; Joos, 73; Teirl.
II, 211: in iemand zijne lichte staan ; Schuerm. Bijv . 186 : in zijn eigen licht staan
of zijn ; tegen zijn eigen licht zijn, zich zelven een hindernis of beletsel zijn, tegen
zijn eigen geluk of voordeel zijn; zoo ook Waasch Idiot. 397 a; Antw . Idiot. 1870;
fri. immen yn 't ljeacht stean, iemand in de uitoefening zijner zaken belemmeren;
oostfri.: sk siilfst in 't liicht stikt (Dirksen, II, 77).
1) Breuls, 84.
2) Huygens zal hier met „ondicht" wel eene andere, obscoene, beteekenis bedoeld
hebben.
STOETT, Ned. Spreekwoorden, 5e druk.
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1384. Een licht gaat mij op,
d.i. nu begrijp ik de zaak, nu wordt zij mij helder; hd. es geht mir ein Licht (Talglicht, Seifensieder) auf (wie eine Osterkerze ; Wander III, 119); eng. the light
claims upon me ; fr. voila un trait de lumière. De zegswijze kan eene herinnering
zijn aan Psalm 112, 4: Den oprechten gaet het licht op in de duysternisse; of
aan Matth. 4, 16: „Ende degene die saten in den lande ende schaduwe des doots,
den selven is een licht opgegaan", waar evenwel gedacht moet worden aan het
aanbrekend geluk ; Ndl. Wdb. XI , 693 ; VIII, 1915. In Zuid-Nederland niet
in de spreektaal bekend. Ook hoort men wel eens schertsend : daar ging mij een
gaslicht, een gaslantaarn of een gasfabriek op.

1385. Zijn licht niet ondek een koornmaat 1 ) zetten,
d.i. zijn kennis en wetenschap niet verborgen houden, maar aan de wereld mededeelen of zooals men ook zegt „zijn licht laten schijnen voor de menschen".
Beide zegswijzen zijn ontleend aan den Bijbel, Matth. V, 15 en 16 : Noch men
steeckt geen keerse aen, ende set die onder een korenmate ; maer op een kandelaer,
ende sy schijnt allen, die in den huyse zijn . Laet uw' licht alzoo schijnen voor
de menschen, dat sy uwe goede wercken mogen sien, ende uwen Vader, die inde
hemelen is, verheerlicken. Zie Zeeman, 352: fr. ne pas mettre la lampe sous le
boisseau ; hd. sein Licht nicht unter den Scheffel stellen ; eng. not to hide one's light

under a bushel.

1386. Lichtekooi,
Onder eene lichtekooi, Zuid-Nederland lichtkooi, verstaat men sedert

de

17de eeuw eene hoer, eene lichte, onzedelijke vrouw, eene vrouw van den stam
van Levi (woordspel met lat. levis, licht 2 ). In eigenlijken zin wil dit woord
niet zeggen „iemand die licht met een ander kooit of ter kooi gaan" (Halma
en Tuinman I, 222), maar, zooals reeds in Taalgids I, 43, is opgemerkt, iemand
die haar kooi (achterste) onder het loopen voortdurend oplicht (vgl. wipbillen),
dus erg. een wipeersken of een wipgat, zooals men o.a. in Twente zegt, een wipding (ford. 67), een kwikje, een wipkuitjen (Coster, 542, vs. 1452); een clekerbille (mnl.); een wappergat (17de eeuw) ; een klickerkooi (17de eeuw) ; een schuddegat, schuddel-marjan (De Cock 2 , 84), 17de eeuw: schuddemakooi ; een hippel(de)klink (Boekenoogen, 326 ; klink = achterste); een klikkooi, een klakkooi (De
Jager, Fre gu. II, 255); een kwikkebil (Halma, 526); hillebil, hillegat (zie Ndl.
Wdb. VI, 751); snikkebil, jonge dochter of vrouw (Waasch Idiot. 606); swaddergatje (17de eeuw) ; hippeclinck, drilbil, drilgat (De Cock 2 , 40) ; lichtomdeine
(Tijdschr.. XVI, 111); vgl. het dial. eng. wagtail, kwikstaartje, maar ook : lichtekooi ; het bij Kiliaen vermelde gherdekoyen, gherdegaten, door Plantijn vertaald
met : marcher tortuernent et entreouvrant trop les jambes (Kluyver, Proeve,
70; 71), dat te vergelijken is met het Zaansche beenophipper, kale pronker, eig.
1) Een koornmaat was een groote bak, in den vorm van een trog, op vier korte
pooten, waarin men het koren bewaarde. Deze stond in het woonvertrek. Vgl. mnl.:
Nimen en sett dat licht alst ontfunct es onder dat corenvat noch onder dat bedde, noch
in ene verborghene stat (L. v. J. Cap. 36).
2) Tuinman, I, 6.
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iemand, die zijn voeten ophipt, trippelt (Boekenoogen, 43); draaictersen, draaiheupen, draaibillen (Ndl. Wdb. III, 3293); enz. Voor kooi in de bet. van achterste
vgl. Anna Bijns, N. Refr , 106: Sij hadde haer .coeye tot vijsten gewendt (zie
ook Leuv. Bijdr. IV , 356) en Kil.: Koye, cu/us, sedes, nates , clunes.

1387: In lichte(r)laaie,
d.i. heftig brandend. Laaie is hier het mnl. laeye, vlam, in welken zin dit woord
in Zuid-Nederland nog zeer gewoon is; zie Mnl. Wdb. IV, 40; Ndl. Wdb. VIII,
848; 1987 en Kil.: Lichte laeye, flamma rubra, rutila ; 17de eeuw ook lichtelage . Vgl. De Bo, 600: laai, het vlammen van 't vuur, flakkerende vlam; het
huis stond in vlam en laai, een huis in laaie zetten; Schuermans, 319; Waasch
Idiot. 397: het is lichtelaaie aan 't branden, regenen, donderen, welk lichtelaaie
te vergelijken is met het vroegere (te) lichte(r) lage, in volle vlam, heftig, naast
aan of van lichter lage. Het znw. laai werd ook als bijv. naamw. gebezigd, dikwijls
verbonden met licht ; vgl. bij Huygens II, 187: 't luchterlage licht en in lichtelaaie vlam of gloed, dat sedert de 18de eeuw voorkomt (Halma en Sewel), en niet
cin het gebruik mag worden afgekeurd. Vgl. ook het hd. lichterloh brennen ; eng.
in a light low (Prick); fri. yn ljuchtelaeie ; ljochte-Mge.

1388. Lichtmis,
De lichtmis, ook Maria-Lichtmis genaamd, is het kerkelijk feest der reiniging van Maria ( Purificatio Marie) , dat op 2 Februari gevierd wordt met eene
mis, waarbij vooraf eene menigte kaarsen op het altaar worden gewijd, waarvan
vele gedurende die mis branden. Ook werd een processie gehouden : „daer gaen
alle schoolkinderen ende 't ghemeyne volck, elk met een ghewyede bernende
waskeerse, of sommighe met een cleyn gestrengt toersken in de hant : waeruyt
ghecomen is dat dese dach lichtmis ghenaemt wert". 1) Verschillende feesten
werden eertijds dien dag gevierd, die tot allerlei uitspattingen aanleiding gaven.
Dien dag ook verlieten de dienstboden den dienst om te trouwen of van betrekking te veranderen. Vgl. o.a. I. Burchoorns Nieuwe Wereld vol Gecken, bl. 59:
Hierom, die wil licht-mis houwen,
Moet sich niet te veel betrouwen
Op een lichte Vrouwe-keurs,
Want sy dunt een dicke beurs.
Tengevolge hiervan heeft het werkw. lichtmissen, eig. Lichtmis vieren (vgl.
mnl. (hem) meien; ndl. (spele)meien, het meifeest vieren), in de 17de eeuw
de beteekenis aangenomen van uitspatten, zich aan losbandige vreugde overgeven
(Winschooten, 353) en kreeg lichtmis de bet. van losbol 2); 17de eeuw ook:
lichtvink, lichtschute ; 18de eeuw : lichtlooper (in C. Wildsch. III , 343). Zie Mnl .
1)

A. J. M. Brouwer Ancher, De Gilden, bl. 231; Le Long, Reformatie der Stad

Amsterdam, bl. 510.

2) Vgl. voor een dergelijken overgang het mnl. en dial. nog bekende laudate, lichtzinnige vrouw (Taalgids VIII, 144; Ndl. Wlb. VIII, 1168; Volkskunde XXV, 14), waar
de beteekenisontwikkeling eenigszins anders voorgesteld wordt); eig. een feestdag (10
Juli ; Mn!. Wdb. IV, 215); en den duitschen naam Michel, eig. een pelgrim naar MontSaint-Michel (Schrader, 419). Franck-v. Wijk, 384, neemt aan, dat de bet. losbol is
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Wdb. IV , 488 ; Smetius, 173: Drie Apothekers gesellen twee lichtmissen ; bl. 256:
Hij is van den 2den Februario = een lichtmis ; Coster, 507, 339 ; De Cockl, 128;
vgl. Halma, 317: Ligtmissen, rinkelrooijen; ligtmis, rinkelrooijer, kroeger,
hoerejaager; Sewel, 454: Ligtmis, ligte quant; ligtmissen , to debauch one's
self. In Zuid-Nederland is lichtmis ook wel een syn. van lichtkooi en dus van
eene vrouw gezegd (Waasch Idiot. 397 b ; Claes, 136). Het Friesch kent sljuchtmis, gek. dwaze jongen, malle meid; sljuchtmispraet, gekkemanspraat.

1389. Het liedje van verlangen zingen,
d .w .z . pogingen aanwenden, moeite doen om iets, dat men niet graag wil, uit

te stellen. In de 16de eeuw bij Sartorius I, 6, 48 : Hy singt het Liedeken van verlangen. Het wkw. verlangen had vroeger, evenals nu nog in Zuid-Nederland
(Schuerm. 789 b), ook de beteekenis van verlengen, uitstellen; zie Halma, 682:
Verlangen, w.w. verlengen, allonger, prolonger; Noord en Zuid XIX, 24-27;
Tuinman I, 369 : 't liedje van verlengen ; Harreb. II , 22 ; Ndl. Wdb. VIII, 2038.

1390. Een kort liedje is spoedig gezongen,
d.w.z. eene korte smart is spoedig geleden ; iets onaangenaams, dat kort van
duur is, is gauw voorbij. Deze zegswijze wordt in de 16de eeuw aangetroffen
in de Prov. Comm. 346 : een cort liet es zaen ghesonghen, est cito cantatus cantus
brevis apocopatus, dat gelijk is aan 331: een scandich brocke es gheringhe (spoedig)
gheten ; vgl. ook Bebel no. 338 ; Zegerus, 21: een cort liedeken is haest ghesongen,
brevis cantilena cito absolvitur; Spieghel, 278 ; De Brune, 478 ; Tuinman I,
35; Harreb. II, 22. Syn. in 't nd. eene korte Nidse es lichte to sn if ten (zie Jahrb.
38, 160).

1391. Het oude (of zelfde) liedje,
d.w.z. dezelfde (onaangename) geschiedenis, dezelfde bekende zaak ; lat. cantilenam eandem canere ; hd. es ist immer das alte Lied, die alte Leier, Geige ; fr.
chanter toujours la même chanson, le même turelure ; eng. it is the same (or the
old) song over again. Vgl. Anna Bijns, N. Refr.. 108: Eest ende quaedt, zoo eest
al quaedt, dits doude liedt; Vondel, Jos. in Dothan, vs. 1133; Antw. Idiot.
1872: 't Is altijd hetzelfde lieken; enz. Vrij gewoon was ook het oude deuntje (Sart.
I, 3, 69 ; Brederoo I, 64 ; II , 161) of de oude zang (Vondel V, 85 ; Langendijk
II, 198); fri.: it tilde lietsje of de aide sang ; Afrik. altyd die ou liedjie sing. In
het Haspengouwsch : het oude lieken van Brabant, iets dat men om zijne veelvuldige herhaling afkeurt (Rutten, 132 b). Hiernaast dat is een ander liedje ; fr.
voilá bien une autre chanson ; hd. das ist ein ander Lied, zuidndl. dat es 'n ander
lieken, dat is (heel) wat anders (vgl. Brederoo III, 85, 66: Wy sullen nu een
reys een ander Lietgen leeren) of een ander gezang zingen (in Kluchtspel I, 147);
Afrik. iemand 'n ander liedjie laat sing.

ontstaan onder den invloed van licht (levis) en van samenstellingen hiermee van het
type lichivink, lichthart. Ook volgens het Ndl. Wdb. VIII, 1996 is lichtmis misschien
aan niets anders toe te schrijven dan aan een onnadenkend gebruik van den naam van
't feest onder bijgedachte van licht, lichtzinnig.
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1392. Die me lief heeft, volgt me,
een opwekking om met iemand mede te gaan, waarschijnlijk ontstaan onder
invloed van Joh. XII, 26 of XXI, 29. Zie Ndl. Wdb. VIII, 2102 en vgl. Zeeman,
355. De uitdr. wordt bij ons „in scherts gebezigd b.v. wanneer filen iemand
vraagt om hetzelfde pad te bewandelen of een gastheer zijne gasten uitnoodigt
om met hem van de eene kamer naar de andere te gaan''.

1393. Oude liefde roest niet,
d.w.z. de liefde, die men iemand heeft toegedragen, gaat nooit geheel verloren,
komt altijd en gemakkelijk weer boven, slijt niet, welke gedachte in het Latijn
is uitgedrukt door xintiquus amor cancer est (Otto, 23). Zie Gruterus III, 165;
Br. v. Abr. Bl. I, 127; C. Wildsch. I, 307; VI, 112; Harreb. II, 28; Villiers,
73; vgl. het hd. alte Liebe rostet nicht (Bebel no. 236; Wander III, 129; Taalgids
V, 164); in het fri.: alde ljeafde roasket net, al leit se ek saun fier yn 'e goate.
Vgl. Rutten, 132: eens liefde, nooit leed. In C. Wildsch. III, 57: Oude vriendschap

roest niet.

1394. Liefde is blind.
Deze gedachte, dat men geen fouten of gebreken ziet in iemand, die(n)
men liefheeft, vindt men reeds bij Plato ; Tvpiarat yát) 7W6)1 TÓ (puiewitevoi,
(72126y1', hij die lief heeft wordt blind met betrekking tot het voorwerp zijner
liefde. De Romeinen zeiden amens amans, een verliefde is zijn verstand kwijt
(Plaut. Merc. 82; Ter. Andr. 218) of nemo in amore videt (Prop. 2, 14, 18; Hor.
Sat. I, 3, 38); mlat. cecat amor mentes ac interdum sapientes; omnis amor cecus:
non est amor arbiter equus (Werner, 8; 66). In vele talen wordt deze gedachte
op soortgelijke wijze uitgedrukt; zie Wander III, 135; 151 en vgl. het mnl. Minne
is blint (zie o.a. Maerlant, Wap. Mart. II, 314; Kaetspel, 42); Goedthals, 23:
Die minne is Wendt, sy gaet daer mense nyet en sendt, amour aveugle raison ;
Brederoo 1. 311; Cats I, 466:
-

Die van liefde zijn gesteken
En sien noch vlecken noch gebreken.
C. Wildsch. II, bl. 216 en verder de door Harreb. II, bladz. 27 opgegeven bronnen; Villiers, 73; voor Zuid-Nederland zie Volkskunde XXI, 156; Antw. Idiot.
762: De liefde is blind, zee de boer, en hij kuste zij(n) kalf op zij(n) gat; Teirl.
II, 212; Waasch Idiot. 404: De liefde is blend. ze zit in de oogen eerst; fri. ljeafde
is blyn; De Cock2, 110; 285.

1395. Dat liegt er niet om,
d.w.z. eig. dat bedriegt niet, dat valt lang niet tegen; dat is goed, lang niet
mis, eene zegswijze die wij in de 17de eeuw aantreffen, bij Brederoo I, 390: Een
oe toog, moer, hechter niet om, als ic 's margens so wat peusel; Hontghe 1),
27: Dat is 't kwaadste niet, dat en lichter niet om, by mijn keel; Tuinman
140: Dat liegt 'er niet om, dus drukt men uit, dat iets goed is, en voldoet 't geen
1) Klucht van Hontghe bijt my niet, op den reghel: hout den Man hij wil vechten
§imsterdam by Pieter Lourens, 1649.
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men daar van verwachtte en begeerde. 't Geen dus niet liegt, bedriegt niet;
Halma, 315: Dat liegt 'er niet om, cela est fort bon; De Fransche wijn is goed,
en de Rijnsche liegt 'er ook niet om ; Sewel, 453 ; Harreb. III, 44 ; fri. dat likht
er net om, dat is raak, doet zeer.

1396 . Hij liegt, dat hij zwart ziet (of wordt),
d.w.z. hij is een aartsleugenaar, die zijne leugens met kracht en geweld volhoudt,
zoodat hij rood en blauw in het gezicht wordt (Harreb. II, 515 b). fit de 17de
eeuw is de uitdr. al vrij gewoon ; men vindt ze o.a. bij Idinau, 184:
Men seght, hy lieght dat hy swart werdt,
Want, die stijf liegen, doen t' bloet ver-kruypen.
Met dobbel-solde loghenen hy seer hardt terdt
Al moest veur sijn blaes-kaken, al booghen en stuypen.
Gods waerheyt en sal niemandt konnen ontsluypen.
Zie verder Klucht van Lichte Wigger 16 r; Tuinman I, 193 ; Van Effen, Spéct.
III, 221; Het Volk, 17 Febr. 1914, p. 5, k. 3: De Vries kon liegen dat hij er zwart
van werd; Nkr. VII, 8 Febr. p. 4; ford. 252: Ze loog zich zwart, als 't niet waar
was; Tuerlinckx, 367; Volkskunde XXIII, 198. In de 17de eeuw zeide men ook
liegen, dat het rookt en zweren, dat men zwart wordt (Gew. Weeuw. I, 41). In
Groningen : lijgen, dat 'e swart wordt ; hij lucht, 't rookt hom boven de kop of de
balken vlijgen in brand; fri.: hy liicht dat er swart windt, dat er sels mient dat' it
wier is ; hy liicht as in wachter (Matth. XVIII, 11-15); hd. liigen, das einem der
Kolf raucht, dasz sich die Balcken biegen, dasz ihrn der Damp/ zum Maul herausgeht (Wander III, 272-273; Molema, 166; 541). In het Land v. Aalst: hij liegt
dat hij zwart ziet of dat het tipken van zijn neus zwart wordt ('t Daghet, VIII, 32);
te Denderleeuw, tot kinders : drie keer gelogen, want gh' hebt drie zwarte plekken
op uw voorhoofd; elders in Zuid-Nederland hoort men : liegen dat het schauwe
geeft (De Bo, 976 b) en liegen om er zakken bij te droogen (De Bo, 1417); liegen
alsof hij met dag huren loog (Rutten, 132); hij liegt dat hij blauw, zwart of geel
ziet ; ook dat hij stenkt, zweet, berst (Teirl. II, 212 ; Waasch Idiot. 404) ; vgl.
verder nog : hij liegt, dat hij zelf meent dat het waar is (dat we o.a. aantreffen bij
Everaert I, 203; Coster, 284, vs. 1574); hij liegt dat hij barst, tegen de klippen
(der hel) aan (no. 1182) en hij is aan de eerste leugen niet gebarsten, gezegd van
iemand die gewoon is te liegen 1 ); hij ken liegen, dat de luizen op zen kop barsten
(Boekenoogen, 1339) ; hij liegt een koe de poot af (op Goeree en Overflakkee);
liegen als een makelaar (in C. Wildsch . IV , 397) en andere zegswijzen vermeld
in den Taalgids VIII, 112 en Ndl. Wdb. VIII, 2123. Syn. is ook liegen alsof
het gedrukt staat (o.a. M. de Br. 49 ; Nkr . V, 19 Febr. p. 2) dat ook in Antwerpen en in hd. dial. (wie gedruckt, wie telegraphirt) bekend is (Antw. Idiot.
383 ; 762 ; Ten Doortik. Koolm. II, 48b ; Dirksen I, 54) ; Afrik. hy lieg of dit
geskryf staan ; eig. liegen zonder te haperen (Reyn . II, 4201 : Dat hi niet en stamert
in sijn tael), alsof men het van een blad oplas, zooals blijkt uit Reyn. II, 4223:
(

.

-

1) Vgl. Everaert I, 462 : Al loghe hy dat ickem saghe splytten; Smetius, 57 : Hij
is van de eerste leugen niet gestorven; zie Ndl. Wdb. III, 1044.
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mer die een loghen gheeft een slot,
ende seit sijn reden sonder sneven
als oft voor hem stont ghescreven,
data die man.
eng. to swear, to lie til one gets black in the face (Prick2, 66); to lie like print.

1397. De lier aan de wilgen hangen,
d.w.z. de poëzie laten varen, zich niet langer met dichten ophouden. De uitdr.
is ontleend aan Psalm 137, 2, waar wordt medegedeeld, dat de Israëlieten de
harp aan de wilgen (salix babylonica) hingen, tijdens hunne ballingschap in
Babylonië; zie Zeeman, 264. In onze uitdr. heeft de lier dus de harp vervangen
„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" (Ndl. Wdb.
VIII, 2130). Vgl. no. 1078; eng. to hang one's harp on the willow(-tree) ; fri.
de strykstok oan 'e beam hingje ; hy kat syn bran (slagzwaard) oan 'e wan (wand).

1398. Branden als een lier,
d.w.z. uitstekend, flink branden, wel bekend uit het liedje: Jan brandt de lamp
nog? Moeder, als een lier 1). Ook zegt men het gaat als een lier, fri.. it giet as in
here, 't gaat zonder haperen, 't gaat van zelf, gesmeerd; meest van een machinalen arbeid gezegd (Molema, 244 b en Taalgids V, 171), dat in de 17de eeuw
wordt aangetroffen bij J. Oudaen, Haagsche Broedermoord, 58: Wat mag de
gek wel meenen, dat alles als een lier zoo glad gaat? en in de 18de eeuw in Alewijn's Puiterv. Helleveeg, 33. In deze laatste zegswijze kan men lier opvatten
als een horizontaal geplaatsten kaapstander, dienende om vrachtgoederen in

een schip te hijschen; ook, in eene vischschuit, om het net neer te laten en op
te halen (Van Dale). Op deze beteekenis wijzen uitdr-. als afrollen als een braadspit (Wildsch. I, 226); het Vlaamsch als een babijn (klos) en de uitdr. het gaat
als een veer, als een vinketouw, die worden geciteerd in het Ndl. Wdb. V, 12.
Vgl. ook he knows it off the reel (haspel). Aan ( Zoo glad) gaan als een lier ont-

leende als een lier de beteekenis van flink (zie Ndl. Wdb. VIII, 2131). In ZuidNederland zegt men blijkens De Bo, 631: het gaat gelijk eene liere op eenen stok
of het gaat gelijk eene liere des zondags 2); bl. 1409: het gaat gelijk eene liere (fr.

vielle) met eene wrange, waarnaast ook gebruikt wordt: het gaat gelijk een fluitje
(van een oordje of een duitje) (Schuerm. 136 a en Bijv. 83, 84; Rutten, 68; Joos,
16; Tuerlinckx, 190 en ook Fri. Wdb. I, 372); het gaat als eene klok (Schuerm.
255); - een soese (De Bo, 1058); - een zoeve (b. 1438); - een lampte (bl. 606);
- een babijntje (bl. 71); - een smisken (vuurwerk; Joos, 16; vgl. eng. like a house
on fire). In Groningen 't gaat as 'n david (Molema, 77 b).

1) Ook in het Nd.: Frans, brannt de Lamp noch? Jo, Moeder, as en Lier. Abraham,
wat diihste dann? Eck sett bei de Mtid an 't Fiir (Eckart, 122).
2) Vgl. Br. v. Abr. Bl. I, 187: De eerste veertien dagen, gaat dat als een lier op
een Zondag (zoo ook bij Harreb. II, 28). Bij Adama v. Scheltema, Van Zon en Zomer,
bl. 17: 'k Sloop zachtjes door de bronzen wei, het zong er als een lier.
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1399. Daar helpt geen lievemoeder(en) aan,
ook : daar helpt geen moedertje lief aan (o.a. Kmz. 263 ), d .w .z . daar helpt niets
aan, geen gevlei noch gesmeek, niets ; eig. geen lieve moeder zeggen ; mnl. daer
ne helpt geen helpe roepen toe. De zegswijze wordt aangetroffen in de Prov . Comm.
301: Daer en es gheen liefmoederen aen, non dic care pater quia non parit neque
mater. Zoo ook bij De Brune, 461: t' En baet by hem gheen lieve-moertjen ; Sart.
I, 5, 30: 't baet geen lieg' moeren; II, 8, 14: het en baet lieve Moeder noch lieve
Vader ; zie ook II, 8, 40; Brederoo, Sp. Brab. 321 ; Jan v. Gysen I, 129 en Harreb.
II, 90 b; III, 297 b; 0. K. 183 : Er was geen lieve vaderen of moederen aan;
Jord. 240; Nkr. IV , 22 Mei p. 2; VI, 28 Sept. p. 4; Ndl. Wdb. VIII, 2144; enz.
Vgl. voor de vorming mnl. enen boeven, iemand boef noemen ; enen hoeren , iemand
voor hoer uitschelden 1 ) ; hennen, hannen, Hannes, knul zeggen ; het 17de-eeuwsche parlesanten (sp. par los santos ; Harreb. III , 54 b); sakrementen (Hooft,,
Ged. II , 397 ; kassen en kruisen, bij kas en kruis zweren (no. 1282) ; iemand krukken (voor kruk uitschelden ; Rusting, 216); verder foeteren (fr. foutre), sakkeren
(fr. sacre); kozijnen (Waasch Idiot. 368); neven (De Bo, 740); nichten (De Bo,
740, Ndl. Wdb. IX, 1931); moederen (Antw. Idiot. 1902; De Bo, 703); peuteren
(De Bo, 830); ezelen, voor ezel uitschelden (De Bo, 313) ; mevrouwen (mevrouw
zeggen) ; meneren (mijnheer zeggen) ; lazersteenen (Noord en Zuid XXI , 95);
maren, d.i. maar zeggen (o.a. bij Falkl. IV, 132; VII, 210; Nkr. VII, 26 Juli
p. 2; Rutten, 139) ; Taalgids, VIII , 33 vlgg.; 236 ; Zwolsche Herdr. 12-13,
bl. 90; het mhd. schelken, iemand schalk noemen; hd. dutzen, „du" tegen
iemand zeggen ; lumpen, voor lump uitmaken (no. 1422); fr. tutoyer, iemand
met „tu" en „toi" aanspreken ; enz.
.

1400. Lieverkoekjes.
Wanneer iemand niet tevreden is met hetgeen men geeft, maar zegt liever
iets anders te willen hebben, geeft men wel ten antwoord : lieverkoekjes worden
niet gebakken of de bakker, die liever-koekjes bakt, is dood of de lieve koekebakker
is dood, lieverbroodjes worden niet gebakken (Harreb. I, 28 ; V. Schothorst , 167);
zoo ook in Antw. lieverkoeksken bakken ze hier niet ; die bakker is dood (Antw.
Idiot. 763). Dit lieverkoek of liefkoek herinnert aan het door Kiliaen vermelde
lijfkoeck, liefkoeck , libum, panis dulciarius, het in de middeleeuwen voorkomende
lijfcouck en liffcoucbackere, en aan het door Kiliaen vermelde lief-koeck-backer
(Mnl. Wdb. IV, 609 en Gloss. flam. 185, 186). Ook kwam leefcoeck voor, dat
we vinden bij Plantijn en Mellema. Thans kent men in Vlaanderen nog lijf koek,
d.i. peperkoek (De Bo , 634 a), in Brab. lieverkoek (Schuerm. 338) en voor korten
tijd in Breda leefkoek (Hoeufft, 354). Ook in het hd. is Lebkuchen , in het mhd.
leb(e)kuoche bekend. Zie Kluyver in den Feestbundel aan M. dé Vries, 51-52;
Noord en Zuid V, 310; Stallaert, II, 165; Korrespbl. XXX, 89-92. Volgens
Waasch Idiot. 808 zegt men ook : de lievers zijn af, die gaan niet meer, woordspel
met liever (livre), geldstuk; daarnaast : ne liever is een haas, zei Doca tegen haar

kind, en die loopen te zeer (De Cock 2 , 8).

1) Tijdschrift XIX, 133 en vgl. Besteedster , 18 : Of ze verkent (voor varken uitscheldt) of hoert, wisje wasje, dat brand geen gaaten in de kleeren.
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1401. Van lieverlede,
d.w.z. langzamerhand; mnl. met of bi liever lade(n), met lichter lade(n) ; 17de
eeuw van of met lieverla, of lieverlee. Vgl. Rab. 1, 100: Zij smulden haare koekjes
van lieverla lekkertjes op 1); Bat. Vr. 44: Wij volgen met liever lee u na 2);
Boekenoogen, 578: van lieverlaad; Molema, 253: lijverloa; De Vries, 82: lieverdela, met tegenzin; Gunnink, 163: lievelé ; Van Weel, 121 : van lieverlè. De
oorsprong dezer uitdr. is onzeker. Misschien is het oude -lade vervangen door
-lede onder. invloed van het znw. lede, gradus, gressus; zie Franck—v. Wijk,
386 ; oostfri. (mit) léferlade, léferla (Ten Doornk. Koolm. II, 484); Sewel, 453:
Van liever leede (met een langzaame tredt), by degrees, by little and little.

1402. In (de) lij liggen (of zijn),
d.w.z. achterlijk zijn in zijne zaken, in de neer (draaikolk, tegenstroom 3) zijn
(Tuinman I, 189); fri. in de neerklits wéze of reitsje. Onder de lij verstaat men
die zijde van het schip, waarheen de wind waait, die door het overhangende
en uitgespannen zeil nedergedrukt wordt, en op het zwaard rust. Wanneer het
eene schip de loef, of den bovenwind heeft, dan is het andere schip, dat onder
den wind ligt, in lij, krijgt dus bijna geen wind en gaat niet zoo snel vooruit.
In de 17de eeuw zijn de uitdr. in de lij brengen, in de lij raken, en in de lij zijn
bekend; de laatste wordt door Winschooten, 139, verklaard als in de knel zijn.
Zie ook Hooft, Ned. Hist. 432: Zulx de bespringers in de lij waren; 319: Dat
hij hen leelijk in de lij gelaaten had; Vondel, Adonias, 91: Gij raeckt er lichtelyck
in lij ; Tuinman I, 324: Iemand in de lij brengen; Sewel, 467; Harreb. II, 29;
Taal en Lett. XIV, 139; Ndl. Wdb. VIII, 2193.

1403. Den lijdenskelk (of den -beker) ledigen (of drinken),
het leed, dat ons is opgelegd, dragen, mnl. dat zure drinken; een beeld ontleend
aan den Bijbel, waar het lijden van Jezus als een bittere drinkbeker wordt voorgesteld (Matth. XX, 22-23; XXVI, 39; enz.). „De drinkbeker is in de Heilige
Schrift en bij de oostersche dichters een zeer gewoon zinnebeeld van iemands
lot en de bedeeling der Voorzienigheid. Jehova is volgens de eerste de groote
huisvader, die een beker in de hand houdt, uit welken hij zoowel andere volkeren
als Israël laat drinken en het heldere vocht den brave, het troebele den goddeboze te drinken geeft. Van hier beker van heil en verlossing, drinkbeker van
Gods toorn, grimmigheid% bedwelmende gerigtsbeker, enz. Jezus zelve gebruikt
den beker als een zinnebeeld der lotsbestemming, inzonderheid van zijn zwaar
lijden" 4). Zie no. 737.

1404. Niet veel om 't lijf hebben,
d.w.z. weinig te beteekenen hebben, niet veel waard zijn. De uitdr. is ontleend
aan een arm mensch, die niet veel kleeren aan heeft, en bij overdracht op hetgeen
1) Alle de geestige Werken van Mr. Franpois Rabelais, t' Amsterdam by Jan ten
Hoorn, 1862.
2) J. S. Colm, Battaefsche Vrienden-Spieghel ut levender jonsle, Amsterdam, 1615.
3) Ndl. Wdb. IX, 1791.
4) Bijbelsch Woordenboek i. v. beker; Zeeman, 164; Leidsche Bijbelvertaling op
Psalm XI, 6.
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arm, armzalig, poover, kaal of naakt is; Ndl. Wdb . X, 131 en Laurillard, Stekel

kruid XLIX:
Als een vrouw heel veel om 't lijf heeft,
Heeft ze niet heel veel om 't lijf.
In de I7de eeuw is de uitdr. al zeer gewoon. Vgl. o.a. Brederoo I, 68, 1875;
283; III, 34; Van Moerk. 501; Pers, 148 b; 423 a; Vondel, Aenleidinge: Beuzelingen en dingen die niet om het lijf hebben; Winschooten, 152: Hij voerd mars
boven mars : dat is, hij maakt groote bravaade, en het heeft niet veel om het lijf;
Huygens, Korenbl. II, 452:
Teun seght, de redenen van sijn beseten Wijf
Haer dagelicks bedrijf,
Haer hersseloos gekijf,
Zijn kale Bedelaers, sy hebben niet om 't lijf.
Tuinman I, 354: 't Heeft niet veel om 't ly.f. Dat is, 't is een schraale en magere
zaak. Dit is genomen van weibeesten, die men zegt wel om te leggen, als zy
vet worden; C. Wildsch. VI, 56; Halma, 318; Sewel, 468; Harreb. II, 30; enz.
In Friesland, Groningen en Overijsel zegt men ook : het heeft niet veel om de hakken;
zie Molema, 142 a en Fri. Wdb. II, 111 a: it het net om 'e hakken, 'e latten, 'e

lea; in Twente ook nig v6lle um de klungels hebben. Zie no. 774 en vgl. Sart. I,
3, 84: hy heeft vellen om te drapieren, hij is bemiddeld, hy heeft waer mede (vgl.
fr. avoir de quoi).

1405. Uit de lijken geslagen zijn,
d .w .z . bedremmeld , geheel verslagen zijn, uit de „naven" zijn. De uitdr. is
ontleend aan het zeewezen. Onder de lijken verstaat men het touw, dat als omlijsting, als rand om de zeilen van een schip of een molen vastgenaaid wordt
en dat dient om het uitscheuren te voorkomen. In letterlijken zin is dus uit de
lijken geslagen, uit den rand gescheurd, van zijne plaats gerukt, dat overdrachtelijk kon beteekenen onklaar zijn (Winschooten, 139), ontzet, in de war zijn.
Vgl. ook Colm, Malle Tots boertige vryery, anno .1617, 13: Gutt dat's verpeutert
werk, dits hiel nou uyt 'e lyck, hier 's weer gien samen knoopen. Zie verder
Gew. Weeuw . III , 7 : Ze is gansch uyt de lyken gearbeid; De Brune, Bank. 146:
Uyt de lijck geslagen; I, 264: Uyt de lyck geworpen; Sewel, 468: Uit de lyken
geslagen, blown out of the boltrope; quashed, routed; Tuinman I, 151: Hy
is uit de lyk geslagen, dat is, hy is geheel in de war, en in onmagt gebragt ; Harrebomée II, 29; 32: Hij valt uit de lijken; Het Volk, 18 Sept. 1915, p. 1, k. 3:
Zij wisten eenmaal beter, maar zijn sinds geruimen tijd dermate uit de lijken
geslagen, dat zij met eiken wind mee strijden. Synoniem zijn de Zuidnederlandsche
uitdrukkingen uit de zwee zijn, uit zijn lood zijn, van zijn berdeken zijn, uit den
haak zijn, verbabbereerd (ons verbauwereerd), beteuterd zijn (eng. off the hooks,
off the hinges; fr. hors des gonds (van woede)), ontknierd, ontzet, verstoord,
verward; vgl. ook nog de uitdr. zijn gat uit de haken loopen, waarvoor men in
het stadsfriesch zegt de hakken uut de liken loopen; zie Taalgids III, 285 en Ndl.
Wdb. V, 1356; 1357; VIII, 2298; in het Friesch: dat rint át 'e liken, dat loopt
verkeerd; van iemand die zich overwerkt heeft, die overspannen is, zegt men
eveneens dat hij zit 'e liken is (Tri. Wdb. II, 221).
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1406. Eéne (of dezelfde) lijn trekken,
d.w.z. het samen ééns zijn; vgl. Hooft, Ned. Hist. 221, die lyntrekkery bezigt
in den zin van partijschap 1 ). De uitdr. kan ontleend zijn aan het bedrijf van
den schipper en wil dan eig. zeggen: samen hetzelfde schip voorttrekken, hetzelfde doel beoogen; zie Winschooten, 140; De Brune, Emblemata, 40 en Sewel,
469: In 't lyntje loopen, to draw a boat with a line. Sedert de middeleeuwen
is de uitdr. bekend ; zij komt o.a. voor in de N. Doct. 271: Dese twee trecken
al éne line ; ook vindt men haar bij Campen, 102: sy trekken al eene lijnde, dat
aldaar wordt opgegeven als synoniem van : sy pissen (of cacken) al tsaemen in
eenen pot ; sy steken thoeft al in eenen koevel ; sy huylen al mit malcanderen ; zie
ook Coornhert, Liedekens , XXV , str. 1: Want Venus en de Wijn hier trecken
eenen lyn ; Servilius, 47*: Si trecken al een zeel (mnl. één seel trecken) ; Tijdschrift
XXI , 89 : Een lyni trekken ; Sart. IV , 51 : Pariter remum ducere , eene lijn trecken ;
III, 4, 55: Sy trocken een lijn maer elck op een eyndt (vgl. Tuinman I, 180);
Hooft, Ned. Hist. 116 ; Vondel, Adam in Bali. 637 : Zy trecken eene lijn : wat
d'een begeert wil d'ander; Anna Bijns, N. Refr.. 23 ; Refr.. 32 ; Van Lummel,
109; Asselijn, Jan Kl. vs. 127: Een linie trekken ; Sewel, 469; Jong. 273; enz.
Andere synonieme uitdrukkingen waren : met iemand een jock trecken (Anna
Bijns, Refr.. 323); met iemand aan eenen staeck springen (Marnix, Byenc. 6 v);
over eenen stock water draegen (Marnix, Byenc. 4 v); samen in een gat blazen
(Harreb. I, 205); vgl. Borchardt, 234: se blosen iin i loch en in jemandes Horn
blasen ; onder één hoedje spelen ; handjeplak spelen (in De Arbeid, 28 Febr. 1914,
p. 4, k. 1; 22 Aug. 1914, p. 2. k. 2; 29Aug. 1914, p. 2. k. 1); enz.;in Zuid-Nederland zijn verder bekend : aan één koord trekken (Tuerlinckx, 339) ; op éen fluit
spelen (Tuerlinckx, 190 en Rutten, 68 a); aan ééne streng trekken (Schuerm.
690 ; Waasch Idiot. 635 a; hd. an einem Strange ziehen) ; ééne zeel of ééne koord
trekken (Schuerm. 740 en vgl. Antw Idiot 1472; Joos, 80; 106); aan hetzelfde
zeel trekken, eendrachtig handelen ; éen zeel spannen, samenspannen (Waasch
Idiot . 756). In het Friesch : hja láke mei in-oar (oan) ien line ; eng. to pull together .
1407. Langzaam (zachtjes of zoetjes) aan, dan breekt de
lijn niet.
Dit gezegde bezigt men tot iemand, die al te haastig te werk gaat en daardoor de zaak zou kunnen bederven. Oorspronkelijk gezegd door den schipper
tot den jager om te voorkomen, „dat de lijn, waarmede schuit en paard verbonden zijn, door te felle aanstrenging breeke" (Van Eijk I, 100). Zie Sewel,
746: Staagjes aan zo breekt de lyn niet, softly, softly, with ease, than
the work is not spoil'd; H. S . 27: Als me al te hart trekt, zo raakt het lyntje in
stukken ; Harreb. I, 238 b: Staagjes aan, staagjes aan, dan breekt de lijn niet,
zei Gijs, en hij werd gekielhaald ; P. K. 116 : Nou zachtjes aan hoor jongens!
dan breekt het lijntje niet; Nkr. II, 18 Oct. p. 2: We volgen voldoende de oudvaderlandsche taktiek: zoetjes aan, dan breekt het lijntje niet; Menschenw.
453: Langsaampjes maid.... dan braikt 't laintje nie. Vgl. ook Eckart, 11:
Sach an, s6ns brekt de Lin ; fri. stadich-oan, dan brekt de line net.
1) Vgl. het 16de-eeuwsche en ook latere zijn strenge trekken, partij kiezen, voor
zijn gevoelen uitkomen; iemands streng trekken, zijne partij kiezen (Pers, 636 b); Harreb.
II, 313. Vgl. Vondel, Harpoen, 122.
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1408. Lijntrekken of (aan) de lijn trekken,
(1 .w .z . luieren , luilakken ; vandaar een lijntrekker (eng . soldier ; hd . Driickeberger), een lijnschieter of een lijnhaas 1), een luilak, iemand die niet flink voortmaakt; die ziekte voorwendt om van het werk af te komen; ook iemand die
een gesprek, een onderhoud, ongemotiveerd rekt en het daardoor vervelend
maakt (Woordenschat, 643); fri. hy lákt (trekt) oan 'e loailine of it luije lyntsje,
hij luiert, eig. hij trekt niet flink aan de lijn, maar laat de lijn 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
(Antw. Idiot. 1472; Tuerlinckx, 741). Zie Kiister Henke, 42: lijntrekken, rekken
(syn. van boot afhouden); gezellig praten (Onze Volkstaal, II, 119); lijnschieter,
suffer; Speenhoff, VI, 53: Ze zingen soms uren dezelfde mop, de mop van de
prop en de lijntrekkerij; Het Volk, 29 Dec. 1913 I)• 8, k. 3: Ik zal mijn beide oudsten opleiden tot flinke mannen; niet tot lijntrekkende ambtenaren; 5 Juni,
1914 p. 5, k. 2: Hij heeft vernomen dat er op de Rijksverzekeringsbank des daags
geducht geluierd wordt, dat er ook met het avondwerk de lijn wordt getrokken:
25 Juni 1914 p. 8, k. 3: Door te zeggen, dat hij niet betaalt voor overwerk, laat
hij het voorkomen of er op de Bank lijn getrokken wordt... . Om nu te komen
'net lijntrekkerij is een zonderlinge hulde aan het personeel van de Bank; Handelsblad, 7 Oct. 1914 p. 7, k. 5 (avondbl.); Wie zich schuldig maakte aan lijntrekken, werd met het platte van de bajonet op de hand getikt; Ndl. Wdb. VIII,
2345. — Wanneer men zeer langen tijd doet over een onbeduidend werk, noemt
men dat een goede, lange of reuzenlijn 2).

1409. Iemand aan het lijntje houden,
d.w.z. iemand vasthouden, niet loslaten, iemand door gedurig uitstellen misleiden, nml. enen lopende houden; iemand aan (of op) het sleeptouw houden, of,
zooals Vondel zegt in de Leeuwendalers, vs. 1308: Iemand aan het lange touw
houden ; 17de eeuw: iemand ophouden; 18de eeuw : iemand in 't lange pak laten
loopen (Tuinman II, 112; C. Wildsch. IV , 310; 333); Villiers, 75. In Zuid-Nederland: iemand aan (of in) den draai of in de(n) wiggel houden (Schuerm. 103 6;
Antw. Idiot. 1442; Waaseh Idiot. 187 a); iemand aan den tar (vogellijm) houden
(Antw. Idiot. 1225); in Limburg: iemand aan de lange lijn houden (bij Asselijn 3):
Wekers, 77). Schuermans, 103 verklaart iemand aan den draad houden alg iemand

1) Weekblad v. Gynin. en Middelb. Onderwijs 1X.
2) Bij Hooft komt een znw. lijntrekkerij voor, syn. van lijntocht, kuiperij, partijschap, het trekken aan dezelfde lijn. In het hd. bargoensch beteekent Leine ziehen, suf
deine Leine", geh fort, deiner
den unsittlichen .Weg, den Strich gehen; daher:
Wege (Habben, 83; Kluge, Rotw. 38'2 a; 423), een beeld ontleend aan den zeeldraaier,
die achteruit loopt.
3) Zie Tijdschrift XXVIII, 181: Latèn wij ze maar vrij zo sleepende ondertusschen
noch aan de lange lijn houwen.
4) In Friesland kent men in denzelfden zin „iemand op den tocht houden", dat
duidelijk wordt, wanneer men weet dat in het Zaansch tocht snoer van een vischtuig
is; in Groningen zegt men op tobbe holle of op toppen hollen; oostfri. ene up of in de tobt),
hollen, welk „tobben" trekken, tokkelen beteekent; mnd áprn tucke (fr i. op tok) holden .
nicht zur Ruhe kommen lassen; fri. immen op 'e lok hinde. aan lat lange lijntje houden,
zonder uitslag te geven.

565
aan den klap (praat) houden. In Friesland beteekent immen oan 't lyntsje
vriendschap of verkeering met iemand onderhouden uit belangzucht, waarvoor
de Groningers zeggen : an de liemgar hebben (Molema, 244 b 4 ) ; nd. he hert hum
an 't Tau (taander, IV, 1038).

1410. 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 zachten teugel
lijn) geleid wordt. Vgl. Van Moerk. 450 : Gy moet met een zoet lijntje by
haar de vree zoeken ; Hooft , Ned. Hist. 26 : Immers by volken gewent met een
zachte lyn geleidt te worden, als de Nederlanders; Pers, 141 a: Met een sachte
teugel bestieren ; 657 b: Met een soet lijntje ; Van Effen, Spect. XI , 207 : Hy is
zo vol als een kartou; hy kan het niet langer op zyn beenen houden, en 't zou
goed zyn hem met een zagt lyntje naar bed te krygen ; V . Janus 3, 31 : Langs
e en zoet lijntjen; Harreb. II, 32 ; Sic/. 40 : Als jonge Miet uit d'r werkhuis kwam.,
moest die d'r met een zacht lijntje de deur uitdrijven; bl. 230 : Als een krankzinnige, die met een zacht lijntje zijn huis uitgelokt, eindelijk merkt dat hij
opgesloten is ; Heyermans, Ghetto, 91 : Met een zoet lijntje krijg je alles gedaan;
Dievenp, 161: 'n Volgende (boef) troon je met 'n smoesje, 'n zoet lijntje naar
't bureau; evenzo() Ppl. 72; Het Volk, 27 April, 1914 p. 3, k. 1: De laatste was
behoedzaam en trachtte den raad met een zoet lijntje mede te krijgen; Nierstrasz,
92: Eindelijk komt het sluitingsuur en worden de laatste plakkers met een zoet
lijntje de deur uitgezet ; Ndl. Wdb. VIII , 2344 ; fri. immen mei in sêft lyntsje
ride. Bij Tuinman I, 242, staat hiervoor : met een zoet toomtje, dat we lezen bij
Vierl. 159 (Hoe suldij soeter ende met soeter toompken het waeter tonnen zijn
fortse benemen dan met een viercante zoode) en dat thans in Zuid-Nederland
nog bekend is ; zie Antw Idiot. 1252 ; De Bo , 1167: met een zoet toomken , met
zoetheid, met zachtheid . Eenzoo in het fri. mei in seafte team , bedaard , kalm.

1411. Iemand aan het lijntje hebben ( houden of krijgen),
—

d .w .z . iemand in zijne macht hebben, houden, of krijgen, op zijne hand hebben.
tot zijne partij overhalen ; vroeger ook : iemand aan zijn (of een) snoer hebben
of krijgen ; iemand aansnoeren (Ndl. Wdb. I, 328 ; 17de eeuw : iemand aan zijn
koord krijgen ; aan zijn ling (? 1 ) hebben (Lichte Wigger,, 6, r) ; in Twente : eenen
art 't tijwken hebben ; fr. tenir qqn en ; hd. jemanden am Faden , an der Schnure,
am Schnrchen, an der Leine haben. Hoogstwaarschijnlijk moet lijntje hier worden

opgevat in den zin van lang touw, waaraan bijv. een paard loopt. Zie Hooft,
\Ted. Hist. 25; Tuinman I, 296 : Hij heeft hem beet, hij heeft hem vast, of aan 't
lijntje; Halma, 319: Iemand aan zijne lijn of aan zijne zijde krijgen, mettre quelqu'un dans som partie ; De Arbeid, 18 April 1914, p. 4, k. 2: De Heeren doen alsof
zij de ministers aan 't lijntje hebben, ofschoon het precies anders om is; 11 Maart,
}.. 4, k. 1: De heeren patroons dachten de confectieslaven hiermede aan de lijn
te houden ; Sjof. 113 : Ze zouën 'm thuis goed oppassen, ze zouën 'm wel aan 't
lijntje houën ; Nkr . V , 2 April p. 6 : Arbeiders hou je aan 't lijntje heel hun leven.
maar aan de patroons moet je wat toe weten te geven ; Schoolm. 216 : Zoo laat
1 ) Gewestelijke vorm van leng ; strop van touw, dien men om een last slaat om
Aezen op te hijschen?
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gij zelfs het kloekste brein wanneer 't u lust aan 't lijntje loopen. Syn. is iemand
aan 't touwtje hebben (o.a. in Nkr. VII, 26 Juli p. 2); vgl. no. 596; fri. ien oan
't snoer ha, aan 't lijntje hebben.

1412. Zingen als een lijster,
d.w.z. zeer mooi en vroolijk zingen. In de middeleeuwsche gedichten wordt
meermalen van den zang van de lijster melding gemaakt, zooals in Flor. 2551:
Daer mach men die lijstren horen clemmen ende nedergaen met harre stemmen.
In de 16de eeuw was die zang reeds spreekwoordelijk; vgl. Sart. III, 3, 21: Sy
singen als lijsters, en zie Huygens I, 167; Van Moerk. 56; Brederoo, I, 284;
Harreb. II, 33; Ndl. Wdb. VIII, 2384. Syn. zingen als een kriek, een krekel
(Halma). In het fri.: sjonge as in lyster ; evenzoo in Zuid-Nederland; zie o.a.
Antw. Idiot . 1489.

1413 . Van lik -me -ves (sie),
d.w.z. van niets, van geen waarde; Vgl. no. 202 noot en zie Kmz. 148; 238;
Zevende Gebod, 55: 'n Bereddering van lik-me-vessie, Prikk. II, 10: 't Zijn.
vliegers van lik-mijn-vestje; Menschenw. 471: 'n Rooie hoan van lik-mainfessie! Gron. 336: Een klant van lik-me-vestje; Nkr. IX, 6 Nov. p. 2: Wat is
me dat nou 'n redeneering van lik-m'n-vestje; Groot-Nederland, 1914 (Oct.)
p. 413: 'k Krijg kramp in me buik over je fransch van lik-me-vessie; Nu). School
VIII, 78: Ieder zal het gevoel niet kunnen kwijtraken, dat het opmerkerij van
lik-me-vessie is; IV, 235: Schrijf maar raak likmevessie-paedagoog. Vgl. nog
andere dergelijke formaties in Het Volk, 28 Juli 1914 p. 5,k. 3: Zijn Partij-vanhou-je-taai; Antw. Idiot. 447: 'ne Kleermaker van kust-me-gat; bl. 755: Iet
van lekt-mij'-lipken, iets zeer lekkers. Waarschijnlijk is ves(sie) het fr. fesse.
Zie no. 604.

1414. Laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet,
d.i. „als gij aalmoezen geeft, geschiedde het zoo stil en onopgemerkt mogelijk."
De spreekwijze is ontleend aan Mattheus VI, 3: Maer als ghy aelmoesse doet,
soo en laet uwe slincke [handt] niet weten, wat uwe rechte doet; Zeeman, 259;
Laurillard, 63; Villiers, 74; fr. que votre gauche ne sache point ce que fait votre
droite ; hd. lasz deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut; eng. the lelt
hand shall not know, what the right one does.

1415. Iemand links laten liggen,
d.w.z. op iemand geen acht slaan, geen notitie van hem nemen, hem negeeren;
hd. einen oder etwas links liegen lassen, vemachltissigen; nd. enen link holden
(Eckart, 330); oostfri. he let him hél links liggen, kmmert sich nicht um ihn.
Uit het begrip linksch heeft zich dat van verkeerd ontwikkeld; ook bij de Romeinen beteekende sinister, evenals laevus en scaevus, linksch en ongelukkig, verkeerd
(vgl. Leuv. Bijdr. X, 214), zoodat de uitdr. eig. wel zal beteekenen: iemand
aan de zijde laten liggen, vanwaar het ongeluk komt, dus: er liefst niet naar
omzien. Zie Harreb. III, 44; Falkl. V, 183; Nkr. IV, 5 Juni p. 2; Villiers, 74;
Ndl. Wdb. VIII, 2449; enz.

1416. Niet linksch zijn,
d.w.z. niet dom zijn; slim, gevat zijn; ook niet linksch vallen (Volkskunde X,
99); niet slinksch vallen (Schuerm. 623 b; Antw. Idiot. 1122; Rutten, 208 a).
In de 17de eeuw was niet slinksch zijn zeer gewoon; zie Mnl. Wdb. VII, 1285
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(16de eeuw); Van Moerk. 191; 390; Com. Vet. 68; Nederl. Volksboeken IV, 6
en Tuinman I, 263: Dus zegt men ook van ymand, die gezwind en geoefent is,
hy is niet slinksch 1 ). Het adj. linksch in dezen zin is te vergelijken met het lat.
laevus, dat eveneens linksch en dom, onhandig beteekent; Afrik. hy was nie links
nie. Zie Ndl. Wdb. VIII, 2453.

1417. De lip laten hangen,
d.w.z. een ontevreden en zuur gezicht zetten, simmen (o.a. in Nest, 18 ; 147),
summen, sumpen (Antw. Idiot. 1215), op het punt staan van te schreien, vooral
van kinderen gezegd, dial. eene pan of een penneke maken 2 ); vgl. een hanglip
een pruiler. In Zuid-Nederland eene lippe (leppe) maken, de lippe(n) spannen,
- trekken, - zetten (de beide laatste ook bij ons) ; in Kl.-Braband zijn lippen slepen
of laten hangen (Joos, 86 ; Teirl. II, 208) ; Antw. een lip trekken of zijn lip laten
hangen; fr. faire la lippe, faire une grosse lippe ; Zaansch : een prutlip (pruillip)
zetten. Vgl. Plantijn: Lippen, de lippe hangen laten, faire le lippu,
,

labra exerere, labiosum agere; Halma, 321: De lip laaten hangen, pruilen,
Van Effen, Spect. IX, 63; X, 19; XI, 147; C. Wildsch.
III, 304 ; Tuinman I, 92 ; Sjot'. 40 ; Ndl. Wdb. V, 2099 ; VIII, 2477 ; Villiers,
74. De Duitschers zeggen: das Maul oder die Lippen hangen lassen; in het nd.
is bekend: de Lippen hongen Uiten (Eckart, 330); oostfri. hé lett de lebbe (od.
lipe) hangen (Ten Doomk. Koolm. II , 481) ; eng. to hang one's lip (verouderd).
In Groningen : de lip op 't darde knoopsgat hangen loaten (Molema, 539 b), waarmede te vergelijken is haer aenschijn hangt in den derden schakele (bij Colijn v.
Rijssele, Sp. der M. 1060) ; in Limb. hij heeft de lippen op de klompen hangen
(is slecht geluimd ; 't Daghet, XII, 126) ; fri. de lippe (of prullippe) hingje litte.
bouder, faire la mine;

418. Zich op de lippen bijten,
d.w.z. zich inhouden, vooral van gramschap en woede, maar ook, evenals in
Zuid-Nederland, zijn lachlust bedwingen. Ook zegt men hiervoor op zijne tanden
bijten (van gramschap ; zie Trou m. Bl. 117; Leeuwendalers, 1600); 16de eeuw
bij Despars : op sinen breidel bijten; zie Huygens, Kost. Mal, 135 (lippenbeet) ;
Halma, 321,1 Van Effen, Spect. XII, 12; C. Wildsch. IV, 245; II, 342: Van
Arkel beet op zijn lip; Ndl. Wdb. II, 2650; VIII, 2478; Teirl. II, 208: op zijn
leppe bijten. Bij Anna Bijns, Refr. 66 komt voor: de lippen bijten, in den zin
van vertoornd worden, en in de middeleeuwen sine tande te gader biten; fri. op
'e lippe bite ; fr. se mordre les lèvres ; hd. sich auf die Lippen beiszen ; eng. to bite
one's lips.

1419. Iemand de loef afsteken,
d.w.z. iemand vooruit komen ; te boven gaan, overtreffen. De uitdr. is ontleend
aan het zeewezen. Onder de loef 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 den wind, en beneemt zoodoende aan dat vaartuig het
voordeel van den wind. Dit noemt men thans de loef (af)winnen of afknijpen ;
nd. einem Schil:fe die Luw abgewinnen. In figuurlijken zin beteekent iemand de
1) In Zuid-Nederland kent men ook met ablaut slunksch vallen, snedig antwoorden,
behendig te werke gaan (De Bo, 1042 b) ; slonk(sch ) zijn, slim, doortrapt zijn (vgl. ons
linkerd); maar ook lomp, onbehendiq zijn (De Bo, 1038; Schuerm. 625 b) naast slunkaard,
slonkaard, iemand die lomp of vierkant is (Schuerm. Bijv 305) ; slonkerik, botterik.
2) Ndl. Wdb. XII, 265; N. Taalgids XIV, 197.
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loef afsteken, het in zekere handeling. eigenschap, enz. van hem winnen, het
voordeel boven hem hebben, hem te boven gaan, overtreffen (Ndl. Wdb. 1, 1547;

VIII, 2551). De uitdr. dateert uit de I7de eeuw en wordt o.a. aangetroffen bij
Vondel„-idonias. 128:
Men zeilt eerst scherp, daer na heel ruim den hoeek te boven.
Zoo krijght men. recht voor wint, de loef van zijn party.
Aldus leght Salomon. eer hy ontwaecke, in ly.

Winschooten, 141; Hooft. Brieven, 173; Pers, 460 b: iem. de loef afzien; 140 b:
de loef afstrijken; Tuinman 1, 144; 147: Sewel, 456; Halmad, 321; Harreb.
34 b; Villiers, 74: iemand se loef afstak. Zie no. 1402.

1420. Iemand een loer draaien,
d.i. iemand eene poets bakken, eene kool stoven. ln geheel Noord- en ook hier
en daar in Zuid-Nederland bekend; zie Fri. Wdb. II, 130 b; Hoeuft, 363; Gallée,
27 a; Molema, 246 b ; Bergsma, 12: een loer andraaien; Schuermans, 345 a;
Harreb. II, 34; Ndl. Wdb. VIII, 2563; Dievenp. 55; Nkr. III, 22 Aug. p. 6;
VII, 1 Maart, p. 4; Menschenw. 229. Onder een loer zal men eigenlijk moeten
verstaan een luur. een lap ; daarna een ding van weinig waarde, iets slechts, een
streek, een grap. Vgf. Sweerts, Koddige Opschr.. 4, 108: Daarom zijn 't Jan-gatten,
Memmetrutten, die 'er manlijkheit dus laten onteeren en rechte Loerlappen,
die 'er van zulke boze duivels laten overheeren.
Steun aan de hier gegeven beteekenis-ontwikkeling geven de volgende
woorden, die alle eveneens de beide begrippen vod, nietswaardig ding, iets van
geringe waarde en grap, poets in zich vereenigen. In de eerste plaats wijs ik op
het Vlaamsche iemand een wiek draaien, waarin wiek eigenlijk de lemmet eener
lamp beteekent (Schuerm. 867); verder op: iemand ollen (eig. prullen, vodden)
draaien; iemand een foef (eig. lap, vod) bakken; iemand knotjes (eig. bosje,
kluwentje) draaien, voordraaien (Boekenoogen, 472), waarnaast een wkw. knotten, verzinsels vertellen, guitige streken uithalen. Het Westvl. knollen, knullen
beteekent beuzelarij, onnoozele praat, dwaasheid,. doch oorspr. vertaalt Kiliaen
het door glomus, globus, kluwen, bal; iemand knoopen draaien, iemand bedotten
(V. Dale), de. at dreje en Knap ; Afrik. iemand 'n knop draai; in de 17de eeuw
was zeer gewoon lorren draaien, bedriegen, smokkelen, en lorrendraaierij, bedrog,
smokkelarij naast lorling-, lordlingdraaierij , waarin lorling eig. beteekent een
stukje touw, waarmede een rietdekker het riet of stroo vastmaakt, en dat oorspr.
lordling luidde, afleiding van *lord, oostfri. lurd, alte Lappen oder Fetzen.
aus alten aufgedrehten Sehiffstauen gefertigte lose Game od. lockere Driihte,
womit Schiffseile, etc. umwickelt werden (Ten Doornk. Koolm. II, 551 b; W inschooten, 145). Naast ons znw. vod( de ) , oorspr. lap, kent het hd. fudden , fuddeln
valsch spelen, bedriegen; een slenter, eig. lap, komt in de 17de eeuw ook voor
in den zin van boze streek en is in dien zin nog bekend in de uitdr. met slenters
omgaan; het znw. lomp, vod, kan samenhangen met het wkw. lompen, bedriegen,
bedotten (no. 1422; fri. lompe naast loere; vgl. Halma, 321: loeren, bedotten);
Kiliaen kent een znw. boen in den zin van kleine paal, pen, doch in de 17de eeuw
komt het ook voor in de bet. streek, kuur, terwijl thans nog gezegd wordt iemand
een loentje of loentjes draaien (of zetten; zie o.a. Ndl. Wdb. VIII, 2559; Kiister
Henke, 40; ford. 60; 69; 124; 248. Een loet is een werktuig om te scheppen
of te krabben (zie o.a. Opprel. 71); in Zuid-Nederland is loet een nuk, gril, kuur
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(zie o.a. Antw Idiot. 772 ; Schuermans, 345 b); een kodde is een knots, waarnaast Kiliaen een znw. kodde, aardigheid, grap vermeldt, waarvan het adjectief
koddig, grappig; een plugge is in het Westvl. ook een gemeene vent en een klucht,
scherts (De Bo, 874 b) ; een patjol was een houweel maar ook een grap (Ndl. Wdb.
XII, 791); een prul is een ding van weinig waarde (nd. pruil, buil, gezwel) en
in het Westvl. een bedriegelijk gezegde, waarnaast een ww. prullen, schertsen,
leugens vertellen (De Bo, 897 b) ; een palulle is een lap, en palullen beteekent
foppen, bedriegen (De Bo , 822 ; Ndl. Wdb. XII , 254); wellicht mag ook vergeleken worden het 17de-eeuwsche iemand een pijp draaien (Lichte Wigger, 31);
enz. Andere woorden hebben uit de beteekenis stuk, brok, klomp die van bedrog,
grap ontwikkeld, zooals blijkt uit stuk in de uitdr. stukken draaien (zie aldaar);
vroeger beteekende kluit 1 ), mnl. clute, ook grap, vooral bekend uit een sotte
cluyt, een kluchtspel; evenzoo is een mop eig. een steen, doch thans ook een
grap, een ui, en in het Amsterdamsch verstaat men onder een bonk, eveneens
een grap, leugen, verzinsel (zie Kiister Henke, 11).
Met het oog op al deze gelijksoortige beteekenis-ontwikkelingen is het dus
niet onwaarschijnlijk, dat we aan loer in de eerste plaats de bet. moeten toekennen van lap , waaruit die van lummel, gemeene vent (vgl. zuiplap), bedrieger,
waarnaast ook loeren, bedriegen, en die van bedrog is voortgevloeid. Wat eindelijk
het wkw. draaien in deze uitdr. betreft, dit heeft hier de algemeene beteekenis
van in orde maken, klaar maken, leveren ontleend aan de draaibank; vgl. iemand
iets bakken, lappen , flikken , draaien (Molema, 86 b ; Rutten, 72 a; Antw . Idiot.
373 en De Bo, 261: iemand een kaaksmete draaien), enz., waar eveneens niet
meer aan de oorspr. beteekenis wordt gedacht. Zie verder mijn uitvoerig artikel
in Noord en Zuid XXI, 243--259.

1421. Eigen lof stinkt,
d.w.z. de lof, dien men zich zelf toezwaait, wordt niet geacht, eig. staat in
een slechten reuk ; men moet zich zelf niet prijzen (zie Spreuken 27, vs. 2). Vgl.
in het mnl. men seit eyghen lof stinct (Tijdschr.. XXI, 202); Doct. II , 2427 ; Lsp
III, 3, 253:
Is u ere of doghet geschiet,

.

Dat en suldi voort segghen niet;
Want lof in eyghenen munt
Wart onsuver talre stont.
Bij Campen, 20: eygen lof stinckt ; Spieghel, 295; Bank . II, 430; De Brune, 257:
van eyghen lof, men stijncter of ; Van Moerk. 459 ; Huygens, Hofwijck , 466 ; enz.
Zie IIarreb. I, 34 b ; III, 283 b ; Villiers, 74; Halma, 136; Wander III, 202 en
Tuinman 1, 7, die beweert dat de Romeinen reeds zeiden propria laus foetet of
sordet; vgl. Werner, 46 : laus sordet propria ; laus nobilis est aliena ; 79: qui sibi
dat laudem , laudis privater honore ; Antw. Idiot. 1877 eigen lof stinkt en andermans lof klinkt ; eigen lof stinkt , vriendenlof hinkt en vreemde lof blinkt ; Teirl. II,
217 : aige lof stenkt , vremde lof blenkt ; fr. qui se loue , s'emboue ; hd . eigen Lob stinkt .

1422. Zich niet laten lompen,
d .w .z . zich niet laten bedriegen, bedotten. Bij Kiliaen lezen we : lompen, irnpingere , innigere, illidere, stooten, duwen, schudden; ook Mellema vertaalt
lompen (syn. van lornphalsen) door buffoner, batre . Onze zegswijze zich niet laten
I) In het Westvl. bet. kluite een dikke lap en een sul (De Bo, 538 b).
STOETT, Ned . Spreekwoorden, Se druk

S7
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lompen trof ik het eerst in het begin der 18de eeuw aan bij Alewijn, Best. Swaantje,
p. 16: Neen, ouwe Cees laet zich niet lompen; Halma, 323: Ik zal mij van
hem niet laten lompen, je ne me laisserai pas tromper de lui; zie verder
fri. ik lit my net lompe ; Gallée, 26 : lompen, onbehoorlijk behandelen, beetnemen;
laot uw nieet lompen ; V. d. Water, 104: lompe, bedriegen, foppen; Houben,
106: zich niet laten lompen, zich niet laten voor den gek houden; ook: zich niet
laten kennen op iets, royaal zijn (vgl. Archief III, 370); Schuermans, 347; Onze
Volkstaal I, 126; Slop, 266; Peet, 147; De Arbeid, 20 Dec. 1913, p. 4,k. 2: Het
bestuur dat hen door dik en dun verdedigde, laat zich ook niet lompen; hd.
sich nicht lumpen lassen, eig. sich nicht Lump schimpfen lassen 1), sich nobel
zeigen; oostfri. ik wil mî nich fan hum lumpen laten (Ten Doornk. Koolman
II, 546); Eckart, 335; Wander III, 284: sik nig lumpen laten, nicht geizig sein;
Kluge, Studentenspr . 106: sich lumpen lassen, thtm als wenn man arm ~e um
eine Geldausgabe zu vermeiden (anno 1795). Vgl. no. 1399 en 1420.

1423 . Lont ruiken (of rieken),
Winschooten, 142 zegt i. v. lont : „Het is een gedraaide streng van werk,
enz. door welkers behulp roers, geschut, kan afgeschooten, of gelost werden:
hier van daan: lont ruiken, ik ruik lont, beteekend onraad verneemen: dewijl
hij in vrees is, dat het op hem mogt gemunt sijn". Zie verder Pers, 315 a; 556
b ; Paffenr. 59: Een goed soldaet ruykt ras lont; Brederoo I, 257, vs. 422; Van
Effen, Spect. VII, 19; C. Wildsch . VI, 34; Tuinman I, 343; Sewel, 458: Lont
ruiken, merken dat er iets smeult, to smell a design Out; Harreb. II, 35; Villiers,
74; Ndl. Wdb. VIII, 2690, enz. In de 17de eeuw gold hiernaast in denzelfden
zin: de vonken gewaar worden (Hooft, War. 178), - merken of in den neus krijgen.
In Zuid-Nederland lont (ge)rieken ; vgl. Plantijn: lonten riecken, avoir le vent
au nez; Antw.. Idiot. 1878; Teirl. II, 218; Schuerm. 348 a; De Bo, 646; fri.
lonte rrike of der lonte fen krije ; fr. sentir , découvrir la mèche ; hd. Lunte riechen 2);
eng. to smell a rat. Syn. is kaas ruiken (in Dievenp . 168).

1424 . In het lood staan,
d.w.z. recht staan, in den haak zijn (no. 743). Met lood wordt hier bedoeld
het paslood, schietlood, dat de metselaar of de timmerman gebruikt, om te zien
of iets recht (vgl. loodrecht) staat en niet helt. Vandaar in het mnl. de uitdr.
te lode staen, met het paslood worden onderzocht; vgl. Halma, 323: Wel in 't
lood staan, regt naar 't paslood staan (zie Huygens, Hofwijck, vs . 2388; Ndl .
Wdb . VIII, 2706) en bij Harreb. II, 35 b: Alles komt weer in 't lood, de zaak is
in orde ; Gallée, 26 : 't Gezichte giid in 't lood hebben , een regelmatig gezicht hebben.
Hierbij behoort ook de uitdr. uit het lood hangen, scheef hangen; ook van iemand
die scheefhangend op een stoel zit; bij P. C. Hooft, Ged. I, 185: uit het lood
wijken 3); :nnl. buten den lode gaen, in de war gaan Wdb . IV , 785); De Bo,
646; Waasch Idiot. 809 en Rutten 134 citeeren: in zijn lood zijn , in zijn behoorlijken stand zijn; uit zijn lood zijn, verlegen zijn, onthutst zijn; uit (of van) zijn
1) Volgens Paul, Wit ). 331 beteekent Lump, Mensch in lumpiger Kleidung, dann
armseliger, gemein gesinnter Mensch.
2) Vgl. in het hd. in denzelfden zin das Garn riechen, eig. gezegd van wild; den
Braten riechen (Schrader, 284 en 29).
3) Zie ook De Brune in Ned. Klass. III, 5: Al waret noch soo krom gheweken
uyt sijn loot. Hiernaast uit het lood spatten.
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center zijn (Schuerm. 87); in zijn lood komen, op zijn pas komen ; zie ook Schuermans, 348 b; Teirl. II, 219; Antw. Idiot. 774 en Joos, 85: uit zijn lood geslagen
(of geslegen) zijn , onthutst zijn ; Jord. 255 : De luidruchtigste en overmoedigste
meid sloeg hij met altijd scherper en kwetsender scherts uit 't lood ; Nkr. IX,
4 Dec. p. 8: Nou ja! nou ja! raasde Piet, een weinig uit het lood geslagen; Handelsblad, 21 Nov. 1914, p. 1, k. 5 (avondbl.): Misschien ook hoopte de Duitsehe

overheid door die bijzonder hooge straf de inwoners van Brussel zóiizeer uit hun
lood te slaan, dat een nieuw vergrijp van wie ook voor de toekomst uitgesloten
was; synoniem : uit zijn vierkant zijn (Waasch Idiot. 712); uit de treklijn zijn
(Peet, 132). Zie no. 1405 en vgl. fr. sortir d'aplomb, perdre son aplomb, van zijn
stuk raken. 1 )

1425 . Dat is (oud) lood om oud ijzer,
d.w.z. dat is volmaakt hetzelfde; die ruil levert geen voor- of nadeel op; eig.
de eene waar wordt verruild . tegen de andere van ongeveer dezelfde waarde. 2 )
Zie Sart. II, 10, 79 : loot aen oudt yser ; sulcke groet, sulck antwoort, die het opvat
in den zin van : met gelijke munt betalen, op dezelfde wijze behandelen, zooals
ook blijkt uit III, 5, 97: Loot om oudt yser, ubi quis similia similibus pensat.
Tuinman I, 122, 197 en 358 stelt deze uitdr. gelijk aan lap om leêr. Bij Halma,
323 wordt duidelijk de tegenwoordige bet. er aan gehecht ; hij verklaart dat it
lood om oud ijzer door dat is slegt voor slegt, of die ruiling geeft geen voordeel, c 'ess
pain pour fouace, ce troc n'est pas avantageux; C. Wildsch. VI, 62: ik ruil geen
oud lood om oud ijzer ; I, 312: t' is oud ijzer om oud lood ; Harreb. I, 360. Vgl.
Smetius, 188: het is een panneken om een potteken, - een knechtjen om een meysjen
(vgl. Joos, 78: 't een is pot en 't ander panne); het 17de-eeuwsche gorre om guil
(vgl. hd. Gurre wie Gaul); t' is vuile boter om gore kaas (Hist. d. Queesters, 310 3 );
t' is vuil vet en vuile boter 4 ) ; vlaai om struif; het Vlaamsche dat is zeven om zeven
(Joos, 84) ; de eene is puit en de andere padde (Waasch Idiot. 539); het Zaansche:
't is van den korf in den lapzak (Boekenoogen , 558 b) ; spek om spinde (Harreb.
II, 285); pissebed weg, kakkebed weerom (De Vries, 88 ; Ndl. Wdb. VII, 897 ; vgl.
H. v. Z. 64 : Je zal wel niet slechter dan andere zijn — pissebed of kakkebed);
de eene is pot en de andere is ketel (zie Antw. Idiot. 993; 1379; Teirl. 201); Sewel,
735: sop en geweekt brood; het Friesche gal (gyl of goes) oan (om) goarre, treant
oan toarre of lape om loarre, merrie om hengst, hommel om tor; siipe wirdt boarch
for waei, karnemelk stelt zich borg voor wei; hui is karnemelks borg (C. Wildsch.
II , 153 ; Gunnink, 177) ; waai borg f'r karnemelk (in Menschenw. 33) ; koek 0,71
vijgen (Harrebomée I, 426 a) ; oostfri. wei is karnmelks biirge (Dirksen II , 80);
1) In de drukkerij verstaat men onder in het lood staan gezet zijn. Zie Noord en
Zuid XXVIII, 115; Antw. Idiot. 1878.
2) In het Tijdschrift XVIII, bl. 82 heeft Mr. J. A. Sillem uit de Cameraarsrekeningen van Deventer en de Graaflijkheidsrekeningen van Holland trachten aan te toonen,
dat lood en ruw ijzer in vroeger tijd in prijs niet veel verschilden en dat het laatste slechts
iets duurder was dan het eerste. Men bedenke evenwel, dat deze overeenstemming in
prijs van twee artikelen, die beide van elders moesten komen, niet anders dan tijdelijk
en locaal kan zijn geweest, een constante waarde was in dien tijd niet denkbaar.
3) Zie Ndl. Wdb. VII, 728.
4) N. Taalgids, XI, 306.
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enz.; fr. c'est bonnet blanc et blanc bonnet; hd. Aepfel um Birnen; das ist tfacke
wie Hose, Mus wie Maus; eng. it is six of one and half a dozen of the °the!. ; in
Zuid-Nederland: den eenen is vuil boter en den anderen is vuile visch of vuil vet.

1426. Met lood in de schoenen (ijmet boden schoenen) gaan,
d.w.z. langzaam en schoorvoetend gaan, t.w. uit behoedzaamheid om geen
mispas te doen, of uit vrees; en in figuurlijke toepassing: behoedzaam of vreesachtig te werk gaan (Ndl. Wdb. IV, 27; VIII, 2730); ook zeide men: met boden
voeten gaan; vgl. V. d. Venne, 25: Verresiende luyden gaen met bode voeten
(voorzichtig). Zie ook Hooft, Ned. Hist. 494: Loode voeten had hy , om hier
over te treeden; bl. 58: Sy begosten den Kaizarlyken Schout, met bode schoenen
(voorzichtig) na te gaan (vgl. Bank. I, 375); zie verder C. Wildsch. I, 25; Sewel,
458: Met bode schoenen aankomen, to come slowly ; Iemand met
bode schoenen nagaan, to watch for an opportunity to be revenged of one;
Harreb. II, 35: Het is of hij lood in zijn schoen heeft; Nkr. III, 19 Sept. p. 4:
Zoo keerde hij terug bedroefd, met boden schoenen; VIII, 28 Maart p. 7: Mistroostig met lood in d'r schoenen zakte ze af. In het Westvl. zegt men: met een

lang gat (of lange hielen) ergens naar toe gaan (De Bo, 341; 428 en Joos, 110).
Vgl. ook schudt dat lood uit uw schoenen (Joos, 88); met boden beenen gaan of
met een lang gat ievers naar toe gaan, d.i. mismoedig zijn (Joos, 95); lood in zijn
schoenen hebben (Joos, 110). Het tegenovergestelde wordt uitgedrukt door: zijn
lichte schoenen aandoen (of aantrekken), zich spoeden; Teirl. II, 211.

1427. Hij moest het loodje leggen,
d.w.z. hij moest het gelag, de gebroken scherven 1) betalen; hij kreeg de schuld;
hij moest er voor boeten ; hij trok aan 't kortste eind. Onder het loodje is oorspr.
ze verstaan een boden plaatje, ten bewijze dat men bijv. bij een postwagen de
vracht heeft betaald; ook een bewijs van betaling in den schouwburg, ofschoon
de bewijzen later van papier zijn gemaakt. Vgl. no. 639 en Winschooten, 143:
Hij moet het loodje schieten 2), hij moet in het verschot sijn: hij moet voor een
ander betaalen; bl. 208: Het komt op zijn kap hij moet het loodje leggen;
Haagsche Reize, 74; Sewel, 459: Hy moet het loodtje schieten (voor
de andere betaalen ), he must pay for the whole company ; Halma , 323 : H ij moet
het loodje schieten, hij moet in 't verschot zijn, il faut qu'il débourse ou
avance l'argent Harrebomée II, 35; Ndl. Wdb. VIII, 2711; Sjot'. 80; 97; Jord.

422; Slop. 181: Daar naast (in de gevangenis) lag er een, die voor een heele ploeg
het loodje legde, een rechte stommerik; Nkr. II, 13 Sept. p. 6; VII, 18 Oct.
p. 4; Dievenp. 112; Speenhoff VII, 77: De polder en 't .heele zoodje, die leit
't loodje in Rotterdam; Het Volk, 5 Januari 1914, p. 7, k. 4; 14 Febr. 1914, p.
1, k. 1; 26 Febr. p. 7, k. 1; De Arbeid, 21 ,fan. 1914, p. 3, k. 4; enz.

1428. De laatste loodjes wegen het zwaarst,
d.w.z. het laatste gedeelte van een langdurigen, zwaren arbeid valt dikwijls
het moeilijkst, het zwaarst; van een laatste inspanning hangt dikwijls het meeste
1)
2)

liet Volk, 5 Mei 1914, p. 1, k. '2; fr. paffer les pots cassés.
Vgl. ons geldschieter en iets ver- of (voor-)schielen.
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al : de verre weg maakt den moeden man (Waasch Idiot. 689 b) ; mnl. lichte bordene
es verre swaer, ja die se verre draghen moet ; Goedtha1s, 75: lichte burden swaren
op langhe wegen ; ook in het Oostfri.: de leste todjes wegen sweir ; in het fri.: de
leste leadtsjes weage swierst. De zegswijze kan ontleend zijn aan het wegen, waarbij

(Ie laatste kleine gewichtjes, de laatste loodjes den doorslag geven; Molema,
241 b : de leste loodjes wegen; Harreb. II, 35 b ; Villiers, 74; eng. the last mile
is the longest one.

1429. Het loon (of het geld) verzoet den arbeid.
Deze spreuk wordt aangetroffen bij Goedthals, 76: Den loon versoet den
arbeyt , les deniers font courir les chevaux ; Ovl. Lied. en Ged. 332, 486 : Wel te
lonene maect zochte weert; De Brune, 484 : De loon verzoet de • pijn en moeyt ;
Tuinman I, 322: Geld verzoet den arbeid; II, 114: Het loon verzoet den arbeid;
Halma, 710: Geld verzoet den arbeid, l'argent adoucit la peine ; Sewel,
891; Harreb. I, 18; Ndl. Wdb. II, 582; VIII, 2793; hd. guter Lohn macht die
4rbeid leicht ; ital. la mercede raddolcisce il travaglio (taander III , 229) ; mlat.
reil ra let ille labor, quem premia nulla sequuntur (Werner, 54).

1430. Loon naar werken,
(1.i. loon overeenkomstig het verrichte werk, gewoonlijk fig. Vgl. De Brune,
4: Is het leelick, is het schoon, zulck een werck heeft zulcken loon; Winschooten,
348 : In sulke waaters vangt men sulke vissen ; dat is, men krijgt loon naa werken;
Adagio, 33 : Hy cryght loon naer wercken, factis correspondet merces ; Halma,
324: Loon naar werken of naar verdiensten ontvangen, recevoir la récompense
de ses mérites, ou la solaire de ses actions ; Harreb. II, 36; Ndl. Wdb. VIII, 2792.

1430a. Loontje komt om zijn boontje; zie no. 313 .
1431 . Loop naar (om of rondom 1 ) de pomp (en haal water)!
Eene verwensching die wil zeggen loop heen! hoepel op!, zie Winschooten,
[93: Loop in de pomp , en haal de klap naa je toe! dat is : loop pompen, want dat
sonder het ophaalen van de klap 2 ) niet geschieden kan : het beteekend dan soo
veel als loop hier van daan, en bemoeje met uuw werk : loop hudselen! ; zie ook
Com. Vet. 89. Of dit tweede gedeelte later er achtergevoegd is, kan vooralsnog
niet worden uitgemaakt; vermoedelijk wel; vgl. Brederoo, 28, 425: Loopt met
jouw duyten in ien pomp ; zie Taal en Letteren III , 263 ; Staring 's Jaromir te
Praag, vs.•75: Loop naar de pomp, en drink u nuchtren, kwast! en vgl. de nu
nog gebruikelijke zegswijze : loop naar de pomp en laat je wasschen ; het fri.: rin
:zei de pomp en sap wetter, waarnaast ook rin nei de Ryp op sleeptoffels (W . Dijkstra
I, 293); stfri. loop na de Ryp op sloffen. Andere dergelijke zegswijzen zijn: loop
naar de maan (en pluk sterren) (C. Wildsch. III, 30; 343; eng. to wish one over
1) Vgl. Prikk. V, 13: Dan kon ze rondom de pomp loopen! Het Volk, 20 Sept.
1913, p. 1, k. 2: Loop om de pomp, oude zemelknooper!
2) II. Beckering Vinckers vat klep op als bovendeur en verklaart de uitdr. als:
Loop naar de pomp en drink eens, en vergeet vooral niet de deur achter je te sluiten
(Tijdschr. XXXIX , 149). Klap is mij in dezen zin onbekend.
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the moon); ga naar Leuth, om sokken te wasschen (Harreb. II, 19); loop naar
de galg (= lat. suspende te ; fr. pends toi ; eng. go and be hanged 1); vgl. Campen.
8: her wt an der galgen; Plantijn: gaet te galgewaerts, en zie• Winschooten, 115,
waar de uitdr. gelijk gesteld wordt aan: vaar heen voor scheepskok! ; loop naar
de canaries (Canarische eilanden); C. Wildsch. III, 254. In Limburg, volgens
Welters, 105: loop naar de galg, dan valt er geen pan op het hoofd. Vgl. verder
loop naar den hemel en verkoop je aan de hel (Harreb. I, 303 b); loop naar de
Mookerhei (vgl. Ge w. Weeuw.. I, 23; C. Wildsch. III, 4), dat te vergelijken is
met: ik wenschte, dat gij op de heide te Hoboken laagt (Harreb. I, 297 a; Schuerm.
389 a); in Kortrijk: ik wenschte, dat hij op nen hert naar Spanje reed (Schuerm.
Bijv.. 121 b); in Kl. Brab. loop naar de klooten (ook Antw. Idiot. 671), naar
den galg ; in Groningen: ik wol dat doe op de bloksbarg zatst (Taalgids IV , 282 en
Eckart, 55); in de middeleeuwen (Bloeml. III, 126, 23): ic wilde hi zate in
Jericho (vgl. hd. gehe nach Jericho und lass dir den Bart wachsen; eng. go to Jericho); in Amsterdam: loop naar de Pampus (ook bij Molema, 317 b); verder:
loop naar de Franschen ; loop naar je peet, naar je tante, je grootje ; in de 17de
eeuw: iemand voor den duivel (of droes, drommel) op Marken wenschen ; Breughel,
27: ick wou de droes u lyff had te Aken gevoert ; Rusting, 38: dat die de duvel haal
en voer die op een kar na Bremen; verder: vaar voor alle Turken! ; loop voor St.Stuifzand! - voor St.-Truyen! ; loop naar den duivel, drommel! - naar den bliksem
(en help donderen) (in Antw. den blidderum); loop naar de weerlicht! , - den donder!,
- de verdoemenis! , - de hel! , voor Joost (Sara Burgerhart, 38), - naar de weerga,
- naar de koekoek( en) (Schuerm. 272 a en Antw . Idiot. 685); - naar de kloosters!
(Schuerm. 349 b); - naar de knoopen (of de knoppen) (Schuerm. 350 a; Teirl.
II, 219); loop knikkeren (Harreb. III, 37; Brieven v, B. Wolf, 228); loop, ga
hoepelen (De Bo, 432); loop naar Pruis-Pommeren, klitsen bakken ('t Daghet,
XVII, 2); loopt naar de paters en laat u belezen (Waasch Idiot. 101 b); loopt naar
den bliksem en gaat helpen donderen (Waasch Idiot. 181 b); loop hutselen (Hooft,
Ged. II, 422); Sart. II, 4, 16: loopt schijten, loopt kacken! ; in Deventer: loop
hen dritenh, gron. loop hen 't schieten (Molema, 560 b); vgl. fr. envoyer chier
qqn ; loop î en niisselen (Draaijer, 28); loop nao de wip (Draaijer, 49); loop om
jotjes (De Bo, 471); - naar de stokken! (id. 1105); ga wat muis vangen (Rutten,
149); ga wat pissen; fr. envoyer pisser qqn (bl. 175); ga wat zuilen (bl. 294).
Vgl. ook nog De Bo, 631 en 1049: draai uwe liere (of uwe ziel of uwe snaren) af;
het fri.: gean op bid, ju! ; enz. enz.

1432. Een loopje met iemand nemen,
d.w.z. iemand beetnemen, bedotten (zie Harreb. II, 37; Nkr. VII, 1 Febr. p.
4; Mgdh . 197; Dievenp . 144; P. K. 189; Prikk . II , 28); syn. van iemand (mede) nemen, bij den neus hebben, beetnemen, te pakken hebben, 17de eeuw bij 't linkerbeen krijgen ; uit de nest nemen. Eig. dus: met iemand wegloopen, hd. einen am
Narrenseil führen ; Groningsch: iemand op de kar nemen (Molema, 11 a) of zetten
(Menschenw.. 520; 522; vgl. fr. charrier qqn) en in Friesland : immen foar de
kroade (kruiwagen) ride of ha , waarmede te vergelijken is het door Schuermans,

1) Besteedster, 7 ; Laat'

er an de galg loopen!
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606 b vermelde mei iemand schurgen (= kruien ; vgl. Harreb. III, LXXXVIII:
iemand op de kruikar nemen); op Goeree en Overflakkee : met iemand gaan kruien ;
met zich laten kruien 1 ); en met iemand varen of drijven in den zin van „met
iemand gekscheren" 2 ); met iemand gaan kuieren , iemand bedriegen (V. Schothorst, 158) ; iemand op de schop nemen (in Dsch. 102 ). Misschien .mag ook vergeleken worden de geit geleid worden (Volkskunde XI, 169), eig. als een geit aan een
touw medegevoerd worden, en daarna beetnemen, in 't lijntje loopen, voor den
gek gehouden worden, syn. van met de lijmstang loopen (Sewel) ; het Zuidndl.
bij de been nemen of hebben (Joos, 87) en dergelijke.

1433. Te loor gaan,
d .i . verloren gaan ; ags. ti3 lore wearthan naast d, lore dón, in 't verderf storten;
oostfri. to lor giin, zu Nichte gehen, kaput gehen, verloren gehen (Ten Doornk.
Koolm. II, 530) ; in Antw. te rest geraken. Zie Hooft , Tacitus :Hist. 339, 7: Ook
de goede wetten te loor gingen ; Ned. Hist. 265, 38 : Liep de toeleg te loor ; waarnaast • in de 17de eeuw te leur gaan, te leur konien en te loor zijn ; te loor loopen,
mislukken; Halma, 313: Ergens te leur, of te loor komen, venir quelque
part á contretemps, ou inutilement ; Sewel, 460 : Te loor gaan, to go to wrack,
to be lost ; Landl. 18 ; Sjot'. 61. Men houdt het znw. loor voor den datief van een
znw. lor, dat verwant is met verliezen, zoodat het evenals leur, eig. verlies beteekent ; zie Franck-v. Wijk, 398; Ndl. Wdb. VIII, 2897; vgl. no. 1367.

1434. In de lorum zijn,
d.w.z. in opgewonden toestand verkeeren; aan den zwier zijn; in de war. verzijn ; onverschillig zijn ; Harrebomée , 141 b: Hij is in dolorem , versuft.
De Bo citeert naast dolore, doliorum (vgl. Loquela, bl. 117), doliorum, dolorium.
daljooren, bedwelming, duizeling, eene onder invloed van dol ontstane vervorming van het lat. delirium, fr. délire. 3 ) Hiervoor kan men ook vergelijken Hadr.
Junius Nomencl. 296 : Delirium. B. remelinghe, ravelinghe, doliorum, ghebreck
van sinnen, raserije. Zie Ndl. Wdb. VIII, 2944. In het Friesch zegt men: hy is
kwat yn 'e doljorum, dollejorum, dollejoris, dat wellicht, wat de vorming betreft,
te vergelijken is met het Zaansche krankjorum (ook Menschenw. 513; 541; Nkr.
IX, 12 Juni p. 8) en soppelorum (Kil. soppelore, dunne, vloeibare spijs); zie
Boekenoogen, 510, 511, 593 en 967. Kiliaen kent in denzelfden zin een znw.
dotelore, delirium, mentis error, insania, dat we o.a. lezen bij Breughel II,
20 v en 34 r : Myn sinnen so wel souwen geraken in doteloor. In Groningen zegt
men in de loerom, ook in de lorum wezen = aan den draai zijn (Molema, 246 b);
in Oud-Beierland in de loerem nemen, in 't ootje nemen (Opprel. 70 b). Vgl.
verder Mr. III, 9 Mei p. 2:
bijsterd

1) N. Taalgids XIII. Ook iemand op den emmer nemen (XIV , 250;.
2) In Maastricht: Mei iemand varen of iemand in de Pools hMbe (N. Taalgids XIV, 198).
3) Een verbastering van dit „delirium" vindt men in de soldatenuitdr. hel lieremannetje of een lak van hef lirium krijgen (een attaque van het delirium tremens).
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Heel de natie in de lorem;
De prinses geboren, dus
Ieder echte Nederlander
Is voor vijf-kwart lazarus.

Het Volk, 31 Dec. 1912: Dat met Kerstmis en Nieuwjaar 't heele Kerspel in de
lorum is en half dronken, is al zoo gewoon; Uit één pen, 115: Daar hoor ik twee
studenten aankomen, mooi in de lorem: zingen, schreeuwen van belang; ze
zeilden kompleet over de straat; Jord. 16: Hij half de lorem in; bl. 147 : Hij kon
weken achtereen zijn drankdorstigheid lesschen, weken in de lorem blijven;
Zandstr. 40: Maar als ze eens in den hittigen lorem geweest zijn, gaat de bleuheid
wel over; Nkr. I, 22 Dec. p. 3: De vrijzinnig-democraat bedwelmt zich niet
aan den schijn; dan zal hij mogelijk van wat anders in de lorum zijn; II, 19 April
p. 3: Zijn maag is van wege de vasten een beetje in de lorum; Het Volk, 14 Maart
1914, p. 5, k. 1 : Man, je bent in de lorum, wrijf je oogen eens uit. In Menschenw.
541: loremstreken, gekke, dwaze streken.

1435. Hij is (van Lotje) getikt,
d.w.z. hij is niet wel bij zijn hoofd, hij is van malsem (zie Mnl. Wdb. IV, 1069);
hij is geschift 1), hij is van God verlaten (zie o.a. Mgdh. 280; Prol. 7 ; Falkl. V,
55 ; Groot-Nederland, 1914 (Oct.) p. 413: Ben je van God verlaten, zijmelknooper!
Schakels, 132: Zijn jullie allemaal van god-verlaten om te profiteeren van zoo'n
gluiperstreek! ; hij loopt met vraagboekjes (o.a. in Sjof. 212); hij heeft een slag
van den molen weg; hij is onnoozel; ook: hij is dronken (Nav. 1897, 58), hij is
getikt (dit laatste o .a. Falkl. IV, 213; VII, 73; Kmz. 188; 338; Nkr. II, 22
Maart p. 4) of getiktakt (Peet-, 358). Ook hoort men hiervoor hij is van Nolletje
geprikt (Nay. XXI, 623); hij staat als Lotje getikt (Nay. XXII, 258). In Groningen : mit lotje bezeten, betikt, bedonderd, betoefd zijn (Molema, 21, 250 en 540);
ook vraagt men daar: bist belotjet of hijlendal belotjet, ben je belazerd ? (Molema,
27 b); in Nay. XXII, 198 en bij Harreb. II, 37: hij is van lorretje gepikt, met de
verklaring: de dw aas doet als de papegaai: hij praat wel, maar spreekt niet (vgl.
no. 930 en het Zuidndl. van 't haantje gepikt zijn , ontevreden zijn), doch ook
geeft hij op : hij is van Lotje getikt ; Harreb. II, VIII: Hij is van Joostje (de duivel)
getikt ; Afrik. van die lotjie getik wees ; Maastricht : van Lorretsche getik zien (Breuls,
90); in Jord. 254: van lorretje geprikt (zie ook Ndl. Wdb. VIII, 2937); bl. 87
en 102: door zijn test (hoofd) geprikt ; in Nier. III, 24 Jan. p. 2: in zijn kop geprikt.
Eene afdoende verklaring is vooralsnog niet te geven 2). Zie nog Noord en Zuid
IV, 106 en vgl. Sara Burgerhart, 139: Benje in je hersens gepikt (vgl. Halma,
1127 : avoir le cerveau blessé, in de hersenen geprikt zijn). Voor Zuid-Nederland
zie Antw. Idiot. 780: Van Lotje getikt zijn, min of meer in het hoofd geraakt
zijn, zijn volle verstand niet hebben. In onze litteratuur wordt de uitdr. o.a.
aangetroffen in M. de Br. 94; Slop. 173; Nkr. III , 17 Januari p. 2; Prikk. V,
11; Zondagsbl. van Het Volk, 1 Febr. 1913, p. 1,k. 1: Ik sta., alsof ik van Lotje
getikt ben; 1906, p. 216; enz.
1)

2)

N. Taalgids XIII, 135. Men denke aan 't schiften der melk.

Kan het ook eene scheepsuitdrukking zijn en eig. beteekenen een klap gekregen
hebben van hel lorretje, dat is de bezaansbras? Zie Sewel, 141: De bezaans bras, de pispot,
't lorretje, the mizan sheet; vgl. ook Ndl. Wdb. VIII, 2938.
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1436. Loven en bieden.
Eene sedert de middeleeuwen voorkomende uitdrukking, waarvan de oorspr.
beteekenis in Noord-Nederland niet meer wordt gevoeld. Onder loven verstond
men eene zekere som voor iets vragen, zoodat loven het werk is van den verkooper,
die een prijs vraagt voor zijne waar, en bieden dat van den kooper, die zegt hoeveel hij er voor geven wil. Vgl. mnl. veilen ende bieden ; Kiliaen: Loven om
te verkoopen, indicare, aestimare, pretium statuere rei venali ; zie verder het
Mnl. Wdb. IV, 717 ; 851; Goedthals, 91: Met loven en bien vergaderen de cooplien ;
Smetius, 108: Met loven ende bijen, komptmen by malcanderen ; Huygens, Trijntje
Corn. 270 ; Ndl. Wdb. II, 2539 ; Molema, 247 : Te lof en te bod komen (mnl. te
love ende te bode staen, setten; Halma, 327: Te loof en te bod komen; fri. to loof
en to bód; love en biede) ; Van Helten , Over de Faktoren van Begripswijziging der
Woorden, 20 ; Schuerm. 352 b ; Antw . Idiot. 1882 : Tusschen 't loven en bee(d)en
komen de kooplie toteen.

1437. Secundum Lucam.
Gewoonlijk met de ontkenning in den zin van : dat is nog geen evangelie,
niet volkomen zeker noch geheel betrouwbaar; ook: niet in den haak; eig. „niet
volgens Lucas I, vs. 1-4, waar de evangelist mededeelt, dat hij alles wat op
den Zaligmaker betrekking heeft, en door velen daaromtrent geschreven is,
van voren af aan nauwkeurig onderzocht heeft. De herinnering aan dat ernstig
streven naar nauwkeurigheid en juistheid deed de spreekwijze ontstaan"; Zeeman,
361 en zie Mergh 8: Daer en schrijft Lucas niet van; Coster, 190, vs. 207: Dat is
secundum Lucam ; Smetius, 101: Het en is niet secundum Lucam ; Tuinman
I, 8 ; Harreb. II , 41. Syn. is : Daarvan spreekt Markus niet (Zeeman , 373); Wander
III, 281: Sanct Lukas schreibt nichts davon oder Lukas schreibt nicht also.
1438. De lucht van iets (in den neus) krijgen,
d.w.z. iets vermoeden, lont ruiken (vgl. lat. odor, vermoeden); den reuk of
den neus van iets krijgen ; eig. iets beginnen te ruiken, den geur van iets in den
neus krijgen, er de snuf van krijgen, een galg in het oog krijgen (17de eeuw). Vgl.
Hooft, Brieven, 34: Ergens de lucht van scheppen, achter iets komen, te weten
komen, welke bet. de lucht van iets hebben vroeger ook had; Winschooten, 146:
Ik heb daar de lugt van weg, ik heb al kennis van die saak; Brederoo I, 220, vs.
213: de lucht krygen ; zie verder Langendijk, Wederz. Huw. Bedrog, vs. 362;
Halma, 328: Hij kreeg er haast de lugt van, il en eut bientót le vent;
Sewel, 463; Harreb., II, 39; Het Volk, 3 Maart 1914, p. 10, k. 4; Jord. 243: Als
de menschen van de straat maar niets van slechte streken of onfatsoen in den
neus snoven ; hd. Wind bekommen ; eng ..to have s. th. in the wind ; fr. avoir vent
de qqch., hetwelk doet vermoeden, dat onze uitdr. eig. een jagersterm is, en zij
het eerst gezegd is van den jachthond, die het wild ruikt (zie Vondel, Harpoen,
98 ; Huygens, Trijntje Corn. 552 ; Paffenr. 225 : Syn oude leger-hond heeft nu
de lucht verloren, de jacht is daer al uyt; Sewel, 463: De lucht van 't wild
krygen, to smell out the game; Vondel, Elektra (ed. 1658), bl. 16: Maer als
zy kryght een lucht, en rieekt dat broeder staet op 't komen): vgl. ook Waasch
Idiot. 413: van iets lucht krijgen ; het Westvl. op lucht liggen van iets, op iets
geluimd zijn, er zin op hebben (De Bo, 355), dat te vergelijken is met Halma,
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328: Ik heb daar geen lugt op, geen zin in (zie ook Winschooten, 146; Boekenoogen, 596); fri. hy krige er de lucht fen, vernam er iets van. Vgl. ook 17de eeuw
den snof weg hebben ; het fr. flairer en het eng. to scent.

1439. In de lucht schermen,
d.w.z. veel en ijdel praten, groote woorden gebruiken, zonder iets van belang
te zeggen; eig. schermen zonder iets te raken, in 't wild, in het honderd. Zie
Van Effen, Spect. III, 221; XI, 93; Tuinman I, 282; Harreb. III, 229 b. Vgl.
fr. ce ne sont que des paroles en l'air..

1440. Uit de lucht vallen,
ook uit de wolken vallen, d.w.z. plotseling en onverwacht te voorschijn komen.
Ontleend aan het Latijn de caelo decidere ; vgl. Plautus, Pers. 259: Ea (occasio)
nunc quasi decidit de caelo; Liv. 22, 29, 3: Se acies repente velut caelo demissa
ostendit (Otto, 62). De uitdr. vindt men in de 17de eeuw o.a. bij Winschooten,
167: Dat 'er een uit de lugt ( tanquam deus e machina) mogt koomen te vallen,
die uuw uit de nood hielp; bij Van Effen, Spect. IV ;110 : Somtyds koomen ook
Goden, Godessen.... wanneer men er 't minst om denkt, als uit de lucht vallen,
,om de ontknooping te maaken van een stuk; Harreb. I, 201: Hij komt uit de
lucht vallen als een aangeschoten gans; B . B . 154; 155: Daar komt ze in eens
met zoo 'n Franschen lawaaischopper uit de lucht vallen. In Zuid-Nederland
beteekent hij komt als uit de lucht gevallen, hij weet van de zaak niets, staat
beteuterd te kijken (Schuermans, 353 a ; Waasch Idiot. 413 b ; Rutten, 246;
Antw . Idiot. 770 1). Vgl. fr. tomber des nues ; hd. aus den Wolken lallen ; eng.
to drop from the clouds .2)

1441. Een luchtje scheppen,
d.w.z. wat frissche lucht inademen, eene kleine wandeling doen; eng. to take
(or to have) an airing or the air ; mnl. coelheit vaten ; 16de eeuw: lucht of een luchtken rapen, o .a. Tijdschr.. XXI, 92; Anna Bijns, Refr.. 153; 433: soete luchten
raepen ; ook bij Poirters, Mask. 109; 188: een lochtjen rapen. In Antw. een luchtje
pakken ; fr. prendre l'air (ook fig.); Harreb. II, 39; Landl. 278; 377; enz.

1442. Om een luchtje gaan,
doodgaan, om zeep gaan; eig. uitgaan om een luchtje te scheppen (en niet weerom komen); vgl. fr. se donner de l'air , er vandoor gaan; Erasmus, Colloquia
1) In Taal en Letteren I, bl. 62 wordt gedacht aan het oude volksgeloof, dat iemand
door bovennatuurlijke maait ineens op eene ver verwijderde plaats kon worden overgebracht. Anderen denken aan een bom, die onverwacht neervalt; vgl. Ndl. Wdb. III,
324 en Schrader, 363: Er fiel wie eine Bombe ins Haus. Het zou ook van meteoorsteenen
-gezegd kunnen zijn. Vgl. Chomel II, 1252: Op welks gefluit de Leeuwerik als een steen
uit de lucht komt vallen.
2) Vgl. onze uitdr. uit de koets vallen, ontnuchterd worden, o.a. in Camera Obscura,
Een oude kennis; Handelsblad, 3 Oct. (avondbl.) 1914, p. 1, k.•6: Voor wie misschien
.onder een Lelio-indruk waren gekomen, al mee fantaseerend, verdween nu álle illusie.
Men viel uit de koets. Bij Harreb. I, 428: Hij valt door de koets (zonder vermelding der
beteekenis).
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(anno 1664), bl. 178: Werwaerts ymant buyten om een logjen gaet; Winschooten, 146: Ik gaa om een lugje : ik gaa om een aavondlugje, naamendlijk te scheppen.
Zie ook Starter, 441; Van Moerk. 87 en Halma, 328: Om een lugtje gaan,
eene wandeling gaan doen, prendre l'air, se promener ; Om een lugtj e raaken,
van kant of om hals raaken, passer le pas, être tué, périr ; Tuinman I, 143: Om
een luchtje geraken, om hals komen. Euphemistisch gebruikt men deze uitdr.
ook voor doodgaan, evenals om een luchtje raken, dat Winschooten, 146 citeert:
Om een lugje sijns; om een .lugje raaken: om hals raaken; Snorp . I, 24: Hy is al
om een luchje, den aessem is hem estopt. Ook zeide men: iemand om een luchtje
helpen (bij Visscher, Brabb . 92; Baardt, Deugd. Sp . 11; Tuinman I, 143) en
iemand om een luchtje zenden (Van Effen, Spect . IX, 15). Zie Onze Volkstaal
I, 240, waar wordt medegedeeld, dat men te Zandvoort onder om een lechie gaen
verstaat: een dutje gaan doen; Molema, 245 b: om 'n lochie goan, om zeep gaan,
in vlammen opgaan; Boekenoogen, 582 b : om een lochie zijn , verbranden; fri.
om in luchje gean, doodgaan, op de flesch gaan.

1443. Iemand niet kunnen luchten (of zien); zie no . 1449.
d.w.z. iemand niet kunnen uitstaan, niet kunnen ruiken noch zien (fr. ne pas
pouvoir sentir qqn. ; hd. einen nicht riechen kiinnen), welke beteekenis het wkw.
luchten in de middeleeuwen reeds had. Zie Despars, 4, 383: Dies hem tghemeente

zo overgrootelix belchde, dat zy hem niet langher ghesien en mochten nochte
luchten. Vgl. het Mnl. Wdb . IV, 864; Anna Bijns, N. Refr.. 16; 87; Uitlegk.
Wdb. op Hooft II, 224; Winschooten, 146: Iemand niet mogen lugten, iemand
niet kunnen dulden, en hier van seid men: ik mag die vent niet sien nog lugten ;
Brederoo I, 59, 1523; 231, 511: De dingen die teghen menkander strijen en mogen
menkaar in 't minste luchten noch lyen; Gew . Weeuw . III , 70 : Al was je mijn
dood Vyand, die ik pas zien of luchten mocht; C. Wildsch. I, 189; III, 279;
IV, 81; Tuinman I, 171; Sewel, 463; Halma, 328: Zij mag die vent zien
nog lugten, elle ne peut ni voir ni souffrir ce drolle-la ; Sewel, 463; Harrebomée III, 45; Nest, 75; Prikk. V, 15; Gunnink, 165; De Bo, 354: ik kan hem
gezien noch geluchten ; Schuerm. 146: ik en kan dien vent niet geluchten (of ook
,geduchten); in het Waasch Idiot. 250 a : iemand niet kunnen gerieken, niet kunnen
verdragen; Claes, 202: ik kan hem niet rieken, d.i. dulden, lijden; fri. ik mei
dy loaije kerel net luchtsje ; syn . van iemand niet kunnen hooren of zien o .a . bij
Campen, 109: Ick en mach hem niet hoeren oft sien .
•

1444. Luchtkasteelen bouwen,
of ook kasteelen in de lucht bouwen, d.w.z. „vervuld zijn van ijdele droombeelden.
hersenschimmen, zwanger gaan van grootsche, maar lichtzinnig gevormde,
ondoordachte ontwerpen, die later „in rook opgaan". Zich of ook anderen zonder
genoegzamen grond eene schoone toekomst voorspiegelen, zich vleien met overdreven en ongegronde verwachtingen en fraaie plannen"; vgl. lat. in aere aedificare (Otto, 6); fr. bei tir en l'air ; hd. Luftsclikisser bauen ; ital. far castelli in
aria ; eng. to build castles in the air ; de. at bygge Luftcasteller . De uitdr. komt
o.a. voor bij Sart. III, 7, 25: Ghy -bouwt Kasteelen in de Locht ; Pers, 844 b; Cats,
II, 508 a; Hooft, Ged . II, 176, vs. 837; Westerbaen, I, 482; De Brune, 18; 485.
384: Villiers, 75; Ndl.
Zie het Ndl. Wdb. III, 780; Tuinman I, 257; Harreb
Wdb. VII, 1755.
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De Franschen zeggen in denzelfden zin faire (ou baar) des chateaux en Espagne , dat al zeer vroeg in het Nederlandsch voorkomt, nl. in den roman van de
Rose, vs. 2432; evoedthals, 62; Prov. Comm. 77 ; Anna Bijns, N. Reft. 76: Mijn
herte casteelen in Spaengen temmerdt ; vgl. Wander III-, 252 ; Erasmus, CLXXVI
en het verouderde eng. castles in Spain.
e

1444a. Luiheid is des duivels oorkussen; zie no. 1347.
1445. Op zijn luimen liggen,
d.w.z. loeren op iets, op de loer liggen. Vgl. mnl. lumen, achterdochtig aanzien,
belagen ; Kiliaen : Luymen, incedere capite terram versus prono et observare,
insidiare 1 ); Plantijn: Op sijn luymen leggen, estre aux embuches, studere
insidiis. In de 16de eeuw komt ook voor op zijn luymkijn (luymken) liggen (Van
Vloten, Geschiedz. I, 218; 222); zie ook Sart. II, 5, 40; IX, 70; Hooft, Ged. I,
233: op zijn lujmpjen leggen; II, 404: op haer luim leggen ; Vondel, Maria Stuart,
472: op zijn luim liggen. Hiernaast ook, evenals thans, op zijn luimen liggen in
Heemskerk's Arcadia, 81; Asselijn, Jan Kl. 120; C. Wildsch. III , 59; Tuinman I, 246; Halma, 329; Sewel, 465 en andere door De Jager, Frequ. II, 368
genoemde plaatsen. Thans hoort men volgens Schuermans, 354 nog te Antwerpen
op zijnen luim liggen, op zijnen loer liggen (Antw. Idiot. 782: op de luim liggen);
De Bo, 355 en 652stelt op iets geluimd zijn gelijk aan „er zin op hebben" (Waasch
Idiot. 246), waarmede te vergelijken is op iets verluimerd liggen, zeer gretig zijn
naar iets (Waasch Idiot. 699). Het is niet met zekerheid te zeggen of wij in onze
uitdr. met de onbepaalde wijs of met het meerv. van het znw. te doen hebben
(vgl. naar iemands pijpen dansen). Zie het Mnl. Wdb. IV, 882 en vgl. de door
Van Dale vermelde uitdr. op zijne luipen liggen ; I3oekenoogen, 598: op zijn
luimpie leggen, op de loer liggen, op het punt (iets te doen). Syn. in de 16de eeuw
zuidndl. op zijn lonk of lonken liggen 2 ).

1446. Een luistervink,
d.w.z. iemand, die iets afluistert of beluistert; eene sedert de middeleeuwen
voorkomende benaming, met de bet. van „hij of zij die gesprekken afluistert
en daarvan misbruik maakt, kwaadstoker, konkelaar". Vgl. luisteren als vinken
of als eene vink (o.a. C. Wildsch. III, 187; Antw. Idiot. 783). Zie het Mnl. Wdb.
IV, 918 en vgl. Poirters, Mask. 77 ; Huygens, Voorhout, vs. 553; Halma, 329;
Sewel, 465; Antw. Idiot. 783: Liever 'nen dief aan de klink, dan 'en luistervink;
fri. lusterfink. Andere samenstellingen met vink zijn : goudvink (iemand die
rijk is); rietvink (iemand met een piepende stem) ; distelvink (hij die gemaakt
vroolijk is) ; vlasvink (iemand die op het vlasveld werkt) ; roervink (oproermaker);
lokvink (iets dat aanlokt); gatvink (17de-eeuwsche scheldnaam); sletvink, lichtvink , een kale, geplukte vink, een rare vink ; enz. Het woord vink wordt hier in
oneigenlijke opvatting gebruikt om persoonsnamen te vormen van ongunstige
beteekenis, evenals -vogel ; vgl. een rare vogel, een kak vogel, een spotvogel, bent1) Ergens op luimen, op iets loeren, is thans nog in Braband en in Zuid-Nederland
bekend ; Onze Volkstaal I, 214 ; Schuerm. 354 ; Rutten, 135 ; elders ; op de luimen liggen
(V . Schothorst, 169).
In de dieventaal is luimen bekend in den zin van slapen (o.a. Peel, 59) en spreekt
men van een luimkeet (-kit) of luimspiese, slaapstee, logement (Koster Henke, 42;
Zandslr. 65; Dievenp. 176).
2) Ndl. Wdb. VIII, 2684.
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vogel, galgevogel, nachtvogel, schimpvogel, enz. en het hd. Dreckfink, een vuil
mensch ; Mis ifink, Schmierfink , Schm utzfi nk , enz. Zie no. 654; Harreb. II,

383; De Bo, 1327; Tuerlinckx, 373.

1447. Lukraak,
d.w.z. onzeker, zus of zoo, in het wilde, op goed geluk af; 17de eeuw romp,
.slomp of romps, slomps (Winschooten, 213); wellicht eig. als het gelukt, dan is
het raak; vgl. Sart. I, 10, 9: Wij spelen hier raeck wel heb wel. Vgl. verder Campen, 77: Luckeraeck, boter in dassche, dat ook voorkomt bij Brederoo, St. Ridder,
VS. 1950; Spieghel, 296: Avontuur is ront, lok raak. Bij Coster, 521 vs. 798;
39 vs. 876 staat alleen raeck in denzelfden zin; zoo ook bij Kiliaen: Raeck, val,
geval, casus, eventus fortuitus ; fri. raeck, kans om te raken. Voor de 18de eeuw
vergelijke men Van Effen, Spect. III, 36; 52; IV, 46; Halma, 330, die de uitdr.
eenigszins anders citeert, nl. luk op raak! mogelijk, misschien; en: dat is luk
op raak, dat is heel twijfelagtig of onzeker; Sewel, 466 : 't Is luk of raak, t' is hap
hazard, hit or miss; luk of raak (onbeziens, onberouwen), at random; W. Leevend II, 63: Het is altoos nog luk raak en met scheuren en breeken, dat wy er
(in den hemel) komen; Tuinman I, 267; Nal. 10: Dat is, in 't wilde, luk raak;
Harreb. III, 26: het is luk raak (of: luk wel, raak wel l); fri. by lokraek, bij geluk; De Bo, 1236: valle wel, hebbe wel ; Deensch: paa lykketraef; eng. happygo-lucky . Zie Mnl. Wdb. IV , 882, waar de uitdr. verklaard wordt als: het zal
een geluk zijn als het raak is. Syn. op Goeree en Overfl.: raak et neet
dan bots et 2).

1448. Iemand in de luren leggen,
d.w.z. iemand foppen, bedriegen; thans vooral zich in de luren laten leggen,
zich laten bedotten; in Zuid-Nederland iemand in de luiers leggen (Schuerm.
Bijv. 232 b); fri. immen yn 'e ruiten lizze. In de 17de eeuw bij Westerbaen II,
262 en Brederoo, Griane, vs. 1343, waar zich uit de oorspronkelijke bet. van
iemand als kind behandelen, die van beetnemen, bedriegen reeds heeft ontwikkeld;
zie ook Sewel, 467: Zy leiden hem braaf in de luuren, they deceived
him very much, they imposed upon him ; zie verder Ndl. Wdb. VIII, 1430; Sprotje
II, 70; 0. K. 45; Slop, 241; 247; Mgdh. 282', Nkr.. III, 1 Mei p. 2; V, 16 April
p. 2; VII, 8 Febr. p. 2; VIII, 17 Jan. p. 6; Het Volk, 26 Maart 1914, p. 6, k.
4 ; 30 April 1914, p. 6, k. 1 ; enz. Dezelfde ontwikkeling van beteekenissen nemen
we waar bij de uitdr. iemand in de kleeren steken (Van Dale ; Antw. Idiot. 1183;
De Bo, 1096; Schuerm. Bijv. 232 b ; Antw. Idiot. 1816); iemand palullen (zie
no. 1420 en Ndl. Wdb. XII, 254); iemand te kakken zetten (zie no. 1056), dat
voorkomt in de Gew. Weeuw. III, 23 (Ik zet ze zoo rneenigmaal te kakken zonder
pot, doch ze geloofd my altyd); bij Spaan, 138 en Tuinman II, 112 en dat te
vergelijken is met het Westvl. iemand in den kakstoel zetten, hem foppen, bedriegen; iemand op den pot zetten (Schuerrn. 504 a ; Ndl. Wdb. XI, 241); iemand
in de doeken doen of leggen (Joos, 82; Teirl. 330; Waasch Idiot. 278 b); iemand
1)
2)

Zie Snorp. 38 : Onse Jorde sit nou daer sen leste geit en waegt, lock wel, raeck wel.
N. Taalgids, XIV, 198 en vgl. Ndl. Wdb. III, 729: Klinkt het niet zoo botst
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in het pak duwen (of steken) (Schuerm. Bijv. 232 b en Maastricht) ; ook in de
17de eeuw iemand in het pack steeken (V . Moerk. 446 en vgl. Molema, 316 ; Gallée,'
32 b); iemand in 't lange jak (kinderpak) laten loopen (C. Wildsch. VI, 239;
Tuinman I, 312 ; Harreb. II, 168) ; iemand in de wieg leggen (Schuerm. Bijv.
391; Antw. Idiot. 1440) ; iemand doeken (of eig. blinddoeken ? vgl. iem. kappeni);
iemand in de broek steken (Hoeufft, 447Y. Vgl. Harreb. II, 184: Gij zult mij niet
pijpkannen, dat is gij zult mij niet bedriegen. Minnen geven aan de zuigelingen
wel eens de pijpkan, in plaats van de borst. Merkwaardig is de bet. die Tuinman
I, 119 aan „iemand in de luren leggen" toekent, nl. die van iemand dronken
maken, hem van de bank drinken, in welken zin het ook door Halma, 330 wordt
opgegeven 2 ).

1449. Iemand bij de lurven krijgen (of pakken),
ook iemand in zijn lurven nemen of pakken, d.w.z. iemand aangrijpen ; bij de
lappen, bij den kraag pakken 3 ). Vgl. Veelderh. Geneuchlike dichten, etc. (anno,
1600), bl. 146: Of hier nu quam een neuswijs sot die dese brabling kreeg by de
lurven ; J. Zoet, 352 : Zoen en zab, en vatje Bruid by de lappen , en by de lurven;
0. Kant. 14; Rusting, 47; 109; Van Effen, Spect. IX, 131; Sewel, 466; Nest,
53; Kmz. 69; S. M. 54; 112: We moeten hem ongepermitteerd in zijn lurven
nemen ; Handelsblad, 3 Jan. 1913 (avondbl.) p. 5; Zandstr. 66 ; Gunnink, 164;
enz. In Groningen zegt men hiervoor iemand bie de kanshoaken kriegen (Molema,
190 a ; Groningen IV , 190 ; nd. einen beim Kanthaken kriegen 4 ) of iemand bie
de schobben kriegen (Molema, 368 b; V. d. Water, 128 en Ten Doornk. Koolm,
III , 151 a: én bi de schubben krigen (od. faten) ; fri. immen by de lurven (ook by

de lappen) krije.

1450. Iemand lusten,
eene Bargoensche uitdr. voor iemand aandurven, met iemand willen vechten;
Kiister Henke, 42 : lussen, ik lus hem, ik wil met hem vechten, ik durf hem aan;
Handelsblad, 22 Aug. 1913, p. 2, k. 1 (avondbl.): Zij stoven op tegen den veldwachter; de eerste beet hem toe : Denk er om dat ik je lust; er aan zal je! ; Amst.
147 : Ik lust er wel tien zoo as jij! bl. 148 : Ik heb trek in je, ik lust je, begin dan!
Boefje, 121: Wat let me, of ik geef 'm 'n kink tege ze oog. — k Lus 'm, al het
ie nou 'n kachelpijp op ze luize kop ; bl. 140 : Tegen háár zouwe ze anders niet
beginne — zij lustte ze wel, al was ze maar 'n vroumensch. Iemand niet lusten,
niets van hem willen weten, o.a. Boefje, 33: Ze lustten 'm ommers toch niet,
omdat ze n'm allemaal konne as dief; Landl. 10 ; Zondagsbl. v . Het Volk, 1905,
bl. 260: Niemand lust daar (in het vreemde land) den hongerlijder, die heelemaal
geen vak kent; Jord. II, 53; 277; 356; enz.
1) Ndl. Wdb. VII, 1534.
2) Dit wordt bevestigd door Van Alkemade, Ndl. Displegtigheden III, 55: Onder
een vermaak, anderen dronken te manken,
de Duitsen en Nederlanders was 't ook
en dan over dezelve als te zegepralen, en te roemen, als op eene groote overwinning;
zoodanig dat daarvan zekere spreekwijzen opgekomen en gebruikt schijnen, als; Iemand
het lijf vol jagen, van de bank drinken, in de luuren leggen, enz.
3) De oorsprong van het znw. turf is onzeker (Franek-v. Wijk , 404).
4) Zie Ndl. Wdb. VII, 1400; vlg. Korrespb1. XXXIV, 14; Lyon's Zeitschr. for
d.. D. Unterr. XXVI, 900.

