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1451. Maag.
In verschillende zegswijzen komt de maag voor. Zooals in dat ligt me hard
in de maag, dat kan ik niet verkroppen, verduwen (Tuinman I, 110; C. Wildsch.
I I , 213) ; dat zit me dwars in de maag, daar ben ik mee verlegen (o.a. S. M. 108;
Villiers, 75) ; dat ligt me dwars in de maag (of 17de eeuw in den zin), dat bezwaart

me, daar zie ik tegen op (Ndl. Wdb. III, 3718; VIII, 2158); fri. it leit my dwers
yn 'e mage, ik ben ongerust over die zaak; met iets of iemand in zijn (of de) maag
zitten, er geen weg mee weten 1 ) ; dat zal hem koud (of zwaar) op zijn maag vallen,
dat zal hem onaangenaam zijn te vernemen (Antw. Idiot. 785); hd. das liegt
mir im Magen, das árgert oder bekommert mich ; einen auf dem (oder im) Magen
haben, wenn uns jemand sehr widerw^irtig ist, wenn man sich ober ihn ârgert
(Wander III , 333; 334) ; eng. to

stick in one's gizzard; zie no. 1113; 1289.

1452. Die eerst komt, (die) eerst maalt (of maant),
d.w.z. die het eerst komt, wordt het eerst geholpen, zooals hij, die het eerst met
zijn koren aan den banmolen kwam, ook het eerst bediend werd. Sedert de middeleeuwen is de uitdr. bekend, zooals blijkt uit Goedthals, 54: Voren comt, voren
maelt, qui premier vient au molin, premier doibt moudre; Prov. Comm. 240:
Die eerst ter molen Gomt, sal eerst malen, ante molam primo veniens prius h'c
molet imo ; Campen, 60 : die yerst coemt, die maelt yerst ; Volksleven V, ' 14 :
qui vie (n )dere premier sera moulu premier, die veur komt die veur maelt ; Sakse
spiegel: „So welc waghen eerst coemt op der brugghen, die sal eerst overvare ;

so wie eerst ter molen coemt, die zal eerst malen". In een charter van den Heér
van Landrécyes van 1191 komt eene verordening voor, die door Raepsaet in
het kort wordt weergegeven : „Le meunier sera tenu de moudre les grains des
-

bourgeois chacun h son tour à l'ordre de leur arrivée" 2 ). Zie verder nog De
Brune, 184: eerst komt, eerst maelt; Idinau, 29; Van Effen, Spect. IV, 156;
Harrebomée III , 38 b en 384 ; Taalgids III , 306 vlgg . ; IV , 263 ; Suringar, Erasmus, no. CLXXXIII; mlat. qui capit ante molam, merito molit ante farinam.
In het Friesch zegt men dy 't earst komt, dy 't earst mealt of dy 't earst oan 'e
moule komt, mealt earst. In sommige streken hoort men in de plaats van maalt
maant; zoo o.a. in Groningen (Molema, 297 a; vgl. ook Falkl. VI, 11: Wie
't eerst komt, wie 't eerst maant). Een synonieme uitdr. is het ook in de middeleeuwen voorkomende : die eerst in den boot is , heeft keure van royers (Goedthals,
13 ), dat ook luidt : (die t) eerst in de boot, (is heeft de) keur van riemen (Harreb.
I, 81 a; III, 141 b; Ndl. Wdb. III, 499; XIII, 122; Joos, 184); Afrik. wie eerste
kom moet eerste maal; vgl. ook het fri.: dy 't earst yn 'e roef komt het karfen plak
1) Het Volk, 15 Dec. 1913, p. 1, k. 1; De Arbeid, 8 Nov. 1913, p. 3, k. 3.
2) Zie Fockema Andreae in de Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl.
Lik. 1897-98, bl. 118-120; Mnl. Wdb. 1V, 1061; Ndl. Wdb. IX, 140.

(plaats) en Gallée, 28 a: dé 't eerste op den brink kümp, maalt 't eerste. Zie verder
Wander III, 754 ; Eckart, 371; Borchardt no . 1219 ; fr. premier venu premier
moulu; hd. wer zuerst (zur Mühle) kommt, mahlt zuerst; eng. first come first

served.

1453. Als de maan vol is, schijnt zij overal,
d .w .z . „als eene zaak tot volle klaarheid is gekomen, komt ze ter kennis van
het algemeen" (Harreb. II, 46 b). De uitdr. komt in de 18de eeuw in dezen zin
voor in W. Leevend II, 122; VIII, 62; C. Wildsch. IV, 82. Thans evenwel verstaat men er gewoonlijk onder „als iemand rijk is, laat hij 't bij elke gelegenheid
merken" ; „als iemand gelukkig is, overvloed bezit, wil hij ook anderen gaarne
daarin doen deelen" 1 ); fri. as de moanne fol is skynt er oeral, als eene zaak opgang maakX, wordt er met ophef van gesproken.

1453a . Maandag houden ; zie no . 248.
1453b . Een blauwe maandag ; zie no . 248.
1454. Met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten
worden,
ook zoo gij meet , zoo wordt gij gemeten, d.w.z. zooals wij anderen behandelen,
zullen wij zelf behandeld worden ; het kwaad dat wij anderen aandoen, zal aan
ons vergolden worden. Het woord is ontleend aan Matth. VII, 2: Want met welck
oordeel ghy oordeelt, sult ghy geoordeelt worden : ende met welcke mate ghy
metet , sal u weder gemeten worden ; Zeeman, 364 ; Harreb . II , 50 ; III , 47;
Ndl. Wdb. IX, 627; Villiers, 78; Wander III, 490; vgl. Praet, 1013: Met suiker
maten alstu hier meets, so sal men di wedermeten ; Campen, 21; Everaert, 97;
De Brune, 130: Met de mate, die ghy meet zult ghy daer naer oock zijn besteet;
Brederoo I , 77 , vs . 2161: Soo ick Alphonsus mat , soo werd ick weer ghemeten;
fr. de la mesure dont vous mesurez les autres vous serez mesurés; hd. mit dem Masze
wie ihr messes, soll euch wieder gemessen werden; eng. with what measure ye mete,

it shall be measured to you again.

1455. Met twee maten meten,
d .w .z . partijdig zijn, gelijksoortige personen of zaken verschillend beoordeelen.
Het schijnt dat deze zegswijze eerst in de 19de eeuw voorkomt. Zie Ndl. Wdb.
IX, 627; De Tijd, 16 Jan. 1914, 2de bl. p. 1, k. 1: Er is te Zabern en te Straatsburg reeds genoeg gemeten met twee maten. Tegenover de militairen alle mogelijke clementie -- tegenover de burgerlijke elementen alle mogelijke gestrengheid.
In het Antw. Idiot. 1885: Twee maten en twee gewichten hebben, verschillend
handelen volgens de personen; fr. avoir deux poids et deux mesures.

1456. Maf,
d.i. slaap, waarnaast een wkw. maffen, slapen, bronzen (o.a. Lvl. 38 2 ), een
ww. dat onder soldaten en studenten vrij gewoon is; waarschijnlijk hangt dit
1) Voor nog andere beteekenissen, die men aan deze zegswijze toekent, zie School
en Studie 1884, bijblad, bl. 54.
2) Ook in Weekblad voor Gymn . en Middelb . Onderwijs, IX, 427.

woord samen met het dial. bijv . naamw . maf, slap, krachteloos, flauw, wisselvorm van mak (zie no. 1319 en 1341). Voor bewijsplaatsen zie Koster Henke,
42: maf, slaap; V. Ginneken, 1, 498; Ndl. Wdb. IX, 88; St. L. 57: In 't diepst
van z'n maf; Landt. 327 : ' k Val om van de maf; Falkl . V, 228 : Ik heb maf;
VI , 15 : Wat had-ie een maf; ford. 30 : De schomineljongens leken in maf verzonken; Nkr. VII, 8 Nov. p. 4: Waar zijn de kerels? In de maf? Is al het fut
verdwenen ? ; Boefje, 70 : Kleine Stientje mag maffie 1 doen op z'n schoot ; Ppl.
37 : We hebben 'n goed maffie gedaan ; Kunstl. 8 : Dat is heel slecht van meneer
M . , dat ie je maffie gestoord heb . — Het wkw . maffen komt voor in Boefje,
)

21; 23; 100; Dievenp. 140; Falkl . IV, 142 ; VI, 210; Lvl . 37; 295; 299; Menschenw. 207; Nkr. VII, 27 Sept. p. 6:
En de wacht — God zal ze straffen! —
Ligt juist zaligjes te maffen.
Hiernaast uitmaffen in zijn roes uitmaffen (in Lvl . 309) ; inmaffen (in D . H. L.
20) en een znw. maffer (= 18de-eeuwsch mafferd, flauwerd ? ), onderkruiper,
in Nkr. VIII, 25 Juli p. 4 : Daar onderkruipers maffers zijn; De Arbeid, 10 Jan.
1914, p. 3, k. 3; 28 Jan. 1914, p. 2, k. 1; Handelsblad, 10 Febr. 1923 (0) p. 2:
De bewaking duurt voort, het posten wordt ononderbroken voortgezet, nu en
Maffers!
dan afgewisseld door solo- of koorzang op het thema : Verráá-jers
....

1456a . Iemand voor het mafje (of den maf) houden ; zie
no. 1341.
1457. Mager als brood,
ook wel broodmager Z), d.i. „zeer mager (d.i. niet vet, schraal, evenals ongeboterd brood , met woordspeling tusschen de twee bett . van mager )" ; zie Ndl.
Wdb. III, 1540; 1570; IX, 92 en vgl. kiplekker naast zoo lekker als kip, met
woordsp . tusschen de twee bett . van lekker (no . 1152) ; ook wel zoo mager als
een hout of houtmager (bij Winschooten, 8 ; Davids 87 ; syn. zoo vet als een Spaansch
anker), mager als een klaphout (Gunnink, 148), een prik, een lat, een roep (rups,
Molema, 166 a): as te memento mori (V . d. Water, 107) ; Afrik. so maer soos
'n kraai; in Zuid -Nederland ook zoo mager als een graat, een spin, een specht
(fr . maigre comme un p ic) , een haring (Tuerlinekx , 377) ; een luis , eenen germ
(ooilam), een slijpsteen , een steksken (Schuerm . 360 b) ; een ooievaar, een kreeft,
een hond (ook hondemager) , een reiger (op zijn schenen) , een sprinkhaan, enz.
(Joos, 24; A ntw . Idiot. 788) .

1458. Iemand kunnen maken en breken,
d.w.z. iemands meerdere zijn, hem verre overtreffen in lichaamskracht of in
geestvermogen; zie Ndl. Wdb. II1, 1228 en 1232; Mnl. Wdb. IV, 1045; 1, 1430:

1) Hiermede heeft maffie (kwartje, o.a. Boefje, 20; Nachtkr. 21) niets te maken.
De oorsprong van dit sedert de 18de eeuw voorkomend woord is onbekend ; zie Vdl. Wdb.
IX , 88.
2) Vgl ..Toos, 127 en Waasch Idiot. 299 b : hij is houtmager naast zoo mager als een
hout; De Bo, 190 -191: hij is broodgoed naast zoo goed als brood; ook koeksgoed = zeer
goed (De Bo, 548) ; zoo mak als een kuiken naast kuikenmak (D. v. S. 26) ; fr. bon comme
du pain; vgl. ook zoo sterk als mosterd en dergelijke (Nieuwe Taalgids, III, 5; 7).
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wederzyden door een perzoon geregeerd wierd ; die na hem verscheidene malen
met dezelve om en weerom geslingerd te hebben, dat hem de hoed en paruik
ontvloog, plotzelyk nedersmeeten en het hazenpad kozen". Zie ook Sewel, 472:
Ik was daar lustig in de maaling, I was there in a mighty crowd (gedrang).
Steun vindt deze verklaring in de Westvl. uitdr. iemand in de slingerkoorde houden,
hem tot speelbal doen dienen, met hem gekken (De Bo, 1036 b) en in het Friesche
de faem is yn 'e malmounle rekke, de meid is in den mallemolen geraakt, door
knapen van verdacht allooi in de maling genomen (W. Dijkstra, 311 a) ; yn 'e
maling reitsje, door een troep volk worden omsingeld ; immen yn 'e maling nimme,
iemand omsingelen, een loopje met hem nemen (no. 1461). Vgl. hiermede in
de maling komen, door het gemeene volk op de straat omsingeld, en van
den eenen naar den anderen kant getrokken, gestooten worden (Harreb. II,
52); iemand eene maling maken, fri. immen in maling skoppe, met onstuimigheid iemand grof toespreken, zoodat een samenscholing er het gevolg
van is , dus een standje (hd . Stc ndchen) ; zie Lev . B . 92 ; 198 : Je zou zegge : iemand
een maling make om 'n gebroke koppie! bl. 93: En as u me nog een onfersoendelijk woord durreft te zegge, zal ik een maling voor de deur maken, dat de bure
d'r an te pas zelle komme; Falkl. VI, 4 : De schoenmaker die al vier, vijf, zesmaal
voor niks geweest was, elk oogenblik 'n maling an de deur kon scheppen; S: M.
42 : Als die vent 't hart in zijn lijf had gehad om hier te komen, zouën we hem
afijn, de heele buurt had hem een maling gemaakt van , , jewelste" ; blz . 112:
Zeg we moeten hem een maling maken, als hij weer boven water komt. — Misschien mag ook vergeleken worden het 17de-eeuwsche iemand slingeren, hem
voor den gek houden (Huygens VII, 168).
...

1461. In de maling zijn,
d.i. in de misère, de ellende zijn, eene uitdr. die in de 17de eeuw ook bekend
was in den zin van in onzekerheid verkeeren (Gew. Weeuw. II, 24), waarbij men
kan voegen het 18de-eeuwsche iemand in de maling houden (Van Effen, Spect.
VI, 21), iemand in de onzekerheid, verwarring houden of laten, en in de maling
geraken, in de war geraken. Hiernaast uit de maling zijn, uit den nood zijn (o.a.
Landl. 2: Had ik maar wat, dan was 'k al zóó uit de maling; bl. 221: Als uwe
ons wou helpe, dan ware we misschien meteen uit de maling) ; Köster Henke,
43: Ik had uit de maling kunnen zijn, ik had voor altijd binnen kunnen zijn; A.
,Jodenh. 28: En ik zeg u dat uwes in de maling (war) bint; fri. yn 'e maling bringe,
reitsje, in de war raken. Ook in deze uitdrukkingen zal maling wel eene a$. zijn
van malen in den zin van ronddraaien en de beteekenis hebben van maalstroom,
draaikolk . Zie no . 1460 ; Ndl. Wdb . IX , 149 ; vgl. in den draai of in den kink komen
of geraken, in moeilijkheid komen (Tuinman II , 197 ; Harreb. 1, 151 a) en vooral
het verouderde in de neer zijn, eig . in een draaistroom of draaikolk zijn, lig.
in tegenspoed, in de verdrukking zijn.

1462. Den Mammon dienen
of aan den Mammon offeren, d.i. den rijkdom dienen, alleen voor het geld leven.
Mammon is de naam van een Syrischen en Phoenicischen afgod , gelijkstaande
met Pluto, den god van den rijkdom bij de Grieken l ). Vgl. Matth. VI, 24, waar
1) Bijb. Wdb. 11, 483 b.

Jezus tot zijne discipelen zegt : „Ghy en cont niet Gode dienen en den Mammon" ;
zie Zeeman, 367 en vgl . no . 872 ; fr . servir le Mammon ; sacrifier au Mammon;
hd . dem Mammon dienen ; eng . to serve Mammon.

1463. De man is het hoofd.
Deze woorden zijn ontleend aan Ephesen V , 23, waar de apostel Paulus
zegt : de man is het hoofd des wijfs. Bekend is het, dat ook gehoord wordt : de
man is het hoofd, maar de vrouw is de nek (die het hoofd doet draaien) ; zie allerlei
varianten bij Wander 111, 375.

1464. Een man een man, een woord een woord,
d.w.z. een eerlijk man houdt zijn woord; eig. zoo waarlijk als een man in den
besten zin van het woord een man is van eer, zoo is ook zijn woord te vertrouwen.
Een zeker reeds zeer oude uitdr., die moet dateeren uit den tijd, dat alle vormboze contracten bindend waren . Volgens Harreb . II , 56 staat zij opgeteekend
bij Gruterus II, 140 ; Witsen •114 ; Tuinman I, 251, die haar aldus verklaart:
„dit zegt men van die getrouw zyn in hunne beloften te houden ; men moet een
eerlyk man op zyn woord mogen geloven, en dat moet zyn zegel zyn'. Zie nog
Hooft, Brieven, 402 ; 498: Aan zijner E . meêgaan naa de Wijk slaa ik geen' twijfel:
gemerkt een man, gelyk men zeidt, niet beeter dan zijn woordt is; Gew. Weeuw.
III, 67: Nu moetje 't doen, een man een man, een woord een woord, 't is gezeid.
Ook in het fri.: in man in man in wird in wird; Waasch Idiot. 750: één man, één
woord ; hd . ein Mann , ein Wort ; ein Wort , ein Mann ; zie Grimm V I , 1 564 ; Wander
III, 394; Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprichw. 227 en 230: „Nach deutschem Rechte verbinden alle Vertráge ohne Rücksicht auf eire besondere Form,
wenn nur die gegenseitige Uebereinstimmung des Willens auszer Zweifel steht",
en vgl. hd. Manneswort, het mnl. manwaerheit 1 ), eer, mansgeloofwaardigheid
en mantrouwe, woord van eer, waarbij men in de middeleeuwen gewoon was iets
te beloven ; vgl . fr . un honnête homme n'a que sa parole ; eng . an honest man is
as good as his word.

1465. Man en muis.
In de zegswijze „het schip is met man en muis vergaan'', d.w.z. met alles
vergaan, alle manschappen zijn vergaan en er is geen muis (alliteratie!) aan
ontkomen. Bij Sartorius II, 7, 1: Met kat en met muys, cum omnia funditus
pereunt, hoc est, cum ne gluma quidem fit reliquum . In de 17de eeuw komt
de uitdrukking o.a. voor in het Kluchtspel II, 197 ; zie ook Spaan, 77 ; Van Effen,
Spect. IX, 164 ; Halma, 363 ; Tuinman I, 152: Het schip ' is gebleven met man
en muis; dat wil zeggen, niets dat leven had, is van de schipbreuk ontkomen,
van het meeste tot het minste ; Sewel, 476: Het schip is met man en muis gebleven;
Harreb. II, 59 b; N. Amsterdammer, 9 Jan. 1915, p. 10, k. 4: De kachel werd
met man en muis door twee soldaten bij zijn plaatijzeren ledematen gevat en
buiten in de tocht gezet; Ndl. Wdb. IX, 170. In West-Vlaanderen zegt men:
Geheel het schip is vergaan met tuit en vlerke (De Bo, 1196 a) . Ook in het fri.
mei man en mís forgean ; fr. le vaisseau s'est perdu corps et biens ; hd . mit Mann
und Maus ; nd . mit Mann un Mus ; in het eng . kent men a man or a mouse in den
zin yan alles of niets.
1) Ook vrouwenwaerheit wordt eene enkele maal aangetroffen ; Stallaert II , 188.

1466 . Man en paard noemen .
„Dat is, van hem duidelijk en cmstandig melding doen, als of men zulk
een ruiter, op zoodanig een paard beschreef" ; Tuinman I , 234 . Volgens het
Ndl. Wdb. IX, 170 komt deze zegswijze sedert de 16de eeuw voor 1 ). Zie verder
Halma, 337 : Man en p a e r d noemen, nommer celui dont on tient une nouvelle;
Sewe l , 47-6 : I k noem u man e n p a e r d , I name you my au thor ; W. Leevend
1, 265 ; II, 122 ; Harreb. II, 60. Oostfri. ik wil jo man un pêrd nomen (Dirksen
I, 73); Joos, 60, citeert: man en stuk weten te noemen, d.i. alles goed weten
(mnl . man ende stic) ; ook in Jord. 248 : man en stuk noemen.

1467 . Man en maagd .
Deze verbinding komt alleen voor in man en maagd (ook man en macht;
zelfs mannemacht) te hulp roepen, iedereen te hulp roepen, waarin maagd verbasterd is uit maag, blijkens het mnl. man ende maech, d.i. leenmannen en
bloedverwanten; vgl. Stoke III , 1396 : (Hi) sende uut in elker zide (nl. boden)
bede an mannen ende an maghen. Zie verder het Mnl. Wdb. IV, 1083-1084;
Ndl. Wdb. IX, 3; Volkskunde XV I , 86; Taalgids 1, 7 2 -7 5 ; Proza Reyn. 17 2 ;
De Bo, 668: man en maagd, iedereen zonder onderscheid; Antw. Idiot. 1887:
iet tegen man en maagd vertellen, tegen iedereen. In de 17de eeuw vinden we de
verbastering reeds bij Six v. Chandelier, 72.

1468. De derde man brengt de spraak a(a)n.
Dat deze meening reeds in de 17de eeuw bestond blijkt uit Van Moerk. 223:
De derde Man seytme die ken de meeste praet make; Klucht v. d. Schoester, 6:
Zoo brengt de darde man de praat aan tot vermaak 2 ) ; zie verder W. Leevend
II, 74: De derde man brengt de praat of de stilte an; Tuinman I, 7: De derde
man brengt de praat aan. Zie Harreb. I I , 54 a; fri. de trêdde man bringt de praet
oan; Dirksen I, 20: de darde man brengd geselskup an, wenn drei Personen bèi
einander sind, kommt die Unterhaltung erst recht in Flusz. Het znw. man heeft
in deze uitdr . nog de oudste beteekenis van mensch bewaard , evenals in de gemeene
man, op den man af, als de nood aan den man komt, aan den man brengen, enz.

1469. Iemand de manchetten aandoen,
d.w.z. iemand de handboeien aandoen; vgl. Woordenschat, 688: manchetten
(mil . ), handboeien ; Dievenp . 170 : Om 'ni op zijn verhaal te laten komen lieten
we 'ni nog even uitstoomen v66r ie de manchetten aan kreeg ; Slop, 66 : 't Liefst
deed hij (de politie) hem dadelijk de handmanchetjes aan ; bi. 84 : Zonder dat
hij er nog aan dacht, lagen de boeien, de lieve, aardige ijzeren .manchetten, al
om zijn handen. Vgl. Rabben, die Gaunersprache, 88 : Manchetten, Handschellen;
daher Manschetten haben, in angst zitten (vgl. Kluge, Studentenspr. 106). Syn.
van manchetten is paternosters (vgl. reeds Kiliaen, 853: pater nosters, duymijsers, manicae : nodi et vincula quibus manus constringuntur; Halma, 499 :
1) In de middeleeuwen is man ende poert tot nu toe niet aangetroffen ; wèl
noch pent; zie Mnl. Wdb. IV, 1078 en vgl. Vondel, Maeghden, 1388.
2) Zie Ndl. Wdb. IIi, 2422.
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zich potsierlijk gedragen, gekheid maken, zich aanstellen. Vgl. Chomel, 1960
a : Mannetjes maaken is een spreekwijs, die ten aanzien van Haasen en Beeren
in gebruik is, wanneer zij zich op de agterste pooten zetten, en de voorsten oin
hoog houden. 1 )

1472 . Mannetjesputter.
Onder een mannetjesputter verstaat men een flinken, sterken kerel, een
kanjer van een vent, ook wel een .mannetjesman" genoemd . Waarschijnlijk
beteekent putter eig. iemand die een stevigen borrel verdragen kan 2 ), en vandaar iemand, die veel verdragen kan, een sterke vent. Het voorgevoegde mannetjes
dient tot versterking van het begrip (vgl. mannetjesman, mannetjeswijf, een groote
vrouw, een mansfelder 3 ) . Zie Harreb . II, 58 : Het is een mannetjes putter;
Koster Hei^ke, 43: Mannetjesputter, sterke kerel; Speenhoff II, 67:
Daar komen de schutters.
Zij loopen zich lam
Die mannetjes putters
Van Rotterdam.

Dievenp . 65 : Ik verkneukelde me al over de kouwe kermis, waarvan de toffe
jongens thuis zouden komen, als ze in de knuisten van dezen mannetjesputter
terecht kwamen; Menschenw. 468; Het Volk, 23 Mei 1914, p. 9, k. 3: Een der
colporteurs, een stevige mannetjesputter met een vervaarlijken baard; 8 Juni
1914, p. 8, k. 3: Jack Johnson was uitgenoodigd met Sam Langford, ook zoo'n
mannetjesputter, te boksen; Amst. 16 : De kok was een stevig gebouwd man:
een ribbemoos 4 ), 'n mannetjesputter, die vermogens in z'n hande had; De
Padvinder IV, 651: Hier worden de tengerste lotelingen bij de infanterie ingelijfd, terwijl in Engeland juist de ,,mannetjesputters" bij de infanterie gaan;
De Arbeid, 25 Oct. 1913, p. 4, k. 1: Van een kerel gesproken. — Wat is die Duijs.
uit Zaandam, een mannetjesputter; Leersch. 101 : Netuurlijk — je was blij,
a'j je kerel is weerom had — tenminste a'j geen mannetjesputter was (hier ii^
den zin van ongevoelig mensch); Handelingen St. Generaal, 1913-1914, p. 1229:
Het woord (kanjer) beteekent een krachtig energiek persoon, een soort, zooals
men zegt ,,mannetjesputter"; Handelsblad, 13 April 1921 (0) , p. 5, k. 1 ; enz.
— Eene dergelijke vrouw heet een mannetjesvink ; zoo in Nest . 31 : Ze was geen
kat zonder handschoenen . Een kanjer ; een mannetjesvink ; een , ,vrornes" van
heb ik jou daar.

1473. Door de mand vallen (- druipen of zakken),
ook door de ben (o.a. ,ford. II, 17), de mat, het net (zie Het Volk, 27 Aug. 1914.
p. 6, k. 3) vallen, op zijn plat vallen (Halma, 508) 5 ). „Dit spreekwoord gebruikt
1) Aangehaald in het Ndl. Wdb. IX, 175; zie ook Kluge, Unser Deutsch, 135.
2) Zoo in het Friesch ; zie ook Harreb . II , 205 : Hij is een oude putter, een dronkaard.
Ndl. Wdb. IX, 221 ; De Vries, 83 : Mansvilder, soms ook mansvelder, vrouw.
die veel mannelijks over zich heeft; V. d. Water, 105; Woordenschat, 693.
4) Koster Henke, 57 : Ribbemoos l duitsrh-barg . rehbemosche) . mannetjesputter..
sterke kerel.
1 Zie Tijdschrift XXX1. bl. 98 '•t,e.
3)
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men van ymand, die op de beschuldiging eerst iets loochende, maar daar na
overtuigt wierd, en dat bekende. Hy valt door de mande, die den bodem inzit,
of daar door heen valt, dewyl hem zyn steunzel ontzakt en begeeft. Dit wordt
toegepast" (Tuinman I, 226). Vgl. ook Halma, 127: Door de mand druipen,
zijne woorden niet konnen waar maaken; Sewel, 197: Door de mand druipen,
to be caught in one's deceit, to make one's self suspect by contradictions. De uitdrukking bewaart eene herinnering aan eene vroegere straf, die door Ter Gouw,
de Volksvermaken, 571 aldus wordt beschreven : , ,De veroordeelde werd in een
mand boven 't water gehangen, en kreeg eten noch drinken maar alleen een mes
bij zich. Pas hing hij er, of alle krengen en welriekende vuiligheden, die de jongens
magtig konden worden, vlogen hem om de ooren en vulden zijn mand. Als hij
't niet langer uit kon houden, sneed hij met zijn mes het touw door, en plompte
in de gracht, en spartelde naar den kant, maar werd eer 't hem gelukte er uit
te komen, vijfentwintigmaal teruggeworpen en weêr ondergeduwd . Eindelijk
klonk 't : „laat hem nou loopen!' En de stumpert moest nu een harddraverij
houden naar de poort, door de razende menigte gevolgd en met een hagelbui
van steenen begroet, totdat hij de poort uit en vrij was, onder voorwaarde, dat
hij er nimmer weêr in kwam" 1 ). Anderen meenen, dat de zegswijze haren oorsprong te danken heeft aan de vroegere gewoonte om een vrijer, dien een meisje
niet wilde hebben, een bodemlooze mand te sturen (zie no. 1248 2 ) . In de latere
middeleeuwen komt de uitdr. in de tegenwoordige bet. voor bij Despars, 4,
377: Vallende allincx zo meer duer die mande ende verkennende daer veel diversche
zaken, die men hem te laste leyde 3 ). Zie ook Colijn v. Rijssele, de Spiegel der
Minnen, 656: Als verwaende druypende duer de mande (er met schande afkomend) ;
Everaert, 482 ; Carel v. Mander, 133: Al droper al veil deur de mande, al slaagden
velen niet 4 ) ; Poirters, Mask . 224 ; Boek der Rabauwen, 41; Rab . I , 344: Pantagruel die onlangs alle ouwe kluivers en kootjongens van Wysen verwonnen heeft,
zal nu eens tegen den beul te biegt komen en door de mand vallen ; Pers, 215 b;
341 b; Spaan, 42; Perm. Avant. 1, 99; Id inau , 54:
De sulcke vallen al deur de mande,
Die in hun saken al qualyck uyt-kommen.
Sy blijven in 't vuyle, in schade, of schande.

Sjof. 249; Krat. 199; Dievenp. 53; 122; 158; 164; Nkr. VII, 15 Nov. p. 5; Ndl.
Wdb. IX, 184; enz. In den zin van met schande ergens afkomen, niet slagen,
mislukken, verkeerd uitkomen, in 't water vallen is zij in Zuid-Nederland en Limburg thans nog bekend; zie De Bo, 668; Schuerm. 362 a; Waasch Idiot. 421

1) Over deze straf zie Rud. Quanter, die Schand- und Ehrenstrafen (Dresden 1901),
bi. 114 vlgg. en vooral Verdam in de Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij
der Ned. Letterkunde, 1901-1902. Aldaar wordt ook, evenals in Volkskunde VIII, 154,
op de hier voorgedragen herkomst onzer uitdrukking gewezen.
2) Vgl. Nieuwen Jeucht Spieghel, bi. 128:
Hoe rijck een Joffrou zy, hoe' schoon, hoe groot van Vrinden,
Haer te begheren, derf hy (iemand die te hoog vliegt) sich wel onderwinden
Dies dickwils oock ghebeurt, dat sulck met groote schandt
Oft een blau Schene loopt, oft vallet door de Mandt.
3)

Mnl. Wdb. IV, 1089.

4) R . Jacobsen, Carel v . Mander, (lichter en proza-schrijver ( 1548-- -1606) . Rotterdam, MCMVI.
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Antw. Idiot. 791 ; 1887 : Deur de mand vallen, mislukken; ook: niet meer weten
wat zeggen, niet kunnen antwoorden, zijne woorden niet kunnen waarmaken;
Tuerlinckx, bl. 666, die op bl. 204 als synoniemen opgeeft : be ze gat in 't waeter
valle, ter deur valle ; Rutten, 246 a ; Joos, 95 ; 82 ; 14 : Hij valt er door gelijk door
een mande zonder bo^om : mislukken. Vgl. het 16de-eeuwsche van den planc vallen,
voor de verleiding bezwijken (eig . in 't water vallen 1 ) ; mnl . van der kernen
vallen, geen voldoend antwoord geven 2 ) ; V . d . Water, 79 : in de geut valle,
in 't water vallen, mislukken ; een droevig figuur slaan ; Maastricht : door den
(as)körref vallen; 3 ) het hd. durchplumpsen, dat ook wijst op in het water vallen;
eng. tofall through, mislukken; fr. échouer. Synoniem zijn in den zin van bekennen
braken, doorslaan (vgl. ford. II, 388 en doorslag, zeef) en omslaan (S. S. 72;
74; 75; Koster Henke, 14; 49).

1474. Mank gaan,
d.w.z. gebrekkig, kreupel gaan, hinken, dus niet goed gaan; ook in overdrachtelijken zin gebrekkig zijn, evenals het lat . claudicare ; fr. clocher ; hd . hinken;
eng. to halt, in de uitdr. die vergelijking, dat bewijs gaat mank, is gebrekkig, niet
juist. Vgl. Hooft, Ned. Ilist. 938: 0 hinkende gelykenis; 300: Hoewel de verweernis groflyk hinkte ; Halma, 337 : Een mank of gebrekkelijk bewijs ; die gelij kenis, bewijsreden gaat mank. Vandaar bij uitbreiding aan iets mank gaan, gebrekkig zijn ten opzichte van iets, aan een euvel lijden (18de eeuw), aan hetzelfde
euvel mank gaan, met hetzelfde zedelijk gebrek behept zijn, syn. van in 't zelfde
gasthuis ziek liggen (Halma, 808) en aan hetzelfde been mank gaan, met hetzelfde
sop overgoten zijn (Joos, 77). Zie Ndl. Wdb. IX, 209; Villiers, 78.

1475. Iemand den mantel uitvegen,
d.w.z. iemand een katje of een bekattering (lord. 1, 63; II, 121 4 geven, een
standje maken, eene strenge berisping toedienen, hem scherp doorhalen. Eene
ironische uitdrukking, die wordt aangetroffen bij Harreb. II, 65; Het Volk,
6 Oct. 1913, p. 1, k. 3; 29 Mei 1914, p. 1, k. 4; Hand. Staten-Gen. 1913, p. 2932;
Ndl. Wdb. IX, 224 ; enz. Ze staat gelijk met iemand een pak aanpassen, iemand
afkammen b), afveteren (Ndl. Wdb. I, 1706), afkwispelen, een kamining geven
(Schuerm. 218 b); iemands frak uitborstelen of uitkloppen (Joos, 107 en Antw.
Idiot. 431) ; iemands rug meten (Joos, 107) ; iemand den pels uitkloppen; iemand
)

afrossen, - afborstelen; iemand zijn bol wasschen, een handschoentje passen, roskammen (Joos, 73 ), iemand afdrogen (Kl . Brab . ), er met den rouwen borstel over
gaan, iemand een droge borsteling geven (Antw. Idiot. 277; 278); schrobbeeren
- eene schrobbeering geven, eene uitschuring geven (in Friesl .) ; iemand uitluchten;
het haar uitkammen, iemand de kast uitkeren (uitvegen); fri. it hier utkjimme
(Ndl. Wdb. V , 1408 ; 1409) ; het jak afschuieren (W. Leevend VI , 24) ; den rok
uitvegen (Harreb . II , 226 b) ; iemand 't buis utvégen, 't jak utstukken (Draaijer,
1) Mnl. Wdb. VI, 414. 2) Mnl. Wdb. III, 1209; Ndl. Wdb. VII, 1563, waar
een plaats uit Jater tijd wordt vermeld in den zin van: „geen voet bij stuk houden.''
3) N. Taalgids XIV, 195.
4) Vgl. be/►acteren, beschuldigen (Peet, 61) en zie N. Taalgids X, 29.
5) De Arbeid, 19 Febr. 1914, p. 1, k. 3: Er moest afgekamd, gelasterd en gelogen

worden.
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7a) ; den mantel afvegen (Abr. Bi. 3, 128) ; fri. immen de mantel utfege; utmantelje ;
grom . de moan (de maan van een paard) overhoalen ; de boksem oetstubben ; fri.
immen Sf himmelje (reinigen) ; enz . ; fr . trousser la ja quet te d q qn ; hd . einero
den Pelz, die Jacke ausklopfen; einen (ver) wamsen ; eng. to dust a p.'s jacket.

1476. Iets met den mantel der liefde bedekken.
„Waarschijnlijk is deze uitdr. ontleend aan Gen. 9, 23, waar verhaald wordt
hoe Sem en Jafet, toen hun vader Noach, door den wijn bevangen, zich onwelvoegelijk ontbloot had, een kleed namen en uit heiligen schroom achteruitgaande,
daarmee huns vaders naaktheid bedekten. Nog duidelijkér wordt het door de
oudere vertaling, daar deze, in'plaats van kleed, werkelijk mantel heeft. De uitdrukking zelve heeft de beteekenis : deze of geene zwakheid of verkeerdheid zijns
naasten uit barmhartigheid niet verbreiden, maar verbergen of vergoelijken" ;
Zeeman, 371. Ook Laurillard, 31, houdt het er voor, dat dit gezegde ontleend
is aan de bekende handeling van Sem en Jafet., doch wijst tevens op Paulus' woord:
de liefde bedekt alle dingen (I Cor. 13 vs. 7 ), waarvan het eene aanschouwelijke
uitbreiding zou kunnen zijn. Vgl. Büchmann, 106 ; Ndl. Wdb. IX, 225 (waar
aangehaald wordt W. Leev. VI, 160); Villiers, 78; iets bemantelen (hd. bemanteln, ein Mdntelchen umhdngen; fr. pallier) en dekmantel (lat. mantelluur),
glimp, voorwendsel; fr. couvrir qqch. du manteau de la charité; hd. etwas mit
dem Mantel der (christlichen) Liebe zudecken ; eng . to cover s . th . with the cloak

of charity.

1477. De mantel (zijns meesters) is op hem gevallen
beteekent, dat iemand opvolger en geestverwant zijns meesters is, van den zelfden geest is vervuld en in dezelfde richting wil voortwerken. De zegswijze is
ontleend aan het bijbelsche verhaal, dat Elia zijn profetenmantel wierp op de
schouders van Eliza, ten teeken, dat hij hem tot zijn dienaar en medewerker
verkoos. Zie I Kon. XIX, 19; II Kon. 9-13; Zeeman, 372; Bibl. van Ndl. Ltk.
ÍV, bl. 4: Op letterkundig terrein was de oprichting van de Gids in 1837 een
mijlpaal. Drost had de leiding willen nemen, na z'n vroege dood viel z'n profetenmantel op de schouders van Potgieter; Ndl. Wdb. IX 224; Villiers, 78;
eng . his master 's mantel is fallen upon him.

1478. Een Manusje van alles,
d.i. iemand die voor alle voorkomende bezigheden gebruikt kan worden, die
van alle markten thuis is. Manus is een gewone mannennaam, zoodat de uitdr.
niets anders beteekent dan een man, die van zessen klaar is; fr. un Jean fait
tout. Harrebomée II, 66 citeert : Het is een Manusje van (of in) alles, dat wil
zeggen : het is een koopman, bij wien men in alle zaken teregt kan komen ; Woordenschat, 696: „Manus of manusje van alles, factotum, omnishomo, de man die
alles doet. Woordspeling tusschen manus (lat.) = hand en Manus = Hermanus"
(m.i. onaannemelijk) . In den tegenwoordigen zin lezen we in het Het Volk,.
4 Nov. 1913, 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;:
De Tijd, 16 Jan. 1914, 2de bl. p. 1, k. 1: Een Engelsch gepensioneerd kapitein
wordt 's vorsten particulier secretaris en „omnis homo" ofwel Manusje-vanalles; Het Schoolblad, 1914, kol. 1152: In een tijd, die dweept met verdeeling
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van arbeid, wil men toch den onderwijzer een manusje van alles laten blijven;
Op R. en T. 30: De bootsman is een knutselaar, een man, die volgens 't zeggen
van den administrateur, een Manusje van alles is : hij maakt met z'n handen wat
z'n oogen zien; Nw. School, VII, 191: De onderwijzer is een specialiteit in alle
vakken, een manusje van alles . 1 )

1479. Van alle markten thuis- (of weêrgekomen) zijn.
„Landloopers en kramers, die alle markten bywoonen, leeren allerlei loosheden en bedriegeryen, die daar op in zwang gaan. Dit past men dus toe op een
doortrapt, geslepen en bedreven mensch'' (Tuinman I, 185 ). Bij Sartorius III,
1, 89 lezen we : Hy is van alle marckten weder gekomen, dat ter vertaling dient
van duodecim artium est. Zoo ook R. Visscher, Brabb. 23 ; V. d. Venne, 170:
Die van alle Marckten is weer gekomen, weet wat daer op den Taerlingh heeft
geloopen ; Gew . Weeuw . III , 57 : Weet ik een gat, gy weet een spyker : gy zyt
van alle Merkten weer gekomen; Van Effen, Spect. VII, 209: Halfgeleerden,
die zich verbeelden, dat ze van alle markten weer gekomen zyn; zie ook X, 175:
Van alle markten her gekoomen ; Harreb . I , 342 ; Ndl. Wdb. IX, 247 . Wij zeggen
thans hiervoor van alle markten thuis zijn, in alles bedreven zijn, van zessen
klaar zijn, „vierkant 'zyn onder zyn staand en loopend want", tot alles kunnen
gebruikt worden, dat dan zeker staat voor : „van alle markten thuisgekomen
zijn" of voor eene samensmelting moet gehouden worden van : ,,op alle markten
thuis zijn" en , ,van alle markten weergekomen zijn" . In Z . -Braband en Antwerpen gebruikt men nu nog in dezen zin van alle markten weergekomen, of thuisgekomen zijn, d.i. doortrapt, slim zijn, van St.-Jan komen (Schuerm. 207 b),
van alle kwade zaken ondervinding hebben (Schuermans, 363 b ; Teirl. II, 167;
.

Antw. Idiot. 1895 ; Waasch Idiot. 300 b; Joos, 108) ; 'ook van alle merkten en
kermissen weergekomen zijn (Joos, 61), dat synoniem is met het Znidndl. door
alle netten gevlogen zijn of door alle waters gezwommen zijn (Antw. Idiot. 583;
1420 ; Schuerm . 406 a) ; fr . avoir bien couru les foires, savoir toutes les foires de
la Champagne ; eng . to be for all waters ; hd . in allen Sc tteln gerecht sein.
Eene geheel andere beteekenis heeft de uitdrukking van alle markten
thuiskomen, nl. die van : nergens voor deugen, nooit slagen, dat oorspronkelijk
gezegd is van koopwaar, die op alle markten gebracht is en nergens verkocht wordt.
Vgl. Olipodrigo, 106: „t' Is slechte waar die van alle marten weêr komt, en
nergens verkocht is". -Zoo ook in het Friesch : dy faem komt fen alle merken wer
thus, gezegd van dienstboden, die overal worden weggezonden.

1479a . Van eene kale (of koude) markt thuiskomen ; zie
no. 1260.
1480. Bij 't scheiden van de markt leert men de kooplui
kennen,
d . i . iemands ware karakter blijkt , wanneer men van hem gaat scheiden ; eerst
bij den afloop kan men iets goed beoordeelen ; als 't op deelen aankomt, leert

1) Aan een Zigeunerwoord manus, d .i . mensch, behoeft niet te worden gedacht

(zie Album-Kern, 25) .
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men de menschen kennen . , ,Myns erachtens is dit ontleent van de koopera . 't
Gaat met vriendschap en genoegen toe, zo lang die op de merkt koopen, en de
verkoopers leveren. Maar onder in den zak vindt men de rekening. Als de merkt
eindigt, kraamen de verkoopers op, en eischen geld ; doch dan is 'er dikwyls
niemand 't huis (Tuinman I, 136 ). De oorspr. beteekenis schijnt te zijn, dat men
bij het einde, het afloopen van de (jaar)markt, als het op het verrekenen aankomt, den waren aard van de kooplui, bijv. hun royaliteit, eerlijkheid of schraapzucht, eerst leert kennen., In de middeleeuwen immers bleven de kooplui tot
aan het einde der jaarmarkt; dan werd verrekend en had men natuurlijk de meeste
geschillen en chicanes. Vandaar bij overdracht: dikwijls leert men iemand pas
kennen, wanneer men van hem moet scheiden, wanneer het er op aankomt;
zijn goede of meestal slechte eigenschappen komen dan aan den dag, zijn ware
inborst blijkt dan eerst. De zegswijze wordt o.a. aangetroffen bij Poirters, Mask.
169; in de klucht van Lichte Wigger, 11 v; Gew. Weeuw. III , 11; De Brune,
Bank. I, 141: Aen 't op-breken van de marct, kent-men de koop-hen, dat aldaar
gelijk gesteld wordt aan : aen 't lammeren ziet-men, wat oyen vol gheweest zijn;
Adagia, 40 : In 't scheyden van de merckt, kentmen de cooplieden, exitus acta probat;
Willem Leevend IV, 113 ; Brieven v. Abr. Bi. 1, 265 (by 't scheiden van de markt) ;
Paffenrode , Hopm . Ulrich (anno 1711), p . 124: In 't scheyen van de markt, zoo
kent men de koop luy ; Harreb . I , 435 ; Nkr. 15 Nov . 1913 , p . 2 ; Waasch Idiot.
207: op 't ende van de markt, eindelijk, op den duur ; Antw . Idiot . 808: op 't leste
van de mert, op het laatste oogenblik; op 't schêen van de mert, op 't einde van
de rekening ; schertsend ook : op 't schijten van de mert ; Antw . Idiot . 1835: op

't ende van de mert leerde de kooplie kennen.

1481. Op marode gaan,
eene navolging van het fr. aller à la maraude, d.i. plunderen, vooral van soldaten
gezegd, die op het platte land uit stelen gaan; verder in 't algemeen op den tril
gaan, gaan pierewaaien, scharrelen. De zegswijze komt bij ons in de 18de eeuw
(Wolff en Deken ; Rusting ; Halma) voor (ook op marode loopen) . In Zuid-Nederland wordt ze ook in den algemeenen zin van stelen (vgl. fr. marauder, plunderen, stelen) gebruikt naast op den rooi gaan. Vgl. no. 493 noot en zie verder
Ndl. Wdb. IX, 260;'XIII, 1251; Schuermans, 364: Op merode gaan, gaan stroopen; rinkelrooien; op zwier gaan; Waasch Idiot. 424: Op (zijn) marode gaan,
op zwier gaan ; Claes, 142: Op marode gaan of zijn, op zwier gaan of zijn ; Antw.
Idiot . 794: Op marode gaan, op strooptocht uitgaan, uit stelen gaan ; hd . sich
auf Merode begeben ; marodieren ; ook marode als adj .: ,,marschunfahig' (Horn,
103) ; Marodeur oder Merodebrüder, plündernde, rauberische Nachziigler. Koster
Henke, 44: Merode, neerlaag, armoede. Hij is nou in de merode (aan lagerwal);
V. v. d. D. 39: Zit je erg in de merode? bl. 69: Ik raakte hoe langer hoe
meer in de merode ; bl. 125: Daar ben ik weer, zei ik ; ik heb nou genoeg in de
merode gezeten.

1482. Veel in zijne mars hebben,
d .w .z . veel verstand hebben ; vgl. Amstely . 6 : Om je aan 't memoreeren van
je memoires te zetten daarvoor dien je toch wel iets in de mars te hebben; Nkr.
IV, 17 Juli p. 4:
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Zij breken mij mijne carrière,
En 'k heb nog zooveel in mijn mars!
Bij mij weet zelfs jonker van Swinderen
Van diplomatie geen snars.
Onder eene mars verstaat men eigenlijk een korf, waarin een koopman,
een marskramer, zijne waar draagt . Vgl . ook de zegswijze niet veel (of niets) te
koop hebben, voor : niet veel (of niets) te zeggen hebben, naast het ww. uitpakken,
laten zien wat men weet (fr. vider son sac). Syn. zijn iets onder zijne klip hebben
(Rutten, 115) ; heel wat in zijn mandje hebben (Harreb. II, 64 b) ; in de benne
hebben (Twente) ; in zijn kabas 1 ) hebben . Hiernaast geen cent in de mars hebben
d.i. niets op zak hebben; Winschooten, 232: sij hebben qualijk een duit in de mars;
eveneens in de 17de eeuw wat in den mars hebben, geldmiddelen hebben (Ndl.
Wdb. IX, 263) ; vgl. verder Esopet, De gefopte bedrieger, 3 ; Dievenp. 81: Zoo
juffrouw, vraag ik, biefstuk in huis en uw man geen verdienste in z'n mars?;
De Arbeid, 14 Febr. 1914, p. 1, k. 1: Een handjevol syndicalisten met geen cent
in de mars; Slop, 273: Al heb ik geen cent in de mars; Het Volk, 17 Jan. 1914,
p. 5, k. 3: Ze had nooit geen cent in de mars. Wander III, 1819 citeert er hat
etwas im Sack, vermag etwas zu leisten; fr. il a plus d'un tour dans son sac (eig.
van een goochelaar) ; eng . to have something in one's wallet (Prick, 1283) . Syn.

Iets, veel in zijn ransel hebben.

1483. Er zijn martelaars en apostelen (of propheten).
Men voegt deze woorden tot troost en bemoediging toe aan iemand, die
een tobberd is. Evenals vroeger niet ieder geroepen was om het verheven zendingswerk der Apostelen te verrichten, kan ook thans niet ieder uitmunten in
wetenschap en kunst, doch niettemin een nuttig lid der maatschappij wezen,
evenals de martelaars, al waren ze lijders, toch het zaad der kerk zijn geweest.
Zie Harreb . I , 16 ; Noord en Zuid V , 323 . In Zuid-Nederland komt de zegsw.
in eenigszins anderen zin voor; vgl. Loquela, 312: In elken stiel zijn er veel
martelaars en weinig apostelen ; g.' hebt apostels en g' hebt martelaars ; g' hebt
smeds en g' hebt sjouwers ; Antw. Idiot. 795 : In elke (n) stiel zijn veel martelèèrs
en weinig apostelen. De martelèèrs komen zoowel in den hemel als de apostelen,

de knoeiers bereiken ook hun doel.

1484. Martha,
in de uitdr. eene bedrijvige Martha, d.i. eene bedrijvige vrouw, eene zorgvuldige,
drukke huisvrouw; ontleend aan Luc. X, 38 -42. Zie Zeeman, 374; Laurillard,
7 ; Harreb . II , 68 a ; Schuermans, Bijv . 193.Ook in het hd . eine geschciftige Martha;
eng . to be a (bus') Martha ; Zweedsch : beskaeftig Maereta.

1485. Het masker (of de mom) afwerpen,
d.w.z. zich plotseling van zijne vermomming ontdoen; ophouden met veinzen,
zijne ware gezindheid of zijne ware bedoelingen laten blijken (Ndl. Wdb. 1, 1859;
IX, 281) ; iemand het masker afrukken, áflichten, aftrekken, (17de eeuw),
zijne veinzerij ten toon stellen, aan de kaak stellen, hem ontmaskeren; lat. per1) kabas, mnl. cabas; westvl. kaba(a)s, karbaas; fr. cabas, mand, korf.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk
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sonam capiti detrahere alicujus (Otto, 274) ; ook iemand de grijns afrukken,
aflichten (Sewel, 302) ; de huif (hoofddeksel, kap) aflichten ; zie Ndl. Wdb.
V, 727; Mnl. Wdb. III, 773 en De Cock 1 , 154. Vgl. fr. jeter, déposer le masque;
Ster, arracher la masque à q qn ; démas quer q qn ; hd . einem die Mastre, die Larve
abreiszen , abziehen ; eng . to unmask a p . ; to throw off the mask.

1486. Er dienen geen twee groote masten op één schip,
d.w.z. er moeten in eene zaak niet twee personen naast elkander staan, die gelijke
macht hebben; er moet maar één zijn, die de baas is; vgl. Winschooten, 153:
Daar moeten geen twee groote masten op een Schip sijn: het welk in een oneigen
sin genomen, beteekend : daar moet maar een den baas zijn. Zie verder Witsen,
491: Geen twee groote masten op een schip, geen twee konnen gelijck heerschets;
regering in regeeringh is ondienstig; Cats I, 556; De Brune, Emblemata, bl. 11:
Hier en sluytet niet, twee meesters op een winckel, twee groote masten tot een
schip te hebben; Sewel, 479 ; Halma, 340 ; Tuinman I, 145 ; Harrebomée III,
291 en vgl. het fri.: op in skip moat mar ien greate mast (of mêst) wêze. Syn. was:
daer dienen geen twee hanen op een werf (zie Sart . II , 98) ; hd . zwei Háhne taugen
nicht auf einem Mist ; in Zuid-Nederland : Geen twee keuningen op eenen korf.

1487. Voor de(n) mast zitten,
d.w.z. de spijs, die op het bord ligt, niet opkunnen; verzadigd zijn, terwijl men
nog voedsel voor zich heeft; niet verder kunnen. Deze uitdrukking, die ik nergens
vroeger heb aangetroffen, is tot nu toe niet bevredigend verklaard . Het Ndl.
Wdb. IX, 293, denkt met G. A. Nauta in Taal en Lett. VI, 238 aan een verminking van het vroeger zeer bekende bijv. nw. vermast (volt. deeles. van vermissen,
machteloos maken), door iets overweldigd, overladen, machteloos 1 ). Syn.

Voor den dam zitten.

2)

1488. Zijne matten oprollen,
d.i. weggaan, zijne biezen pakken, „opduwen" (18de eeuw), opdoeken, opkramen,
indoeken (Opprel, 61), de mars slaan (Sewel, 478). Voor de verklaring dezer
uitdr . , die o .a . voorkomt in V. Janus, 3 , 181 zullen we moeten denken aan
vloermatten of wel aan de matten, die rondreizende kunstenaars op den grond
leggen om er hunne kunsten op te vertoonen, voor welke meening kan pleiten
het Westvl. zijne schilderij oprollen en elders gaan zingen, vertrekken, heengaan,
zijne matten oprollen (Schuerm. 589 b) . Zie verder no. 229; Schuerm. 366 b;
Joos, 88; Antw. Idiot. 1890; Ndl. Wdb. IX, 299; XI, 1136; XIII, 956; Nkr.
II, 6 Sept. p. 3; VII, 8 Febr. p. 2; VIII, 5 Sept. p. 2: De aderlating zal het
oude Europa zoo geweldig opgefrischt hebben, dat Uncle Sam zijn matten voortaan
wel zal kunnen oprollen; De Tijd, 31 Jan. 1914, 2de bl. p. 1, k. 1: Heel de regeering rolt haar matten op , als protest tegen de uitspraak van den krijgsraad;
Het Volk, 28 Oct. 1913, p. 1, k. 2: Die man is gesignaleerd. Als de christenen
ooit weer wat te zeggen krijgen in de politiek, kan hij zijn matten wel oprollen;
22 Oct. 1913, p. 5, k. 2: Rolt nu uw matten maar, o booze socialisten; Handels-

1) In het Mnl. Wdb. IV, 1209 en in Te Winkel's Gramm . Fig . 252 wordt gedacht
aan eene woordspeling van mast van een schip en het nog in Zuid-Nederland en in 't
hd . rbekende mast, varkensvoer, voedsel.
2) N. Taalgids XIV, 252.
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blad, 1 Oct. 1914, p . 1 , k. 4 (avondbl.) : Men heeft thans het onwrikbaar vertrouwen
dat de Russen wel hun matten kunnen oprollen. Syn. zijne kousen oprollen (Harreb.
1, 444 b) . In het fri. de matten oprolje .

1489. Iemand op 't mat (of mad) komen,
d .w .z . iemand overvallen ; in Groningen en Friesland : iemand over 't mat komen
(Molema, 257 b). Eene sedert de 17de eeuw niet zelden voorkomende uitdrukking,
die we lezen bij Winschooten, 154: Op het mat komen; van de selfste beteekenis,
als : op het slag komen 1 ) : het welk de Latijnisten noemen supervenire ; Smetius
285 : Hij compt over het mat, lupus in fabula. Zie ook Sewel, 479: Op 't mat komen,
to come in the very nick of time, to surprise. Iemand op het mat vinden (op de
daad betrappen) , to catch one in the fact, in the deed doing ; Langendijk, Don
Quichot, 18 (Pantheon); Kluchtspel III, 155; J. Lescailje, Pefroen met het
Schaapshoofd, 1711, bl. 21: Kom, haastje wat, eer datze ons hier betrapt op 't
mat; Boerenkrakeel, 127: Op het mat knippen; Het betaalde bedrog, 1685, bl.
36 : Eens dat- hy in donker myn kantoor meende te besteelen, doch ik kwam op
't mat; C. Wildsch. VI, 119 : De Ouwe Heer kwam op het mat zo als ik mijn schuld
op haar zacht wangetje betaalde ; Harreb . II , LXXVI ; Gunnink, 167 : Over 't
mat komen, verrassen, betrappen; fri. immen oer 't mat komme. Het is moeilijk
te zeggen, welke beteekenis men aan mat moet toekennen, daar dit woord hier
onzijdig is. Weiland en Ten Doornk. Koolm. II, 583 meenen dat mat eig. spijs
beteekent (got . mats ; eng . meat) , zoodat de uitdr . zou willen zeggen : iemand
op etenstijd overvallen, doch daar dit znw. mat hoogstwaarschijnlijk nooit zelfstandig in onze taal bestaan heeft, is die verklaring twijfelachtig (zie het Mnl.
Wdb. IV, 1217) . Een ander onz. znw. mad, eene afleiding van den stam van
maaien, beteekende vroeger eene zekere landmaat, en is thans nog in Oost-Friesland en Noord-Holland bekend als : „de strook gronds die achtereenvolgens
door den zwaai van de zen, het mes van de zeis, wordt schoongemaaid, het afgemaaide gedeelte tusschen twee zwaden" 2 ). Nemen we aan, dat mad, mat in
deze uitdr. die bet. heeft, dan kan ze oorspronkelijk beteekenen: iemand onder
't maaien in alen, in welken zin inderdaad het Zaansche iemand op 'et mad(t)
kommen gebruikt wordt; zie Boekenoogen, 605, waar ook deze uitdr. in den
overdrachtelijken zin van iemand op de daad betrappen wordt vermeld . Eene
bevestiging van dit vermoeden geeft het fri. immen oer 't mêd komme, iemand
op iets betrappen, welk mêd, mad, maaiveld beteekent. Ook in het Oostfriesch
is de uitdr. ên up 't mat komen bekend ; zie Wander III , 496 ; Eckart, 350 ; C.
Dirksen, I, 59, waar eveneens op deze bet. van mat gewezen is en geciteerd wordt:
he kan sin mat wel meien, in der festgesetzten Zeit abmahen; in der Regel fig.
(vgl. ook Molema, 257 b).

1490 . Een matador.
Dit woord matador (van matar, het Latijnsche mactare) beteekent in het
Spaansch „doodslager", en is ook in Spanje de naam van dengene, die in de
1) Zie o.a. Coster, 51, vs. 1231; 65, vs. 1632; Sewel, 721: Op 't- slag komen , to
take unawares, to surprise.
2) Zie De Vries., 83 : mad, de strook lands, die door een slag met de zeis wordt
afgemaaid. Ook in de uitdr. in 't mad staan, aan 't maaien zijn; V. d. Water, 106; mathaak, haak waardoor men bij het maaien het koren opvangt en bijeenhoudt; Franckv. Wijk, 406; Mnl. Wdb. IV, 1211 ; Ndl. Wdb. IX , 82; 302.
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stierengevechten den stier den doodelijken stoot tracht toe te brengen . Bij overdracht wordt deze naam gegeven aan de hoogste op elkaar volgende troeven,
„dewijl ze zeker zijn iedere kaart van de tegenpartij te slaan." Bij verdere overdracht : een heele baas, iemand die uitmunt in eenige kunst of wetenschap;
een kei 1 ) . Zie P. J. Veth, Uit Oost en West, 62; Harreb. II, 69; Ndl. Wdb. IX,
305; vgl. fr. un matador; hd. ein Matador; fri. in matsjedoar.

1491. Matschudding maken,
d.w.z. drukte, herrie (koude) bereddering 2 ), ruzie maken. In dezen zin komt
het woord pas in de 19de eeuw voor. In de 17de eeuw verstond men er onder
„gruis, en die vuiligheid (het sij van Kooren of Rijst ens.) die als de vaartuigen
gelost sijn, bij een geveegd, en op een mat te verlugten geleid werden" (Winschooten, .154). Halma, 341 geeft er dezelfde beteekenis aan, maar ook die van
„uitschot van iets". Ook in het nd .- komt in dezen zin mattenschudding, mattenschu(tels (anno 1614), mattenschuddels (anno 1482) voor naast een ww. mattenschutteln 3 ) . Thans verstaat men er nog onder het onderste gedeelte van eene
lading graan, dat waterschade heeft (Ndl. Wdb . IX, 320) . De bovengenoemde
bet. heeft de uitdr. in Jong. 124: Nou, kind, jaag ze (de kippen) dan ook weer
in 't Hol, als je d'r matschudding door krijgt; bl. 153: Hou je koest, vader!
Maak geen matschudding; A . Jodenh. II, 25 : Je maakt wat 'n matschudding
voor die pietschopper; S. M. 4: Stil, maak nou geen matschudding voor ze goed
en wel weg benne ; bl. 63 : Stomme aap van een jonge, voor wat maak jij zoo 'n
matschudding? Koster Henke, 43: matschudding, herrie, ruzie; Boekenoogen,
1340: matschudding maken, drukte maken; De Vries, 83: matschudding, onverwachte stoornis . Voor den overgang der beteekenis mag misschien vergeleken
worden stof opjagen (zie aldaar).

1492. Door de mazen kruipen .
Vooral door de mazen der wet kruipen in den zin van ternauwernood ontsnappen aan, op listige wijze weten te ontkomen aan de bepalingen der wet ; een beeld
ontleend aan de jacht of de vischvangst en eig. gezegd van een dier, dat door de
mazen van het hem gespannen net, en dus aan het gevaar, ontkomt ; Harreb.
II, 49 : Hij is door de mazen gekropen; Joos, 85 : Door de ooge eener naald kruipen,
door de mazen kruipen. In het Westvl. door de vluwe schieten, eig. gezegd van den
visch, die door de maas van de vluwe (vischnet) heenzwemt en aldus het gevaar
ontkomt ; fig . met moeite aan een gevaar ontsnappen , door de mazen kruipen
(De Bo, 1339). In Twente: deur de moasgen scheten; fri. troch 'e mesken krupe;
fr . passer du travers les mailles du filet.

1493. Hij is rijp voor Meerenberg
wordt gezegd van iemand die dwaas doet, zich gek aanstelt, dwaze streken uithaalt ; minder gebruikelijk van iemand, die in zijn geestvermogens gekrenkt is.
1) Eig. een hard schot bij het voetballen; vgl. Nederland, 1914, II, p. 17 ; „ Oert
leuk", nu is ze een kei onder de lui ; Paedagogische Studiën, 1923, 79 ;• De klasse heefeen zwijgende, eensgezinde vereering voor zijn „keien" in. opstellen; De Vrijheid, 7
Maart 1923, 2de blad: Ik merk wel, dat je bewondering voor hem voelt, ik vind 'm een
kei van een vent.
2) Zie dit woord in Ndl. Wdb. 11, 1849; Jong. 167; Op R. en T. 113; 114.
3) Kluge, Seemannssprache, 576.
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Meerenberg heet het krankzinnigengesticht (Provinciaal Ziekenhuis) te Santpoort . Zie Harreb . II , 71: Er is nog een nommer op Meerenberg voor hem open;
Handelsblad (avondbl .) 6 Juni 1914, p . 5 , k . 4.: Indien je zou vragen : is 't gehalte
vn 't publiek voor vanavond kunstzinnig, delikaat, fijngevoelig, zou je als
schouwburgdirecteur rijp voor Meeienberg zijn ; Onderm . 109 : Iemand , wiens
waanzin zoo kolossaal is, behoort niet bij ons, maar in Meer-en-Berg thuis.
Syn. uitdrr. zijn Hij moet naar Den Bosch, - Coudewater, - Deventer, - Dordt,
- Franeker, in welke plaatsen krankzinnigengestichten bestaan of bestonden.
In België zegt men hij moet naar Geel of hij komt van Geel. Zie voor dergelijke
uitdr., ook in het Fransch, Duitsch en Enge.lsch, Taal en Letteren XV,
460-465; 573.

1494. Zachte meesters maken stinkende wonden,
d .w .z . , , een geneesheer, die de wonden en zeeren door scherpe middelen, als
't noodig is, niet zuivert, maakt dat ze vervuilen en inkankeren' (Tuinman
II , 9) ; bij overdracht : halve maatregelen verergeren het kwaad . Bij Campen,
133: Een meedelydende Chirurgyn, maeckt stinckende wonden; Com. Vet. 41:
Hy wist heur wijs te maken dat sachte meesters stinckende wonden maeckten;
Cats I, 411: Dit heeft men dickmaels ondervonden, van sachte meesters vuyle
wonden. Zie verder -Harreb. I, 282 b en vgl. het fri.: sêfte hánnen meitsje stjonkende wounen; prov. sachte geneesmasters meitsje stjonkende wounen; De Bo,
1437 b : zochte meesters maken stinkende wonden ; Joos, 195 : zachte meesters, kwade
-

wonden.

1495. Van meet af (aan),
d .w . z • van voren af (aan) , op nieuw , vooral verbonden met het wkw . beginnen.
Onder de meet, lat. mêta, grenszuil aan het einde van een renbaan, grens, 17de
eeuw ook meta, verstaat men de streep, die het uitgangspunt is van den worp
bij het knikkeren en andere spelen . Vgl. Harreb . II, 73 ; Ndl. Wdb. IX, 444;
zuidnl. van de meet af aan naast meetje schieten, naar de meet billen, brillen; ook
aan de meet zijn, aan 't einde zijn (Antw . Idiot. 802 ; 1892) ; Boekenoogen, 626627 ; Molema, 258 b; V. Weel, 123 en het Westvl. van lint gaan, van meet af
beginnen . In Lim.b . van der á (meta ?) beginnen ; fri. fen 'e mient óf.

1496. De (of zijn) melk (of room) optrekken,
d.w.z. zijn woord terugnemen, aan zijne belofte niet voldoen, zich niet houden
aan wat men eerst verzekerd, beweerd of beloofd heeft. In eig. zin gezegd van
eene koe : geen melk meer geven, bijv. eenigen tijd voor het kalven of als zij door
een onbedrevene gemolken wordt. Vroeger werd de koe trekt haar melk op gezegd
van iemand die zijne giften terughoudt (Harreb. I, 422) . Zie Winschooten,
242 : Menssen, die met den . ophef van een saak groot opgeeven : maar siende,
dat men geneegen is haar met reeden teegen te gaan, terstond haar melk ophaalen
en haar woord, of beloften, of bod geen gestand durven doen; Harreb. III, XC:
Het meisje trekt hare melk weêr op, dat is, zij neemt haar gegeven woord aan den
vrijer weder terug ; Sewe 1, 484 : Z y n m e l k o p h a a 1 e n, zyn woord breeken
(evenzoo in de 17de eeuw 1 ) ; V. d. Water, 115 : De melk optrekken, zich op
1) Zie eene aanhaling in Ndl. Wdb. XI, 779.
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eenigszins laffe wijze aan een belofte onttrekken; Draaijer, 25: De melk optrekken,
zijn woord terugnemen, zijn belofte niet vervullen ; Antw . Idiot . 804 ; Tuerlinckx,
389: zijn melk optrekken, achteruittrekken ; onaangenaam verrast worden ; Volkskunde, XXII, 87; Onze Volkstaal II, 98 (Ned4r-Betuwe); fri. de molke opluke;
oostfri. hê trekt de Melk up, übertragen auf geizige Menschen (Ten Doornk.
Koolm. II, 508). Synoniem is het maal optrekken (V. Schothorst, 169) of zijn
room optrekken (Maas en Waal l) ; -zijne tong of zijn woord deur zijn gat trekken
(Teirl. 446 b ; Tuerlinckx, 204) ; klink trekken (Antw. Idiot. 666) ; zijne kling
trekken (Hoeufft, 302) ; het zwikhout trekken (Antw. Idiot. 1512) ; de zwing trekken
(Antw. Idiot. 2183).

1497. Veel in de melk te brokken (of brokkelen) hebben,
d.w.z. veel te zeggen, veel in te brengen hebben; eig. veel hebben om in de
melk te doen, om een lekkere, dikke pap klaar te maken ; in goeden doen zijn,
en vandaar bij overdracht veel te zeggen hebben 2 ). De uitdr. wordt aangetroffén
bij Servilius, 80: Hi heeft wel om int melcke te brocken; vgl. verder De Brune,
143: Hy heeft wel in de melck te brocken, geplaatst onder het hoofdstuk „overvloed"; Halma, 238: Hij heeft niet om in de melk te brokken, c'est
un pauvre misérable, il n'a pas de quoi faire bouillir la marmite; Tuinman I,
84: Zy heeft wat om in de melk te brokken, zy zit warm, zy heeft
waar van, om aan den kost te helpen, welke verklaring bevestigd wordt door eene
plaats bij V. Moerk. 119: Ick sin een bestoove knecht, kijnt 'kheb vry wat inde
inelck te brocke : soo dat onse rentjes ons wel redelycker wijs selle kennen voen;
Tien Verm. d. Houw. 37 : Gy weet liefstentje heeft ook wat om in de melk te
broeken, en mede al vry wat ten huwelik gebracht; De Brune, Bank. I, 291;
Falkl. V, 129: De bloedverwanten van mijn vrouw's kant hadden zelfs eenige
effecten in de melk te brokken. Zie verder Harreb. II, 77 ; Ndl. Wdb. III , 1500;
Villiers, 79; Mgdh. 50: Trouwens 'r man had ook niet veel in de melk te brokkelen, die lag ook bij 'r thuis; Nkr. III, 7 Febr. h. 2: In Brabant daar hebben
de socialen nog niet zoo veel in de melk te brokken ; VII, 8 Maart, p . 2 ; 26 Juli
p. 2; Het Volk, 28 Febr. 1914 p. 5, k. 2: De ware volksvertegenwoordigers zijn
slechts zij , die wat in de melk te brokken hebben en dus geen behoefte hebben
aan toelagen uit de schatkist . In het hd . zegt men er hat viel in die Milch (oder
in die Suppe) zu brocken; in het nd. he hett wat in to stippen; he hett wat in de
Melk to krömen (Taalgids V, 184 en Ten Doornk. Koolm. II, 588 a) ; in Twente:
hee hev' wat in de melk te krömmelen. In het Friesch beteekent hy het altyd hwet
yn 'e molke to krommeljen, hij heeft altijd wat aan te merken, te vragen en te
klagen. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 302: brokken, fig. betalen, leggen
(ook Waasch Idiot. 140) ; niks in de soep of in de pap te brokken hebben, zeer arm
zijn ; 591: gij het hier niks in te brokken, niets te zeggen ; 804: in 't melk te brokken
hebben, fortuin bezitten; Teirl. 218: niet te brokkelen (of te brokken) hebben, niets
te eten hebben. Ook in het Hagelandsch en het Haspengouwsch bet. in de melk
te brokken hebben fortuin hebben (Tuerlinckx 389 ; Rutten, 142) . Vgl. verder
iets in te brokken hebben, eenig vermogen bezitten (16de eeuw) ; er bij inbrokken
1) Schoolblad, 1 Jan. 1907, p . 13 : Denkt u soms, dat ik mijn room optrek?
2) Vgl . het tegenovergestelde smal pappen bij Everaert, 91, vs . 83 en Tuinman
II, 41: Arme lieden koken dunne bry.
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of inbrokkelen , vroeger in iets brokken , inschieten , hd . einbrocken , d . i . bij iets,
bijv. eene hachelijke onderneming, geld op 't spel zetten, en „laten zitten",
inschieten ; zie Ndl . Wdb. VI , 1533 en vgl. het fri. hwet yn 'e molke to krommeljen
ha; ook wat in to krommeljen (of to struye) ha, welgesteld zijn.

1498. Een melkkoe(tje),
d.w.z. eene melkgevende koe; bij overdracht een persoon, van wien men bij
voortduring voordeel trekt, dien men uitzuigt ; eene rijke bron van inkomsten;
in Twente : 'n melkbeesken. Eene in de latere middeleeuwen bekende benaming;
vgl. Spreuken, 38 : ' t Is hem al een guede melckte coe 1 Campen, 84 : ' t Is hem
al een guede melckte Koe gewest ; Van Lummel, 378:
) ;

Carolus groot van machte,
Heeft het Nederlant verclaert,
Rijck, edel van geslachte,
Was hy t' eenich tijt bezwaert,
't Gaf ongespaert:
Daerom ginck hy 't een melck-koe noemen.
Zie verder Van Effen, Spect. XII, 211: Dat soort van rykaarts zyn de rechte
melkkoeitjes voor zekere Koopluiden; Sewel, 403; Tuinman I, nal. bl. 13: Dus
plegen ryke Moeyen wel goede melkkoeyen te zyn; Villiers, 79. Vgl. Schuermans, 269 b: de melkkoei zijn, dikwijls gewillig betalen; hij geeft gelijk eene melkkoei, hij dokt gemakkelijk af; De Bo, 683 a: een koetje melken, veel profijt en
winste weten te krijgen uit iemand of uit iets (vgl. ook aldaar bl. 1446 : zuigbeen,
iets dat men te baat neemt om er lang zijn profijt uit te trekken; mnl. sugebeen
of sukebeen ; fr . un os à la moelle) . Ook in het Nederduitsch is bekend : dat is em
ene melkende KS (Eckart, 299) ; fr. une vache a lait ; hd. eine milchende Kuh oder
eine Melkkuh ; eng . a milk-cow ; in het Friesch zegt men hy het dèr in meltse (of
melke) hin oan, dat is voor hem eene eierleggende kip.

1499 . Menistenbruiloft.
Hieronder verstond en verstaat men het ledigen der beerputten, den druivenwingerd snoeien 2 ), dat bij nacht geschiedt, met woordspel tusschen bruid,
sponsa, en het nu verouderde bruid, stercora liquida, drek, welke gelijkheid
in vorm aanleiding gaf tot allerlei uitdrukkingen als de vuile bruid (drek) ; de
bruid uitdragen, - trouwen, - leiden, den beerput ledigen; bruidleider, beersteker,
nachtwerker (Mnl. Wdb. 1, 1471; Stallaert 1, 294 b; Tuinman 1, 129) . Daar
nu de menisten vroeger, in de 17de eeuw 3 ), als stemmige menschen bekend
stonden en hunne bruiloften zonder veel rumoer vierden, evenals de nachtwerkers
des nachts stil hun werk verrichtten, zoo werd schertsender wijze deze werkzaamheid, deze stille bruiloft (woordspel met stille, geheim gemak ?) een menistenbruiloft genoemd 4 ). In de 17de eeuw zeide men ook hiervoor zonder speulman
1)
2)
3)

Mnl. Wdb. IV, 1362.
N. Taalçjids XIII, 139.
In de 18de eeuw waren de Menisten niet meer zoo eenvoudig. Van Effen, Spect.

I, 200, zegt o.a. : Hunne Bruiloften verslinden Kapitalen, daar deftige Familien van
zouden kunnen bestaan.
4) Harreb. 1, 100, beweert, dat de naam menistenbrui lo ft aan die werkzaamheid
gegeven werd, wanneer de tonnetjes met dekseltjes toegedekt waren, „omdat de Menisten bijzonder piëus en zindelijk zijn"
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bruiloft houden (zie Asselijn, Jan Kl. vs . 723 1 ) ; thans in sommige streken ook
bruiloft houden of bruiloften. Zie Bergsma, 32 : bruloften, op bruloft gaon (Assen),
den beerput leegen; Draaijer, 6 b: 't is hier van nacht menisten brulfte, de beerput
wordt geruimd ; in het Friesch : minniste brulloft hálde naast brulloftsje in denzelfden zin. In Ostende wordt een optrekkende beerwagen (-wagens) de bruiloft
van Cana genoemd (De Cockl, 276). Merkwaardig is ook het door Prick, 1297
vermelde „wedding, emptying a necessary house in and about London ; Irish
wedding, the emptying of a cess-pool." Vgl. nog Ndl. Wdb. III, 1635; 1657.
.

1500. Een menistenleugen (-streek).
„Een waarheid zeggen en een waarheid verzwijgen, — vooral ten halve
de waarheid zeggen en den schijn aannemen, dat ze geheel en ten volle is medegedeeld, het antwoord op een vraag ontduiken en toch den vrager in den waan
brengen, dat er niets aan het antwoord ontbreekt', wordt door de niet-doopsgezinden wel eens met den naam van menistenstreken bestempeld 2 ). Het schijnt
dat het ontstaan dezer benaming voornamelijk moet worden toegeschreven aan
het schrander beleid en de behendigheid, waarmede in de 16de eeuw vele anabaptisten de vragen der inquisiteurs wisten te ontwijken, om zelve de vervolging
te ontgaan en hunne geloofsgenooten niet te verraden en aan een wissen dood
over te leveren 3 ). Ook de welvaart en de rijkdom van vele doopsgezinde kooplieden zal er toe hebben bijgedragen, dat afgunst en nijd aan bedrog en sluwheid
toeschreven, wat alleen aan eigen krachtsinspanning, vlijt en spaarzaamheid
was te danken. C. N. Wijbrands, Het Menniste zusje, bl. 81, is van meening, dat
veeleer de oorsprong der zegswijze moet worden gezocht in de karakterfout van
schijnvroomheid, uiterlijk vertoon, die zich vroeg of laat altijd wreekt. Die
haar gebruikten waren de rechte broeders niet, maar namen slechts het uiterlijk
er van aan, gelijk het Menniste zusje in ongunstigen zin het ware zusje niet was,
maar een terecht gegispte nabootsing.
Wat men onder een menistenstreek verstond, blijkt o .a . uit een te Franeker
in 1610 verschenen pamflet, waar de schrijver zegt : Soo brenght hen leere mede,
dat sy in een schijn der gheveynsder waerheyt loegentaal moghen spreken. (1)
Tim. IV , 2, by exempel: Vraeght men tot een huys, nae een persoon, die sy niet
willen bekennen, dat hy in dat huys is, so sullen sy haer handt inden wanbays,
diefsack, mouwe, ofte op een ander plaetse steken, ende seggen, hy is hier niet,
ofte.sy sullen haer hant aen den hals, onder den schorteldoeck, ofte anders elders
aent lijf legghen, ende segghen dan, hy is hier niet. T' is wel waer, daerse met
den handt tasten, daer is hy niet, want sy seggen niet , dat hy in dat huys niet
en is : ende alsoo bedrieghen sy die luyden" 4 ) . Vgl. verder Gew. Weeuw. 1, 45:

1) Zwolsche Herdrukken 12-13, bi. 93.
2) Doopsgezinde Bijdragen , 1868 , bi . 23 vlgg.
3) De oorsprong is dus niet te zoeken in het bekende verhaal van Menno Simons
op den wagen. Niet hij , maar een doopsgezind leeraar, Hans Busschaert, heeft eens het
bekende antwoord gegeven, dat later op naam van Menno Simons is gesteld.
4) Dit pamflet is geschreven door den predikant Hendrik Ludolphus van Steenwijk, en getiteld : „Een Christelycke Waerschouwinge op 't Hemelsche gesicht, dat
Michiel Saeckes op Veenwolden gheopenbaert is, aen de Wederdooperen met hare aanhangers', enz. Zie Nauta, in den Sp. Brab. bi. 259-260.
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Menniste streeken ; bi. 40 : een Mennisten kneep ; Vondel (ed. Unger 1648-1651),
bl. 228: Mennoniste streecken; Van Moerk. 335: Wat dunckje van sulcke ollen
te draeyen . Dat zijn Manniste streecken ; Kluchtspel III , 35 ; C. Wildsch . V,
127; Harreb. II, 78 a; Ndl. Wdb. IX, 540. In het fri. in minniste set. In de 18de
eeuw komt bij de dames Wolff en Deken ook een werkw. menoniten voor in den
zin van , ,menistenstreken gebruiken" 1 ) . Mag vergeleken worden Campen,

113 : Het is een Beghynen loeghen ?

1501. Den ouden mensch afleggen .
Deze woorden zijn ontleend aan Ephes . IV , 22 —24 : , , Dat ghy soudet afleggen
aengaende de vorige wandelinge den ouden mensche, die verdorven wort door
de begeerlickheden der verleydinge . , . , ende den nieuwen mensche aendoen,
die na Godt geschapen is in rechtveerdicheyt ende heylicheyt . " De apostel wil
met deze woorden zeggen dat er bij de Christenen eene zedelijke verandering
moet plaats hebben . , ,Zij worden evenwel onder ons als scherts gebezigd om aan
te duiden, dat men de gewone wekelijksche verwisseling van linnen ondergaat;
daarom wordt ook het woord uitschudden voor afleggen in de plaats gesteld".
Zie Zeeman, 377 ; Stellwagen, Roomsche woorden, 67 en vgl. Vondel, Maria Stuart,
232; Halma, 478; Afrik. die ou mens af lê, en no. 49.

1502. Iemand een mep geven,
d.i. iemand een slag geven; zie o.a. Bouman, 67; Boekenoogen, 705 (opmepper(d); V. Schothorst, 171; Gunnink, 168; Molema, 261 b; Fri. Wdb. II, 153
b en vgl. Br . v . Abr. Bi. I , 264 : Wel kyk, hij liep gevaar, om van my een ouderwetze mep te beloopen; C. Wildsch. VI, 114: Toen ik nog meppen en oorvijgen
aan de jongens uitdeelde ; Falkl . VI , 173 ; Menschenwee, 115 ; Speenhoff, 1,
121; Het Volk, 3 Maart 1914, p. 6, k. 2; 2 April 1914, p. 2, k. 2 : Vliegen gaf den
anti-revolutionairen professor een paar rake meppen, waarna deze sputterend
afdroop. Men houdt dit woord voor een klanknabootsing 2 ). Hiervan afgeleid
is een ww. meppen, slaan, o.a. Jord. 127; 133; 369; Jong. 115; Boefje, 60; 114;
Koster Henke, 44: meppen, beetnemen, stelen (evenzoo Teirlinck, Barg. 45);
Menschenw. 19 : Toen had hij d'r een opstopper tegen d'r snoet gemept ; bi. 136;
175 ; Jord. II, 87 : Zij mepte haar korte woorden er uit alsof ze steenen wierp.
Vroeger beteekende meppen ook drinken, zuipen 3 ) (vgl. 'm raken), zooals nog
in Noord-Holland (zie Bouman, 67), dus hetzelfde als feppen, dat ook een onomatopae is ; vgl . no . 569 . In Groningen gebruikt men ,,meppen" voor een'
knikker rechtstreeks met een anderen knikker van boven raken (Molema, 320
b) . Syn. is o.a. knurf (Jord. II, 326) en seen (ford. II, 429) .

1503 . Door merg en been.
Iets dringt of gaat door merg en been (mnl . dore eenes march ; hd . durch
Mark und Rein ; nd . dor Mark un Bên ; fr. jus qu'a' la moelle des os ; eng . to the
1) Volgens Harreb. II, 180 zeide men te Haarlem: Dat is er een uit het Peusje,
dat is een menistenzet, daar de menistenkerk in de Peuzelaarsteeg staat; Ndl. Wdb.
XII, 1456.
2) Franck-v. Wijk, 424; vgl. een kink, een pats, een klap, enz. eveneens klanknabootsingen.
3) De Jager, Frequ. II, 100; Ndl. Wdb. IX, 572.
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marrow of one's bons ; fri. troch yl en sward, ieren en sinen, door aderen en zenuwen) wil zeggen iets raakt het hart, ons binnenste, „beschouwd als de zetel
van verterend zielelijden, hevige aandoeningen, of diep ingeworteldé gebreken";
Ndl. Wdb. IV, 390. Vgl. Vondel, Geboorteclock, vs. 474: Door been en merg;
De Brune, Bank. II, 126: Tot .in het mergh en in de gebeenten iemand kennen;
Hooft, Ged. I, 71: U crachten, die mij glissen door 't merrech in 't gebeent';
Vondel, Maeghden, vs. 745:
De boosheid hecht te vast,
Die in gebeente, en mergh van jongs op groeit en wast.
Ook is bekend (tot) in merg en been; Zuidndl. bedorven tot in 't merk van zijn
beenen, dat op dezelfde wijze gebruikt wordt als (tot) in hart en nieren; vgl. Rein.
2518: Hem es dat stelen ende dat roven ende dat lieghen gheboren int been;
Ndl. Wdb. VI, 27 ; IX, 577 en het 17de-eeuwsche door den hals, met betrekking
tot gezindheden, waarvan iemand diep doordrongen is. 1 )

1504. Merd (of mert) aan iets hebben,
d.w.z. maling hebben aan iets of iemand, zich om iets niet bekommeren, er
„dril" aan hebben (Opprel, 53 a) , er „schijt" aan hebben, dat volkomen hetzelfde beteekent, daar mert (zie Coster, 33, vs. 696) het fransche merde (stercus)
is . In de Zaanstreek zegt men de mirt (of een mirt) aan iets hebben (Boekenoogen,
640); vgl. ook Mghd. 137: 'n Meneer is een ploert met 'n hoog-zije op en 'n mooie
jas an die merd an 'n arme flikker het; De Vries, 84: mert aan iemand hebben,
niet om hem geven; Opprel, 72 a: merd hebben an, niet geven om; Draaijer, 25:
ik heb er mat (= merd ?) an . In Antw . 't is en merde, 't is lastig, vervelend (Antw.
Idiot . 807) . Ook als uitroep komt merde! voor (o .a . Kmz. 307) . Vgl. fr. emmerder
qqn, molester à l'excès, en zie Nyrop, Gramm. Hist. IV, § 424.

1505. Iemand het mes op de keel letten.
Dat wil zeggen iemand tot iets dwingen, door hem bevreesd, beangst te maken;
hem „de tromp op de borst zetten" (Winschooten, 319) ; eig . iemand een mes
op de keel zetten, onder bedreiging, van het er door te steken of die af te snijden,
zoo hij iets weigert te doen. Vgl. Spreuken XXIII, 2: Ende set een mes aen uwe
kele, indien ghy een gulsich mensche zijt (d.i. houd u in het strengste bedwang);
Sart. II, 9 , 84; 1, 1, 53: 't Mes op de keel, quando res summo est in discrimine.
Germanicum adagium natum videtur a procinariis, porcum aut ovem jugulantibus ; Pers, 566 a : Dit (krijgsvolk) soude een swaerd op hunne keel zijn ; Sewel,
381; Halma, 347: Iemand het mes op de keel houden, tenir a' quelqu'un
le poignard sur la gorge ; Harreb . I , 390 ; Mgdh . 287 ; Heyermans , Ghetto, 20;
De Arbeid, 28 Febr. 1914, p. 1,k. 2; Villiers, 80; zie voor Zuid-Nederland Joos,
80; Antw. Idiot. 809; Waasch Idiot. 331 b. In het hd. einem das Messer an die
Kehle seizen; de. at saette en Kniven paa Struben; fr. mettre a' qqn le poignard
sur la gorge; avoir le couteau sur la gorge, être contraint à une chose par la force,
la menace ; eng . to put the knife to one's throat . Syn . iemand het pistool , de tromp,
den degen op de borst zetten ; hd . einem die Pistole auf die Brust seizen.
1) Ndl. Wdb. V, 1659; II, 1301.
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1506. Onder het mes zitten,
d.w.z. geschoren worden (Halma, 347), maar ook bij uitbreiding : in benauwdheid, in angst zitten, bepaaldelijk gezegd van hen, die een examen of een onderzoek ondergaan. Vgl. Bank. II, 210: Die onder 't scheer-mes van de krijgh zijn,
weten wel hoe harden hand dat mars heeft, om te schrabben; Tuinman I, 227:
Ymand onder 't vilmes krygen, iemand villen, plukken ; Halma, 328 : Iemand
onder het lubmes hebben, of mishandelen; Van Dale : Iemand onder het lubmes
houden, iemand den voet op den nek zetten. In het Friesch : hy snift de ljue dy
't er onder 't mês kriget, hij laat zijne diensten grof betalen; onder 't mês sitte,
geschoren ; geëxamineerd worden 1 ) . Hiernaast iemand onder het mes nemen,
hem onder handen nemen (Nkr. VI, 9 Nov. p. 4); onder het mes moeten, er aan
moeten gelooven (De Arbeid, 18 Febr. 1914, p. 4, k . 4) ; onder het mes hebben,
ondervragen. Vgl. Handelsblad, 19 Maart 1915, p. 9, k. 6 (avondbl.) : André
de Ridder heeft den schrijver Van Hulzen onder 't mes gehad. Over zijn plannen .... over zijn werkwijze.

1507. Met het mes in den buik (blijven) zitten,
d.w.z. in pijnlijken toestand gelaten worden, in zorg en angst blijven; in het
fri. mei 't mes yn 't liif sitte. Zie Tuinman II, 98: Hy houd hem 't yzer in den
buik. Voor yzer word ook wel gezegt mes. 't Is hetzelve. Dit spreekwoord drukt
uit, dat men yemand niet af helpt van eenige zwaarigheid, of ongelegentheid,
maar in dien staat laat blyven, op dat hy altoos in ymands magt zy. Men zegt
dus Hy heeft het harpoen in 't lyf. Haeret laters lethalis arundo' . Misschien moet
men met Laurillard, 36 denken aan het bijbelsche verhaal, dat Ehud zijn zwaard,
dat twee scherpten had, den Moabietischen koning Eglon in den buik stak en
het niet terugtrok (Richteren III, 16-22 ); Harrebomée en Van Eyk zoeken
den-oorsprong in de Japansche straf van zich den buik open te snijden (Taalgids
III, 55-57 ). Liever zou ik in het algemeen denken aan een moord, waarbij men
het slachtoffer met het mes in den buik laat liggen. Vgl. Joos, 71 : Hij zit met
den haak in de keel, d.i. hij zit bang, in een spijtigen toestand.

1508. Zijn mes snijdt aan twee kanten (of aan twee zijden),
d .w .z . hij verdient aan beide kanten, op twee manieren geld ; door één bedrijf
weet hij op twee manieren winst te maken, ook fig. ; een uitdrukking ontleend
aan een ploegijzer of aan een (pens )nies . Zie Kluchtspel II, 20 : Aan beiden de
canten soo snijt nu onsen ploech; Doedyns, Me"rc. I, 57: Hy geeft advysen aan
de twee partyen : dan snyt het mes weêrzijds ; Gew . Weeuw . II I , 53 ; Snorp . 38:
Se meugen nou allebey vissen en veugelen-, so speulense strijck en set, daer 't
Ines an beye zijen snijt, daer valt het varcke wel te keelen; Tuinman I, 132:
Zyn mes snyd aen weer zyden, dat is, hy doet aan beide kanten winst ; Halma,
347 : Zijn mes snijd aan twee zijden, hij wint aan beide kanten, il gagne
de deux cótés, ; Sewel, 486 ; W aasch Idiot. 433 : Zijn messen snijden langs twee
kanten, van beide kanten trekt hij voordeel. In 't Daghet XII, 191: Zijn mes
1) Mag ook vergeleken worden het lat. sub cultro aliquem linquere, iemand onder
het slachtmes laten, in levensgevaar laten? Vgl. Servilius, 73: sub cultro liquit, hi sit
onder des hanghemans handen, hij zit in doodelijke benauwdheid.
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snijdt langs twee kanten, 't is een valschaard, eene beteekenis, die ook door Halma
en in het Antw. Idiot. 809 wordt vermeld (vgl. fr. un couteau de tripiére, een
dubbelhartig mensch) ; Harreb. 1, 380 ; Kalv. 1, 113: Een perceel maar met twee
winkels; dan sneed het mes dubbeld; Nkr. II, 1 Maart, p. 2; Het Volk, 7 Nov.
1913 , p . 1, k . 1: Zoo snijdt het mes van twee kanten : men houdt arbeiders en
reáktionaire heeren beide zoet ; Zondagsbl. v . Het Volk 1906 , p . 150: Voor de
socialisten is het een mes dat aan twee kanten snijdt, 1 0 . verlengen ze de noodlottige tweespalt, 2 0 . maken ze reklame; Nkr. IX, 29 Mei, p. 2; 17 Juli, p. 2;
Handelsblad, 21 Juli 1914 (ochtendblad) p. 2, k. 6: En aangezien er natuurlijk
evengoed onverstandige bevelhebbers als onredelijke soldaten worden gevonden
in een leger, dat zich nu al bijna een jaar verveelt, snijdt het klachtenmes bij
Oorlog aan twee kanten en spetteren bij elke nieuwe gelegenheid den Minister
van Oorlog de splinters om de ooren. Vgl. ook Afrik.: Die mes sny na albei kante
toe; fri. syn mês snijt oan twa (of oan alle) kanten; eng. a knife that cuts both
ways (Prick, 1306) .

1509. Iets voor het mes hebben,
d .w .z . iets in het vooruitzicht hebben ; eig . iets (bijv . een stuk vleesch) te snijden
hebben, een maaltijd in het vooruitzicht hebben. Zie Tuinman II, 33. Hier en
daar nog in gebruik, o .a . in Twente en in Groningen ; zie Molema , 26.1 b : Wat
veur 't mest (= mes) hebben, pret, feest in 't vooruitzicht hebben, ook : een goeden
maaltijd hebben. Bij Van Dale luidt de zegswijze : er is wat voor het mes, er is iets
te eten, (ook) er is heel veel werk af te doen, dus in denzelfden zin als veel voor
den boeg, voor de borst hebben. In Zuid-Nederland (Kl . Brab .) iets voor den tand
hebben (zie Antw. Idiot. 1220) .

1510. Iemand de metten lezen,
d .w .z . iemand de les lezen, hem kapittelen ; eig . iemand den tekst van de metten
voorlezen; dat zijn de gebeden, die soms te middernacht, doch in den regel te
drie uren in den nacht moesten worden gelezen of gezongen, en waartoe de kloosterlingen door klokgelui werden opgewekt; mnl. mettene, lat. hora matutina 1 ).
In het laat-mnl . (zie Spreuken, 27 of Campen 58) komt voor : Sy heft hem die
gardijns metten gelesen, een bedsermoen gehouden ; hd . einem eine Gardinenpredigt
halten. De tegenwoordige uitdr. komt in de 17de eeuw voor in de klucht van
De Wynoegst (anno 1698), bl. 21: Een Juffer met verstand die speeld den baas,
en wil de man de mette leezen ; V . Moerk . 564: Ziet het voor deze reis door de
vingeren, ik zal hem de metten eerst louter leezen. Zie ook Sewel, 487: Iemand
de metten voorlezen (iemand kapittelen) , to chide, to reprimand one; Brieven
v. Abr. Bl. I, 125; C. Wildsch. V, 113; W. Leevend, VII, 361; enz.

1511. Korte metten maken.
„Dit drukt uit, iets haastig en loopswijze afdoen, gelijk de Moniken, die
hunne metten (lectiones matutinae) uitrabbelen, om ras gedaan te hebben"
(Tuinman I, 26) ; hetzelfde als korte wetten maken (zie ald. ), in den zin van
1) Zie het Mnl. Wdb. IV, 1525-1526, alwaar o.a. uit Ruusb. V, 210 wordt aangehaald": Dat ierste ghetide der heiligher kerken inder nacht dat sijn de mettenen ; Kil.
Mettenen, horae sive preces matutinae, preces nocturnae, nocturnalia.
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weinig ontslag met iets maken, haastig te werk gaan, zich niet lang bedenken.
Zie verder Schuerrnans, 375: met iemand korte metten maken, bet. iemand gezwind weghelpen (Limb. en elders) ; Waasch Idiot. 434 b. Bij De Bo, 1068 en in
liet Antw . Idiot . 699 in denzelfden zin : kort spel maken met iet ; in het stfri . ergens
nietfeul spul met make. Zie het Nieuw Nederl. Taalmagazijn I, 221-223; Villiers,
-30; vgl. Mnl. Wdb. IV, 1526; Rutten, 144: Het zullen wederom lange metten zijn,
het zal lang duren (evenzoo bij Claes, 147) ; fri. koarte metten meitsje . Zie no. 1510.

1512. Ieder zijn meug,
d.w.z. ieder moet maar datgene, doei.i waarin hij lust heeft. De zegswijze wordt
vooral gebezigd bij verschil van meening over wat een ander prettig vindt. Het
ziiw . meug beteekent hier zin, lust (zie no . 903) . Vgl . Tuinman II, 29 : Elk
yn .meugie. De smaak laat zich niet betwisten; C. Wildsch. IV, 192 : Wel lachten
de jolige lui daar om, maar ik deed nooit meê; ik dacht altijd het is die lui hun
godsdienst, en ieder zijn meug; VI, 28: Ieder zijn meug, zei de boer, en hij at
vijgen ; Ha.rreb . I, 85 : Elk zijn meug, zij Sijmen, en hij at eene beursche peer.
Ieder zijn xneug, zei de boer, en hij at paardenkeutels voor vijgen (of hij zoende
zijn kalf) ; II, XXVII : Ieder zijn meug, zei de boer, en hij at vijgen voor den
dorst ; Jong. 166 : Maar je was toch geen afschaffer .... Afijn, ieder z'n meug;
fri. elk syn meuch, sei de poep, en hy iet figen mei moster; Gallée, 29; V. Schothorst. 1.74; Bournan, 68. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 811: Ieder zijn
meug, zee den boer, en hij at zijgen uit zijnen zak (of. zee 't ventje en •'t had tien mol
op zijn brood liggen) ; Waasch Idiot . 434 : Dat is mijn nietig , dat heb ik geerne,
van spijs of drank sprekende ; Elk zijn meug, zei Brospot, en hij at zijns kinds
pap uit ; oostfri . Elk sim moge, sa de jung', ik iit f igen un min mör ett bónen (Ten
Doornk . Koolrn . II , 611) ; andere dergelijke zegswijzen bij Eckart , 366 en Wander
III, 690.

1513. Iets in 't midden laten,
d .w .z . iets onbeslist laten , vertaling van het lat . in medio (soms in medium)
relin quere . De zegswijze schijnt eerst in de 19de eeuw voor te komen. Zie Ndl.
Wdb. IX., 687.

1514. Het (of de) mier aan iemand (of iets) hebben,
d.w.z. iemand of iets zeer onaangenaam vinden; val. ergens de pest, het land,
het graveel, den hoest, den nijd, het zuur, de of een puist (Onderin,. 22 : Aan celibatairen heeft ze (de baker) een puist ; Het Volk , 4 Maart 1914 , p . 5 , k . 2 ; Kippenv.
II, 120; Nkr. III, 18 Juli, p. 6; ford. 246; Kmz. 115; Schoolm. 127), 't grens
(Draaijer, 14 b) aan hebben. Naar het voorbeeld van deze uitdrukkingen zal
men in het znw. mier wel moeten zien den stam van het wkw. mieren, dat in het
Vlaamsch voorkomt in den zin van krielen, wemelen, een jeukerig, pijnlijk gevoel
hebben. Onder snier moet dan in eig. zin verstaan worden jeuking, kriebeling,
vurigheid of scherpte in het bloed. Zie De Jager, Frequ. I, 391; Schuermans, 377
a en Ndl. Wdb. IX, 698. De uitdr. is algemeen bekend. Vgl. Gallée, 29 a: de
inire der an hebben ; de mire op iemand hebben ; Molema, 542 b ; Boekenoogen,
635-636; Bournan, 68; Archief, II, 174; Taalk. Magazijn III, 110; Nw. Ndl.
Taalmagazijn III. 238 ; Dievenp. 115 : Omdat ik aan dat slag helers pas goed de
inier had ; Landl . 76 : En daar heb ik ineens toch zóó 't mier an gekrege ; bl.
23 : Omdat ie weet , hoe ze 't mier gezien hebben an dat eeuwige trekken ; Twee
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W. B. •75: Nou, die had de mier an werken; Onderm. 31: Menig dier heeft van
kindsbeen af aan een poelier geweldig een mier; ook bl. 71; Haagsche Post, 2
Juni 1917 , p . 590 , k. 2 : Wie heeft aan Haagsche Excellenties met al hun druktes
en pretenties niet even sterk als gij de mier ? ; fri. it mier ha, het land hebben;
ik ha dêr in taeije mier oan, ik heb daar erg het land aan l) ; Taal- en Letterbode
VI, 73 : mier, walg, tegenzin (in de Meierij ); V, 197: het mier hebben, het land
hebben (te Sliedrecht), waarnaast aldaar ook mierig, landerig, nijdig, dat men
ook in de stad Groningen kent (Molema, 542 b) ; 17de eeuw mierlijk, bitter,
scherp, onaangenaam; een ww. mieren, nijdig zijn; miersch, scherp, bitter, nijdig.

1515. Mieren,
In den zin van peuteren, zaniken, kwellen, donderjagen (zie no. 447), is
dit ww . een afl . van het znw . mier, insect , zooals blijkt uit het syn . fri . eamelje,
treuzelen, zeuren, afl. van eameler, mier (insect). Vroeger kwam het veelal
voor met de bet. jeuken (vgl. fr. fourmiller, jeuken), gewoonlijk onpers. waar
het miert, waar het jeukt, hapert; waar de schoen wringt (Ndl. Wdb. IX, 699).
In den tegenwoordigen zin komt mieren voor in Sjof. 142: Wat leg je toch te
mieren over dat weer!; Nkr. IV, 18 Sept. p. 4: De „Standaard" heeft het goed
gezegd : Wat „rood" was zegevierde, terwijl wat krist 'lijk was en braaf er duchtig
tegen mierde ; V , 29 Jan . p . 4 : Maar België is bovenal erg in zijn wiek geschoten,
en dáarvoor zitten Tydeman en Treub altijd te mieren in 't Belgisch-Hollandsch.
comité — z66 zal de vriendschap tieren! ; VII, 20 Sept. p. 6 : Een snertboel blijft
het in 't leger, hoe Ministers er ook aan mieren; Jord. II, 313: Zijn jaloersche
woede mierde hem half dood ; De Vries, 84 : mieren, nietsbeteekenend werk doen;
Nkr. IX, 21 Aug. p. 7: Als je daar aan toe gaf, mierden (zeuren) ze je kop gek.
Anders in V. v. d. D. 57 : Wat kon 't me mieren (bommen, schelen) ! Hiernaast
een znw. gemier, gezanik, geknoei, geklier (in De Arbeid, 15 Nov. 1913, p. 3, k.
3 : Wars van alle geklier blijven de grondwerkers strijden op de van ouds beproefde manier met de wapenen der onafhankelijke vakorganisatie) ; zie Menschenw.
495; Nkr. IV, 24 Juli p. 4; VI, 5 Oct. p. 4; Het Volk, 24 Juni 1914, p. 2.
k. 1; enz.

1516. Geen mieter (mijter),
d .w .z . volstrekt niets . Een mieter, mijter is een kaasworm , een mijt, dus een
zeer klein diertje, iets zeer gerings 2 ) ( vgl. geen zier) ; vandaar mieterig (van
kaas gezegd) . Zie Schuerm. Bijv. 198 b; De Bo, 695 b; Com . Vet. 6: Daar (in
het Hemelsch Broot) was metter tijdt soo de mijter in ghekomen, datter niet als
de buytenste korsten van overghebleven waren ; Boekenoogen, 638 ; Opprel,
72 b; Molenra, 263 b, waar ook vermeld wordt d'r is gijn mieter = daar is volstrekt niets ; Kmz . 375: De kindere lijken geen mieter op 'm ; Fri. Wdb. II , 167
1 Het znw. mier, insect, is in het Friesch onbekend.
2) Het Mnl. Wdb. IV, 1763 vermeldt éene plaats, waar miter voorkomt in den
zin van een penning, ter waarde van een' stuiver. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten,
dat dit woord schuilt in onze uitdrukking.
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ik tel it gjin myt (of miter). In Zuid-Nederland : Ge krijgt geene' mieter. Daar
is geene' mieter. Ik geef er geene' mieter om (zie Antw. Idiot. 814 1) .
Een ander znw. mieter dan het voorgaande, nl. eene afkorting van sodomieter, hebben we in de ruwe zegsw. iemand op zijn mieter komen of geven, iemand
afranselen. Vgl. Molema, 263 ; Gunnink, 169 ; Opprel, 72 ; V. Schothorst, 173;
Onze Volkstaal II, 96 ; Sjof. 275 : Dan krijg 'k op me mieter van dat wijf. —
Daar in dezen zin mieter synoniem is met donder, bliksem, duivel, is men ook
gaan zeggen : gekke mieter, gekke dwaas, rare bliksem (V . Weel, 125) ; een leelijke
mieter, een gemeene vent (V . Schothorst, 173) ; loop naar de mieter (Gunnink,
169), fri. rin nei de miter ; om de mieter (den dood , den bliksem) niet ; gau as de
mietert (Molema, 263 ; 264) ; fri . in beroerde miter ; mietersch, duivelsch, bliksemsch
(o.a. Diamst. 21: Wat 'n mietersche stank; V. Schothorst, 173: een mitersche
schik) ; als versterking : die gemeene mieterhond (in Mgdh . 140) ; ook een ww.
mieteren (schelen) in het kan mij niet mieteren, het mietert mij niks (zie Taalen Ltb. IV, 17; Taal en Lett. III, 153; Onze Volkstaal II, 224) ; fri. dat kin my
neat miterje ; dat mytert nin byt (in D . H. L . 12 : Wat kan mijn luitenant Beerman versansodemieteren) of in den zin van zeuren, zaniken naast mieterjagen
(vgl. donderjagen) ; zie V. Schothorst, 173 ; V. d. Water, 108 ; bf in dien van
vallen, werpen, smijten; vgl. fri. miterje, vallen, werpen; Diamst. 424: As je
d'r nie uit komt, mietere we je d'r uit! ; Lvl. 60 : Smoordronken neergemieterd
op zijn bed ; opmietere, opdonderen, ophoepelen ; een opmieter, een opdonder,
een slag (o.a. Grod. 75) ; bemieteren (beduivelen; o.a. in Prol. 8 : 'n Akelige
goedzak die z'n eige laat bemietere door 'n lui, smerig wijf); fri. utmiterje. Vgl.
no. 197.

1517 . Laten we elkaar geen Mietje noemen.
Volgens Harreb. II, 86 a zegt men dit „wanneer de dingen niet bij den
regten naam worden genoemd, en zulks tot nadeel strekt" ; elkander geen kool.
verkoopen. Geheel in denzelfden zin is ook bekend „elkander geen meisjes,
Grietje, Elisabeth, Lijsbeth, Matje (Harreb. II, 68), Guitje, Luitje (Harreb.
II, 61; I, 284), Pometje (in Gew. Weeuw. III, 41) noemen" (wanneer men een
anderen naam heeft) ; zie het Ndl. Wdb . V , 698 ; IX, 473 ; Tuinman I, 347 ; Lvl.
226: We hoeven mekaar geen Pietje en Mietje te noemen, hoor! Kalv. I, 150:
Eerlijke handel! Laten wij mekaar toch geen Mietje noemen. Wie kan eerlijk
in den handel zijn ? Nkr. V , 14 Oct. p . 5 : Pa, laten wij elkaar asjeblieft geen
Mietje noemen! ; Kippenv. II, 73 ; V. Looy, Jaapje, 221; 223 ; en vgl. het fri.:
lit us elkoar gjin Lütsen neame; in Zuid-Nederland : we zullen malkander geen
Liezebeth noemen, malkander niet bedriegen (Waasch Idiot. 404 ; Antw. Idiot.
763) . Ook : Laten we elkander geen Mietje noemen, dat is een vrouwennaam.

1518. De mijl op zeven gaan,
d .w .z • een omweg maken ; eig . de mijl niet op vier maar op zeven vierde deden
nemen, dus den weg, dien men te gaan heeft, met drie vierendeelen op elke mijl

1) In de middeleeuwen en later was zeer gewoon niet een mijt, waarin mijt kan
beteekenen eene munt van zeer weinig waarde ( J 3 penning) ; vgl. In. net en myt; eng.
not one mite; het Zaansche nietemijtig, bnw. nietig, gering, onbeduidend (Boekenoogen,
666) ; Westfri. nietemijterig, niets van een ander kunnen verdragen (De Vries, 85) ; Mnl.
Wdb. IV, 1761; De Jager, Latere Verscheidenheden, 69-74 en Taal- en Letterb. IV, 17.
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door omloopen verlengen. Zoo zegt men ook: den weg op vijf vierels nemen; in
Groningen : 't uur op vief vörl loopen ; in Holstein : en weg up fiefveerendeel = een
omweg, terwijl volgens Taalgids V, 174 in het Nedersaks. Wdb. III, 160 wordt
opgegeven : eene Mil up f ief Varndeel; zie Wander III, 566: auf eine Meile sieben
viertel gehen; Tijdschrift XVI, 251; Ndl. Wdb. IX, 706 ; Molema, 459 en Taalk.
Magazijn III , 64 . De gewone meening als zou men deze uitdr . in verband moeten
brengen met den slingerweg, die tusschen de dorpen Meyel en Sevenum liep, is
niet te verdedigen, aangezien de uitdr. reeds bij Hooft, Ned. Hist. 48, voorkomt
en die weg, indien hij bestond, toch niet zulk eene vermaardheid kon hebben,
dat hij spreekwoordelijk werd. Volgens Schuermans, 884 b zegt men in ZuidNederland den weg op zeven gaan (zie ook Tuerlinckx, 722 en 744) ; volgens Rutten,
274 a : den weg op zeven doen ; in het Waasch Idiot . 764: den weg op zeven of zevenen
gaan, waar dus van een mijt geen sprake is en evenmin gedacht kan worden aan
het dorpje Meyel ; in Antw . Idiot . 815: de mijl op zeven gaan ; dat is de mijl op zeven,
dat is een groote omweg. Zie verder Noord en Zuid XIX, 31-33; XX, 367 en
vgl. nog W. Leevend VII, 359: de koers op zeven nemen; VI , 376: dat is

mijl op zeven.

1519. Mikmak,
d .i. mengelmoes, rommel, oneenigheid, mankement, gekonkel (Zuidndl.) ; fr.

micmac ; nd . mickmack (ook adverbiaal : dat steit mickmack, von einér unleserlichen Handschrift), koeskas, naast mick und mack. Volgens de woordenboeken
is het ndl. mikmak, dat eerst in de 18de eeuw is opgeteekend, ontleend aan 't
fr. micmac, dat in de 17de eeuw bekend is en volgens sommigen aan het Nederlandsch is ontleend 1 ) . In derf zin van rommel , herrie vindt men het woord o.a.
Landl. 90 ; Menschenw. 14 : Wa ken main jou mikmak skeele ; bl. 344: De heule
mikmak ; bi. 440 ; Nkr. VIII , 29 Aug . p . 2 ; Leersch . 9 : Dat verpestte de heele
mikmak; bl. 106: Geen boe of bah van de heele vuile mikmak te snappe; bl.
130: Loate me nou de pest an de gansche mikmak hebbe ; De Arbeid, 17 Jan.
1914, p . 1, k. 1: Uit was het dan met die anarchistische mikmak : de rust en
vrede in het bedrijf verzekerd . Vgi . verder I-Iarreb . II , 87 : Er is een mikmak
aan ; V . Schothorst, 172: mikmak, drukte, omslag ; Gunnink, 169: mikmak,
mengsel, allegaartje ; Molema, 264: mikmak, mengsel, mengelmoes ; Waasch
Idiot..436: mikmak = kipkap, mengeling van suikerkoekskens; onnoozele praat;
duistere boel ; De Vries, 84 : mikmak aan rijtuig of werktuig krijgen, wanneer er
iets aan breekt; Bouman, 69: mikmak, ongemak, verstoring. Vandaar dat het
mikmak als ziekte kan voorkomen ; zoo in Jord . 160: Hij had zich wel 't mikmak
gezopen ; bl . 422: Die 't traufe uytgefonde hep sel nog 't mikmek kraage ; Peet,
175: Jan die zich een mikmak schrok. In Zuid-Nederland komt mikmak ook
voor in den zin van gekonkel (= fr. micmac) ; zie Antw. Idiot. 816 ; De Bo, 697:
mikmak, fr. intrigue; gemaakt spel, veinzerij; mikmakken, bekonkelen (evenzoo
bij Claes, 148 ; Schuermans, 379 2 ) ; fri. mikmak, feil, gebrek ; oneenigheid tusschen huisgenooten.
1) In Romania, 1912, p . 80-84 wordt gedacht aan het Vlaamsche mutemaque,
muitmakerij; vgl. mnl. mugtemaker. Zie verder Verscheidenheden, 160; Ndl. Wdb. IX,
782; Ten Doornk. Koolm. II, 600; Navorscher, 1910, bl. 110 en 258; 1911, bl. 7 vlgg.
2) In Leersch . 128: Omdat de Seere dan as 'n geheel-onthouwer d'r uit wier gemikmakt (= gesmeten) .
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1522. Iemand kunnen missen als kiespijn,
d.w.z in het geheel niet op iemand gesteld zijn; zie Harreb. I, 399: Ik kan
hem missen als kiespijn ; V. Schothorst 173 ; P.K. 116 ; Falkl . V, 53 : Op
zoo'n manier kon z'm missen als kiespijn ; Kaly . II , 48 : 'k Kan zoo'n armen
slokkert missen als kiespijn; Het Volk, 20 Sept. 1913, p. 1, k. 1: Het laat
ons tamelijk koud, al kon het kabinet ons missen als kiespijn; Molema, 535:
Missen kennen als koeskillen (kiespijn), er liefst van verschoond blijven. Vgl.
in West-Vlaanderen : Iets noodig hebben lijk rook in de oogen.

1523. Model.
Als bijw. bep. komt model als tegenstelling van buiten model voor in den
zin van volgens het model, het voorschrift (bij militairen) ; daarna in uitgebreider
zin „zooals het behoort"; uitstekend, flink; vgl. Nkr.. I, 13 April, p. 2: Eerst
moet ik mijn handschoenen model hebben dichtgeknoopt; IV, 3 Juli, p. 3:
Ik ben er van door gegaan, tegen zoo'n geslepen gladjanes leg je 't model af;
Handelingen St. Gen. 1913, p. 2025: Als de Heeren moeten stemmen, doen ze
dat model; Handelsblad, 28 Nov. 1922 (0.) p. 2, k. 2: De opneming (der
gasmeters) geschiedt dus wel vlugger, maar niet meer , ,model" . D .H.L . 57:
Men loopt weer •in den pas en draagt 't geweer model over den rechter schouder;
Nw. School II, 375: Wegen we niet modèl? benaderend klassikaal het gewicht.
Ook als adjectief in D.v.S. 47: Aangezien de kazerne ons 'n broeinest van
modelle grappen toescheen, zijn we maar sofort de stad ingetrokken ; bl . 60:
Model hakkengeklap ; bi. 101: 'n Plichtsgetrouw en model soldaat ; bl . 117;
D.H.L. 12: De kapitein van de week is model, die kijkt 'r juist na. Een model
uitschijter, een flink standje.
•

1524. De moed zinkt hem in de schoenen,
d .w .z . hij verliest den moed , hij laat den moed zakken ; fri . de moed giet kim
yn 'e hakken sitten.. Vgl. Marnix, Byenc. 190 a: Hy mochte de moedt heel
ende al tot in de hielen laten sincken ; Idinau, 266:
Van sulcke de moedt in de schoenen sinckt
Die, uyt vreese ei anxt, den moedt verliesen.
Vgl. Vondel, Rosk. 48: Hoe sou sijn fiere moed hem in de schoenen sincken;
Sart. I, 9, 39 : Animus mihi in pedes decidebat l ), mijn moet sonck my •in mijn
knie ; Tuinman I, 208: Zyn moed zakt hem in de hielen ; Harreb . I , 308 a;
III, 24 a; Suringar, Erasmus XII, en verder onze uitdr. den moed laten zinken,
zakken; het hart zakt hem in de schoenen, waarnaast in Vlaanderen iemand het
hart opdraaien, hem bemoedigen ; zie Ndl. Wdb . IX, 917 ; Afrik. sy moed het
in sy skoene gesink ; vgl. no . 845.

1525. Zijn moed koelen aan iemand,
d .w .z . zijne drift, zijne woede tot bedaren brengen door wraak, zich wreken op
iemand. Het znw. moed beteekent hier gemoedsgesteldheid, bepaaldelijk die
waarin het gemoed verkeert bij toorn en ziedende, kokende graanschap, mul.
1) Zie Homerus, Ilias, 0, 280:

Tá9f hdavv, iáfc bé 2raQal ito6l náiar&cie
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evele moet, evelmoet, zoodat de uitdr. eig. wil zeggen zich op iemand wreken,
waardoor de gramschap afkoelt, bedaart. Sedert de middeleeuwen is sinen moet
(ver)coelen bekend; zie het Mnl. Wdb. IV, 1810 en vgl. verder Vondel, Gijsbr.
van Aemst. Vs. 1491; Palamedes , vs. 1194; Joseph in Egyp ten , vs. 1177; Hooft,
Ned. Hist. 783 : Aan Winsum koelden de Grooningers hunnen moedt ; Winschooten, 115 : Syn moet koelen, sijn gramschap vreeken, en vreekende doen bedaaren:
gelijk men seid : sijn moet ergens aan koelen; Tuinman I, 312 ; Halma, 376:
Ergens z y n e n moed aan koelen, zijne gramschap aan toonen, assouvir
sa colére, enz . ; hd . sein Mütchen (oder Mutlein) an einem kuhlen ; nd . seinen
Mod kolen (Eckart, 375); it. sfogar la bile (uit laten branden).

1525a. In arren moede; zie no. 116.
1526. Met de moedermelk inzuigen,
d.w.z. reeds -zeer vroeg, in de prilste jeugd, als zuigeling leeren, daar men
meende, dat het kind het karakter kreeg van haar, wier borst het zoog ; vgl.
Maerlant, Sp. Hist. III 5 , 32, 82: Ongenaturt (ontaard) was al sijn lijf, want
sine amme (voedster) was een quaet wijf; Amand, I, 3264: Si in quaetheden
waren ghesoghet; Poirters, Mask. 62: Het sogh en het melck deelt sijnen aert
alsoo sterck mede als het bloet selver; Hooft Broeven, 573: Dat is den lieden
in de daagelijksche hanteeringe, gelijk kinderen in hunne melk ingegeeven;
Ged. II, 423: Iek soogh die potterij van jongs uit mijn brooddroncken moertjes
speentje. In de 18de eeuw o.a. bij Van Effen, Spect. III , 68; XII, 145: met
de melk inzuigen (of indrinken). Bij Sartorius I, 8, 21 wordt in denzelfden zin
opgegeven : hy heeftet uyt zijn moeders borsten gesogen, id est a primis vitae rudimentis, waarvoor ook gezegd wordt : iets met den pap(lepel) in krijgen (Tuinman
I, III ; Van Effen, Spect. VII, 213), waarmede te vergelijken is Westerbaen I,
(Ockenb. 50): De oude geven het haer kinderen in den bry. De Romeinen zeiden
cum latte nutricis sugere, met de melk der voedster inzuigen (Otto, 183 1 ). In
het Afrik . Met die moedermelk iets indrink ; Friesch : dat is him yn syn earste brij

jown to iten; ook dat het er mei de memmetate ( moederborst) ynsuge . Vgl. voor
Zuid-Nederland Waasch Idiot. 770: Dat heeft hij van geen vreemden gezogen,
zijne ouders hebben hetzelfde gebrek (evenzoo in Antw . Idiot. 2178) ; in het fr.
sucer avec le lait ; hd . mit der Muttermilch einsaugen ; eng . to imbibe with one's
mother's mille.

1527. Moedernaakt,
d .w .z . geheel naakt, geheel ontkleed ; mnl . moedernaect ; moederbaren naect.
Volgens sommigen, o.a. Kiliaen, zoo naakt als toen men uit zijn moeders lichaam
kwam, zoo naakt als bij de geboorte (vgl . eng . as naked as born ; J . B . Houwaert:
Alsoo naeckt als sy van moeder lyve gheboren was 2 ) ; dial . priemeke nakend
(V .d . Water, 120 ; Kil , primelnaeckt) . Vgl . ook Servilius, 217 : Alsoo naeckt
als hij van moeder lichaem gecomen is, ter vertaling van : nudus tamquam ex matre.
Ii n'6g (;: K ,utjrt) , . Zie Suringar, Erasmus CLIII; Huydecoper, Proeve
1) Vgl. ook Archiv. XIII, 386 en voor het eng. Prick, bl. 72 : This fellow hath
sucked mischie fe even from the teate of his nurse.
2) J. B. Houwaert, Declaratie van die triumphante Incompst van den . . . . Prince
van Oraingnien etc. in Antwerpen, Plantijn 1579, p. 39.
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I, 453-465 ; Ndl. Wdb. IX, 938 en Halma, 355: moedernaakt, bijv. nw. heel
naakt. In Zuid-Nederland zegt men : puidemoedernaakt, puitjemoedernaakt, puitjenaakt, paddemoedernaakt, eigenlijk zoo naakt of moedernaakt als Bene puit
(pad), en dus hetzelfde als paddebloot ; zie Schuermans, 513 b ; De Bo, 901 a
i.v. puitemoedernaakt; Ndl. Wdb. XII, 129; Loquela, 69, waar vermeld wordt
bloed-moedernaakt ; in Antw . moeiernaaks . Waarschijnlijker komt het mij voor,
dat dit bnw. gevormd is naar analogie van moederene (zie no. 1528 ; vgl. nhd.
mutternackt (mhd. mutterbar, mutterbldz) naast mutterstill, dat op dezelfde wijze
moet worden verklaard . 1)

1528. Moederziel alleen,
d.w.z. geheel alleen, van allen verlaten ; 17de eeuw moerlijck alleen, moederlijck
alleen. In de middeleeuwen zeide men (al)moederene, mhd. muoterseine, muotereine, waarin ene, mhd . eine, een voorzetsel is met de beteekenis van verlaten van,
gescheiden van, zonder, zoodat moederene eig . beteekent (zelfs) gescheiden van
de moeder, geheel verlaten. Door de gewone versterking van al werd dit moeder
aleene, hd. mutter-allein, terwijl het eerste lid later versterkt werd door ziel of
mensch, zoodat men nu kreeg moederziel of moedermensch alleen (vgl. mnl. moederbaren en thans geen christenmensch, geen christenziel, vrouwmensch (vrommes) ,
gijn moudersmensch (Molema, 271 b). Zie voor andere vormen Taalgids I, 125127 ; Schuermans, 383 ; De Bo, 704 a en 685 a: mensch alleen; Loquela 323 : moedergods alleen ; moederchristenzielalleene en vgl. nog Zeitschrift fiir D . Wortforschung
111, 246-249; Ndl. Wdb. IX, 941; Villiers, 81.

1529. Het is de moeite niet (meer) .
Volgens Verdam, Noord en Zuid XXI, 425, moest dit eig. luiden: het is de
moete niet, dat in Amsterdamsche dialecten nog gezegd wordt, en eig, beteekent
er is geen tijd of gelegenheid meer voor iets 2 ). Hiernaast het is de moeite niet
als ellips van het is de moeite niet waard (dat men er zich voor inspant) . Vgl.
Ndl. Wdb. IX, 957; 983; voor Zuid-Nederland De Bo, 704 en Antw. Idiot. 825:
het is de moeite niet, fr. cela ne vaat pas la peine. Vgl. het synonieme Het is de
pijne niet waard.

1530. Moeten is dwang.
Men antwoordt dat aan een kind, dat schreit en dwingt en zegt : „ik moet
dat hebben" ; ook als antwoord op een bevel dat men iets „moet" doen, en men
zich niet laat gebieden. De zegswijze moeten is dwang kwam in de 17de eeuw voor
in den zin van: 'als men gedwongen wordt, kan men niet anders; wat moet, dat
moet ; zie Winschooten, 156: Moeten is dwang beteekend te scheep sagjes voortdouwen; Halma, 357: Moeten is dwang, als men gedwongen werd kan men
niet anders, ilfaut céder d la force ; Sewel, 495: Moeten is dwang, one must
yield to force ; Harreb . 169. In den tegenwoordigen zin komt de zegswijze voor
in 't fri. moatten is twang, wel verzoeken, niet gebieden; Molema, 273: mouten
Zie Taal- en Letterbode V, 240; Zeitschrift for Deutsche Wortforschung V, 246.
Vgl. mnl. moete; bd . musze, ledige tijd, geschikte gelegenheid ; zie Mnl. Wdb.
I V , 1822 v lgg . ; Schuermans , 385, Huydecoper, Proeve I , 10.
1)
2)
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is dwang, ik laat me niet dwingen ; Antw . Idiot . 827 : Moeten is dwank en
schreeuwen is kinderzank (bij ons ook met dit laatste toevoegsel) ; Waasch Idiot.
442 : Moeten is bedwang en krijschen is kinderzang ; Tuerlinckx 397 ; Rutten,
147: Moeten is bedwang en grijzen (krijschen, weenen) is kinderzang; ud. Möten
is Dwang, voor den drang der omstandigheden moet men wijken (Wander III,
790) ; vgl . eng . want must be his master (als antwoord op „he wants') .
-

1531. Een moetje (of motje),
d .w .z . een gedwongen huwelijk, omdat het meisje zwanger is . Vroeger (sedert
de 17de eeuw) het is een moet, in algemeenen zin.: „het moet gebeuren'', waarnaast
thans nog het is geen moeten, het is geen dwang, men behoeft niet iets te doen;
in Zuid-Nederland 't is moetens, ook in den zin van : zij is gedwongen te trouwen;
vgl. Antw. Idiot. 827 : Ze gaat trouwen, maar 't is moetens; Waasch Idiot. 442:
Hij is dees week getrouwd, want het was (van) moetens ; Tuerlinckx, 397 ; voor
Noord-Nederland vgl. Sjof. 167 : As je met mekaar eens ben en je wil aanteekenen,
dan doe je 't toch. En dan d'r bij : 't was een motje; Zoek. 199 : D'r is natuurlijk
geen , ,motje " bij , lachte ze . , ,Nou ja " kneep ze spottend terug : , ,die is waarachtig goed.... 'n matje.... 'n motje.... godallemachtig.... menschen, die
mekare drie dagen kenne, as doar nou ook al 'n motje bij was.... nou maak ie
d'r wat van; Boekenoogen, 1341: Moetje, daarnaast motje, een huwelijk dat
noodzakelijk is, omdat er een kleine op komst is; De Vries, 84: moetertje;
Bouman, 69: het is te moeten; Molema, 272: t' is te mouten of t' is moutwerk;
V.d. Water, 109: mot, gedwongen huwelijk; Gunnink, 172: mutien, gedwongen
huwelijk ; V . Schothorst, 174 : motjen ; fri. dy faem (meisje) moat hwet, zij is
zwanger.

1532. Een mof.
Het znw . mof komt sedert de latere Middeleeuwen voor als scheldwoord

en

kan ontleend zijn aan het hd. niuff, een knorrepot, onbeleefd, ongemanierd
mensch; zie het Mnl. Wdb. IV, 1836 ; Van Moerk. 282 : een Hoochduytse hans

mof maf (bij R
R. Visscher, Quicken, Sde schok : Hans mifmaf ; vgl. hd . muffmaff) . Vooral is dit znw. bekend in de sedert de 17de eeuw voorkomende zegsw.
zwijgen als een mof, d.w.z. een diep stilzwijgen bewaren, vooral waar het een
geheim betreft. Zie Tuinman I, 312 ; Van Effen, Spect. XII, 191: Dat waren
luiden, die zwijgen konden, als moffen; Langendijk, Wederz. Huwelyks Bedrog,
VS. 7 ; Twee W.B. 66 : Pronk, kè je zwijgen ? As 't mot as een mof; Ndl. Wdb .
IX. 992; Schuermans, Bijv. 199 -200; Antw. Idiot. 824: die moef spreekt geen
enkel woord; fri. swije as in mof. 1
)

1533. De molen is (loopt of staat) door den vang,
d .w .z . de zaken zijn in de war ; ook : het scheelt hem in het hoofd , hij maalt . , ,De
vang (klem) dient om den molen te doen stilstaan; wordt deze niet in tijds vastgezet, dan is er naderhand geen houden aan den molen : hij maalt zich in den

1) Ook als scheldnaam voor de bewoners van andere provinciën werd mof vroeger
door de Amsterdammers of Hollanders gebruikt. Zie W . Leevend VIII, 232 : De Zeeuwen
zijn nog al van de domste Moffen niet; bij Van Effen, Speet. XI, 217-218 is sprake
van Utrechtsche, Geldersche en Overijselsche moffen.
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Man met lange swarte kleederen, lachende, en op een Rietstock te Paerde
rijdende, houdende in zijn rechterhand een Meulentjen, een vermaeck daer de
kinderkens mede speelen, 't welck hij met groote naerstigheyt in den Wind doet
ommeloopen" ; zie Noord en Zuid IV, 175-176. Hier dus reeds de verklaring,
die ook Harrebomée II, 95 b geeft. Opmerking verdient, dat de societeit Momus
te Maastricht nog een draaienden molen in haar wapen draagt en dat de molenaars
oudtijds bekend stonden als lieden, die wel van een grapje hielden. Vgl. Van
Zeden, 139: Ammans, muelneeren, die bedriven loosheit; Brederoo, Klucht
v.d. Molenaar; Kalf, Hopt Lied in de Middeleeuwen, 410 vlgg.; Prick, 72: to
have windmills in one's head. Syn. is : de wervel in 't hoofd hebben, half krankzinnig zijn (De Vries, 105).

1536: Met den mond vol tanden staan (of zitten),
d.w.z. niets zeggen ter verdediging, geen woord kunnen uitbrengen, beteuterd
zijn ; syn . voor snot en vuile boter staan 1 ) ; eig . alleen tanden en geen tong hebben.
Sedert de 17de eeuw bekend ; o .a . te vinden in Com . Vet . 85 : Daer staen wy dan
en kijcken met een mondt vol tanden; Smetius, 243: Daer stond hy met den
mond vol tanden; De Brune, Bank. II, 286; Menschen, die zoo tael-blood zijn,
dat ze met de mond vol tanden, maer zonder tonge staen en kijcken; en vgl. P.C.
Hooft, Warenar, vs . 1011, het komische : 0 die kan immers kallen ofser tangt
vol mongden hadt. Zie verder Van Moerk. 240 ; Tuinman 1, 312 , waar als syno niemen worden opgegeven hy staat, als of hy een lap in den mond had; als of
hy den mond vol bry had; Halma, 263: Met zijnen mond vol tanden staan
kijken, être tour honteux, n'oser lever les yeux; Harreb. II, 99 ; Villiers, 81;
M. de Br. 66; Prikk. V, 11; Ndl. Wdb. IX, 1059; het oostfri hê steid mit
'un mund ful tanden ; het Friesch : hy sit mei de mfile fol tosken ; Jongeneel, 94;
De Bo, 1132: met zijnen mond (of zijne toote) vol tanden staan; Antw. Idiot.
1220; 1905; Waasch Idiot. 443 b; 721 b. Bij Ogier, 8: Die staet en siet met het
Backhuys vol tanden.

1537. Iemand den mond snoeren (of stoppen),
d.w.z. iemand het zwijgen opleggen; 17de eeuw iemand muilbanden (zie Ndl.
Wdb. IX, 1204); eig. iemands mond vast of dichtbinden, of door er iets in te
steken, te stoppen ; dit laatste meestal fig . door middel van geld of geschenken.
Zie Matth. XXII, 34: Ende de Pharizeen gehoort hebbende, dat hy den Sadduceen den mont gestopt hadde, zyn te samen by een vergadert; Spieghel, 280:
Hy behoeft pap met volle potten, die alle man den mout zal stoppen; Poirters,
Mask. 26: Doen sagh den ouden Patroon, dat hy te veel brijs moest hebben,
die een ieghelijck den mondt wil stoppen (dat herinnert aan het fri.: dy 't alleman
de mflle stopje scil moat in bulte brij ha); Paffenr. 51; Vondel, Adonias, 1157
Men hoeft veel stofs om al wat gaept den mond te. stoppen; C. Wildsch. I, 20:
Om uw geweten een bal in den mond te stoppen, roept hij het boze vernuft te
.hulp 2 ) . Vgl. Schuermans, 387 ; Rutten, 148 ; 149: iemands muil stoppen ; in
Antw . Idiot . 1905: iemand den mond stoppen, den bek snoeren ; Harreb . II,
99: Men kan hem den mond met een paardenhar openmaken, maar met geen
1)
2)

N. Taalgids XIV, 250.
Zie ook Nd l . Wdb. 11 , , 903 en Borchardt no. 796.
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kabeltouw weer sluiten; en bl. 100: Zijn mond gaat met een strootje open, en
is met geen' koevoet te stoppen . In de 18de eeuw is de uitdr . vrij gewoon ; zie
Van Effen, Spect. X, 117; XI, 240; XII, 96; Halma, 358; Villiers, 81. Hiernaast komt in de 16de eeuw voor : sinen mont hecken ; bij Anna Bijns , Refr . 299:
de tong snoeren ; bij Kiliaen : Snoeren den beek, compescere labellum ; constringere os ; refrenare linguam 1 ) . Vgl . ook het fr . coudre la bouche á quel qu'un ;
clore le bec á qqn ; eng . to stop a person his mouth ; hd , einem den Mund oder

das Maul (ver) s topfen .

1538. Zijn mond houden,
d.w.z. zwijgen; zijn tong voor zijn tanden houden (16de eeuw); ook plat : zijn
smoel, bakkes, bek houden 2 ) ; de pij (hebr . peh, mond) houden (Koster Henke,
56) ; mnl. sinen mont houden, waarin het wkw . houden de beteekenis zou kunnen
hebben van bewaken, op iets passen, tegenhouden, bedwingen; vgl . lat. linguam
tenere en de bijbelsche uitdr.: een wacht zetten voor zijne lippen (Psalm 141, 3).
Zie het Mnl. Wdb. III, 624 en Paul, Wtb. 233 ; vgl. de synoniemen houd je
kop dicht (Nkr. I, 4 Mei, p. 6; Kent. 33; Amst. 97; S.M. 90; Kmz. 45;
181; Falkl. 1, 13) ; houd je waffel dicht (in Amst. 56; 98) ; hou je waffel (lord.
II, 364 3 ) ; hou toch je tas (Kunstl. II, 284) hou je gleuf (Kunstl. 108 4 ) ; houd je
trommel (ford. 26) ; houd je klep dicht (Jord. 288) ; hou je klep (Twee W.B. 83) ;
hou je menageklep dicht (Groningen IV, 194) ; hou je gapert toe (lord. II, 6) ; sluit
je klepper (lord. II, 38); je klepper toe (lord. II, 41; 197); hou je klepper (lord.
II, 262) ; je klepper dicht (ford. II, 315) ; hou je holte (ford. II, 328) ; hou je toeter
(lord. II, 342) ; hou jij je grens (grijns, Jord. II, 485) ; houd je kaken (lord. 95 r
je kakement, je snuit ; houd je dicht (Sewel, 177) naast mondje toe of dicht! (vgl.
Plantijn : mondeken toe, tays toi, bouche close ; Goedthals, 95 : mondeken toe
is goede devise, garde le bec ; Trou m . Bl. 228) ; 16de eeuw : mondje sus! ; Halma,
358: den mond toehouden; Van Effen, Spect. XI, 98: zijn bakhuis toehouden;
W. Leevend VII, 15 : Toen hy zyn bakkes nog toehield ; Weiland : hQud uwe
snuit 5 ) ; zie no . 794 en vgl . het eng . to hold one's tongue ; shut up (shop)!;
) ,

fr.

ferme ta botte; tiens ton bec!; hd. den Mund, das Maul, die Klappe, den

Schnabel, die Fresse, Gusche, Flabbe, Schnute, Futterlicke, Futterklappe, den
Brotladen, die Speiseritze, den Freszspalt halten 6 ); zuidndl. de lippen voor de
tanden houden 7 ) .

1539. Een grooten mond opzetten (of opendoen),
d .w.z . brutaal, ongepast zijn ; eig . den mond wijd openzetten om te schreeuwen;
fr. engueuler qqn, attaquer qqn par des injures grossières; een groote smoel op-

1) Zie Ndl. Wdb. II, 1557; IX, 1058; Mnl. Wdb. VII, 1430.
Ndl. Wdb. II 1 , 1556; fri. de míle of de bek hálde.
Jord. II, 420 : Hij verzocht voor eenige momenten de toeters, de trechters,
de waffels en de kleppers dicht te houden. Dit wafel komt in de 17de eeuw reeds in de
beteekenis mond voor.
4) Jord. II, 449: Druk 'm se gleuf dicht!
2)
3)

5) Tijdschrift XI., 165.
6) Germ .-Rom . Mona tschr . IX, 51.
7) De Telegraaf, 16 Nov. 1914 (avondbl .) p. 1, k. 5: Ook houdt iedereen er de

lippen voor de tanden, op straat, op de tram, in 't café en durft in zijn eigen huis slechtfluisterend te spreken.
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zetten (Slop, 42) ; een keel opzetten (De Brune, Bank. I, 342 en no. 1114) ;
een bakkes openzetten (C. Wildsch. IV, 389) ; vgl. Tuinman I, 229: Hij zet
een mond op als een oven ; en bi. 197: Zy doen een mond op als een hooischuur
(zie Coster, 529); Goeree en Over$akkee: een smoel als een mendeur; het fri.
hja het in bek as in opskoerde toffel, as in brivebos, as de sé; in de 17de eeuw
den mont opendoen oftmer een broeck in sou spoelen (zie Ndl. Wdb . III , 1471) ;
in Twente : nen bek opzetten as ne oenderdeure ; in Brab . een schuurpoort openzetten;
bij Tueriinckx, 602: een strot openzetten; bij Harreb. I, 45: zij heeft een bek als
een schuurdeur ; een pij (hebr . peh , mond) opzetten (Twee W.B. 126) .

1540. Een grooten mond hebben,
d.w.z. brutaal, ongepast zijn, vooral van kinderen gezegd ; zie no. 1539 en vgl.
mnl. cleinmondich, bescheiden. Vgl. C. Wildsch. VI, 32: Dat heb ik wel gehoord,
dat hij haar, haar assurante grooten mond verweten heeft; Multatuli I, 208:
En zal niet... ; ieder.... zeggen : het is goed, dat Saidjah stierf, want hij heeft
een grooten mond gehad tegen Adinda ? Vgl. het vroegere iemand een vuilen mond
geven; het vroegere en thans nog dial. bekende mondig, een grooten mond hebbende (Hoeufft, 394 ; Ndl. Wdb. IX, 1071) ; thans iemand een brutalen bek'),
mond geven, waarmede te vergelijken is W. Leevend IV, 268: Je behoeft my
zoo een bakkes niet te geven. In het fri. immen in wize bek jaen, iemand kwaad
bescheid geven, waarin mond (bek, bakkes) de beteekenis heeft van „wat gesproken wordt". Vgl. hd ein groszes Maul haben (taander III, 515) ; Afrik. Hy
.

het 'n mond soos 'n wawiel.

1541. Iemand iets in den mond geven,
d .w .z . iemand iets voorpraten ; eene vraag zoo inkleeden, dat het antwoord er
tevens in opgesloten ligt, gemakkelijk te geven is (fr .faire le bec à q qn ; hd . einem
die Worte in den Mund legen), waarvoor ook gezegd wordt iemand de pap in
den mond geven (Harreb. II, 99; Kmz. 351; De Bo, 826; Waasch Idiot. 443
1;; Antw . Idiot. 830; Schuerm. 387 b) ; bij Rutten, 179: Men zou het hem moeten
met den 'pollepel ingeven, hij is zeer loom van begrip. In de middeleeuwen enen
iet in den mont geven (bij Froissart , 147 ; 164) ; hd eeinem etwas ins Maul (oder
in den Mund) kauen, schmieren, streichen, „das bild lehnt an das kind an dem
man den brei einstreicht"; zie Grimm VI, 1788 en Joos, 70: Ik gaf hem de pap
in den mond, maar hij wou niet zwelgen, ik maakte hem het antwoord allergemakkelijkst en nog raadde hij het niet (Waasch Idiot. 255). Vgl. iemand iets voorkauwen (Harreb. III, 78), mnl. enen iet cnauwen (cnuwen); fr. mácher qqch
d qqn ; hd . einem etwas vorkauen ; Suringar, Erasmus, CLXXV : praemanqum
.

in os inserere.

1542. Met twee monden spreken,
d .w .z . dubbeltongig zijn (lat . bilinguis ), valsch, onoprecht zijn ; niet ten opzichte
van iedereen hetzelfde handelen, uit twee pannen bakken, met twee pannekens
1) Vgl . Ndl. Wdb . II 1 , 1557 , waar o .a . uit Hooft, Ned . Hist. 791 wordt aangehaald : De Hopluiden gaaven aan d'Ommelandsche gemaghtighden een spytighen bek
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koeken bakken (Joos, 115 1 ) ; koud en heet uit één mond blazen (zie o.a. Kluchtspel
II, 135) ; fr. souff ler le froid et le chaud; hd. aus einem Munde kalt und warm
blasen; eng. to blow hot and Gold. Zie Bouc v. Seden, 885: Onwert die ghene
talre stont die twee tonghen draghen in den mont (vgl. ook bl. 110-111) ;
Servilius, 223*': Hi spreect met twee monden; Sartorius, I, 8, 98: Iet twee
monden spreken, in bilingues dicitur, et qui eundem modo laudant, modo
vituperant ; Anna Bijns, Nieuwe Refr. 38 ; Idinau, 13:
Daer spreken sommighe met twee monden:
Hier eens, daer anders, hier goedt, daer quaedt,
Waer heeft men oyt fonteyne ghevonden,
Die soet en suer gaf, t'eender daet?
Een dobbel tonghe gheen argher saedt.
Zie verder Suringar, Erasmus, LXIII; Harreb. II, 99 a; Afrik. Hy praat met
twee monde; Nkr. VIII, 3 Jan. p. 4; vgl. het fri.: ut twa molen sprekke.

1543. Niet op den mond (of zijn mond(je) gevallen zijn,
d.w.z. zijn woord goed kunnen doen, ook : goed van zich kunnen afbijten, een
bekvechter zijn 2 ). Tuinman II, 209: Zy is op haar mond niet gevallen, dat zegt
men van eene, die wel weet weêrom te spreken, en haar verdediging gereed heeft:
Halma, 358: Dat vrouwmensch is op haaren mond niet gevallen,
vette femme a la langue bien pendue ; Sewel, 496 ; V. Janus III , 204 ; Harreb.
II, 98 ; Villiers, 82 ; Ppl. 111; Schoolm. 247 : De schoonmaaksters die trouwens
geen van allen op heur mondjen zijn gevallen. In Zuid-Nederland zegt men hiervoor volgens Schuermans, 396 en 734 : op zijnen muil, op zijn bakkes (ook Antw.
Idiot. 179), op zijn blad (tong 3), op zijne tong niet gevallen zijn (Antw . Idiot.
1251; Claes, 240 ; Waasch Idiot. 656 a) ; alsook op zijn smoel niet gevallen zijn
(Tuerlinckx, 660) en in Limb. ze is neet op 't muelke gevallen (Jongeneel,
94); bij Poirters, Mask. 134: Een ander vrouwe.... toonde dat haren mondt
ook in geen maelslot (hangslot) en was gevallen. Volgens Taalgids VIII, 110

wordt nu en dan aan deze zegswijze toegevoegd : en zoo zij er op gevallen is . is
ze er niet op blijven liggen, dat tevens de verklaring aangeeft. De Duitschers
zeggen : nicht auf den Kopf gefallen sein in den zin van : geen domkop zijn.
maar ook er ist nicht auf den Mund, aufs Maul gefallen. (Grimm, VI, 1789:
2678; Wander III, 514; Eckart , 284), waarvoor men in het fri. ook zegt: h
is net op 'e mule fallen, do 't tiid wier om praten to learen. In Drente zegt men
in dezen zin : hom is 't spinrag ook nijt veur de bek wossen (Bergsma , 33 ; vgl.
Campen, 126: hem en sal ghien spinnecobbe -voer de mont wassen 4 ).
'

1) De Tijd, 5 Febr. 1914. p. 5, k. 3: 111 et een vriendelijken lach op 't gelaat en
roet een beleefde buiging zal de heer Ter Laan dus voor onze Koningin staan. terw ij l
hij de monarchie in zijn hart verwenscht. IIoe dat bakken in twee pannetjes te verklaren
is? Vgl. 1V. Taa lgids X 1, 306: Menschen die in twee pannen visch bakken. Zoo noemt
men hen, die geen partij kiezen, maar nu met den een en dan met den ander meepraten
(Goeree en Overflakkee) ; syn . aldaar Twee kleuren in zijn baard hebben (1V . Taalgids
Xl, 133(.
2) Handelsbhul, 19 Oct. 1918, p. 5, k. 2 (0) :Maar heden is gebleken dat ook de
S. D. A. P. nog geroutineerde bekvechters télt . . . . en dat althans de heer Duys nog
de oude is.
3)

Antw. ldi()l. 246; Waasch. (duif. 120 b. Vgl. inul. longeblat. tong.

4)

Harreb. 11. 97 h.
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1544. Iemand naar den (of zijn) mond praten,
d.w.z. iemand vleien, flikflooien; fri. nei immens holle (hoofd) prate. Het is
niet onmogelijk, dat Tuinman I, 186 gelijk heeft in zijne bewering, dat deze
uitdr . eig . wil zeggen : praten naar iemands smaak, gelijk hem aangenaam is;
vgl. het mnl. goeden mont maken, goed smaken. Hooft bezigt ook in Ned. Hist.
901 de uitdr. naa den mondt azijn in den zin van smaken, en zeer gewoon was
het wkw. monden (fr. mfilkje), bevallen, aangenaam zijn, smaken, waarvoor
men in Zuid-Nederland zegt naar iemands tand zijn (Schuerm. 710 ; Antw.
Idiot . 1220) . De hd. uitdr. einem noch dem Maule (oder Munde) reden (Grimm,
VI, 1793 ; 2679) maakt evenwel die opvatting niet zeer aannemelijk ; de meest
waarschijnlijke verklaring zal wel zijn : spreken zooals een ander spreekt, hetzelfde zeggen, gelijk geven ; zie no . 365. In de 16de eeuw komt de uitdr. voor;
ze is o.a. te vinden in het Tijdschrift XVI, 58: Ter derder moet men al nae sijn
mont spreecken. Zie verder Vondel, Aenleidinge, 111; Brederoo 1, 347 ; III,
157; Rusting, 204; Van Effen, Spect. VI, 136; Sewel, 497; 744; Ndl. Wdb.
IX. 1061; Villiers, 81; enz.; vgl. fri. mfileflooije; bekjeflaeije; het oostfri.:
êmand na de mund próten ; het gron . bekproaten, mondjeproaten, na de bek proaten
(Molema, 27 a). In Zuid-Nederland onbekend; wel: iemand naar zijnen tand
klappen (Antw. Idiot. 1229)-; naar iemands tand klappen (Rutten, 226 b) .

1545. Het is mondjesmaat,
d .w .z . het is weinig , vooral van voedsel gezegd ; eig . de maat voor een kleinen
mond; zooveel als tegelijk in een kleinen mond gaat. Vgl. Hooft, Brieven, 304:
De hondtsdaagen neemen 't quaalyk, zoo men meer dan mondtjens maat ontbiedt; Huygens , Cluyswerck, vs. 257: Niet (niets) noem ick mondiens maten
(= eenige mondjes vol), waar het nog geen samenstelling is geworden; Kluchtspel II, 165; Tuinman II, 42: Mondekens maat; Sewel, 497; Br. v. Betje
Wolff en A. Deken, 87: mondjes maate; Bouman 70: mondjesmeet, schraaltjes
afgemeten; Ndl. Wdb. IX, 1072; De Bo, 710: mondjesmate, mondetjes mate,
genoeg doch spaarzaam, eerder te weinig dan te veel, zeer matiglijk ; Antw.
Idiot . 831: rhondekensmaat , maar nauwelijks eten genoeg om te kunnen leven.

1546. Mondig zijn,
„Mondigen werden genoemd die haer zelfs ende haerder eigene zaken
machtig zijn, ende oversulcx op eigene naem dingtael mogen voeren". 1 ) Later
bij uitbreiding „meerderjarig zijn". Dit bijv. naamw. mondig is niet afgeleid
van mond (fr. bouche), maar van een thans verdwenen znw. mond, dat oorspr.
hand en daarna macht, bescherming, voogdij beteekende ; vgl. het vroegere montboor, momber, voogd ; hd. mundig ; vormund en verder het Mnl. Wdb. IV, 1908;
Ndl. Wdb. IX, 1971 en De Jager, Fre qu . II, aanh. 81. Anderen denken aan
een afleiding van een oudgermaansch mund (mlat. mundium), bescherming,
verwant met het ohd. munttin, os. mundón, ags . mundian, helpen (zie Franck-v..
Wijk, 440; Kluge, 322) .
1) Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleertheyd 1, 4 § 1.
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1547. Gelijke monniken, gelijke kappen,
d .w .z . menschen van eene soort hebben dezelfde eigenschappen of rechten ; ook
bij het verdeelen van iets : menschen met gelijke rechten maken aanspraak op
gelijke deelen. Zie Campen, 122: Gelycke Monnicken draegen gelycke cappen;
Sartorius I, 5, 75 : Gelijcke Moniken gelijcke kappen; ook Sart. II, 1, 15; 10, 35.
Zie verder Spieghel, 284; Tuinman I, 27 ; Harreb. I, 381 a; III, 246 a; Het Volk,
11 Juni 1914, p . 2 , k . 1: Maar een havenpotentaatje dwingen zijn door hem
zelf onderteekend kontrakt na te komen en de arbeider vrijlaten in de overtreding,
dat is onbillijk. „Gelijke monniken, gelijke kappen", heette het; Schoolblad,
XLIII, 1789: Niet enkel gelijkstelling van ons (Katholiek) onderwijs met het
openbare moet onze leus zijn. Daar moet ook komen een gelijkstelling van alle
onderwijzers, die hun liefde verpand hebben aan ons Katholieke onderwijs.
Gelijke monniken, gelijke kappen . Vgl. hd . gleiche Brüder, gleiche Kappen.

1548. Monnikenwerk,
d.w.z. vergeefsche arbeid, die veel geduld en tijd vereischt; noodelooze moeite,
„dewijl de Monniken, in oude tijden, tot zekeren arbeid, hoe weinig die ook
beteekende, verpligt waren, om niet ledig te zijn, al ware het ook, dat zij den
volgenden dag vernietigden, hetgeen zij den vorigen gemaakt hadden" (Weiland) . Zie Kiliaen, 406 : Muncks werck doen . Adag . Penelopes telam texere;
inanem operam sumere; Servilius, 123: Monincs werck doen; Winsèhooten, 6:
Het Varken de keel afsteeken, en dan laaten leggen beteekende eeven soo veel,
als, een Breemer sijn, en Munniken werk doen; Smetius, 96: Monickenarbeijt,
cum actum agitur ; quod factum est mutatur et corrigitur, quod Monachi idem
semper otiose agunt in sacris suis; Tuinman 1, 29, die als beteekenis opgeeft:
„een werk verrichten, dat niet deugt ; noodeloozen of verhoetelden arbeid doen";
Tuinman II, 167; 232; C. Wildsch. III, 169; VI, 221; Br. v. Abr. Bl. I,
211: Hy, dien gy des een kwaaden naam geeft, zal immers weinig moeite neemen,
om dien te herinneren, zo hy ten minsten overtuigd is, dat gy het by 't rechte
eind hebt : wel overtuigd, dat het toch maar Munniken werk is; en dat hy maar
aan den ouden brug arbeid 1
zo als wy Amsteldammers dat noemen ; V . Janus
I, 290: Munnikken werk is uw dagelijksche arbeid, en gij hebt nooit gedaan,
omdat gij altijd weder van voren af aan begint; Diamst. 114: 't Helpt geen verdommenis . 't Is monnikewerk ; Dievenp . 58 : Och! om u dat allemaal te vertellen
dat is monnikenwerk ; Ndl. Wdb . IX, 1079 ; nd . dat es Mönkearbeid (faule
Arbeit; Eckart, 367). In het fr. zegt men: un travail de bénédictin; in ZuidNederland ook wel een Benediktijner werk. Zie Ter Gouw, Volksvermaken, 685;
Stellwagen, Roomsche Woorden, 87.
),

-

1549. Die mooi wil wezen, moet pijn lijden,
d .w .z . pronkzucht , ijdelheid in kleeding baart last ; nauwsluitende kleederen
toch zijn knellend voor het lichaam (Taalgids IV , 257) . Eene sedert de 17de
eeuw uitgedrukte meening ; zie Gew . Weeuw . III, 30 : Ik troost my met de Spreuk,

1) Sewel, 147 : Aan de oude brug werken, werk doen daar geen eer mede te
behaalen is.
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mooy weezen , moet zeer doen; Sewel, 498: Mooi moet p y n l y d e n , one must
suffer some pains for being finely drest ; Harreb . II , 75 a : Die mooi wil wezen,
moet pijn lijden, zei de meid, en zij spelde hare muts aan de ooren vast. Ook
in het Friesch : dy 't moai wêze wol moat pine f tstaen ; in Gron . dei mooi wezen
wil mout pien lieden (Molema, 269); in Antw. hooveerdij moet pijn lij(d)en
(zie Antw. Idiot. 575); Land v. Waas: hooveerdig moet pijn lijden; nd. Hoffart
mut Pin liden (Wander II, 715) ; Haufart mot Dwank lihen (in Jahrb. 38, 158) ;
wer giant (schon) will sin, mut liden Pin (Eckart, 158).

1549a . Mooi weêr spelen ; zie bij Weer.
1550. Moord en brand schreeuwen (of roepen),
d .w .z . luid schreeuwen, erg te keer gaan ; zich hevig beklagen (over een onrecht,
enz.). Eertijds had deze uitdr. de beteekenis van dreigen met moord en brandstichting 1 ), nagenoeg hetzelfde als het vroegere ten brande en ten zwaardti dreigen,
- eischen, opeischen onder bedreiging met moord en brandstichting. Vgl. Vondel,
Gijsbr. v. Aemst. vs. 18.4:
Wat heeft men gift en gal gebraeckt en brant en moort
Getiert en 't gansche jaer gescholden en gekreeten.
Zie verder Vondel's Maeghden, vs. 1690 ; het Ndl. Wdb. III, 1033 ; IX,
1107; Joos, 61; Antw. Idiot. 1093; 1906; Waasch Idiot. 444 b; en vgl. Halma,
360: Moord en brand roepen, crier au meurtre et aufeu; zy schreeuwde
moord en brand, elle crioit comme si on eu t voulu l'égorger. In het Friesch :
hy skreaut moart en brán ; in Gron . moard over hoalstok schreeuwen (Molema, 270
a); Villiers, 82 ; in Zuid-Nederland en in Limb. kent men in denzelfden zin:
pen en inkt roepen, wat volgens het Waasch Idiot. 514 en Ndl. Wdb. VI, 1747
gezegd wordt van jankende honden, doch eigenlijk van een marskramer die deze
artikelen luide vent (zie Volkskunde XXIII, 165) ; hd . Mord und Brand schreien;
eng . to cry murder.

1551. Hij weet van den moord,
d .w .z . de zaak (of het geheim) is hem bekend ; hij weet er van ; hetzelfde als:
hij weet van den brand (ook in Waasch Idiot. 143). De uitdrukking komt sedert
de 17de eeuw voor; zie o.a. Kluchtspel II, 176; Vondel, Bat. Gebr. vs. 1301,;
en vgl. Asselijn, 300: 0, dat wijf het 'et al weg, se weet wis van de moort; Rusting, 592; C. Wildsch. IV, 194: Hij vreesde dat wij hem verdacht hielden dat
hij van den moord geweten had; Sewel, 450: Hy kent de leus, hy weet
van de moord, he understands the can t , he knows of the matter; 498: Hy weet
van d e moord , hij weet van de zaak ; fri . nou kaem de moart ut, het geheim
lekte uit, het ware van de zaak kwam aan den dag; Afrik. hy het van die heele
moord niks geweet nie; vgl. het eng. the murder is out. Met Van Dale en Van
Lennep 2 ) te denken aan de Parijsche bloedbruiloft is niet noodig. Het znw.
1) Vgl. mnl . mortbrant, moortbrant, heimelijke, verraderlijke, ook nachtelijke
brandstichting ; ook die met de bedoeling om daarbij menschen te doen omkomen ; Mn 1.
Wdb. IV; 1961 en Stallaert II, 218.
2) Ook bij V. Effen I, 53 en Brieven van B. Wolff, 117: Ik weet nog zoo wat van
de moord van Parijs; zie Ndl. Wdb. IX, 1106.
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moord heeft uit zijne eerste beteekenis, die van bloedig feit, verschrikkelijke
gebeurtenis, eene zaak in het algemeen ontwikkeld, evenals brand in de uitdr.
hij weet van den brand en gearmd naar den brand 1 ) .

1551a . Geen moordkuil maken van zijn hart ; zie no . 850.
1552. Steek (of stik) de moord,
of je mag me de moord steken, ook stik de moord wil zeggen : loop naar den duivel,
je' kunt me de bout hachelen (zie no . 333 ), stik, krijgeen ongeluk, of eene dergelijke ruwe verwensching. Het ww. steken heeft hier de bet. van slaan, treffen,
waarmede het in vroegere geschriften afwisselt ; 16de eeuw de moort die de perde
slaet naast de tale (eene ziekte) die de verkene stect. De uitdr. wil dus eig. zeggen:
de moord, de dood moge je treffen, slaan. In het mnl. komt van de moort gesteken
reeds voor - (zie Mnl . Wdb . VII , 2053) ; in de 16de eeuw als verwensching dat
u de moort steken moet (moge) ; ook in 't passief ic wilde hij ware de moort gesteken
(Everaert, 270) . Door eene onjuiste opvatting van ,,iemand" als onderwerp
in de uitdr. iemand steke de moord kreeg de moord steken den zin van sterven.
Dit geschiedde in de 16de eeuw blijkens Corn. Everaert, 537 : Hy zoude my liever
de moort steken waert myn man, eer ict verdroughe 2 ) ; vgl . verder Tuinman
I, 319 : Dus is 't een godlooze vloek : Dat u de moord steke, te weten de schielijke
dood met zijnen pyl. Men zegt, Hij is de moord gesteken. Dat is kromtaal. In
dezen zin is de zegsw. blijven voortleven in de ruwe volkstaal; zie Koster Henke,
46 : de moord steken, om 't leven komen ; steek de moord, krijg een ongeluk ; O.K.
56: De moord zal jelui steken, misselijke jakhalzen; M. de Br. 209: Laat ze
de moord steken ; Landl. 123 : Verrek jij , val dood , stik de moord ; Diamst.
318 : Steek de moord en lek me de maarsch (vgl. no . 604) ; Menschenw . 393;
Jord. II, 128; Peet, 172; Nachtkr. 7; Grond. 335: 0, daar hei je haar ook,
dat akelig dier zal ook de moord steken; Slop, 89: Hij kon voor zijn part de
moord stikke, die menheer! ; Jord. 59 : Stiek jei nau gauw de maurd! schreeuwde
de koffiepikster terug ; bi. 86 : Met een giftig.... steik de maurd!.... liep ze
't winkeltje uit; V. d. Water, 109: steek de moord, loop naar de hel, naast
steek de marinemoord. Afrik. Hy het die moord gesteek. Ook in Zuid-Nederland
is bekend : ik wenschte dat hij de moord stake (De Bo, 712) ; zie verder Schuermans, 389 3 ). Als variant komt in Noord-Nederland voor pruim de moord! je

mag me de moord pruimen!

1552a. Een mop (grap); zie no. 1420.
1553. Iemand mores leeren,
d.w.z. iemand terecht zetten, tot zijn plicht brengen; mnl. enen twee leeren tellen
of enen manieren, goede manieren aan iemand leeren (eng. to teach one manners),
hem betamelijk maken, hem vertellen, hoe hij zich behoort te gedragen. Vgl.
Tuinman I, 299: Ymand voor den beitel nemen, dat is, hem mores leeren (ook
1)

Ndl. Wdb. III, 1033-1034.

2) Zie meer voorbeelden in Ndl. Wdb. IX, 1108.
3) In Pro!. 16: ,,Met et hoog-zij (zie no. 1052) op, en 'n staande steek-de-moord
om z'n magere hals'' , wordt een „vadermoorder" bedoeld.
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II, 165); Van Effen, Spect. IX, 58 en Halma, 360: Ik zal u mores leeren
als gij dat weer doet, si nous y retournet , je vous apprendrai à vivre; Sewel,
499 ; Ndl. Wdb. IX, 1128. Ook in het hd. einen Mores (oder Moritz) lekren
(anno 1527 ). Hiernaast mores leergin, op een harde manier leeren hoe men zich
moet gedragen (zie o.a. V. Moerk. 571; C. Wildsch. VI, 33).

1554. Morgen brengen!
Men geeft dit ten antwoord om het door een ander voorspelde of gezegde
als hoogst onwaarschijnlijk te brandmerken; een ironische uitdrukking : in denzelfden zin : morgen aan de koffie of morgen, als Kaatje verjaart; dat kanje denken!
dat kun je begrijpen! oele! 1 ), goeie morgen (Pothof) ; en voorheen : ja nebben! 2 );
ja warme broers! 3 ) ; 16de eeuw : morgen noene ; 18de eeuw : zoo menigen Franschman! ; nd . mc rgen brenge (Eckart, 369) ; hd . ja, ubermorgen ; ja, kuchen! Het
dichtst bij onze tegenw. uitdr. staat morgen weerkomen, dat we vinden in Brederoo's Moortje, 2001. Zie verder Ndl. Wdb. IX; 1138 ; V. Schothorst, 170;
Nest, 34; 120; Nkr. VII, 8 Nov. p. 1. Ook overal in Zuid-Nederland; zie
o.a. bij Rutten, 148: morgen komen (brengen) ; Waasch Idiot. 145 a; Antw.
Idiot. 834. In Maastricht en elders morgen vreug (Molema, 270 a; 't Daghet
XII, 188); mórrige mots! jèh franks 4 ) of mergen! (Antw. Idiot. 1906). Synonieme uitdrukkingen zijn je tante op een houtvlot! (in D. v. S. 57 ); an me blouse
(in Menschenwee, bl. 30 ; 40) of aan (of op) mijn lijf geen polonaise, o .a. in
Nkr. VIII, 15 Febr. p. 2: Maar ik bedank ze feestelijk, op mijn lijf geen
polonaise, zeg ik ; 29 Aug . p . 2 : Dit zou evenwel een ganschelijk onjuiste
onderstelling geweest zijn, mijn waarde. Pas si bête, zegt de Franzoos, wat in
goed Hollandsch zooveel beteekent als : op mijn lijf geen polonaise (een japonlijf
met langen schoot

b)

; Groot-Nederland, 1914 (Oct.) bl. 405: Ik heb ééns in m'n

leven 'n boterbriefje gehaald en na dien tijd heb 'k gedacht.... an mijn lijf
geen tweede polonaise ; bl. 463: Ik draag nooit anders as horlogies met koperen
kasten en ringen met similie.... An mijn lijf geen polonaise. Wat jij Robbie?
Vgl. hd . guten Morgen, Herr Fischer.

1555. De morgenstond heeft goud in den mond,
d.w.z. „vroeg opstaan is profijtelijk"; hd. Morgenstunde kat Gold im Munde;
ook Morgenstunde kat plumbierte Zc hne (zie Germ.-Rom. Monatschr. IX, 58);
bij Joos, 150: de morgenstond heeft goud (of rozen) in den mond; morgenwerk,
gulden werk. Vgl. verder Pers, Bellerophon, I, 145: De Morgenstondt draeght
Honingh in den Mondt ; Tuinman I, 173 met de verklaring dat , ,wel bestede
morgenuuren groot voordeel toebrengen" ; Sewel, 499 ; W. Leevend I , 209;
Martinet, no. 16.
De zegswijze komt ook in het Deensch en in het Zweedsch voor : Morgenstund
har guld i mund; Morgonstund haar guld i munn (taander 111, 733 ; 734) . De
voorstelling, dat de morgenstond, Aurora, goud in haren mond draagt, vindt
men in velerlei volkssagen. In de Zweedsche valt een gouden ring uit haren
1)

Zie aldaar.

Ndl. Wdb. VI, 1685 .
Ndl. Wdb. III, 1429.
N. Taalgids XIV, 197.
5) De Telegraaf, 2 Juli 1914, p. 5, k. 1 (avondbl .) . Nu de polonaise vergeten is,
vat men dit woord op als naam van den dans en hoort men den variant : Aan mijn corpus
geen fox-trott! (naam van een dans) .
2)
3)
4)
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mond, als zij lacht, in de Noorweegsche vallen goudstukken uit haren mond,
als zij spreekt, en uit haar haren, wanneer zij zich kamt. In de Deensche vallen
edelgesteenten uit haren mond en goud en zilver uit het haar, en in de Rumeensche valt goud en zilver uit haar haar, wanneer zij zich kamt . Zie Harréb .
III, 453 ; Villiers, 83 ; Borchardt, bi. 201 noot ; Germania XXV, 80 ; Wander
III, 733 ; Ndl. Wdb. V, 465 ; IX, 1059 en Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte
I , 71, anm . 6 , die de verklaring meent te moeten zoeken , ,in einer steifleinenden
Schulmeisterwitz ober das wort aurora (aurum in ora 1 ) ". Zie evenwel Taal
en Letteren XIII, 575, waar gewezen wordt op het Hongaarsche gezegde : die
vroeg opstaat vindt een goudstuk, en mond gehouden wordt voor een zich als van
zelf voordoend rijmwoord, daar men niet te veel achter zoeken moet ; vgl . avond-

rood, water in de sloot ; mist, vorst , in de kist ; het is een moord in een mandje;
zoo zat als 'ne patat (in Antw . Idiot. 1960) ; met lijpen en drijpen (Antw . Idiot.
1875) ; in Drenthe : zoo wies as 'n patries ; zoo dom as 'n koff ietrom ; fri . mei
in hei (drift) en in bei, en dergelijke. Zie no. 1465.

1556. Het is den Moriaan gewasschen (of geschuurd),
d.i. vergeefsche moeite gedaan, hetzelfde alsof men een Moriaan zou willen
blank wasschen of schuren . Dat dit gezegde in de middeleeuwen (± 1400) bekend
is geweest, blijkt uit de Tafel van den kersten ghelove van Dirc van Delf, fol.
125 c: Of mit ghewoenten daer in bliven, als die moerman in sinen swarten
velle, hoe veel dat men oec wascht Tijdschr. XXII, 19 en vgl. Jerem. XIII,
23 ). In de 17de eeuw was de zegswijze naast den Moor wasschen, zeepen of den
Moorman zeepen, vrij gewoon; zie Westerbaen II, 457:
So ick my suyver en myn pad soeck schoon te maecken
En my 't onschuldigen schuyr ick de mooriaen
En doe vergeefse moeyt'.
Vgl. verder Huygens, Kost. Mal 223; Sewel, 190: Hooi dorschen,
den moriaan schuuren, to trash hay, to do a fruitless work; Halma, 361;
C. Wildsch. V, 269; Harrebomée II, 102 a en III, 298-299; Ndl. Wdb. IX,
1101; 1144; Joos, 98; De Bo, 711 b: den Moor wasschen; en vgl. het gri.
2TÂl1/&Ovs 2t"vety; lat. laterem (tichelsteen) lavare (vgl. eene brik wasschen;
De Brune, 212) ; syn . den kassijsteen kneden 2 ) ; Aethiopem albare (Wander
III , 993) ; fr . à laver la tête d'un Maure on y perd sa lessive ; eng . to waste a
blackamoor (or an Ethiopian) white. Syn. was in de 17de eeuw : water d irschen
(o.a. Vier!. bl. 252; vgl. fr. battre l'eau).

1557. In Morpheus' armen liggen,
d.i. rustig slapen. Vgl. o.a. Handelsblad, 30 Mei 1914 (ochtendbl.), p. 7, k. 2:
Nacht en dag is er doorgewerkt en toen de expositie heden geopend werd, lagen
de meesten in Morpheus' armen, om wat op verhaal te komen. Morpheus, de
zoon van Hypnos (Somnus), den god van den slaap, bezat volgens Ovidius,
Metam. XI, 655 vlgg. de macht om droombeelden op te wekken (vgl. Vondel
II (cd. Thijm), bl. 253, vs . 208-211) . In het fr. être dans les bras de Morphée ;
1) Zeitschrift des Algem . Deutschen Sprachuereins XVII, bi . 321; Fr. Seiler, Deutsche Sprichiuórterkunde, 23-24.
2) Ndl. Wdb. VII, 1737.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk
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hd. in Morpheus' Armen liegen ; eng. to lie in Morpheus' arms. Vgl. het van
Morpheus afgeleide znw. morphine, een bedwelmend middel uit opium bereid.
-

1558. Morsdood,
d.w.z. in eens, plotseling, geheel en al dood, kiksdood (Claes, 109), pietdood
.(zuidndl. ). Het eerste gedeelte van dit woord beantwoordt aan het nd. murs,
hd . murz naast morsch , bijv . in morsch entzwei ; vgl. tirol. murzjung ; mhd.
adv . murzes, geheel en al 1 ) . Verwantschap met het wkw . vermorzelen en een
znw. morzel, dat we kennen in de uitdr. te morzel slaan, verbrijzelen, waarnaast
vroeger ook te mortel (vgl. nd . murt, gruis) slaan (Sewel, 500) is ook mogelijk 2 ). Vgl. Rusting, 519; Halma,, 361: Morsdood, roide mort; Sewel, 499;
Hy viel morsdood, he fell stone-daad.

1559. Mosterd na den maaltijd,
d.i. het benoodigde brengen als het niet meer noodig, als 't te laat is. In de
latere middeleeuwen bij Goedthals, 112: Mostaert dienen als tvleesch gheten is,
fol cornard eert moustarde apres disner; vgl. verder Hooft, Brieven, 135: U E
brief en tijdingen zijn ten laatsten te voorschijn gekoomen : mostart naa de maaltijdt ; bl. 145: My is leedt dat de Fransche tijdingen zijn gekomen als mostardt
naa den eeten. Zie verder C. Wildsch. IV, 190 ; V. Janus 111, 218 ; Harreb.
II, 46 a; III, 286; Ndl. Wdb. IX, 26; Villiers, 83. In het fr. servir de la
moutorde après diner; eng. mustard after dinner (or supper) or after meat mustard;
in het Nederd . Mustert na den Mdltid ; wie Moster no den Eten kommen (Eckart,
370) . Synoniem was : vijghen na Paschen (Campen, 110 ; C. Wildsch . IV, 190) ;
Onze Volkstaal I, 30: vigen nae Paese, in banden (om het koren te binden)
nae den vest 3); komen met het zout als het ei op is (Harreb. I, 178) ; komen met
de paal, d.i. ovenschieter (of met bakmeel) als het brood in de oven is (Joos,
92) ; fri .: hy komt mei aeijen nei peaske ; moster nei de mieltiid; lat . a quam

infundere in cinerem.

1560. Iemand door den mosterd halen (of sleepen),
d.w.z. iemand over den hekel halen, hem den mantel uitvegen, eene scherpe,
gevoelige berisping toedienen. Bij Sartorius IV, 20: Door de mostardt slepen,
pro conviciari ac maledicere positum est; Anna Bijns, Refr. 170:
Abten, proosten, dekens, canuncken ook,
Hoortmen alomme deur den mostaert halen.
Zie verder Winschooten, 23 ; Hooft's Brieven, 419 ; De Brune, Bank. II, 387;
Com . Vet . ( voorbericht) : , ,de groote letterhelden Erasmus, Morus enz . slepen
de heérschzugtige geestelyken door den gesuikerden mostaert" 4 ); Tuinman I,
298 ; C. Wildsch. V, 82 ; Molema, 270 b ; Afrik. iemand deur die mosterd trek;
1)
2)

Ndl. Wdb. IX, 1149; Franck-v. Wijk, 443.
Mnl. Wdb. IV, 1952; De Jager, Frequ. I, 417; Antw. Idiot. 834: geen morzel;'
niets; Zeitschr. f. D. Wortforschung, XIII, 329-334; Germ.-Rom. Monatschrift IV,
607; Franck-v. Wijk, 443.
3) Zie De Cock', 131.
4) In de 16de eeuw werd gesugkerde mostaert als nagerecht gegeten (Noord en Zuid
IV, 123) .

49

Het Volk, 6 Febr. 1914, p. 2, k. 3 : Hij (de heer Lohman) veracht ze (de kiezers)
met adellijke verachting, en de . kiezers van ' Goes werden nu in 't bijzonder
door de mosterd gehaald ; Harreb . II, 105 . Synoniem was in de 17de eeuw:
iemand door de pekel trekken, en thans zegt men dial. iemand door de gort, de
rijstenbrij roeren (Nav. XXX, 560); Twente: iemand deur de stront halen; in
Oost-Vlaanderen en in Kl . Brab .: iemand door het blauwsel trekken, met iemand
den spot drijven (Schuermans, 58 b). In het Friesch: immen troch de moster
fiterje of helje, flink aanzetten; stoeiend of worstelend afmatten (Fri. Wdb. II,
. 357 b) ; fr. passer qqn à tabac. Zie no. 65 en 1003.

1560a . Dat ruikt naar den mosterd ; zie no . 1586.
1561. Mot hebben,
d .w .z . ruzie , onaangenaamheden hebben (met iemand) . Een wat de afleiding
betreft moeilijk woord, dat kan behooren tot het wkw. motten, dat in Groningen
nog voorkomt in den zin van „mopperen, zijn kwade luim door morren en
brommen luchten en zoo twist zoeken ; hiervan motter, mottert = lastige mopperaar, twistzoeker" (Molema, 271 a) ; zie ook Weiland : motten, kribben, netelig
zijn; het Deensch mudt, mut, onvriendelijk, brommig; het oostfri. motjen,
brommen, morren : motjerig, motjerg, brommig, verdrietig, en het Vlaamsche
mottig, moeilijk, lastig, gemelijk (vgl. grammottig, d.i. gram en mottig? 1 );
mottigaard, koppige man; motten, grillig zijn, nukken hebben (Schuerm. 393 b;
394 a) en motsch, mottelijk, moeilijk, lastig, eigenzinnig, gemelijk (De Bo, 715) .
Het woord komt in onzen tijd in de volkstaal zeer dikwijls voor. Vgl. Koster
Henke, 46: mot, twist; Handelsblad (avondbl. ), 12 Juni 1913, p. 9, k. 4:
Onder elkaar hebben ze voortdurend mot wegens gapperijen ; Falkl . V , 55:
Heb jij er dan lol in om altijd mot te hebbe ? ; Speenhoff, VI, 29 : Eens was-tie
bokkig thuis gekomme ; hij had weer ergens mot gehad ; Kmz. 176 : Eens hebbe
we twee dage mot gehad ; bl. 362 : Waarom mot er altijd mot zijn ? ; bl. 22
Georgine was stil. Zeker mot met de ouwelui gehad ; Jong. 292 : Als we voele
dat we zoue beginne, gane we direkt over tot een psalm of een gebed, dan zakt
de mot ; Slop, 14 : Gisteren daar nog mot, nog ruzie gehad ; Boefje, 58 ; Leersch.
120: Dan was je degelijk en je had geen mot met je wèf; Nkr. I, 14 Juli p. 2:
Ze maakten veel onderling mot ; H. v. Z. 10 ; 55 : Mot ? Nou al herrie ? ; Grond.
61:Zeker weer mot gehad op school; bi. 228; Nkr. V, 29 Jan. p. 4 : Wij krijgen
mot met Engeland en nijdig zijn de Franschen ; Lev. B. 17 (mot krijgen) ; Dsch.
96 '(mot krijgen); Het Volk. 19 Juni 1914, p. 2, k. 4: Tusschen beide bestuursleden ontstond toen wat mot, doch de herrie liep met 'n sissertje af; Onderm.
33 ; enz .

1562. Iemand (of iets) in de mot hebben,
d .w .z . iemand of iets in de gaten hebben ; iets in den zin hebben . Eene in vele
streken van Noord- en Zuid-Nederland bekende uitdrukking, die we vinden
opgeteekend bij W . Dijkstra, 346 b : ik ha dat spil yn 'e mot (mat of myt) ;
Molema, 127 b; Hoeufft, 396: iemand in de mot krijgen; Taalk. Magazijn I,
1) Nw. Ndl. Taalmag. III, 253: Br. v. Ar. Bl. II, 132; Ndl. Wdb. V, 560; IX,
1173; Hooft, Ged. I, 238; elders grammiiig, grimmilig (fri.; V. Schothorst, 136).
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18 (ook II, 408) : iets in den mot hebben, iets voorhebben, in den zin hebben;
iemand in den mot hebben, iemands doel doorgronden ; V. d. Water, 108: iemand
in de mot of het motje hebben, iemand doorzien, in de gaten hebben; Fr. Verschoren, Langs kleine wegen, bl. 101; Anus. Idiot. 310; 836; Joos, 105; 't
Daghet XII, 189 en Schuermans, 393 a : in de mot hebben, gewaar worden,
geraden hebben, gepakt of vast of gevat hebben, in 't zicht of beet hebben,
het in de buis, of gaten, of 't oog hebben (zoo men ook in Brab . zegt) voor:
in den zin hebben, iemands doel of inzicht doorgronden ; De Cockl, 141 en
Harrebomée II, 105 b : Ik heb het wel in de mot . Eene afdoende verklaring dezer
uitdr. is nog niet gegeven 1 ) .

1563. De handen uit de mouw(en) steken

;

d.w.z. het werk flink aanpakken, het tegengestelde van met de handen in de mouw
staan (zie Sart. II, 1, 95; III., 1, 8: Met de handen in de mouw gaen, manurn
habere sub pallio ; in eos, qui otio languent) . Zie Com . Vet. 11: Haar meeste
heerschap of gesegh was dat zy zelfs aldereerst de handen uyt de mou staecken
daer wat te doen was; Moortje, vs. 2589: Ick had hangden an mijn lijf, en ick
konse uyt de mou steken; De Brune, Bank. 1, 211; 275; Halma, 203: Handen
uit den mouw steeken, mettre la main à l'oeuvre. Zie verder Ndl. Wdb.
V, 1783; IX, 1186; Villiers, 83; fri. de bannen fit 'e mouwe stekke; fr. mettre

les mains á la p8te

1564. Iets uit de mouw schudden,
d.w.z. iets moeilijks gemakkelijk en zonder moeite verrichten; zie Tuinman

I, 21: „Dit zegt men van iets gereedelyk en met weinig moeite te voorschijn
brengen : 't geen op predikatiën, of iets dergelijks wordt toegepast" . Vgl. hiermede De Bo, 716 a : Uit de mouwe preeken, pleiten, prediken of pleiten zonder
voorbereiding, zonder de zaak overwogen te hebben. De spreekwijze herinnert
aan den tijd, toen men zeer wijde mouwen droeg, waarin allerlei zaken konden
worden verborgen (no . 30) . Ze was in de 17de eeuw vrij bekend en wordt o .a.
aangetroffen in Hooft 's Brieven, 204 en 498: Wist' ik de braave veirzen zoo
makkelijk uit de mouw te schudden, als de Heer Barlaeus ; Lichte Wigger, 13 r;
Westerbaen I, 63 ; Besteedster, 3 ; Harrebomée II, 106 ; Ndl. Wdb. IX, 1187;
Villiers, 83 ; enz. In het hd. is eveneens bekend etwas aus den Ermeln (oder dem
Sacke) schütteln, aus weitem Ermel plótzlich hervorholen (Grimm I, 557) ; in
het Nederd . ut 'n Arm schuddeln ; da hc t dá us dem Mau geschótt ; he schüddelt
et dit de Maue (Eckart, 18; 351; 367) . Vgl. ook verzen of een brief uit de pen
schudden (o.a. in V. Effen, VIII, 190; C. Wildsch. VI, 99).

1565. Het (of ze) achter (of in) de mouw hebben,
d.w.z. valsch zijn, streken hebben, schijnheilig, onbetrouwbaar zijn, stil en
bestendig, maar de knepen inwendig (Gunnink, 107), waarvoor men dia!. bij
1) Zie Ganderheyden, Groningana, 10 b : motgat = mouwgat; Molema, 63 en 544 :.
De vlam slacht heur tou 't buusgat (of motgat) oef, van een manziek meisje gezegd ; Joos,
85: Hij had het in de mouw, in de mot; Vercoullie, 195, die ook een znw. mot, mouw opgeeft, en vgl. Toen kwam de aap uit de mouw, toen bleken zijne inzichten, zijne plannen.
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ons en in Antw . zegt : het (ze) achter zijnen . elleboog (of de ellebogen) hebben
(Harrebomée II , LXX ; Ndl. Wdb. III , 4081) en in Duitschland : es hinter
dem Ermel haben (Wander I, 138) of es hinter den Ohren haben, dat ook bij ons
en in het Hagelandsch bekend is (De Brune, Bank. II, 236; Rutten, 160 a)
of es im Nacken sitzen haben (Schrader, Wunderg . 142 en Rutten, 152) . In
Zuid-Nederland het in of achter de mouw (zitten) hebben, geslepen zijn, den schijnheilige spelen (Schuermans, 395; Joos, 112; Waasch Idiot. 446 b; Antw. Idiot.
837) ; iets in de mouw houden, iets geheim houden (De Bo, 716 a) ; bij Campen,
3 of Spreuken, 3 : Hy heftet noch inder mouwen, hy en laettet niet blijcken; Kluchtspel III, 275: Ons Swaentje zittense in de mouw, och, Janne, s'is niet te
doorgronden; Winschooten, 347: Sij sien of sij geen vijf tellen konden, en sij
hebbender wel tien in de mouw : sij hebbense (seggen sommige) agter haar ooren;
Halma, 362: Hij heeft 'er wel zeven in de mouw, hij is loos en arg,
il estfin et rusé; Sewel, 500: Hy lykt of hy geen drie tellen kan en
h y heeft 'e r wel zeven i n d e mouw , he looks very silly though he is very
cunning ; Menschenw. 149 : Die hebbe se hier' .achter
achter hoarlie elleboog! ; bi.
153: Van de faine mo' je 't hebbe.... die hebbe ze dor, achter hoarlie elleboog.... achter hoarlie mouw; fri.: hy het de knepen yn 'e mouwe. De oorspr.
bedoeling der uitdr. is wellicht een wapen in de mouw hebben, dit niet laten
zien, en vandaar : niet te vertrouwen zijn. Dat men vroeger verboden wapenen
in de mouw droeg, bewijst het Keurb. van Haerl. 27: Waert dat yement enige
wapene anders droege dan gescreven staet, heymelyc in bosemen, in mouwen,
in cousen, enz. ; 1 ) Sp. Hist. IIIE, 8, 68: Die lose, die ongetrouwe die hadde
in sine mouwe een stekemes al heimelike, want hi de heren wilde doden; Rose,
11217 : In siene mouwe stat hi een scers (scheermes) van scarper sneden . Ook
het westvl. een mes in de mouw hebben, trouweloos en wreedaardig zijn, wijst
op dezen oorsprong . Bij Cats I , 244 b : Gij hebt al vry meer in de mouw als
iemant wel vermoeden souw; bij Hooft, Ned. Hist. 294 a en Hendr. de Gr.
121: Middelen in de mouw hebben , de macht tot iets hebben (zie no . 1562 noot) .
Vgl. ook ze d'r achter hebben in Boefje, 11: Die was 'n stiekemert.... die had
ze d'r achter ; no . 30 ; De Jager, Archief IV , 50 ; Van Lennep en Ter Gouw,
Uithangteekens II, 345; Ndl. Wdb. IX, 1186 en iets wegmoffelen of vermoffelen,
in den moffel (mouw) verbergen . Het eng . to have in one's sleeve beteekent „in
petto hebben" ; fr. avoir dans sa manche, in zijn macht hebben.

1566..Aan iets geen mouw(en) weten te passen (of te naaien),
d .w .z . iets niet weten te helpen, klaar te spelen ; er geen kop aan weten te
klinken of te krijgen 2 ) ; geen raad voor of met iets weten, geen middel weten
om iets in orde te brengen, iets niet weten te plooien; eig. gezegd van een
kleermaker of eene naaister, die geen kans ziet een mouw aan het een of ander
lijf te passen, en dateerend uit den tijd, dat men losse mouwen droeg 3 ) (zie
no. 1568) . Syn. was aan iets geen ooren weten te naaien of geen touw weten vast
1) Mnl. Wdb. IV, 1996; Smetius, 237 : Hij draeght een opsteker in den mouw, qui
tranche du Rhodomont.
2) Zie Schoolblad XLIII, k. 1236: Je snapt wel, dat dit niet zoo openlijk in den
gemeenteraad gezegd werd, maar onder het motto : verandering van arbeidsvoorwaarden,
heeft men er een kop aan weten te klinken ; De Telegraaf, 8 Dec . 1914 (ochtendbl .) p.
2, k. 2; Aan het heen-en-weer gesjouw van de Duitschers is geen kop te krijgen (geen
touw aan vast te knoopen) .
3) Zie Weinhold., D. Deutsche Frauen, 430; Schultz, Hof. Leben 1, 253.
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te knoopen. In de 16de eeuw vinden we de uitdr. bij Marnix, Byenc. 72 r:
Al is 't dat sy aen desen klaren Text geene mouwen en weten te letten ; zoo
ook 76 v ; Elckerlijc, 123: Ic en sier gheen mouwen toe gesedt ; Coster, 37 vs.
790: 'k Weet by get niet hoe 'k hier best mouwen an sel lassen ; De Brune,
Emblemata, 262: Het verloop van zijn spel, daer hy noch mouwe, noch lap en
weet aen te zetten; Winschooten, 99: Ick sal dat Varken wel wassen, ik weet
daar wel mouwen aan te setten; Huygens VIII, 9; Coster, 202, 1574: Daer
toe weet ick gien raet, daer weet ick gien mouwen an te setten ; Pers, 525 b;
732 a; Tuinman 1, 126; Sewel, 500; Halma, 362: Ik weet 'e r geen m o uw e n aan te zetten, je n'y sai point de remde, je ne sai comment m'y prendre,
je ne sai quelle pièce y coudre; W. Leevend VII, 118; Ndl. Wdb. IX, 1185;
XII, 1022 ; Villiers, 83 ; Nkr. III, 26 Slept, p. 5 : Aan Karnebeek's bezwaren
had ik met zwier een mouw gepast . In het Westei. ergens geen mouwen aan
vinden, • geene mogelijkheid zien van het te verrichten (De Bo . 716 a) ; Limb.
niet weten hoe 't aan 't stuk staat ('t Daghet XII, 191); Land V. Waas: hij
weet aan alles een mouw te passen, weet zich goed te verantwoorden, weet tegen
alles middel; hd. da weisi ich keinen Aermel anzusetzen (Wander I, 137).

1567. Iemand iets op de mouw spelden,
d.w.z. iemand iets wijsmaken, bedriegen; fri. immen hwet op 'e mouwe speldsje
of hwet oplappe; hd. einem etwas auf dem Ermel binden, seine leichtglaubigkeit
misbrauchen (Grimm I, 557) ; ook einem etwas auf binden oder auf die Nase
binden, ihm eine Lüge aufheften (I, 622) ; Nederd . he lett sück wat Up de Mauen
stellen (Eckart, 351); oostfri. ên wat up de mau binnen of spellen (Dirksen II,
15) ; de. at binde En Noget paa Aermet ; lat. centones (lappen) alicui sarcire. Eene
zeker reeds vrij oude uitdrukking, die in het Mnd. ook voorkomt, blijkens
Schiller und Lubben III, 129 b: Up de mouwen binden, betrügen, en die bij
ons in de 17de eeuw zeer gewoon was. Vgl. Poirters, Mask. 153: Als sy malkanderen louter blauw bloemkens op de mouw speten (ook bl. 274 en Antw.
Idiot. 247) ; Amsterd. Vreugdestroom, 23 : Jy queltme en speltme nu op de
mou wat quackjes; Kluchtspel III, 80: Maer 't sijn al geen Evangeliën, die
5'er een mens wel op de mou knopen; Langendijk Wederz. Huw. Bedrog, vs.
1297; Van Effen, Spect. XII, 10; C. Wildsch. VI, 59; Tuinman I, 191;
Sewel, 267; Halma, 177; De Jager, Frequ. II, 258; Ndl. Wdb. IX, 1187;
Villiers, 83 ; enz. Ook in Zuid-Nederland is de uitdr. zich iets op de mouw laten
speten, bekend (Schuerm. 395 en Joos, 84) of iemand iets op de mouw spitten,
iemand iets opvijzen of opdraaien (De Bo, 801 b) ; iemand wat op den rug speten
('t Daghet XII, 192). In het Antw. Idiot.: iemand *iets opbinden opdraaien,
opladen, opspeten, opstoven, opvijzen; Rutten, 168: iemand een pak opstooten.
Te vergelijken is wellicht ook het Westvlaamsche opsteek(sel) , voorwendsel
(De Bo, 799 ; 800) ; verder : iemand iets opbinden, wijs maken (Schuerm . 433 b
en Tuerlinckx, 433) ; - opdouwen ; - opstooten (Tuerlinckx, 436 ; 460) ; - opdraaien (Tuerlinckx, 436 ; Schuerm . 434 a) ; - opladen, opleggen (Schuerm.
436 a) ; - ophangen (hd . einem etwas auf hangen) ; - aan den neus knoopen (Joos,
93) ; iemand iets aan zijne ooren naaien (Ndl . Wdb . XI , 38) ; enz . Eene bevredigende verklaring dezer uitdrukking is nog niet gegeven . Vgl . evenwel
uitdrukkingen als : iemand den kap, de kaper, zijn caproen (met hooi) vullen (zie
Noord en Zuid XIV, 35 ; Ndl. Wdb. VII, 1549) ; het mnl. coveltimpen met
vlocken vullen (vleien, honing om den mond smeren, beetnemen) ; het Westvl .
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iemand zijne mouw vullen, hem leugens ophangen (De Bo, 716 a); iemand iets
in de veel duwen, iets wijs maken (Tuinman I, 197 ; Spaan, 33) ; iemand iets
in den zak stoppen (zie Het Boerekrakeel, 111) ; het Twentsche eens wat op 't
vesken doon; 16de eeuw: iemand schoone bellen in de ooren hangen A. Bijns,
N. Ref. 220 (zie ook 234, aangeh. in het Ndl. Wdb. XI, 38), iemand iets
wijs maken, waarmede te vergelijken is het, fri.: ik lit my gjin ringen yn 'e
Baren naeije; Drente: iemand een leugen op de nak dreien (Bergsma, 94). Grimm,
Kleinere Schriften II, 173 en Blumschein, 223 denken aan de vroegere gewoonte
van elkaar geschenken of eenig voorwerp van waarde op de mouw te binden,
zooals kinderen nog op hute verjaardag een koek op den arm vastgebonden dragen
(zie W . Dijkstra, Uit Friesland's Volksleven I, 223-225 ), en vandaar : iemand
aangenaam zijn, vleien, beetnemen, iets wijsmaken. Liever zou ik uitgaan van
de beteekenis : iets aan iemand's mouw vastspelden , iets aan hem vasthechten,
hem doen aannemen , doen gelooven ; vgl . iemand iets aansmeren (no . 18) ; het
lat . imponere ; fr . en imposer d q qn ; un imposteur ; eng . to impose upon a p.

1568. Een gemaakte mouw,
d .w .z.. een voorwendsel , een verzinsel, bedrog . Eene in de 17de eeuw zeer gewone
uitdr. die o.a. gevonden wordt in Hooft's Brieven, 237; 238; Tijdsch. XIII,
204; V. Moerk. 276; Haagsche Reize, 124; V. Loon, 35; Tuinman I, 85; 126:
Men heeft wel mouwen die los zijn, en slechts aangeschoven worden. Dit zyn
dan gemaakte mouwen; enz. Vgl. ook Sewel, 500 : 't Is een gemaakte mouw,
it is a meer sham . In het Friesch : it is in makke mouwe , het is een in stilte
beraamd plan, zij spelen samen onder één hoedje ; dus hetzelfde als een gemaeckt
werck, dat Sart . III , 6 , 89 opgeeft met de verklaring : quoties astu dolisque
negotium peragitur. De oorspr. beteekenis zal dan zijn een kunstmouw 1 ), geen
echte mouw (vgl . een wassen neus ), een losse mouw, vandaar : bedrog, verzinsel,
voorwendsel. Zeker zal de zegswijze aan iets een mouw passen, voor iets raad weten,
middel om iets te schikken, er toe hebben bijgedragen dat een gemaakte mouw
in deze beteekenis van een kunstmiddel, bedacht middel, verzinsel kon worden

gebezigd. Zie no. 1566.

1568a. Een Mozes; zie no. 1057.
1569. Mozes (en de profeten) hebben,
d .w .z . geld hebben ; ook alleen : Mozes hebben . In de hd . studententaal komt
in het laatste gedeelte der 18de eeuw Mosen haben, geld haben, Moses, geld,
en Moses und die Prophe ten , geld , voor . In deze uitdr . is Mozes eene verbastering
van het Jodenduitsche moos, „dat eigenlijk een meervoud is van 't Arameesche
woord mó'ó (me'ó) . Dit beduidt oorspronkelijk steen of pit, en is vandaar de
naam geworden eener kleine munt, die de waarde had van* een twintigsten sikkel.
Het meervoud is het gewone woord voor geld geworden en uit het Jodenduitsch
en de dieventaal bekend genoeg" (Tijdschrift II, 73 2 ); vgl. Kunstl. II, 160:
1) Vgl . Kiliaen : Ghemaeckten wijn, vinum arte factum.
2) Zie Teirlinck, Woordenboek van het Bargoensch, 47 b; F . Kluge, Deutsche Studentensprache, 108 a; Wander III, 736; Zeitschr. f. Deutsche Wortforschung III, 95;
Van Ginneken II, 81: moos hebben, centen hebben; Onze Volkstaal III, 197; KBster Henke,
46 : moos, geld ; zoo ook in Nkr. III, 17 Oct. p . 5 ; IV, 10 April p . 5. Voor verschillende
namen van geld en geldstukken zie Leuv. Bijdr. XIII, 183; 186; Venryes, 254.
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We wete dat Mosis bij 'm thuis is!.... Meer sente as geluk! ; Noord en Zuid.
XXI, 160: Daar zit Mozes, daar is geld. Later (zie Harreb. II, LIII) heeft men,
toen de oorsprong niet meer werd gevoeld, de uitdr. verlengd met- en de profeten
(zie no. 1319), hoogstwaarschijnlijk door de bijgedachte aan Luc. XVI, 29,
waar Abraham tot den rijke in de hel op diens vraag om Lazarus naar zijne
broeders te zenden, opdat deze niet in de plaats der pijniginge komen, antwoordt dat dit niet noodig is, want sy hebben Mosem ende de Propheten. Immers
wie deze heeft „die heeft niets anders meer noodig ; zoo ook is het geld het
voornaamste in 't leven ; die dat heeft, behoeft geen andere dingen" (Laurillard,
13). Kluge, Unser Deutsch, 98 verklaart de uitdr. nog anders. Hij zegt: Diejenigen, welche Mosem und die Propheten haben, sind die Juden, und daraus
hat sick leicht die Uebertragung ergeben. In het Friesch is de uitdr. ook bekend;
vgl. W . Dijkstra, 382 a : Mei Mozes en de profeten is min oeral klear ; voor het
nd. zie Eckart, 370.

1570. Mudvol of zoo vol als mud,
d.i. zeer vol, propvol, eivol (eng. eggfull), tjokvol (zie aldaar), bomvol (eig.
van fusten, tot aan het bomgat toe) . Vgl. Harreb. II, 107 a: het is zoo vol als
mudje; Boekenoogen, 651: 't is zoo vol as mud (of 't is mudje-vol), 't is zoo
vol, dat er niets meer bij kan. Waarschijnlijk hebben we met hetzelfde znw. te
doen in Vondel's Maeghden vs. 88: „Zend kryghsvolck uit, als mut", en bij
Westerbaen I, 525, waar een predikant zegt:
Als ick van God hier spreeck,
So komt 'er naeuw een mensch in een geheele weeck :
Maer doen ick sey, dat ick sou. van de duyvel preecken,
Komt ghy so dick als mud ter Kercken ingestreecken .
Spaan, 157: Dit maakte zulken reddering onder de Engelschen, dat ze als mut
ter neder vielen ; V . Moerk. 464: De spinnekoppen die hier by mut bennen.
Elders heb ik de uitdr. niet aangetroffen. Wat we eigenlijk onder dit mud (mut)
moeten verstaan, is me niet duidelijk. Wellicht beteekent mut eig. turfmolm
(V. Schothorst, 175 1 ). Het Ndl. Wdb. IX, 1276 denkt aan verwantschap met
nd. mudde, slik en verklaart zoo dik (of dicht) als mud als zoo dicht ineen als
vette modder ; vandaar : in dichte massa (vgl . no . 641) . Te vergelijken zijn
zegswijzen als zoo dicht als stofregen (in grooten getale ; Halma, 615) ; het 17deeeuwsche zoo vol as de ment 2 ) en soo vol als saad, als haf (Ndl.. Wdb. V, 1515),
als hach , ( zie N. Taalgids XIV, 198) . In Groningen kent men : doar was volk
as dook (mist), 't was er zwart van volk (Molema, 84 b). Ook hoort men zeggen
zoo vol als een mud, waarbij aan een mud aardappelen wordt gedacht (vgl. N.
Taalgids III, 8, noot 3 ).

1571. Van een mug (of een vlieg) een olifant maken,
d.i. een kleinigheid belachelijk overdrijven (Ndl. Wdb. X, 121; IX, 1194),
hetzelfde als van een luis een schildpad maken (Harreb . II, 41) ; van een veest
1) Zie ook Taal en Letteren IX, 227-228. In dat geval moeten we natuurlijk mutvol
schrijven.
2) Kluchtspel II, 209; in Ndl. Wdb. IX, 570 worden deze woorden vergeleken
met een uitdr. als de duivel!
3) Nog anders in Kunstl. II, 283: Die eet d'r s'n eigen soo vol as 'n mut!
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of een scheet een donderslag maken ; vgl . R . Visscher : Weermaecksters van donderende veesten (V. d. Laan I I , 99) ; Schuerm. 581; A ntw . Idiot. 1069;
Tuinman I , nal. 30 ; Harreb . I , 143 ; hd . einen Furz für einen Donnerschlag
ansehen ; van een vingerlid eene el maken ('t Daghet, XII , 144) ; eenen donderslag
maken van eene neute, die kraakt (De Bo, 749).; hy maakt van een strooyen kruis
een boden kruis (Tuinman I, nal. 29). De uitdr. komt in de 17de eeuw voor
bij Idinau, 292 : Ten is gheen kleyn dinck, een peerdt in een wiege : Dat seghtmen uyt spot, van zulcke verwaende die een oliphant maecken van een vlieghe;
De Brune, 25: Hy maect ons met zijn diep verstand van vliegh of mugh' een
olyfant. Zie verder Tuinman I, 231: Zoo maakt men van een splinter een balk,
en van een muis een olifant; Halma, 733: Van eene vlieg eenen olifant
m a a k e n, eene zaak zeer vergrooten, faire d'une mouche un éléphant ; Harreb.
II, 107 b; Villiers, 83. Dezelfde uitdr. bestaat ook in het Fransch, het Duitsch,
het Engelsch, het Zweedsch, het Deensch en het Italiaansch ; hoogstwaarschijnlijk
is zij ontleend aan het Grieksch è2 pavra éx ,uv1aQ xrotety ; zie Wander
III, 744 en Otto, 39.

1572. Een muggenzifter,
d.w.z. een haarkloover, een vitter. De naam is ontleend aan den Bijbel, en wel
aan Matth. XXIII, vs. 24: „Ghy, blinde leydslieden, die ghy de mugge uytsijget, ende den kemel doorswelget"; met de kantt. „ofte een mugge kleynset,
ende eenen kemel doordrinckt 1 ) . Dit is een gemeen spreeckwoort tegen degene
die in 't kleyn nauwe sien, ende het groote niet en achten'. Zie C. Wildsch.
II , 218; Tuinman I, 9; Sewel, 501; Halma, 363; Archief I , 10; Ndl. Wdb.
IX, 1194-1195 , waar voorbeelden uit de 17de eeuw worden aangehaald ; hd.

ein Mückenseiger.

1573. Iemand een muilpeer geven,
d.w.z. iemand een slag in het gezicht geven; vroeger ook iemand muilperen,
muilperizeeren (zie Ndl. Wdb. IX, 1207). In de Middeleeuwen was muilpeer in
dezen zin bekend, blijkens Exc. Cron. 240 c: (Hi) greep den sot metten hare
ende gaf hem oock een goede muilpeere ; zie verder Kiliaen : M u y l-b e e r e , Yn u y lpeere, alapa; muyl-beeren t' eten gheven. Aflag. pugnos ingerere; zie
verder Trou m. Blycken, 211; Everaert, 45; Veelderh. Gen. Dichten, 125; Halma,
363 : Muilpeer, klap voor den bek, en zeer veel andere plaatsen in de 17de en
18de eeuw . Andere dergelijke ironische benamingen zijn of waren : stocksuiker,

kneppelkoek, kneukelsop, stockvisch (met boter) , kapittelstokken, vuystamandele,
een vuystplaester, kloppersboonen, backevisje, suyrekoock, vuystesweet, bokking,
stroppeer (galg), pens (in pens eten, slaag krijgen), kropsalade (De Bo. 580),
schimp-azijn, rottingolie, cnoockelpoeder, tangenbrood, mulenbier, kruidige worst,
klompe krooning, ongebrande asch, ongesouten ael, schippers metworst (kabel),
slagkoeken, telhout; enz. Thans zijn nog in gebruik: oorvijg, oorband (eig. een
smalle doek die om het hoofd gebonden wordt en zich verbreedt bij de ooren;
men gebruikt dezen bij oorziekten) ; bord . II , 121 : iemand een oliekoek te likken
1) De Hebreën waren gewoon den wijn vóór het drinken door een doek te zijgen,
om hem van heffe en insecten te zuiveren.
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geven ; bij Schuerm . 461: iemand eene goede paté (fr. pâté) geven (Antw. Idiot.
943: iemand 'en patee om zijn ooren geven 1 ) ; iemand een patat (aardappel) zetten
(Antw . Idiot . 942: iemand 'ne pataat om . zijn ooren geven) ; een pees(tje) was
een flensje, thans in zuidndl. een slag, klap (Ndl. Wdb. XII, 911; 904); iemand
eene wafel op zijne kaak geven (vgl. Jord . 396 ; Joos, 90 : 'nen wafel met vijf
putten geven) ; bi. 463: iemand eenige peren om zijn ooren geven (ook bij De Bo) ;
bl. 478: iemand eene piewante draaien of geven; bl. 480: pillen met de vuist
slaan of pillen geven; bl. 817: hij kreeg een vlaaitje, - een appelplamei, een
smoutpeer, - een toppeer (Ons Volksleven IV, 33), een kneutelpeer (vgl. knoterpeer in Tijdschr. XXI, 89), grolpeer (Waasch Idiot. 268 a; 355 a) ; lange (of
korte) haver (zweepslagen ; Nd l . Wdb. VI , 148 ; V. Moerk. 15 ; Schuerm . Bijv.
115) ; bij Rutten, 110 a: de peerden kemp voeren; 311: iemand een pax-tecum
geven; Schuerm. 684 a: stokman haver; Joos, 107: haver uit de flesch of de
mouw geven; iemand handgeld, voetgeld geven (Taal en Letteren II, 165) : iemand
zijn schuurwater geven, streng berispen (Waasch Idiot . 589) ; een zuur saus (over
zijn patcitten) krijgen (berispt worden ; Antw. Idiot . 2179 ; Waasch Idiot . 770) ;
iemand een mossel geven (Antw . Idiot . 835 ; iemand een sigaar geven (Eindhoven) ;
vgl. verder nog iemand een beschuitje, een knabbelbeschuitje geven,, of iemand
beschuitjès voeren; fri. in ljirrebak jaen, een beschuit met rookvleesch geven,
wat in Zuid-Nederland heet iemand een dreupelke schenken (Teirl. I, 366) en
waarmede te vergelijken is een bakte (kniekitteling) kunnen verdragen (Teirl.
I , 95 2 ) ; van de taart geven ; iemand een peer geven (Claes , 181) ; en de uitdr.
hoe smaakt je die peer, - die pruim (17de eeuw : hoe monden u die vijgen ?) ; een
streek of een veeg uit de pan geven (Winschooten, 245 en 299) ; iemand zijne koolkant (snede brood met kool) breiden (Tuerlinckx, 388) ; iemand eene botering
(zie Antw. Idiot. 282), koeken (bl. 685), pale (pannekoek) geven (Loquela,
377) , kerzen krijgen (Antw . Idiot. 641) ; stevens broot (steenen, steeniging s ),
berkenstruiven 4 ) geven ; koek met bloem krijgen (Antw. Idiot . 1831) ; iemand
salade geven (Volkskunde X, 18) ; een santekwant geven (Ndl. Wdb . XIV, 96) ;
pruttelmous kriegen, bekeven worden (Molema, 556 a) ; kropsalade (verdriet;
Waasch Idiot . 565 ; Schuerm . 301 b) ; iemand knoflook (Sewel) , klompzak (Halma),
geven ; iemand een berkemot (peer) om zijne ooren geven (Antw . Idiot'. 2I 2) ;
iemand een flens geven (Boekenoogen, 211) ; kneukelvet, - zeep (Waasch Idiot.
354 b) geven; Halma II , 371: muilschellen (vgl. hd. Maulsche lle) ; fri. hy
kriget rizenbrij (van berkenrijs) mei hjitte poffen of mei bres flêsk, hij wordt
gegeeseld en gebrandmerkt; immen in brouwing, ribbesmoor mei pynoaltje, toffelsmots (pak slaag met een pantoffel) jaen ; enz . In Groningen : iemand 'n bukken
zunder groat, 'n peer, 'n petoater geven (Molema, 61b; 465b; 533 a). In het
Fransch kent men : manger des poires d'angoisse, subir de cruels traitements ; eng.
to get beaus (een standje) . Vgl . voor het hd . Maulbeere en verder Schrader,
503 vlgg . ; Korrespbl. XXXIV, 9 ; Seiler, 172 vlgg . ; zie verder Nyrop, 26-27;
Van Helten, Proeven van Woordverklaring, 7, en zie no. 1234.
-

-

1)
2)

In Aardenburg partoet, oorveeg (Noord en Zuid II, 319) .
Zie nog andere uitdrukkingen bij De Cock en Teirlinck, Kinderspel en Kinder-

lust, VIII, 22.
3) Taal en Letteren IX, 547.
4) Trou m.. BI. 58.
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1574. Zoo stil als een muis,
d.w.z. zeer stil, muisstil (17de eeuw 1 ) . Reeds in de 4de eeuw na Chr. in het
Latijn bij Vopiscus : Tanta in oriente quies fuit, ut, quemadmodum vulgo loquebantur, nullus mures rebelles audire.t. Bij ons in de middeleeuwen bij Velth. V,
36, 44: so swijcht hi stilre dan een muus; evenzoo Ferg. 726; Drie Dage Here,
220 ; Mloep II, 1056; in de 16de eeuw Trou m. Blycken, 133: stille als een
muys; Spaan, 115 ; Kluchtspel III , 63 ; in het fr. tranquille comme une souris;
hd. mausestill, máuschenstill; eng.. as still as a mouse; as mum as mice; in het
Westvlaamsch muizestil (De Bo, 719 a). Zie verder Joos, 30; Rutten, 219 b;
Antw. Idiot. 838: zijn eigen stil houden gelijk 'n muis in 't meel; Spieghel, 47,
vs. 23 : luisstil ; Rutten, 174 a : piet (luis ?) stil ; Boekenoogen, 804 : pietstil,
doodstil; Schuermans, 476: hij was zoo piet als een muisken naast zich piet houden,
zich stil houden; zie ook Claes, 184; Ndl. Wdb. XII, 1584; Afrik. so stil soo's
'n muis (in 'n kalbas) wees ; 17de eeuw : lammerstil.

1575. Dat (of het) is een muisje met een staartje,
d.w.z. eene zaak, die (meestal onaangename) gevolgen na zich sleept, evenals
een kleine muis een vrij langen staart heeft, dien men, als het diertje ineengedoken zit, er niet achter zou vermoeden. Eene in de 17de eeuw o.a. bij Winschooten, 159 en 284 voorkomende uitdrukking in den zin van : „daar schuild
wat meer, als men wel meend, of wel soude kunnen denken", die ook staat
opgeteekend bij Tuinman I , nal . 27 met de verklaring : „die zaak heeft een
gevolg','; Sewel, 749: Het is een muis met een staartje, daar schuilt
wat agter; Halma, 363: Dat muisje heeft een s t a e r t j e , daar schuilt wat
agter, il y a quelque chose de caché la-dessous; Harreb. I1, 108; Ndl. Wdb. IX,
1208; Villiers 83. Ook in Zuid-Nederland bekend, volgens Joos, 80: Dat muisken
zal een steertje (of nen steert) hebben, die zaak zal gevolgen hebben, slecht eindigen ; in Aken : dat Müsche hat e Státzche krége (kriegt) , die Sache hat wichtige
Folgen gehabt (Wander III , 547 2 ) .

1575a. Het muist wat van katten komt ; zie no . 1105.
1576. Muizennesten in het hoofd hebben,
d.w.z. over allerlei dingen, kleinigheden, mijmeren, peinzen; fri. muzenêsten
'e holle ha; muzenêsten siikje, uitvluchten zoeken, spijkers op laag water
zoeken. Deze uitdr. is geen verbastering van ,,muizenissen in het hoofd hebben",
zooals is aangetoond in Noord en Zuid XIX, 62-65 . Plantijn vermeldt:
Muysenesten int hooft hebben, avoir des nids de sourris à la Leste, songer
creux, avoir la puce à l'aureille, exputare, in cerebro aliquid evolvere, excogitare, somniare vigilans; zie verder Servilius, 169: Hi heeft vele muysen in 't
hooft; bij Sartorius II, 2, 77: Lusciniae nugis insidentis met de vertaling trepelaers die veel musenesten int hooft hebben ; Mellema : Muysennesten in 't hooft hebben,
songer, songer creux, avoir la puce a- 1'oreille ; vgl. ook Kluchtspel I , 208 ; II,
70 ; Marnix , Byenc . 146 v ; Poirters , Mask . 212 ; Coster, 43 , vs . 1007 ; Pers,

yn

1)
2)

Ndl. Wdb. IX, 1212.
Vgl. Reyn. II, 7516: Och heer, die ghene die des plien, hoe luttel is after ten

stertwaert sien: dats na Lende.

58
539 a; Bank. II, 376: Hy (een koning) heeft zijn hooft altijd vol by en , ofmuyzenesten , die altijds hommelen en ritzelen; Idinau, 135; Sewel, 501; Halma
363; C. Wildsch. III, 271; V, 283; Noord en Zuid XXII, 307; Ndl. Wdb.
IX, 1226; B. B. 355; s-«. 285; Villiers, 84; enz. In het Duitsch kwam
voor bij Sebastiaan Francken (1541) II, 40: er hat viZ hummeln, mucken (ndl.
muggen in 't hoofd hebben (17de eeuw), tauben, meusz, meusznester oder grillen
im Kopf; Wander III, 550 citeert: he heu Milsenester im Koppe; 545: er hat
Mils im Kopf; Eckart, 354: he hebt Mils in den Kopp; Schrader, 189: er hat
Miiu.se imKopfe; nd. du hes wol'n sirs, du bist wohl verriickt (sirs = heimchen 1).
In het Fransch zegt men o ,a , (zie Nyrop IV, § 397): avoir des trichines au
plafond; avoir une ecrevisse dans la tourte (ou dans le vol-au-vent); avoir des rats
en tete (westvl. eene roue in den kop hebben; De Bo, 914 b); avoir des papillons
noirs en tete; avoir une araignee dans le plafond (17de eeuw: poppen (of wespen)
in 't hoofd hebben; Tuinman II, 16: hij heeft ajn Mofd vol spinnewebben; Zuidnederl. een spinnekop in de hersens hebben naast geen spinnekopnetten in den bol
hebben, verstandig zijn; Huygens I, 206: Al dit eoppe-spin te verdryven uyt [e
sin ; eng . to have cobwebs (or maggots, bugs, wheels, a bee) in one's brain); zie
verder De Bo, 719; Waasch Idiot. 448 a; Antw. Idiot. 839; Schuermans ~
397 b: hij zit met muizennesten in ajn hoofd, hij br~n~l allerlei uitvluchten tot
zijne verschooning bij 2).
It

1577. Muizenissen in het hoofd hehhen,
d .w.z . peinzen, mijmeren, tobben; meestal over allerlei kleinigheden. Zie Kiliaen :
Mu y sen iss e in tho 0 f t, imaginatio phantasia. Het is eene afleiding van het
mnl. wkw. musen (eng. to muse; ofr. muser), dat Kiliaen als muysen (cogitare)
vermeldt. Vgl. Six van Chandelier, Poesy 486:
Och! dorst ik schelden, hoe zou Baldus, hoe zou Bartel
Aanhouden, die uw hoofd vol muissenisse broen ?
Weiland: , ,Mu i zen, in stilte nadenken, peinzen. Van hier muizenis , gepeins ,
waarvoor men kwalijk zegt muizenest"; Harreb. II, 327; De Jager, Frequ.
11,395; Ndl. Wdb. IX, 1225 en zie no. 1576.

1578. Munt nit iets slaan ,
Hetzelfde als geld uit iets sloon, er geld aan weten te verdienen: in fig. zin:
zijn voordeel met iets doen; het practisch toepassen; mnl , gelt ute iet cnopen ,
Vgl. De Arbeid ; 13 Mei 1914, p. 1, k. 2: Maar als de arbeiders willen trachten
munt te slaan uit den bloei der industrie, dan staan zij tegenover drie vijanden;
B. Huet, Land v. Rembrandt 112 , 372: In de geschiedenis van Noord -Neder land
is eene eigen hurgerlijke poezie ontstaan, die, zich van hare platheid niet bewust,
1) Zeiischr , ,. d. D. Allert. LIII, 133: Die genannten tiere sind erscheinungsformen von elben und dAmonen; ihrer gestalt bedienen sich kobolde und hexen, deren
ublem einfluss ein gut teil der krankheiten , namentlich gemutsstorungen , zugeschrieben
wird - dass man. an das vorhandensein derartiger schmarotzen im mensch lichen leibe
glaubte, datur zeugen die beschworungen , die man vornahm , bis schlieslich der "teufel"
in gestalt etwa einer mucke den korper verliess. Vgl. ook Leuu . Bijdr. X, 245.
2) In de Brieoen van Abr. Bl. II, 215 lezen we: Te denken en te muizenesten , d.i.
zich allerlei muizennesten in het hoofd te halen, te peinzen .

59
niet ongeëvenaard gemak de algemeene denkwijs op rijm brengt en munt slaat
uit eene beeldrijke taal; Handelingen der St. Gen. 1913-1914, kol. 2249: Hoe
hij daaruit zeer valsche politieke munt heeft trachten te slaan; Handelsblad,
20 Oct . 1913 , p . 1, k . 2 : De sociaal-demokraten trachten er thans munt uit
te slaan dat mr. D. de candidaat der concentratie tot de vrijliberalen behoort;
Het Volk, 14 Oct. 1913 , p . 1, k 1: Het Octobernummer is in hoofdzaak
gewijd aan het slaan van politieke munt, van niet te best, allooi, uit de kabinetskrisis van dezen zomer; p. 5, k. 4: Dat dit christelijke blad uit deze van overtuigingsmoed getuigende daad van de onderwijzers munt zou slaan tegen de
openbare school, mag niet verwonderen ; Het Volk, 22 Jan. 1914, p. 1. k. 4;
Ndl. Wdb. IX, 1241 ; Villiers, 84. Ook pasmunt slaan uit in Het Volk, 9 April
1915, p. 1, k. 3: Dit blijkt op nieuw dat wie uit dit feit pasmunt wil slaan
voor het politieke christendom, zijn toevlucht moet nemen tot den grofsten
zwendel ; 19 Aug . 1915 , p . 1, k. 1: De pers van onze tegenstanders blijft van
oordeel, dat uit de houding der sociaal-democraten ten opzichte van de Landstormwet, eenige politieke pasmunt is te slaan. Vgl. fr. battre monnaie avec
q qch . ; hd . Kapital aus etwas schlagen ; eng . to make capital out of anything 1 ) .
-

1579. Iets voor goede (of gangbare) munt opnemen (of
aannemen),
In eigenlijken zin het geld, dat men ontvangt voor echt, niet valsch of voor
gangbaar houden, en vandaar bij overdracht : gelooven wat iemand zegt ; iets
in ernst opvatten ; hd . etwas fur bare Münze nehmen ; fr . prendre q qch . pour argent
comptant. In de 17de eeuw vrij gewoon; zie het Ndl. Wdb. IV, 238; IX, 1239;
1240; Huygens IV, 201; verder Van Effen, Spect. IX, 138; XII, 61; 167;
C. Wildsch. III, 81; 246; IV, 192; Slop, 187 : Hij wist niet of hij die woorden
als goede munt moest bewaren of er om lachen ; Villiers, 84 : Hy neem alles vir
goeie munt aan ; vgl. het syn . iets voor contant nemen (17de eeuw) ; iets voor

gereed (of goed geld) opnemen ; iemand iets voor gladde (of echte) munt in de hand
stoppen.

1580. Iemand met gelijke (of dezelfde) munt betalen

2 ),

d .i . in eigenlijken zin : iemand betalen met geld of munt van dezelfde waarde,
als waarmede hij betaald heeft ; bij overdracht in toepassing op onvriendelijke
of vijandige handelingen : iemand bejegenen zooals hij ons heeft bejegend, hem
zijne handelingen op dezelfde wijze betaald zetten, vergelden ; 17de eeuw op zoo
weerom handelen. Vgl. Poirters, Mask. 26; Asselijn, Jan Kl. 447; Idinau, 261:
Die werdt met de selfde maete ghe-meten
En met de selfde munte be-taelt,
Die, daer hy een ander heeft mede ver-beten,
Met de selfde maniere, oock werdt ont-haelt.
Die wat doet wt wrake, seer leelijcken faelt.

1) In dieventaal beteekent munt slaan iemand tegen de slapen slaan; vgl. Jord.
II, 298: Om hen daar te laten besluipen en overvallen door een monstergemeenen vechtpooier, die de slachtoffers munt sloeg; vgl. Kdster Henke, 47: Smak hem munt, werp
hem tegen den grond.
2) Soms ook iemand met zijn eigen munt betalen, evenals in het eng. to pag a person
in his own coin.
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Zie verder Huygens, Zeestraet, vs . 725: Ick eisch gelycke Munt ; Van Effen,
Spect. IV, 108; 240; VI, 151; VII, 79; IX, 223; Tuinman I, 266; 501:
Malkander met gelyke munt betaalen (malkander eveneens handelen),
to pay one another in the same coin ; Ndl. Wdb. II, 2200 ; IX, 1241; Villiers,
84 ; Slop . 106: Hij zou zich niet meer laten koejeneeren, maar munt met munt
betalen . Vgl . ook het hd . jemand mit gleicher Münze bezahlen ; de . at betale med
samme Mynt ; fr . payer quel qu'un de la même monnaie ; rendre á quel qu'un la
monnaie de sa pièce (Wander III , 781) ; eng . to pay a p . back in the same (or
in his own) coin. Synoniem was de uitdr. iemand antwoorden in eigen spraeck
(Witsen 482 b) ; iemand met zijn eigen vet begieten (Kluchtspel I, . 49) ; wittebrood voor weggen wedergeven (Noord en Zuid XX, 142).

1581. De muren hebben ooren .
Men bezigt deze uitdrukking, wanneer men iemand, die iets vertelt, wil
te kennen geven, dat het raadzaam is, voorzichtig te wezen in zijn spreken; ook
in een gesloten vertrek moet men voorzichtig zijn met het behandelen van geheimen . In ongeveer denzelfden zin bezigt men : er is te veel dak (stroobedekking)
op het huis of ook huis op 't dak (N. Taalgids XIII, 137 ; zie no. 397) ; in
Imb. woeë veel hegge zint, zint ooch veel mussje, waar veel muren zijn, zijn ook
veel luistervinken (Jongeneel, 90). In Zuid-Nederland is onze zegsw. ook bekend
(zie Waasch Idiot. 449 b ; Antw. Idiot. 1909) naast er is look in de meersch
(Schuermans, 326 b; De Bo, 648); er staat een boom in den weg ($chuerm.
Bijv. 46); fri. der is mot om 'e teannen. Volgens Harreb. II, 111 b komt de
uitdr. sedert de 17de eeuw voor. Vgl. het hd. die Wande haben Ohren; fr. les
murailles ont des oreilles; eng. watts have ears; zie Wander IV, 1776 en vgl.
lat . parietes arcanorum conscios timere.

1582. Zich verblijden met een doode musch,
d .w .z . eig . zich verblijden met een doode musch in de meening , dat ze leefde;
zich verblijden met iets, dat eig . niets beteekent ; meenen, dat men iets werkelijk
bereikt heeft, terwijl dit toch volstrekt niet het geval is; lat. carbonem pro. thesauro invenire. In de 18de eeuw is de uitdr. te vinden in V. Janus 1, 144 ; 111,
36 ; het Boere -krakeel , 53:
Hoe kunnen zig de luy vermaeken
Mit doode Mossen, als men zegt!
Eer dat men van den staet der zaeken
Nae waerheid, iens is onderrecht.
Harrebomée II, 71 b: Hij verblijdt zich met eene doode mees (of musch 1 ) ;
Falk. VII, 78: Zal 'k vader en moeder lekker maken met een dooie mosch?;
Nkr. III, 18 April, p. 4 : 't Is klaar als water, dat we ons met een dooie musch
verblijden; VII, 10 Mei, p. 2; Het Volk, 20 Febr. 1914, p. 2, k. 3: Maar
gelukjig het is niet waar en de heeren maken zich blijde met een doode musch;
14 April 1914, p. 13, k. 4: Weer zal de bourgeoisie zich verheugen met een
1) W. Kist, Eduard van Eikenhorst (Haarlem, 1809-1811) 3, 259: Ik heb mij
dan, in mijne gedachten, met eene doode mees verheugd ; vgl. Everaert, 00 : Wien dat
lydt ghebrec, ghy en achs een meese (waar mees gebezigd is in den zin van iets van geringe
waarde) .
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doode musch als zij straks de verslagen der debatten leest. In Zuid-Nederland
is ook bekend : Twisten voor 'nen dooden hond (of een doode musch), twisten om
eene kleinigheid (Joos, 91) en in Antw. iemand blij maken met 'n doo(de) mus(ch),
met eene nietigheid (Antw. Idiot. 252; ook in Limb. volgens 't Daghet XIII,
48) ; fri hy formakket him mei in deade mosk ; Afrik . hy verheug hom oor 'n dooi
mossie; vgl. eng. to find a mare's -nest .

1583. De muts staat hem verkeerd,
d.w.z. hij is slecht gehumeurd, verdrietig, slecht gemutst (zie no. 656); dial.

de kop staat hem verkeerd of kroes ; de pet staat hem de eene week wel eens anders
dan de andere (hij is ongelijk van humeur 1 ) ; fri. de mfitze stiet him forkaerd;
hd. sein Mütze schief aufhaben. De wijze waarop iemand zijne muts draagt,
placht als kenteeken van zijne stemming te gelden; staat ze „op drie haartjes" $),
op ,,half zeven" of op ,,half elf" (Harreb. III , 478) , dan is hij vroolijk;
heeft hij ze onverschillig, scheef opgezet, quand il a mis son bonnet de travers,
zooals de Franschen zeggen, dan maakte men daaruit op, dat hij slecht geluimd
was (Taal en Letterbode V, 295). Vgl. het" mnl. haer caproen stont al int noort
(= scheef, verkeerd 3 ) of verdraeyt ; verder Westerbaen II , 649 : Hoe of ons
dan de muts sal staen, als 't land sal schijnen wegh te gaen (als we in zee steken) ;
Zeeus, Ged. (anno 1721), bl. 391: Hoe! hebje kwestie of staet u de muts niet
wel?; C. Wildsch. III, 50; Halma, 364: De muts staat hem niet wel
van daag, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, il s'est levé le cul le premier.
Hierbij behoort ook de uitdr. daar staat hem de muts niet naar, daarvoor is hij
niet goed gehumeurd (Tuinman, I, 65) ; hij is niet zoo (of niet half zoo) gek,
als hem de muts staat,, hij is beter dan men hem wel zou aanzien, dat we lezen
bij V. Loon, 97; Van Effen, Spect. IV, 222; IX, 79; Sewel, 502: hy is zo
gek niet als hem de muts wel staat; Waasch Idiot. 768: hij is zoo zot niet als dat
zijn muts staat; syn. van : zoo schaapsch niet zijn als men wol draagt of zoo rot
niet zijn als men stinkt ('t Daghet, 160 ; 190) . Zie verder Tuinman I, 65 ; Joos,
86 : hij heeft zijn vieze (of slechte, kwade) muts op ; zijn muts staat scheef (ook bij
Eckart, 378) ; in Drente : hij hef de blikken musse op, hij is slecht gehumeurd
(Bergsma, 54) ; Rutten, 149 : zijne goede muts aanhebben welgemutst zijn ; zijne
slechte muts aanhebben, slecht gezind zijn ; Antw . Idiot . 840 : zijn goei of zijn
slechte, kwaai muts ophebben, goed of slecht gezind zijn ; zijn zotte muts ophebben,
een vroolijke bui hebben ; zijn muts staat verkeerd,- hij is kwalijk geluimd ; zijn
losse muts opzetten over, zich onverschillig betoonen over iets (in Mgdh. 101;
Nachtkr. 29: Zoo had ze een losse muts over alles opgezet, trok zich weinig van
de om 'r gebeurende dingen aan) ; hij heeft er een licht mutsje over op (Harreb.
II, 111) naast er een zware muts over ophebben; fri. in swiere mf tse op hauwen,
in zorg zijn over iets; vgl. Ndl. Wdb. IX, 1279 en no. 281.
.

15,84. Met de muts naar iets gooien (werpen of smijten).
In de 17de en 18de eeuw beteekende dit : er niet naar kunnen talen, ergens
niet aan behoeven te denken; het kwijt zijn; zie V. Moerk. 225; Schijnh . 430;
1)

Ndl. Wdb. XII, 1397.
Zie R . Visscher, Brabbeling, 30.
3) Tijdschrift XIX, 149.

2)
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Van Effen V I , 168 ; Tuinman 1, 250. Tegenwoordig beteekent deze zegsw..
iets trachten te verkrijgen of er een slag naar slaan ; er naar gissen ; zie Harreb.
II, 110; Nw. School VIII, 296; Handelsblad, 22 Mei 1915 (ochtendbl.) p. 5,
k . 1: Vandaar een voortdurend conflict tusschen importeurs en den fiscus . Men
gooit er met de muts naar . Zoo werd een onechte oudheid door den fiscus verbazend hoog getaxeerd; Molema, 386 b: d'r is gein smieten mit de muts na, er
is geen bijkomen aan, 't is ver boven of buiten mijn bereik, ik kan er niet naar
talen; evenzoo bij Gunnink, 209 ; fri. dêr is gjin smiten mei de matse nei, daarover
weet ik mijn groote verwondering niet uit te drukken ; ook : daar is niet tegen
te bolwerken ; oostfri. d'r is gên schmiten mit de matse na, 't - is niet te bekomen;
syn. van er is geen gooien naar (o.a. C. Wildsch. II , 144) ; in het fri. : hy
docht er mar in smeet mei de matse nei, hij raadt er maar in den blinde op los,
zonder iets van de zaak te weten. In den zin van ,,een gooi naar iets doen"
(vgl. no. 714) hoort men ook wel: ,,met zijn petje ergens naar gooien", 1 ) wat
doet vermoeden, dat de uitdr. aan het een of ander jongensspel is ontleend. Zie
Ndl. Wdb. IX, 1279.

1585. Zoo vast als een muts met zeven keelbanden,
d.w.z. heel vast, heel zeker; Tuinman I, 59 spreekt van: Dit was ruim zoo
vast als een mutsje met een keelband; bij Modderman, 149: De vreugde is niet
zoo vast als een mutsje met een keelband; Folie I, 146: 't Is soo vast als een
Muts met negen-en-negentig keelbanden. Van zeven is sprake bij Van Dale : Dat
is zoo vast als eene muts met zeven keelbanden, dat is vast en zeker; De Vrijheid,
6 Dec. 1922, 3de blad : Of je van de kat of den kater gebeten wordt, is anders
precies hetzelfde . En in elk geval staat het dan toch maar vast als een muts met
zeven keelbanden, dat ik m'n buurvrouw wel degelijk goed begrepen heb ; fri.

in matse mei saun kielbánnen.

1586. Het riekt naar den mutsaard .
Deze uitdrukking is afkomstig uit den tijd, toen een woord in strijd met
de leer der Katholieke Kerk in Nederland genoegzaam was om iemand ten vure
te doemen (mutsaard = brandstapel van takkenbossen) . Ze komt dan ook in de
geschriften der 16de eeuw het eerst voor ; o .a . bij Marnix, Byenc . 106: Waer
uyt sommighe vermoedt hebben, dat het Vagevyer moest uitgepist wesen van
Martin Luther : Maer die propositie is zeer schandeleus, quetsende de goede
Catholijcke ooren, ende rieckende na de mutsaerden. Uyt welcker oorsake de
Bisschop Lindanus.... meynde op eenmael eenen schilder in den Haghe te doen
verbranden, om dat hy het oordeel des jonxten dagh hebbende geschildert,
eenen monick gemaeckt hádde, pissende in het Vagevyer 2 ). Zie verder Byenc.
2 r; 96 v en 112 r; Pers, 77 a; 214 b; Van Effen, Spect. V, 13; Halma,
364: Dat riekt naar den m u t z a a r d , dat zweemt naar ketterij, cela sent
le fagot, cela sent son hérétique; Sewel, .502: Hy ruikt naar den mutsaard,
he deserves to be burnt; Tuinman 1, 31: Hy riekt naar den mutsaard; Ndl. Wdb.
IX, 1283; XIII, 1660; fr. sentir le fagot; hd. noch dem Scheiterhaufen riechen;
eng . to smell of the fagot.
1)

2)

Ndl. Wdb. XII, 1397.
Ontleend aan Taal en Letteren 1, 194.
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Thans wordt de uitdr. weinig meer gebruikt, maar wel is bekend : Het
ruikt naar den mosterd in den zin van het is duur, dat herinnert aan het
bij Halma, 362 opgeteekende 18de-eeuwsche Mostaart = duurder koop dan
een ander, enchère, augmentation de prix, trop cher, zooals in de uitdr. hij heeft
daar 25 gulden mostaart aan, il a acheté cela 25 francs trop cher; Sewel, 500:
Hebt gy daar voor een gulden, dat is duure mostaard; did you pay a guilder for
it, that is dear indeed, eene uitdr. die thans nog in Limburg bekend is (vgl.
Harreb. II , 105 : dat is dure mosterd 1 ) , en de zegsw.. dat is dure thee 2 ) . Ook in
West-Vlaanderen, het Land van Waas en Kl. Brab. is de uitdr. mostaard eten
bekend in den zin van „aan een minderen prijs verkoopen, dan men eerst aangeboden was" (De Bo, 714 b Waasch Idiot. 446 a; Schuermans, 392 b) . Zie
nog Van Eijk, aant. I, bl. 5; Taal en Letteren I, 193; het fr. c'est chère épice;
hd. das ist starker Pfeffer en vgl. peperduur.

1587 .. Een muurbloem
is een meisje, dat op een bal weinig ten dans genoodigd wordt en aan den kant
tegen den meur blijft zitten ; vgl. op de lange bank zitten, gezegd van meisjes,
die met de kermis geen vrijer hebben, doch in de herberg op de bank tegen den
wand blijven zitten 3 ). De naam schijnt pas uit onzen tijd te dagteekenen. In het
Duitsch kent men eveneens ein Mauerblümchen naast een ww . Ruben schrapen;
Petersilie pf lucken ; eng . a wallf lover ; in het fr. zegt men faire tapisserie ; in
Zwitserland vendre des poires.

1) Vgl. in het Antwerpener Cluchtboeck van 1576, p. 51: Vanden heere ende lijnen
rentmeester, die hem veertich gulden rekende voor mostaert.
2) Vgl. ook 't Daghet XII, 144.: t' Is dure stokvisch; Harreb. I, 371: Het is
dure kaas.
3) Taal en Letteren IX, 127.
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bevreesd zijn (Waasch Idiot . 529), in zijn achterkamer zitten (langs de Vecht) ;
in zijn stinkerd zitten, bang zijn (Gunnink, 216), pijn in zijn buik hebben, het
in zijn gat hebben (Brederoo, Moortje, 2320), welke uitdrr. doen vermoeden,
dat we aan naad de beteekenis van bilnaad moeten toekennen. De zegswijze
wordt o.a. aangetroffen bij Speenhoff, II, 109:
Dagen, nachten, bleef hij zoeken,
Iedereen vroeg hij om raad;
Maar ze was niet meer te vinden.
Hij zat leelijk in zijn naad.

D. H. L. 12: Voor de majoor zit-i in z'n naad, niet zoo'n beetje!; Nkr. IV, 22
Mei p . 4 : Die (kapitalisten) zitten zoo erg in hun naad uit angst voor de
socialisten; 28 Aug. p. 5: Dus, als je eens later wilt knoeien, en zit je geducht
in je naad, dan zoek je maar drie oude heeren en die maak je tot eereraad ; 23
Oct. p. 4: Duymaer van Twist en Van Vlijmen zijn heel kordaat, voor hen
zit de oorlogsminister schier in zijn naad . Een dienstklopper 1 ) , die bang is
voor straf, die spoedig" in den naad zit, „'m knijpt", heet een Harry Knijp.

1591. Uit den naad
in verbinding met sommige wkw. beteekent „kapot". Het Ndl. Wdb. IX, 1340
wijst op Antw. Idiot. 1911: Iets is of gaat uit den naad, wanneer de draad waarmede het genaaid is, losgaat; evenzoo in Waasch Idiot. 451; Schuermans, Bijv.
204. Dit is evenwel in Noord-Nederland onbekend, weshalve ik liever zou denken
aan „bilnaad", wat ook beter past bij het wkw. loopen. In die verbinding kon
„uit den naad" de beteekenis aannemen van „kapot" en dan in dien zin ook
bij andere ww . worden gebruikt . Vgl. de syn . uitdr. zich uit de mikken loopen,

mik bet . dat deel van het onderlijf, waar de dijen samenkomen ; gron.
't gad oet de hoaken loopen, hard en driftig loopen (Molema, 526) ; Limb . de

waarin

been) oet de vot loope ; fri . de skonken ut it gat Tinne ; Harreb . III , IV : De
hakken uit de lijken loopen, zich haasten; zie verder Amst. 69 (zich uit den naad

1) d .i. iemand die nauwkeurig alle dienstverrichtingen vervult, een strenge meerdere, d ienstdoener ; zie V. Ginneken I I , 451, 453; D. H. L. 123: 'n Zoogenaamd „goeie "
kapitein, 'n 'er warm inzittende, lauwe dienstklopper, die officier speelt voor de eer;
Zandstr. 30 Ndl. Wdb. III, 2547; Nierstrasz, 55: Bij zijn chefs stond hij in een goed
blaadje, omdat hij een. echte „dienstklopper" was; Amsterdammer 8 Aug. 1915 (omslag)
p . 4, k. 1: Een eerste stuurman, een nurksche nijdige dienstklopper; Het Volk, 8 Mei
1914, p. 2, k. 3: Echter was er dezer dagen een dienstklopper, die een der posters mede
naar het bureau nam. Hiernaast een ww. dienstkloppen, nauwkeurig alle dienstverplichtingen vervullen; vleien, stroopsmeren; vgl. Woordenschat, 193: dienstkloppen, verschillende personen voor dienst commandeeren; meer dienst doen en vorderen dan noodig
is; D. H. L. 61: De officieren kloppen weer dienst en zeggen model: kom, allo, in de
pas, één, links, rechts . Vgl . ook een wachtje kloppen , de wacht houden ; D . v . S . 86 ; —
Het Volk, 13 Juli 1915, p . 1 , k. 3 : Door het vele wachtkloppen en de brandwacht op Zondag
is het een bof, wanneer men Zondags vrij is ; Zondagsblad v. Het Volk, 19 Febr. 1916,
p. 2: God, God, wat is 't warm! Zoon wacht heeft-ie nog nooit geklopt. Een duur wachtje
kloppen, de wacht voor geld afkoopen (V . Ginneken II, 458) ; evenzoo bij Horn, 79 : der
Soldat kloppt auch Wache oder schiebt Patrouille. Een dienstklopper heet in het hd.
1

ein Dienstbeiszer, - buffel,

- fuchs.
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loopen) ; Jord. 169: En 't was toch zoo 'n zoete weelde voor de kerels, in zoo'n
hitte voortgesjord te worden, met 'n honderdmaal sneller gangetje dan zij zich
uit den naad roeiende, ooit konden geven; Jord. II, 253: Zij minachtte haar
uit-de-naad-loopende hulpvaardigheid en vriendelijkheid voor iederen buur;
Nkr. 1, 16 Febr. p. 6: 's Zomers als hij uit baden gaat, dan werk ik me uit
de naad ; Prol. 8 : As je je de heele week uit de naad hebt gewerkt om te vrete;
III , 28 Maart p . 4 :. Men werke zich in vrijheid maar lustig uit den naad ; A.
Jodenti. II, 29 : Ze sappelde zich 'n halleve dag uit hun naad : 'k Loop me
lievers uit me naad, aa dat 'k me hals, lijf en nek breek. Anders in Peet, 54:
Je schimpt op bloedvin en gezwel, en je loopt je amechtig den naad uit voor
een pijndoovend geneesmiddeltje . Vgl. no . 1405.

1592. Het naadje van de kous
wil zeggen het fijne van de zaak. De zegswijze is eerst in de 19de eeuw aangetroffen ; zie Harreb . I , 444 : Hij wil het naadje van de kous weten ; Nkr.
III , 1 Aug. p . 6 : Hoe ingewikkeld het ook zij , het naadje van de kous weet
hij ; Dievenp. 141: Die vroeg van alles ; 't naadje van de kous ; Nkr. III , 26
Sept p . 5 : In hun eigenzinnigheid meenen de sociaal-democraten van alles
het naadje van de kous te kennen; S. M. 1: Zij wil nu „'t naadje van de kous
weten" en dringt zich tusschen de talrijke, nieuwsgierig-belangstellende buren;
Ndl. Wdb. IX, 1340. In het Antw . Idiot. 2214: den rechten draad van iet kennen.

1593. Van de naald tot den draad,
d.w.z. van het begin tot het einde, van stukje . tot beetje, van elje te melje
(De Bo, 301). In de 17de eeuw te vinden bij Huygens VI, 41: Als ick 't al
overslae van de naeld tot den draed, genoeghen is geluck in allerhanden staet;
De Brune, Emblem. 351: Zy (de doovaers) en rusten noch en houden niet op,
voor dat zy alles van de naelde tot den draed weten; Smetius, 55: Gy praet van
den draet tot de naelde ende vande naelde tot den draet ; Tuinman I , 195;
Halma, II, 22; Harreb. I, 151; Jord. II, 208: Van naald tot draad kende
hij de geschiedenis en de lotgevallen der voornaamste Zeedijk-booswichten . In
Zuid-Nederland is de uitdr. eveneens bekend; zie De Bo, 301; Antw. Idiot.
1911: iets van 't naaiken tot 't draaiken vertellen; Waasch Idiot. 451; Rutten,
150; Schuermans, 401: iets van 't naaldeken tot draaiken (of den draad) vertellen,
verhalen, enz., dat gelijk is aan iets met slotje en slenter vertellen (bl. 628 a;
vgl. De Bo, 1039 a); van stek tot paal ('t Daghet XII,. 147) en Joos, 49: van
een naadje tot een draadje uitleggen; bl. 62: iets weten van punt tot draad, gansch.
In het Fransch zegt men eveneens de f il en aiguille, in den zin van , ,avec suite
avec ordre, avec rëgularité'' ; „locution prise du travail de la couturière, = qui
après avoir mis un fil coud avec l'aiguille, et après avoir cousu avec 1'aiguille,
reprend du fil, et ainsi de suite" (Littré II, 1671).

1594. Iets met de heete naald maken,
d.w.z. iets heel haastig, slordig afmaken; eig. gezegd van een kleermaker of
eene naaister, die zoo haastig werkt, dat de naald heet wordt . Zie Halma, 366:
Dat kleed is met de heete naald gemaakt, cet nabit est fait à la hdte!
Sewel, 506: Dat kleed is met een heete naald (met drie haasten)
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gemaakt, that coat is made in a hurry; 324: met de heete naald werken,
to do a thing with great haste. Voor het Vlaamsch, zie Joos, 88 en vgl. verder
no. 876. In Twente : met de gluinige naolde in mekaar stekken; Land v. Aalst:
iets met de vliegende schietspoel doen (De Cockl, 231; ook in Waasch Idiot. 717) ;
elders met de Zaterdaagsche steek naaien (De Bo , 1420 ; Waasch Idiot. 755) ;
met de pierewietsteek of piederdewietsteek naaien (Boekenoogen, 745) .

1595 . Een goede naam is beter dan olie .
Deze spreuk is ontleend at Pred . VII , 1: Beter is een goede name dan
goede olie. Zie Ndl. Wdb. IX, 1368, alwaar een plaats uit de 17de eeuw wordt
aangehaald en vgl. verder Jord. 65: Annemie van Arie-stront-an-'t-sweepie .. .
'n- goeie naam is beter as olie.... die drijft nie weg ; Harreb . II. 113 , waar
als variant wordt opgegeven : een goede naam is beter dan geld (of een zilverkraam) ;
Wander III, 872-873.

1596. Een nabob .
Volgens Dozy, Oosterlingen, 69 is dit „een woord, dat uit de Engelsche
Oost gekomen is. Het is nuwwdb, meervoud van het Arab. ndib, eigenlijk plaatsvervanger, vandaar onderkoning, regent, prins . Daar deze in Indië gewoonlijk
zeer rijk zijn, zoo wordt spottenderwijs ieder Engelschman, die in de Oost hooge
posten bekleed of door den handel een aanzienlijk vermogen verkregen heeft,
een nabob genoemd . Het woord is zonderling verknoeid en de Franschen zeggen
iets beter nabab . ' Vgl. hd . ein Nabob ; eng . a nabob.

1597. Bij nacht en ontij (- ontijd),
d.w.z. bij nacht en ongunstigen tijd, mnl. bi nacht ende bi ontide, vooral in
„dat gedeelte van een etmaal, waarin het donker is en men voor onraad heeft
te vreezen . " Vertaling van nocte intempesta ? Vgl . Stallaert II, 282 : By (in)
ontijde, in een ongelegen oogenblik; Kil. Ontijd, importune, intempestive;

Lichte Wigger, 1 r : By avond, by ontij , en 's nachts heel laet ; Westerb . III,
479 : Een kleyne vogel, die 's nachts by onty (lat. nocte importuna) zit en roept
op ouwe schuyren; Hooft, Ged. II, 366: Bij ontijd en bij nacht; Spaan, 34:
By nagt en ontyden; Janus, 127; V. Janus, 1, 12; Ndl. Wdb. X, 1874; IX,
1415; Joos, 61; Antw. Idiot. 1912 : bij nacht en ontijden, op ongewone, moeilijke
uren ; fri . by nacht en ontiid.

1598 . Nachtmerrie .
Hieronder verstaat men een gevoel van drukking, dat een slapende
benauwt en angstig doet droomen, en dat ontstaat door eene storing in de spijsverteringsorganen 1 ) . Oorspr. luidde de naam nachtmare 2 ) eng. nightmare),
(

1') Woordenschat, 785; Van Beverwijck, Schat der Ongesonth. II, 68-70.
2) Volgens Paul, Grundrisz der Germ. Philologie I, 1013 1 staat hoogstwaarschijnlijk
dit mare (in Nachtmahr) in verband met het lat. mori, sterven. „Die Mare ist demnach
von Haus aus eine Totenerscheinung, die einen Lebenden qualt oder ihn selbst mit sich
ft hrt, wie es ja andere Totenerscheinungen ebenfalls oft tun. Den Tod führt sie aber
dadurch herbei, dass sie sich auf den Menschen, wahrend dieser schltft, setzt und ihn
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waarmede men aanduidde „een bovennatuurlijk wezen (een alf. hd. alp), dat
verondersteld werd den mensch vijandig gezind te- zijn, en hem in het bijzonder
kwelde door hem in den slaap te benauwen door zijne ademhaling te belemmeren;
nachtspook, nachtgeest, nachtelijke kwelgeest" 1 ) . Reeds in de middeleeuwen was
het woord door volksetymologie gewijzigd tot nachtmerrie; vgl. o.a. Dodonaeus,
299: Die swaere droomen oft overvallinghen der dompen, die de herssenen pleghen
te beswaeren, diemen ghemeynlijck de Maere oft Nachtmerrie pleegh te noemen.
— Over de middelen om deze heks te verjagen (bijv. het op de borst plaatsen
van een scherp mes met de punt naar boven of het zetten van de schoenen
gekruist of met de opening naar het bed) vgl. men de belangrijke mededeelingen
van A. de Cock, Volksgeneeskunde in Vlaanderen, 177--184 ; Volkskunde XIV,
1---4; Onze Volkstaal I, 216. In Zuid-Nederland is de naam maar het meest gewoon
in . de uitdr . van de maar bereden worden (of zijn), de nachtmerrie hebben (zie
o.a. Teirl . 126 ; Antw. Idiot. 787) . In de 17de eeuw in tegenstelling met merrie
ook nachthengst en nachtruin.

1 598a . Bij . nacht zijn alle katten grauw ; zie no . 1104.
1599. Met (of uit) de nachtschuit komen,
d .w .z . laat komen ; ook : iets nieuws vertellen, dat iedereen reeds weet . Vgl.
W. Leevend II, 153: Wat zegt Mama? Dat weet jy wel, wat Mama zegt; kom
maar zo niet uit de nagtschuit (doe maar niet alsof je er niets van weet) , jou olyke
Vos ; Harreb . II, 115 ; Ndl. Wdb. IX, 1446 ; Boekenoogen, 920: Hij komt altijd
met de nachtschuit; hij schreeuwt luid, maar vaart niet voor elven, gezegd van
iemand, die (met ophef) oud nieuws vertelt. In Groningen : Altied mit de leste
snik (jaagschuit) komen, altijd de laatste zijn (Molenra, 388 b); in Friesland:

hy is altyd mei 't lêste skip oan wal voor Zuid-Nederland vgl. Tuerlinckx, 405:
bij de nachtkar naar huis gaan, des nachts naar huis gaan; Antw. Idiot. 1912:
met de nachtkar naar huis gaan, komen.
;

1600. Dat (of Hij) is een nagel aan mijn doodkist,
d.w.z. die zaak of hij veroorzaakt mij zooveel smart, dat mijn dood er door wordt
verhaast, draagt er toe bij dat ik eerder zal sterven. Vgl. Sart. III, 3, 12, waar
naar aanleiding van het lat . occisionis ala wordt opgemerkt : mihi quidem non
alienum, imo ipsissimum esse videtur, quod nostrates ferunt, het is een nagel
van u doodt kist, quoties aliquid incommodi, ut venturae mortis velut alam
quandam moveri sentiunt ; Van Moerk . 564 ; Gew . Weeuw . II , 10 ; Huygens,
zu Tode tritt." E . H . Meyer in zijne Mythologie der Germanen (Straszburg, 1903) is van
eene andere meening : „Trotz einer lautgesetzlichen Schwierigkeit wird das vielgestaltige Wort wohl auf althochdeutsches marren, hemmen, hindern, altnordisch nierja,
pressen, zurückgehen und die Presserin bedeuten". Nog andere gissingen vindt men
bij Franck—v. Wijk, 450 met de toevoeging: „aangezien de grondbet. van dit znw , .
zeer onzeker is, is geen van de voorgeslagen combinaties meer dan een vermoeden".

1) Mnl. Wdb. IV, 1167; Ndl. Wdb. IX, 1441; en vgl. Bilderdijk's dichterlijke
beschrijving van dezen „ruiter zonder paard" in zijn gedicht De Nachtmeer en de Dekbedden. Ook in het fr cauchemar van mar en cauche, picard. voor chauche van ofr. chaucher,
lat. calcare, treden op, drukken (Hatzfeld, 373) .
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Korenbl. II, 516 ; Klucht v . Oene, 15 : Ik bin de spijker van je dootkist ; Van Effen,
Spect. IX, 32: Zo je Vader of Moeder hebt, doe hen om Gods wil het doodelyk
hartzeer niet aan, dat my alle vreugd benomen heeft, en noch een nagel aan
myne doodkist is; Sewel, 513; Halma, 369: Mijn zoon is . mij een nagel
aan mijne doodkist, monfils me donne la mort; Tuinman I, 314; Harrebomée I, 144 a; Amst. 90; Mgdh. 95; Nkr. V, 19 Febr. p. 6; VII, 9 Aug. p. 2;
Zondagsbl . v. Het Volk, 1905 p. 2; Handelsblad (avondbl . ), 26 Juni, p. 5 , k. 5;
Ndl. Wdb. IX, 1491; Amstelv. 40 : Nu in het graf heb ik hem niet geholpen;
ik heb alleen maar een paar nagels aan zijn doodkist geslagen ; Joos, 114 ; Waasch
Idiot. 454. Vgl. voor het Nederd.: dat wordt en spicker to min karst (Taalgids
1V , 253) ; hd. das ist ein Nagel za meinem Sarge; Horn, 104: dat 'sn Nagel to
mine Dodskiste, redensart bei besonders starken Marschen; eng. that is a nail
in my coff in ; fri .: dat is in nei l oan myn deakis te .

1601. Nat houden en pappen,
ook pappen en nat houden , d.w.z. drinken, brassen, volhouden, de zaak aan
den gang houden; in obscoenen zin „coire" . Vgl. Nkr. VI, 13 April p. 4: Néén!
zoo gewikst is Kolthek wel om dat sekuur te snappen; doch 't ware doel wordt
slechts bereikt door „nat houden en pappen" . Nkr. III, 9 Mei p . 2:
Toen was 't nat houden en pappen,
Beel den lieven, langen dag.
Mijn gezicht blonk van de geestdrift,
Net de nationale vlag.
Vgl. Boekenoogen . 1347 : 't Is pappen en warm houden, gezegd als men druk
in de weer is; Soldaten-courant, 9 April 1915, p. 4, k. 1: Daar komt een dikke
meneer aanstappen, die blijkens zijn gang ook al geen vijand is van „pappen" .
Vgl. naast dit wkw. pappen een znw . papper, drinker (lord. II , 274) en het wkw.
aanpappen, drinken, ook gezellig samenzijn onder een glaasje (lord. II, 342;
Barb. 63; Nkr. VII, 26 Juli p. 2), naast aanpapper (Zondagsblad v. h. Volk,
7 Maart 1914, p. 3, k. 2).

1601a. Hij is nog nat achter de ooren; zie no. 496.
1602 . Zijn natje en zijn droogje wel lusten,
d.w.z. goed kunnen eten en drinken, veel van drank en spijs houden. In de 16de
eeuw bij A. Bijns : Zy mach haer drooghe wel, en niet min haer natte (Leuv.
Bijdr. IV, 324); Sart. II, 3, 84: Hy mach sijn drooghjen wel, ende sijn natjen
niet qualijck; Brederoo I, 224, vs. 334: 't Is een goed etend gesel, en hy siet
wonder gaeren vrouwen; hy mach zyn natje en zyn drooghje wel; Van Moerk.
238 ; Tuinman I, 99 ; 109 ; Falkl. VI, 48 : Twintig jaren is in natje- en droogjeuren berekend een soliede hoeveelheid; Slop, 27: Ze nam haar natje en droogje
op tijd, liet zich aan niets ontbreken; Falkl. IV, 124; VI, 126: Maar nou Laura
d'r betrekking verloren had , werden natje en droogje eerst bedenkelijk klein;
De Arbeid, 30 Mei 1914, p . 1, k. 1: Zij (de priesters) hebben hun natje en droogje
op hun tijd en ook wel eens extra; Ndl. Wdb. IX, 1578; Molema, 276 a: hij lust
zien nat en dreug wel = hij ken zien nat en dreug wel op, hij is een goed eter, heeft
steeds goeden eetlust ; Land v . Waas : geren zijn nat hebben (of meugen) ; Antw.
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Idiot. 847: hij mag zijn nat en zijn drooggoed of hij mag zijn dik en zijn dun wel;
in Jord. II , 24 is sprake van iemands bikkie en likkie. In het Friesch zegt men:
hy is goed by syn sílpe en stilt naast hy mei syn wiet en droech wol. Vgl. eng. a wet,
,een borrel, een spatje (zie no. 1633).

1603.. Nattigheid gevoelen,
d .w .z . eig . voelen dat de bui zal losbarsten ; onraad bespeuren ; bemerken dat
de zaak hachelijk wordt, dat het mis loopt. Vgl. Van Dale Voelt ge nattigheid?,
wordt de zaak hachelijk? Nw..Amsterdammer, 30 Jan. 1915, p. 11, k. 1: Het
dreigde allang en hij begon nattigheid te voelen; de bui barstte los en hij liquideerde; Nkr. VIII, 3 Oct. p. 2: Dit jaar zou een jubeljaar zijn en men besloot
het zilveren jubileum van de helsche internationale 's feestelijk te vieren. Het
is- anders uitgekomen.... Mr. Troelstia voelt nattigheid en hij zal niets anders
voorstellen dan de directe liquidatie van de jubileerende internationale firma;
Haagsche Post, 7 Dec. 1918, p. 1406: ' Ook de heeren Zimmerman en Czernin
trachten zich coram populo schoon te wasschen van de tegen hen geuite beschuldigingen. En andere zullen wel volgen. Blijkbaar beginnen al deze heeren nattigheid te voelen; Nkr. 18 Febr. 1922, p. 7: Uw mededeeling, dat de Soc.-Dem.
de oorzaak zijn van den hongersnood in Rusland, verwonderde ons niet . Wij
voelden zelf ook al nattigheid in die richting ; Handelsblad, 15 Dec. 1920 (A),
p. 5, k. 1; enz.
.

1604. De natuur gaat boven (of is sterker dan) de leer,
d.w.z. „de aangeboren neigingen zijn sterker dan alle onderricht en vermaningen'' ; hd. Natur gent . fi r Lehr; oostfri.: Natur geit aver d' Lehr (Wander III,
971). Een oud spreekwoord, dat in het mnl. luidt vore leringe gaet nature (vgl.
Rose, bi. 251, vs. 142) en verder o.a. staat opgeteekend in de Prov.. Comm.
542: natuere gaet boven leere; bij Servilius, 145* : natuer gast voor leere; Campen,
18: die natuere gaet voor die leere; Sartorius II, 7, 90:. naturam expellas furca,
tamen usque recurret 1 ) , de Natuer gaet voor de leer ; Sp ieghel , 269 ; Tuinman'
1, 357; W. Leevend 1, 139; Harrebomée 1, 173 1; Nd l . Wdb. IX, 1608; Schotsch:
nature passes nurture (Prick) .

1605. Kan uit Nazareth iets goeds komen ?
Volgens Zeeman, 248 worden deze .woorden gebruikt „als men -te kennen
wil geven, dat er van eenig persoon uit een afgelegen oord of eene onbeschaafde
omgeving afkomstig niet veel te verwachten is". Ze zijn ontleend aan Joh. I,
vs . 47 : Ende Nathanaël seyde tot hem : - Kan uyt Nazareth yet goets zijn?

1606. Een negerij (of negori).
Dit woord heeft met neger niets te maken, doch beantwoordt aan het maleische négari, stad, hoofdstad, land, gewest : iedere verzameling van één gemeente
vormende kampongs of buurten . Het Maleische woord is ontleend aan het sanskr.
nagiiri, stad. Bij ons verstaan we er in het algemeen eene kleine, onaanzienlijke
1) Horatius, ep. I, 10, 24; bij De Brune, Bank. I, 177: Drijft de natuyre met
een vork uyt, zy komt al weder in uw huyd.
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plaats door, een nest, een gat ; zie Veth, Uit Oost en West, 5-7 ; V . d . Lith en
Snelleman, Encyclopaedie van Nederl. Indië III, 13 a; Ndl. Wdb. IX, 1806;
Twee W. B. 71; enz.

1607. Iemand den nek toekeeren,
d .w .z . zich met verachting van iemand verwijderen, zich van hem afwenden;
iemand geen blik verwaardigen, hem den rug toedraaien, vooral van de fortuin
gezegd; hetzelfde als Iemand met den nek aanzien. Vgl. De Brune,
Bank. I, 215; Vondel, Jos. in Egypte, 343; Hooft, Ged. I, 288:
De schutsheer zelf Sint Jan, by wien de Bosliên sweeren,
Der Spaensche wreedtheit wersch, gaet haer de nek toekeeren.
Vondel, Maeghden, vs. 162:
Een Maeghd ontvonckt het al,
Ontfangt het al, en keert den nek geen' laegh geboren.
Zie verder Maeghden, vs. 731: den nek bieden, dat ook in de Middeleeuwen voorkomt (Exc. Cron. 99 d) en met den nek bejegenen bij Hooft, Ged. II 365; Ansloo,
Poezy, 431; Halma, 378: Iemand den nek keeren, tourner le dos d qqn;
Sewel, 510: Iemand den nek toekeeren, to turn one's back to one; Harreb.
II, 119; Ndl. Wdb. IX, 1817.

1608 . Iemand met den nek aanzien .
Hetzelfde als : iemand den nek, den rug toekeeren (Ndl. Wdb . VII, 1982),
iem. geen blik waardig keuren, met verachting bejegenen; over schouder aanzien (Winschooten, 253; De Brune, Bank. II, 226; fri. op 'e side oansjen, skouderje) . Zie Campen, 109 en 119 : Hy liet hem mit den necken aen ; R . Visscher,
Sinnepoppen, LII: Als zyse arm gemaeckt en uytgesopen hebben, soo keeren
sy hun de eers toe en siense met de neck aen ; Vondel, Adonias, vs . 817 ; Six v.
Chandelier, Poesy, 547: Gelyk een boom, om zulken heimelyk gebrek, niet
aangezien werd, met den nek; Brederoo, Moortje, vs. 604: Myn Maechschap
schuwtmen, en aensien my met de neck; Hooft, Baeto, vs. 2: Bejegent met de
neck; Antonides, Ged. II, 201; Van Effen, Spect. X, 171; 1 r. v. Abr. Bl. 1,
57; Tuinman I, 327; Sewel, 519: Iemand met de nek aanzien, to disdain
looking at one; Halma, 378; Harreb. II, 119; Ndl . Wdb. IX, 1817; Pp l . 165;
Sjof. 221; B. B. 281. Bij de Brune, Bank. 1, 273 in denzelfden zin iemand met
-

de neckeput aanzien.

1609. Iemand in den nek zien,
d .w .z . iemand bedriegen, veelal bij een verkoop ; eig . iets achter iemands rug
doen, hem bij eene handelwijze niet in het gezicht zien. Zie Harreb . II , 119 b;
Couperus, E. Vere 1, 15 2 ; Het Volk, 21 Febr. 1914, p. 1, k. 2: Dan had hij (de
Minister) daarmede de partijen van de rechterzijde leelijk in den nek gezien;
Afrik . iemand in die nek kyk. Volgens Schuermans, 405 a en Antw. Idiot. 851
is de zegswijze ook in Zuid-Nederland bekend waar, evenals bij ons in dialect,
gezegd wordt : iemand in den nek schoppen (schuppen, schippen of stampen) ,
met iemand spotten, hem bedriegen ; zich , in den nek laten schoppen, „zich laten
hoonen door die men goed gedaan heeft". Zie Joos, 71; 82 ; De Bo, 735 b; Schuermans, Bijv. 294 b; V. Schothorst, 177 ; Molema, 278 b en vgl. het Friesch : hy
het my yn'e nekke stropt, hij heeft mij duur laten betalen.
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1610. Nekslag.
d.i. een slag in den nek (eig. van wild), mnl. halsslach; bepaaldelijk een die
den dood tengevolge heeft, de doodslag ; meestal fig. eene gebeurtenis, eene
handeling, waardoor een eind aan iets gemaakt wordt, die iemand ruineert,
te gronde richt, hem den nek, den hals breekt 1 ), hem riekt; vgl. Harreb. II , 119:
Hij geeft hem den nekslag ; Ndl. Wdb. IX , 1820 ; Afrik. iemand 'n nekslag ge;
hd. einem das Genick brechen ; zie no . 408 ; 657 en vgl. Tuerlinckx, 670: Inne
slag in 't vas (nekspier, hals) , een genadeslag.

1611. Iemand nemen,
d.w.z. iemand beetnemen, hem te pakken nemen, 17de eeuw drapen eig. pakken,
vangen, bedriegen; eig. iemand er tueschen nemen, in 't ootje nemen (zie aldaar);
17de eeuw : iemand uit het nest nemen ; Zuid-Nederland iemand uit den nest langen
(Waasch Idiot . 45 b) ; zie Köster Henke, 47 : nemen, zich laten nemen, beetnemen
(vgl. no. 183) ; Zondagsb l . v. Het Volk, 7 Maart 1914, p. 1, k. 2: Natuurlijk
prikkelde dat, vooral ons, jongens tot verzet, en als wij van onzen kant de politie
meenden te kunnen nemen, dan lieten wij het niet ; Prikk. V, 16 : Wou je oom
even nemen, jong ? Kom, dat meen je niet; Jord. 75 : Er was een soort wantrouwen in haar ontstoken tegenover ,alles en allen. Juist omdat ze niet lezen kon,
dacht ze telkens genomen te worden ; Dievenp . 122: Omdat 't zoo'n zeldzame
vangst voor ons blijft, om een van die gladjanussen te nemen; Het Volk, 22
Juni 1914 , p . 5 , k . 4 : Ik heb toen 't onderhoud maar gestaakt, want ik kreeg
plotseling 't gevoel dat-ie me reeds minuten lang deerlijk stond te „nemen" ;
Menschenw. 316: La' jai je nie naime Piet! ; Kunstl. 5 ; 107: Z'n moeder voelde
zich weer „genomen"; 't maakte haar nooit kwaad. Syn. iemand voeren, uit
gekheid prikkelen, in Jord. II , 250; 458 2 ) ; vgl. De Telegraaf, 18 Juni 1914
(ochtendti 1.) p. 5, k. 5 ; Handelsblad, 7 Maart 1917 (A.) p. 2, k. 4 : Zij waren met
elkaar uitgeweest en waren alle drie eenigszins onder den invloed . Men liep
elkaar zoo'n beetje te „voeren" en plotseling ontstond onder het drietal een
soort van schermutseling. Vgl. het verouderde iemand medenemen, hd. mitnehmen,
syn. van met iemand op den kuier gaan . Zie Ndl. Wdb . IX, 357 en no . 1432.

1612. Een nest.
In de 18de eeuw sprak men van een ,,nest van een huis" voor een slecht
huis, een krot, een geringe, armzalige woning (zie Halma en Sewel), een gebruik,
dat thans nog evenals in het hd . bekend is ; eveneens in Zuid-Nederland (zie
Antw . Idiot . 2254) , waar het ook met verachting op een huishouding of een
genootschap wordt toegepast (Waasch Idiot . 456 b) . Hiernaast kent men sedert
de 18de eeuw (C. Wildsch. VI, 29: een stout nest) een nest (van een meisje), een
ondeugend, ingebeeld, nuffig meisje; zoo'n nest! = zoo'n ondeugend, ook
zoo'n preutsch of zoo'n bazig ding! fri. in ondogens nêst, stout meisje; in ald
1) Ndl. Wdb. III, 1231; V, 1661-1662; IX, 1820; fr. rompre le cou à qqn; eng.
to break the neck of an a f fair, iets verijdelen; hd . das bricht ihm das Genick; De Brune,
Bank, I, 158; 270 en Halma, 378: Die handel zal hem den nek breeken, ce négoce le
ruinera . In de 18de eeuw ook : iemand den bek breken, evenals er den bek of den gaper (=
leven) bij. inschieten; zie Ndl. Wdb. I, 1741; Afrik. iemand die nek breek.
2) In dieventaal beteekent „voeren" lokken, meetroonen (Köster Henke, 73) .
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nêst, hatelijke oude vrouw; V. Schothorst, 177: nestig, nesterig, nuffig, ingebeeld. De beteekenisontwikkeling is hier niet duidelijk. Het liefst zou ik uitgaan
van de bet. jonge, onvolwassen visch, die als aas of als voer dient (vgl. brasem;
no. 143) . Zie verder Ndl. Wdb. IX, 1856.

1613. In de nesten zitten (- komen of raken),
in moeilijkheden zitten. Het znw. nesten is hier het meerv. van nest in den zin
van door elkaar gewarde massa, warwinkel, ingewikkelde zaak, moeilijkheid 1 ).
Vooral in Zuid-Nederland is de zegswijze bekend naast nesten zoeken, moeilijkheden zoeken. Zie Schuerm. 406: in nesten zitten, in verlegenheid verkeeren;
in schulden zitten; De Bo, 737: in nesten zitten, in nestelingen zitten, in moeilijkheden zijn, in eenen neteligen toestand zijn; iemand uit de nesten helpen;
Rutten, 152 ; Waasch Idiot . 457 : iemand in nesten brengen ; in nesten zitten ; ook:

Hij betaalt mij niet, dat zijn nesten. Ge zult nesten hebben als ge dat nog doet. Nesten
zoeken, uitvluchten zoeken 2 ). Antw. Idiot. 852; Sjof. 260: En ze bekreunden
d'r zich veel om of een ander d'r door in de nesten raakte; Het Volk, 18 Dec. 1913,
p. 8, k. 1: Ieder begrijpt dat het bestuur zich daarom met zoo'n kwasie-brutale
verklaring uit de nesten tracht te redden; 20 Dec. 1913, p. 2, k. 1: De ,,groep"
trachtte zich uit de nesten te redden door in haar tweede manifest een en ander
te beweren; 23 Mei 1913, p. 1, k. 4 : Maar zijn wij geroepenen, om de reaktioneere
dame uit de nesten te helpen?

1614. Nestor,
De oudste en wijste Griek in het leger voor Troje (zie o.a. Ilias 1, 250 vlgg . )
geldt bij ons, evenals in het fr., hd. en eng. als type van een schrander, eerbiedwaardig grijsaard, als de oudste van eene bepaalde klasse van mannen van beteekenis .

1615. Achter het net visschen.
Eig. visschen op eene plaats, die reeds door anderen met het trekgaren,
een sleepnet, is afgevischt ; dus komen, als er niets meer te vangen is ; fig . te
laat komen, zijne kans verkeken hebben, „ „iets beproeven dat niets meer kan
opleveren doordat een ander de kans reeds heeft waargenomen" . Vgl . Campen,
70: hy visschet altoes achter 't nette; Sartorius I, 2, 11; II, 8, 67; Smetius, 46:
achter het nett visschen, inanem laborem sumere ; De Brune, 26 : 't is quaed te
visschen achter 't net ; Idinau, 38:
Achter 't net te visschen, is kleyn bescheedt:
Want daer en is doch niet te halen.
Zie verder nog Bacch . 46 : Want waer des Meesters oogh niet op de paerden let,
gewis al hoe-je vischt, ghy vischter achter 't net ; Winschooten, 165 ; 332 ; Vondel,
Leeuwendalers, vs. 1877 ; Tuinman I, 239 ; Sewel, 895 ; Harreb. II, 122 ; Ndl.
Wdb. IX, 1866; Nkr. V I I , 8 Febr. p. 2 ;" III , 21 Nov. p. 3; Ons Volksleven V,
161; enz. en vgl. het oostfri. hê mut achter 't net f isken ; het fri. efter 't net f iskje,
hetzelfde als knikke efter 'e mier, knikkeren achter de meetstreep.
1)
2)

Ndl. Wdb. IX, 1856.
Vgl. fri. neskerijen of nesterijen,

nietige redenen om uitvluchten te maken.
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1616. Zijn netten (of netjes) drogen,
d .w .z • een tijd zuinig leven om zijn geldzaken te herstellen ; vroeger ook toege past op een dronkaard, die ophoudt sterk te drinken; zijn roes uitslapen. Vgl.
Cats I, 544: Wilt gy 'er somtijds een glaesjen op setten, t' is wel mijn vrientt
maer drooght uw netten (wees matig) ; Winschooten, 164: Netten drongen: het
welk oneigendlijk gepast werd op luiden, die wat opgetrokken en gesnopen.
hebben, van deselve werd gesegt, dat sij haar netjes wat moeten droogen, dat is,
dat sij wat moeten soobereeren, en uitvasten; Tuinman, I, nal. bl. 23: Hy moet
zyn netjes wat droogen; Netten, die te water geweest hebben, moet men weder
droogen, op dat ze niet verrotten. Dit past men toe op dronkaards ; Halma, 379;
Sewel, 520: Zyn netten droogen, naar den dronk uitslaapen en vasten; Van Eijk
I , nal . bi. - 6 : dan moest hij zijn' netjes droogen, zijn roes uitsla en ; III. 74 : hij
droogt zijne netten ( ook netjes), hij rust wat uit, ook wel: hij scheidt er uit met
wijn of sterken drank te gebruiken, of hij slaapt zijn roes uit; Harreb. II, 122;
Kippev. II , 247: Er komt eenmaal een tijd dat men zijn netten uit het water
neemt; Ndl. Wdb. IX, 1866; III, 3405.
.

-

1617. Iets bij zijn neus langs (of langs zijn neus weg) zeggen.
Dat wil zeggen : iets zeggen zonder rechts of links te kijken ; iets gewoonweg
zeggen; schijnbaar zonder eenige bedoeling, eenvoudig, achteloos, terloops.
Zie Sartorius I, 6, 35: Hy praet by sijn neus neer met de verklaring; germanice
significamus in circumspecte loquentem, qui ultra nasi longitudinem non prospiciat; Winschooten, 356: Afkeeren, afwenden, dit is een woord van een vreedsaam man, die niet smijten, nog vegten wil: maar alleenlijk afkeeren wil het
geweld, dat hem werd aangedaan : soo kan men seggen eenvouwdig bij sijn neus
neer : ik heb niet gevogten, maar ik heb maar afgekeerd • Zie verder Olip . 189:
Als hy om zyn huyr langs by zyn neus neer sprak, gaf hy hem straks de huit vol
slagen en de zak . In Marnix' Byenc . 57 v lezen we : , ,Sy loopen slechts lancks
haren neuse als dulle beesten, ende sien stock noch staeck aen', waar de oorspr.
bet. nog duidelijker uitkomt. 1 ) Vgl. verder Boere-krakeel, 19:
Dat 's waer, zei Jaapje, ik bin onzydig,
En zie zo langs men neus maar heen.
Tuinman I, 335: Hy praat zyn mond mis, dat wil zeggen, hy misspreekt zich... .
hy weet zich eenvoudiger te houden, van wier het spreekwoord is : hy praat by
zyn neus neer; ook in C. Wildsch. 11, 144; VI, 110; Brieven van B. Wolff, 193;
w. Leev . IV , 347: Eens gaf hy my een ouwe zet : zo by zyn neus neer ; V. Janus
I, 69: Daar zeg ik zoo langs mijn neus weg; bl. 143: Zij zijn er op uit om ons beide,
zoo langs hunn' neus weg, een kool te stoven ; Jong . 173: Ik laat zoo langs m'n
neus 'n paar woordjes valle, die ze dan in d'r oore kenne knoopen ; B . B . 320;
Handelsblad, 16 Januari 1915 (ochtendbl.) p. 2, k. 6: Hullebroeck die zijn liedjes
zoo leuk voor den neus weg simpel zong. Vgl. het 18de-eeuwsche voor zijn dasje
weg (Spaan, 184), zonder rechts of links te kijken, al maar door.
1) Vgl. eng. to follow one's nose, rechtuit loopen ; Zuid-Nederland : zijnen neus
achternaar gaan of volgen,- rechtdoor loopen (Antw. Idiot. 1916).
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1618. Met zijn neus in het vet (of in de boter) vallen,
d .w .z • een (onverwacht) fortuintje krijgen ; vooral juist komen als men ergens
feest viert of smult; een voordeelig huwelijk sluiten. De uitdr. komt in de 17de
eeuw voor bij Brederoo, Klucht v. d. Molenaar, vs. 474: Dat ick so ien reys mocht
mit myn neus in 't vet raken; Van Eijk III, 41; Nkr. II, 25 Oct. p. 3: Het feit
dat Z • E . Gestrenge door zijn benoeming met zijn neus zelf in de boter is gevallen;
Kalv. II, 183: Je valt hier met je neus in de boter; Prikk. II, 11: Jij valt ook
niet eventjes met je neus in de boter! ; Het Volk, 25 Juni 1914, p. 5, k. 2 : Nu,
ge kunt denken dat hij (een onderkruiper) onder zooveel georganiseerden met
zijn neus in de boter viel (leelijk te pas kwam) • Elders leest men met zijn aars
in de boter vallen (Harreb • I , 84 b ), waarvoor men in Friesland zegt mei 't gat
yn 'e buter (of 'buterfet) falle, gezegd van een meisje zonder geld, dat een rijk
huwelijk doet; in Groningen: mit 't achterste (of mit 't gad) in de botter (of in
't bottervat) vallen (Molema 54 a ; Bergsma, 67) ; op de Veluwe : met 't kond in
de botter vallen 1 ). In Zuid-Nederland met zijn gat in de boter vallen (o.a. Antw.
I.diot . 281; Teirl • 201; Tuerlinckx, 94) . Bij Schuermans, 808 a : met zijne palms
(of zijnen neus) in het vet vallen, ergens te midden van eene kermis of feest aankomen, in welken zin het bij ons ook niet ongewoon is (Dr. Bl. III, 46 en vgl.
eng• to come at puddingtime); bl. 408: met den neus in 't vet zitten of liggen, goede
dagen hebben; Joos, 84 : met zijn duimen in 't vet vallen; Land v. Waas : met zijnen
achteruit in de boter vallen of met zijnen bek in 't vet vallen. Syn• in de 17de eeuw
met zijn lijf in een vat boter vallen ; zie V . d. Venne, 226 : Die met zijn Lyf in een
vat boter valt, schijnt een geluckigen vet-sack te welen.

1619. Iemand bij 'den neus hebben (- nemen of leiden),
d.w.z. iemand beethebben, hem foppen; „iemand bij het lijf nemen' (Van
Dale) ; eig • hem bij zijn neus leiden waar men wil, hem beetnemen ; oorspr. van
dieren, paarden, beren, stieren, die door een neusring geleid worden. Ook in
het Grieksch kende men rs 5tvós ^2 xetvv of d ysty ievá, naast Stváci,
,

bij den neus hebben. Vgl. Winschooten, 268 : Sij hebben ons gesnooten
lij hebben ons bij den neus gehad ; Pierlep . 18 : Och! ik bin veurzeker by de neus
evat ; De Brune, Emblemata, 322 : Laet u de wereld niet by den neuze leyden:
laet u geen klabbeke voor een diamant in de vuyst steken ; Z. Nacht . I, 22 : Hoe
is de quant bedot! en by de neus ghegrepen; Baardt, Deugden-Spoor, 95: By
de neus om 't hoy leiden (vgl. om den tuin leiden) ; Pers, 166 b; 627 b. Zie verder
Tuinman I, 23; 182; II, 118; Van Effen, Spect. XI, 6; Ndl. Wdb. IX, 1893.
Synoniem was de uitdr. iemand (den neus) snuiten; iemand bij het linkerbeen
hebben (of krijgen), waarmede te vergelijken is het fri.: hy het him by. 't foetsie
krije litten. Volgens Wander III, 956 zegt men in het hd.: einen an (bei, mit)
der Nase (her) umfuhren, einen nasführen (Goethe) ; vgl. ook het eng . to lead
one by the nose ; het fr . mener quel qu'un par le (bout du) nez ; het ital . menar
uno per il naso ; het Friesch : immen by de noas habbe of krije .

1) Onze 'Volkstaal I I I , 250.
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dagen worden hem door den neus geboord . 't Is schande ; Dsch . 160 : As mijn
baas mijn 'n gulde door de neus ken hale, dat doet-ie 't ; Landl. 178 : En dan
de premie, die hun in deze armzalige tijden door den neus was geboord ; J . Feith,
Uit Piet's Vlegeljaren bl. 194: Die Braks had hem den laatsten dans met Hetty
door den neus geboord, en dat kon hij hem niet zoo makkelijk vergeven 1 );
Nw. School, II, 259: De taalkundige man met de schraperigheid van een vrek
er steeds op lettende of hem bij zijn lidwoord geen „ennetje" door den neus
geboord werd; Handelsblad, 27 Mei 1917, p. 7, k. 1 (0) ; Haagsche Post, 2
Febr. 1918, p. 131, k. 3 ; enz. In West -Friesland beteekent iemand door den
neus boren, iemand een geheim ontlokken (De Vries, 85 ; vgl. fr. tirer les vers
du nez d- q qn . ?) . Ook in ZuidNederland kent men 't Is deur den neus geboord
of 't verken is deur den neus geboord, doch in den zin van : het is te voren heimelijk beraamd of beslist (Antw. Idiot. 853 ; Schuermans, 407 ; Claes, 159) ;
deur den neus of de neuze (geboord) zijn, een beetje dronken zijn (Waasch Idiot.
457; De Bo, 738; Antw. Idiot. 853), syn. van 'nen steek deur den neus hebben
(vgl. fr. se piquer le nez, zich bedrinken), waarvoor wij zeggen een snee in den
neus hebben 2 ) of een scheet in den neus hebben (zie Ndl . Wdb . XIV, 350),
syn. van een snip in 't oor hebben (Molema, 564). Bij Rutten, 153 wordt hij
is (wel drijmaal) door den neus geboord opgegeven in den zin van : hij is zeer
slim . Ook het Engelsch kende to bore through the nose , afzetten , in den nek zien 3 ) .

1622. Iemand iets onder (of door) den neus wrijven,
d .w .z . iemand iets op onzachte wijze zeggen ; hem in bedekte termen verwijtingen
doen, iets onaangenaams zeggen; mnl. enen iet onder doghen werpen. Eig. iemand
iets onwelriekends onder den neus wrijven (vgl. iemand iets op zijn brood geven, te slikken geven, - te ruiken geven). In. de 17de eeuw leest men bij Winschooten,
265 : Smijt hem dat voor de scheenen : hetwelk oneigendlijk beteekend : vrijf
hem dat eens door de neus ; houd hem dat eens voor oogen ; Hooft, Brieven,
384: Die hem onder verwe van heusch vermaan, groove onweetenheidt in 't stuk
van Staat en Oorlog door den neus wrijft ; ook Ned. Hist. 229 ; 427 ; bij Pers,
214 b: iemand iets in 't gezicht wrijven. Voor de 18de eeuw vergelijke men R.
Ansloo, 128 : Dies wryft hy hem veel smaat en laster door de neus ; Tuinman
I, 199: Ymand iets onder den neus wryven; Sewel, 520: Iemand iets in de
neus wryven, to upbraid one with a thing, to twit in the teeth with; Villiers,
86. Synoniem was de uitdr. iemand iets door de tanden wrijven (eng. to hit or
to cast) anything in a person's teeth) en iemand iets in den baard wrijven (hd.
einem etwas in den Bart reiben) ; thans dia!. iemand iets in zijn murf (mond)
wrijven. Ook in het hd . is bekend : einem etwas unter die Nase reiben, waarvoor
men in het Fransch zegt : planter , j e ter ou p la quer q qch . au nez de q qn ; de.:
at kaste En Noget i Naesen. In Zuid-Nederland : iemand iet onder zijnen neus

wrijven (Antw. Idiot. 1916) ; iemand iet végen, iemand iet onder zijnen neus
vegen, hem iets in bedekte termen verwijten (Antw. Idiot. 2117) ; iemand iets
door den baard strijken (Joos, 117) ; iemand iets op den neus geven (Schuermans,
407 b), waarvoor volgens De Bo, 325 b ook gezegd wordt iemand iets door den
1)

3de druk, Amsterdam, Scheltens en Giltay.

2)

Nederland (Aug.) 1914, p . 380 : Maar vroeger dronk-i nog al 'n glaasje — en

dan kwam-i nog al 's met 'n klein sneedje in z'n neus thuis.
3) Taal en Letteren XIV, 469.
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neus flinken = door den baard wrijven, en iemand een snuifje geven (vgl. Tuinman I, 199: iemand een riekertje geven; fri. immen in ríïker jaen) of iemand
eene sneuve of sneuven geven ; Schuermans , 644: Bijv . 309 a ; Waasch Idiot.
457 b ; in Antw . iemand laten snuiven . In het Friesch : immen hwet om 'e noas
wriuwe.

1623. Op zijn neus kijken,
d .w .z . met terneergeslagen blikken staan, beschaamd staan kijken, bedeesd
zijn: In de 17de eeuw aangetroffen bij Winschooten, 165: Op sijn neus sien:
dat het gelaat van die geen uitdrukt, die een saak buiten sijn gissing teegen loopt;
Van Lummel, 494; Kluchtspel II, 84 en 250: Doen stont hy en keeck by sijn
neus neêr ; Coster, 65, vs. 1618: Daer stont de Juffer en keeck by haer neus,
en dorst niet segghen ; Pers, 533 a . Zie verder Van. Effen, Spect . V , 36 ; XI,
229; IX, 211 (langs de neus kyken); Sewel, 520: Op zyne neus kyken,
to be frustrated in his expectation, to be disappointed; hy keek slecht by
zyne neus neer, he was ashamed; he did not know what to do; he was quite
disappointed; synoniem was de uitdr. op zijn duimen zien. In Zuid-Nederland
gebruikt men in dezen zin neven zijnen neus zien, niet slagen, mislukken, teleurgesteld zijn (Antw. Idiot. 1915); krimneuzen, krimpneuzen en den neus
krollen (Schuermans, 296 a; 407 b; Antw. Idiot. 717) . In het Friesch: hy
sjocht skean by de noas lans (of del); oostfri. bi de nóse ddlkiken (Dirksen I,
65) ; fr. faire son nez ; eng. to look down one's nose (Prick, 1408) .
-

1624. Iets in den neus krijgen (of hebben),
d.w.z. iets in de gaten, in 't snotje krijgen (Waasch Idiot, 600 b: iets in 't
slotje ? krijgen), in den snuf hebben (Schuerm . 408), den reuk hebben van iets 1 ),
er de lucht van krijgen, iets neuzen (Halma, 380), eig. van een jachthond gezegd.
Vgl. ook het adjectief neuswijs, hd. naseweis, dat oorapr. gezegd werd van
dieren 2), vooral speurhonden, eine feine Nase haben ; fr. avoir le nes f in ; zoo
nog in Zuid-Nederland ; zie De Bo , 739: De jachthonden zijn neuzewijze beesten;
ook de snof, de lucht, de vonk(en) in den neus krijgen (Ndl. Wdb. IX, 1894;
Harpoen, VS. 98) . Zie voor het bestaan der uitdr. in de 17de eeuw Pierlep.
18; Van Moerk. 294; voor de 18de eeuw vgl. C. Wildsch. III, 327; Halma,
380: Iets in den neus krijgen of hebben, ergens de lucht van weg krijgen,
avoir le vent de quelque chose; Harreb II, 125: Ik had hem dadelijk in den
neus ; Villiers, 87 . In het Friesch : hwet yn 'e noas krije ; in Zuid-Nederland:
iet in de neuze krijgen of hebben (De Bo , 738 b ; Claes, 159 ; Rutten, 153;
Tuerlinckx, 410 ; Joos, 85) ; iets in den neus of in 't neusken hebben (Antw.
Idiot. 853) ; iet in 't snuitjen hebben (Antw. Idiot. 1144) . Vgl. no. 1438.

1625. Voor iemand (of iets) den neus optrekken (of ophale%),
d.w.z. iemand of iets geringschatten, mét minachting aanzien ; eig. wegens
een onaangenamen reuk den neus te zamen trekken ; vgl . fr . hocher du nos;
lid. die Nase rumpfen ; eng. to turn up one's nose as anything; fri. oan 'e , noas
1)
2)

Tijdschrift XIV, 300.
Vgl. Barth. 782 b: Dese ezel (veldezel) is wijs in den ruken.
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ldhe . In de 18de eeuw luidt deze uitdr. gewoonlijk den neus opschorten; zie
o.a. Van Effen, Spect. XI, 148; Tuinman I, 182 en 310: Hy schort zyn neus
op ; dit is een gebeerde van versmaading en afkeuring ; Br. v. Abr. Bi. I , 190:
Men schempt, men haalt den neus op over anderen ; Psalm X , 4 ; Ezechiel VIII,
17 ; Harreb . II. 124 : Hij trekt er den neus voor op ; Villiers, 86 ; enz. In ZuidNederland kent men : zijnen neus optrekken, zijn misnoegen toonen (Waasch
Idiot . 457 b) ; de neus opsteken, of opkrullen (De Bo, 800 ; eng . to curl one's
nose at a p .) ; den neus intrekken, krollen, iets onaangenaams tegenkomen (Tuerlinckx , 110) ; iemands neus doen krollen, hem beschaamd maken (Rutten, 153) ;
zijnen neus op iets uitsteken, een vies gezicht om iets trekken ; en in denzelfden
zin het werkwoord schorsneuzen, schortneuzen (zie Schuermans, 407 b; 597 a).
wat Kiliaen krimpneusen noemt, nasu suspendere adunco 1 ), waarvoor men
eertijds den neus (op)fronselen of fronsneuzen (nog in Antw. Idiot. 434) zeide.
Vgl. de syn . uitdr . de schouders ophalen over (of om) iets of iemand.

1626. Iemand iets (niet) aan den neus hangen,
d .w .z . iemand iets (niet) mededeelen, een geheim (niet) toevertrouwen, waarvoor men in Groningen zegt : iemand iets (niet) aan den hals hangen (Molema,
143 b) ; in Twente : iemand iets an de ooren hangen ; elders ook aan 't oor hangen;
in de 18de eeuw : in 't oor hangen (Ndl. Wdb. XI, 32) . Eene sedert de 17de
eeuw voorkomende uitdrukking; zie o.a. Westerbaen II, 766: Hebt ghy misschien wat gunst van uw meesteress' ontfangen, en wilt ghy yder een dat aen
zijn neus gaen hangen ? Zie verder Tuinman I, 182 en 199 : Men behoeft dat
elk niet aan den neus te hangen, dat is, te maken, dat hy den snuf daar van
kryge; zie nog W. Leevend VI, 9; C. Wildsch. VI, 39; Sjof. 253; Prikk. V
16 ; enz . In het Friesch : immen net alles oan 'e noas hing je . Voor Zuid-Nederland
vergelijke men Joos, 93; 123; Claes 159 ; Schuermans, 276 b en 407 b; uw
neus is geen kapstok, er moet niet alles aangehangen worden, gij moet niet alles
weten ; zie ook Schuermans, Bijv . 148 a ; De Bo, 738 : iets aan iemands neuze
knoopen ; iets aan alleman neus knoopen (Joos, 116 ; 121; Waasch Idiot. 457
b) ; Rutten, 153 : iets aan iemands neus hangen, hem iets toevertrouwen, wat hij
niet mag weten ; uw neus is geen kapstok, gij zijt te nieuwsgierig ; Harreb . 1,
382 a ; hd . einem etwas auf die Nase binden, mitteilen, zuweilen mit dem Nebensinn der Tauschung .

1627. Zijn neus overal insteken,
d .w .z . zich met alle zaken bemoeien, die iemand niet aangaan ; eig . zijn neus
dicht bij iets houden om het goed 'op te nemen, af te neuzen; Seine Nase (oder
seinen Schnabel) in alles stecken; fr. mettre, fourrer son nez dans quelque chose;
eng . to poke one's. nose into every thing ; de . at stikke sin Naese i Alt . Zie Hooft,
Ned. Hist . 22 : De neus in diens huishouding te steeken ; De Brune , Bank.
II, 108; Tuinman I, 329: Hy steekt 'er zyn neus in, dat is, hy is nieuwsgierig
en verneemt 'er na . 't Is genomen van snuffelende honden, die hunnen neus in
den pot steken; C. Wildsch. 1, 237 ; Villiers, 86 ; enz. In Zuid-Nederland zegt
men naast zijne neuze ergens in (over) steken ook eenen snuit over iets hebben, hetzelfde als gij hebt uwen neus of snuit daar niet tusschen '(of over) te steken of zijn

1) Otto, 238 en De Brune, Bank. II, 226 : Die zich tot deughd begeeft, wert van
de wereld over schouder aenghesien, en aen een kromme neus ghehanghen.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.

80
,snuit ergens inslaan (De Bo, 738; Antw. Idiot. 854; Joos, 74). Zie Harrebomée
III, 304 b en vgl. het Friesch: hy moat rounom op 'e noas by.. Syn. is zijn mond.
overal insteken (Harreb. II, 99 a).

1628. Een (langen) neus krijgen (of halen),
d.w.z. beschaamd, met schande van iets afkomen, weggaan, afdruipen. Vgl.
Marnix, Byenc, 60 r: Sy sullen wel een lange Neuse krijgen, als sy sien sullen,
dat de gansche Schrift, met de uytlegghinghe der H . Vaderen, op onse Leere
ten minsten alsoo wel sluyt als een twaghe op een vercken; Van Lummel, 31:
Van schaemten sach men se bleusen, want sy creghen al langhe neusen ; bl. 90:
Sy creghen neusen een elle lanck; bl. 304 en 391; De Brune, 235; Bank. II,
204; Vierl . 23; Tuinman 1, 169: een langen neus krygen; en bi. 250: hy heeft
een langen neus gekregen.... zulke zien voor zich neêr, en langs hunnen neus,
dien zy in 't gezicht krygen ; C. Wildsch . III, 322: Om u een langen neus te
geeven zend ik u deezen brief ingesloten. Een weergaane nets haalen (Br. v. Abr.
Bi. II, 11); enz. Syn. was de uitdr. camuys 1 ) staan, die voorkomt bij De Brune,
Bank. 1, 91, in den zin van verlegen staan. Zie Harrebomée III, 179 a. Ook zeide
men vroeger een neus krijgen (Winschooten, 165 en Halma, 380: hij kreeg een
schoonen neus), waarmede te vergelijken is het bij Hooft, Ned. Hist. 486 voorkomende beneust heengaan, met een langen neus afdruipen. In Zuid-Nederland
zegt men hiervoor: ievers 'nen neus krijgen, halen (zie Antw. Idiot. 1916); er
van afkomen met 'nen langen neus, teleurgesteld zijn (Waasch Idiot. 457 b) ; met

een langen neus weerkomen (Joos, 95 ; 106) ; er afkomen met eens drupneuze, druipneuze; drupneuzen (De Bo, 273 b); druipneuzen (Schuerm. 108 b en Bijv. 74
a) ; met eene reuze staan (De Bo, 739 a) en iemand een neus geven, zetten, hem
zijn ongelijk doen inzien (Rutten, 153 ; Joos, 74) . In het hd. kent men ook:
eine Nase bekommen, mit einer langen Nase abziehen 2 ) ; de . at gaa hort med en
lang Naese ; in het Fransch : avoir le nes long, allang; avoir un pied de nes, een
lang gezicht trekken, boos zijn; in het Friésc1 : in noas fen in jelne tang krije,
den neus stooten.

1629. Tusschen neus en lippen,
d.i. terloops, in het voorbijgaan; eig. van spijs of drank : in den tijd dat spijs
of drank zich tusschen neus en lippen bevindt. Vgl. Het Volk, 3 Jan. 1914, p.
9, k. 1: Het moest wel spannen, wanneer zij 'n beroep deed op de vereeniging
van liefdadigheid, want de dames verweten haar, zoo tusschen neus en lippen
door, dat de kinderen er toch niet ' hongerig uitzagen; 3 Febr. 1914, p. 2, k. 3:
Nu vindt het. vaak plaats dat buiten den gewonen rangeerdienst ons order wordt
gegeven dat er met trein zooveel een rijtuig medegegeven moet worden. Zulks
geschiedt dan vaak tusschen neus en lippen.
*

1) Vgl. Kil.: Kamus, kamuys, platneuze; Mnl. Wdb. III, 1161; De Brune,
Bank, II, 254: Halma, 112: Camus, camuse, adj. honteux, die Benen langen neus
krijgt, beschaamd; verder de plaatsen in 't Ndl. Wdb. VII, 1191.
2) Vgl. Paul, Wlb. 369: Einem sine lang- Nase machen, indem man die ausgespreizten Finger davor hált, als Zeichen des Hohnes (%ber ein miszlungenes Unternehmen;
daher wohl auch mit langer Nase (unverrichteter Sache) - ab:iehen mussen , also indem einem
sine solche Gebárde gecoacht wird.
-
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1630. Het is een wassen neus.
Dat wil zeggen het is iets, dat men kan vervormen, waarvan men kan maken
wat men wil; vooral gezegd van bepalingen en verordeningen, die men kan
uitleggen zoo men wil ; vandaar verstaat men onder „een wassen neus" ook
een doode letter, iets zonder beteekenis . Vgl. Marnix, Byenc . 52 r : De H . Schrift
is een stomme Leeraer, een twist-boeck, doncker, onseecker, twijffelachtich,
een doode Letter, een Wassen neuse ende een bode Richtsnoer, dat is te segghen :
dat mense trecken, buyghen ende wenden mach, daermense hebben wil ; 55 v:
Hiermede maeckt sy van de Schrift een Weerhaen, die met alle winden omwaeyt,
ende een Wassen neuse die sy aen alle kanten buygen kan. Vergelijk hiermede
het mnd. aangehaald bij Schiller und Lubben, III , 177 a: Deyt deme rechten
eynen hoeyken um, unde boeget dat vaken scheeff und krom, gherade efft yd sy
eine wassene nese; De Brune, 138 en 432:
De wet, die eer zoo heyligh was,
Heeft nu ghelijck een neus van was.
Men buyght de wetten naer de gunst;
Dat houd men nu de beste kunst.
Zie nog Tuinman I, 224; Br. v. Abr. Bl. I, 275: Gods lieve heilige woord wordt
een wasschen neus, en past op alles, wat men wil; Halma, 379: Een wasschen
neus, die men draait als men wil, nez de cire, que l'on tourne comme l'on neut;
Handelsblad, 24 Oct . 1914, p. 8 , k. 2 : Hooger beroep bij Gedeputeerde Staten
in zake aanslag in de directe belasting naar het inkomen is een wassen neus;
Nierstrasz, 74: fri. in waeksen noas; eng. a nose of wax, van personen gezegd,
die men draait als men wil (Prick). De oorspronkelijke beteekenis is derhalve
geweest: een neus, dien men kan vervormen, zoo men wil; waaraan men eiken
willekeurigen vorm kan geven, zooals een tooneelspeler dat vroeger deed 1
bij overdracht werd deze benaming toegepast op artikelen en voorschriften,
waarvan men kan maken wat men wil, die alleen als het ware voor de leus bestaan. De Russen zeggen : De wet is evenals een dissel, men wendt haar waarheen
men wil 2
Verouderd is de spreekwijze iemand een neus aandraaien of iemand een wassen
neus maken (Weiland), hem iets wijs maken, bedriegen ; mnd . einem eine wassene
nese ansetten ; hd . einem eine (wáchserne) Nase (an)drehen, dat te vergelijken
is met het vroegere mnl. Gode enen vlassenen baert maken, thans nog Zuidndl.
God of onzen Heer een vlassen baard maken of aandoen (Mnl. Wdb. IX, 584;
Volkskunde XIV, 147; XVI, 87; Waasch Idiot. 282 a; De Bo, 70 a), hd. Gott
einen flichsenen Bart flechten; fr. faire barbe de paille d Dieu (eig. God bespottelijk voorstellen, voor den gek houden, bedriegen?) en iemand ooren (d.i. ex'elsooren) aannaaien (Volkskunde XIV, 107 ; fri. immen ringen yn 'e earen of earen
oan 'e kop naije), dat in denzelfden zin gebruikt werd; fr. faire la queue d qqn.
Zie Ndl. Wdb. I, 251; II, 826; IX, 1892; XI, 38; Wander III, 955 en Grimm
VII, 407-408.
) ;

)

1) Vgl. Endepols, 89; Wijbrands, Het Amsterd. Tooneel, 79: 15 Julii 1639 aen
Herman de Keyser voor een Wasse neust 1 : 5.

2)

Zeitschrift des Vereins ftir Volkskunde XIV, 189.
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1631. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht,
d.i. wie van zijne nabestaanden kwaad spreekt, deelt zelf in de schande. Vgl.
Fridank, 118, 3 : Sin selbes schande er mêret der sin geslehte unêret ; mnl. sijns
selfs Zocht scuut hi sere, die sinen gheslachte sprecht onnere 1 ) . Zie verder Campen
bl. 8: wie syn noese afsnijdet, die schendet syn aensicht, variant van die zyn neus
snydt, ,schendt zyn gezicht (zie Ndl. Wdb. IV, 2207); Goedthais, 28: die synen
neuse scheynt bederft zyn aensichte; Hooft, Schijnheilig, 435: Doe hy my altemael
had laeten wtkallen, seidt hy : êele man, houdt uw rust ; 't is uw huisvrouw:
snydy uw neus af, ghy schent uw aensicht ; Smetius, 129 ; Van Moerk . 561; Cats
I, 476 en Tuinman I, 199: Die zyn neus afsnyd, schend zyn aangezigt (zoo ook
bij Halma, 379) ; dit drukt aardig uit, dat yemand zich onteert, door gebreken
van zyne nabestaande te ontdekken ; II , 60 : Dit is een oud spreekwoord ; 't wil
zeggen, dat schoon tusschen bloedverwanten wel eens twist ontstaat, die echter
niet te hoog moet loopen, om dat zy altoos moeten denken, dat ze malkanders
vleesch zyn, en blyven; C. Wildsch. IV, 36; 190; Ppl. 43; 80; Nkr. III, 10 Jan.
p . 2 : Wees maar niet bang dat ik u in de krant zal zetten ; we dragen immers
één naam, en wie z'n neus schendt, schendt z'n aangezicht; Villiers, 87. Voor
Zuid-Nederland zie De Bo, 739 a; Antw. Idiot. 1915: die zijnen neus schendt,
schendt zijn aangezicht ; Waasch Idiot. 457 b ; 574 a: schendt ge uwen neus, ge schendt
uw aangezicht. In het hd'. wer seine Nase abschneidet, der schi ndet sein Angesicht;
fr. c'est se couper le nez pour faire dépit à son eisage; oudfr. qui son nez coupe
il déserte con vis ; eng . don 't cut your nose off to spite your face ; de.. hvo som skaerer
sin Naese af, skamferer sit eget Ansigt; zie verder Taalgids IV, 264; Dirksen
I, 68; Jahrb. 38, 161; Wander III, 951-952 en vgl. het fri. dy 't him sela yn

'e noas byt, skeint syn antlit of oansicht.

1632. Het neusje van den (of een) zalm,
d .w .z . het fijnste , het uitnemendste , het beste . Het neusje van een, zalm noemt
men dat gedeelte., hetwelk vlak onder den bek ligt, puntig van vorm is (vgl.
de neus van een schoen; het neusje van de ham, van een eendvogel, enz. ), en
tegelijk met den nekmoot wordt afgesneden 2 ). Dit gedeelte houdt men algemeen voor het lekkerste stuk s) ; vandaar dat dit genomen werd voor iets dat
zeer uitmuntend is, iets fijns. Vgl. Van Effen, Spect. III, 164: Maar dit moetje
lezen, Heeren; Dit mag eerst werkje heeten; Ha dit is een recht gebrade peertje,
een neusje van een zalm; C. Wildsch. 1, 239: Een neusjen van den zalm; Halma,
380: Dat is een neusje van eenen zalm, dat is een lekker beetje, c'est
un morceau délicat, c'est le meilleur qu'il y ait ; bl. 800 ; Tuinman I, 99 : 't Is
't neusje van den zalm ; dat word van de liefhebbers voor -'t beste en lekkerste van
dien smaakelyken visch gehouden; en dit word by gelykenis tot het puikje van
andere dingen overgebragt ; Ndl. Wdb. IX, 1897. Vgl. in denzelfden zin in
Twente en in Deventer : de tópkes van de garven (Draaijer, 42 a) .
1)

Tijdschrift XII, 101; 108.

2) Mededeeling van den heer C . Saír, vischhandelaar te Amsterdam.
3) Vgl. bij Huygens V, 60: Me waf (wijf) heb ick met eenen oick gesonden om
wat - vies, e sneke salms of twie, e neuske, sooter is.
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1633. Een neut(je)
is een slokje, een borrel; waarschijnlijk eig. een notedop vol l). Zie Koster Henke,

47; een neutje kraken, een borreltje drinken; Zondagsbl. v. Het Volk, 21 Febr.
1914, p. 1, k . 1: 5 cents ,,neutjes"; S. M. 119: We zijnne gewend om dezen
tijd een neutje te gebruiken, weet uwë ? ; nierstrasz, 25 : De jongens waren gekomen om alvast • eenige neutjes te verschalken op den goeden afloop ; Jong. 5:
Men had mij nog nimmer verteld, dat torenwachters meestal een „neutje" meenamen ,,voor de kouwe voeten" en dat er dikwijls een paar vrinden met hem
naar boven gingen om 't neutje te helpen kraken; In de Forten, 35; Zondagsbl.
v. Het Volk, 6 Sept. 1913, p. 1, k . 11: De baas lustte zelf graag een neutje; Twee
W. B. 82: Een borrel is, begon het kind op te dreunen, een spaan , een oorlam,
een neutje, een hap, een spat, een prop, een drop, een lik, een piereverschrikker,
een boeveverklikker, ènne.... nou weet ik niet meer ; Slop . 206 ; 242 ; S . en S.
35 ; 82 : Dat ging allemaal onder 'n goeie neut gepaard, want de drank was niet.
van de tafel; Zandstr. 78; in de neut zijn, dronken zijn (Boefje, 77; A. t. A.
158). Vgl. hiermede een soppige peer, een goed glas wijn (Halma) naast peren
(drinken); een peer in- of aanhebben, beschonken zijn (Ndl. Wdb. XII, 891);
een druppie, druppeltje; een diendertje (in Boefje, 216; Menschenw. 67; Landl.
86; 119; 199; 267; 354) ; een happie (0. K. 56) ; een prop (pie) (in Falk. 1, 12;
Amst. 61; Jong. 127; P. K. 158; Lev. B. 7); een spatje) (vgl. eng. a wet; Jong.
99; Jord. II, 22; 33; Falkl. VI, 13; In de Forten, 34; Amst. 63; Sjof. 90; Opprel,
84; Gallée, 41; Köster Henke, 65) ; een taaie (Slop. 9; 10; 206; 253; Tint. 45;
Nkr . V , 29 April p . 3 ; 0 . K. 54 : Ouwe graantjes pikker, d'r staat een halve
taaie borrel voor je klaar! ); een pikketanisje (Nierstrasz, 23); een graantje (Ndl.
Wdb. V, 517 ; Nierstrasz, 44 : Daar zal Miet op uwes gezondheid wel een „graantje" voor „pikken'); een jajempie (Koster Henke, 27 2 ); een keiletje (Koster
Henke, 31; Peet, 35) ; een wippertje (in Sjof. 80) ; een kikkertje (in Amst. 173;
S. M. 101; Jong. 144); kladdertje (Jord. II, 25); een krakertje (Köster Henke,
37 ; Jong. 166) ; een werkelooze (bij Köster Henke, 74) ; een tikkertje (in Jord.
II, 42; Uit één pen, 116) ; een boonschoofje (zie N. Taalgids, XIII, 139) ; een
sas (Boekenoogen, 869) ; een hassebassie (in Peet, 154) ; een pieterjanus ; enz.
Voor neut (hoofd) zie bij Test.

1634. Als niet komt tot iet, is 't allemans verdriet,
of als niet komt tot iet, kent iet zich zelven niet, d.w.z. als iemand van geringe
afkomst vrij snel, niet altijd door eigen verdienste, vooruit komt in de wereld,
wordt hij dikwijls verwaand (vgl. Spreuken, XXX, 22-23) . Volgens Harreb.
II, 52 is deze zegswijze sedert de 16de eeuw opgeteekend in spreekwoorden-verzamelingen . In de litteratuur vond ik haar in Seven D . 3 ) 216 : 't Oude kreupelrijm seght : Als niet koomd tot yet, soo ist allemans verdriet ; Paffenrode, ed.

1) In Zeeuwsche en Hollandsche dialecten beteekent neutje in 't algemeen een
klein appeltje, een klein stukje kaars, een klein stukje potlood. Wellicht hebben we
met dat woord te doen. Over de etymologie zie Ndl,. Wdb. IX, 1911.
f
2) H ebr . jam , wijn ; vanwaar ook ja Jemen , drinken ; ja jemer, drinkeboer en jajempie
(slokje, borrel) . Zie N. Taalgids X, 285.
3) Seven Duyvelen regeerende en vervoerende de Hedendaeghsche Dienstmaegden,

door S . de V . , t' Amsterdam, 1682.
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1711, bi. 110: Als niet komt tot yet, soo kent 't syn zelven niet; Tuinman 1,
256; Halma, 380; Sewel, 522; De Arbeid, 18 April 1914, p. 4, k. 2: Helsdingen
en Schaper zijn de levende voorbeelden van het gezegde : als niet komt tot iet,
is het allemans verdriet; 5 Dec. 1914, p. 2, k. 4: Wie van niet komt tot iet, is
een allemansverdriet; oostfri. de van nêt kummt to êt, dat ,is allemanns Verdrêt
(Wander III, 1015). Ook in Zuid-Nederland : als niet komt tot iet, kent iet -zijn
zelven niet (zie o.a. Waasch Idiot. 302) .

1635. Geen (of niets) nieuws onder. de zon,
Deze woorden zijn ontleend aan den Bijbel, Prediker I, vs. 9: 'Tgene datter
geweest is, 't selve salder zijn : ende 't gene datter gedaen is, 't. selve salder gedaen worden : so datter niet nieuws en is onder de Sonne . — Wij gebruiken deze
woorden om uit te drukken, dat dezelfde verschijnselen op velerlei gebied onder
andere vormen telkens terugkeeren. Zie Zeeman, 391; De Brune, Bank. I.I, 361;
Afrik . Daar is niks nuuts onder die son nie ; vgl . het hd . alles schon dagewesen 1 ) ;
fr . il n'y a rien de neufsous le soleil ; hd . nichts Neues unter der Sonne ; eng . nothing
-

new ander the sun.

1636. Een nijdas,
d.i. een gemelijke vent, een ontevreden rnensch, een neetoor 2 ); zie o.a. Menschenw. 436; Mgdh . 210; Jong. 143; V. v. d. D. 54. Vermoedelijk is dit woord
ontstaan uit 'n (= een) eidas 3 ) , d.i. een hagedis, hd. Eidechse, welk diertje
in het volksgeloof voor vergiftig wordt gehouden 4 ). Vgl. het Geldersche eene
kwaoje tisse (= hagetisse) van en wif. In het fri. wordt hagedis gebezigd voor
een vinnig meisje, maar ook tegen een man gezegd (Nav. 1910, bl. 316); Antw.
Idiot. 166: Artis, hagedis en feeks, arglistig vrouwmensch. 't Is 'en Artis van
e wijf, wat wij een slang, een serpent, men in Antwerpen een „horzel van een
wijf" zou noemen ; en 't oostfri .: H e f e t a s k e , df tas , êvtaske, enz . eidechse en
eine freche weibsperson (Ten Doornk . Koolm . I , 18) . Zie verder Noord en Zuid
XXIII, 279; 359; Volkskunde, XXII, 230-231; Ndl. Wdb. IX, 1997 en vgl.
lat. stellio, hagedis ; een listig mensch, schavuit b) . Van dit znw. zijn afgeleid
een adjectief nijdassig (o .a. Mgdh . 123 ; Sjof. 206 ; Barb . 157 ; Handelsblad,
4 April 1914, p, 7, k. 1 (avondbl.), nijdasserig (Handelsbl. 28 Febr. 1915 (0),
1) Volgens Büchmann, 241 ontleend aan Karl Gutzkows Uriel Acosta (1847) .
2) Gevormd naar analogie van domoor, kniesoor en dergelijke? (vgl. echter Taalgids I, 242: Een kitteloorig mensch : den zoodanigen krieuwelt het achter de ooren, alsof
hij er neten had) . Elders wordt zoo iemand een neet, nete (luis) genoemd (Schuerm.
404 a; De Bo, 734 b) ; nelekam (Molema, 277 a) ; netekop (Boekenoogen, 663) ; neetnek
(Opprel, 73 a) ; bij V. Schothorst, 177: neternek; nd. neterig (vgl. hd. nissig) .
3) In Zuid-Nederland naast eindas, een veel voorkomenden naam voor dit dier,
en ook als scheldwoord gebruikt.
4) Sloet, De dieren in het Germaansche Volksgeloof en Volksgebruik, 320 , Dr. L.
Goemaus in de Versl. en Meded. v. d. Vlaamsche Acad. 1912, bl. 205 noot: In Leuven
telt de artis bij 't volk nog immer voor een gevaarlijk bloedzuigend en spuwend dier.
5) Mr: c. Bake denkt aan een samenstelling met het dier das en vergelijkt o.a.
het hd. Frechdachs, onbeschaamde kerel; zie Tijdschrift, XXXIII, 80.
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p. 2, k. 3), een wkw. nijdassen, sarren of op nijdigen toon iets zeggen (o.a. Mgdh.
212; Nkr. II, 25 Dec. p. 2; Amstelv. 38; Slop, 93; Handelsblad, 11 Juli 1914
(avondbl. p. 9, k. 2) naast een znw. genijdas (o.a. Haagsche Post, 11 Dec. 1920,
p. 2019).

1637. Een Nimrod,
d.i. een jager, aldus genoemd naar den koning van Babylonië en Assyrië, waarvan
in Gen. X, vs. 9 vermeld wordt, dat hij een geweldig jager was voor het aangezicht van Jahwe 1 ) . „ Zij , die in vervolg van tijd zijn voetspoor drukten en zich
bij jagttooneelen door heldenfeiten beroemd maakten, hoorden zich vaak met
hem vergelijken, daar men van zulken plagt te zeggen : gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezigt van Jehova" (Bijb. Wdb. II, 644 a). Vgl. fr.
un Nemrod; hd . ein Nimrod ; eng . a Nimrod.

1638. Op het nippertje .
In de zegswijze : dat is op 't nippertje, d.i. de zaak lijdt geen uitstel; ook:
het is nog precies op tijd; bij Harreb. II, 127: dat is op het nijpertje; fri. op 't
nipen df (vgl. mnl. als 't comt aept nijpen, als de nood nijpt, op het hoogst is) ;
Gunnink, 174: op 't nipetien. Ook het scheelde geen nippertje of (o.a. Diamst.
309), het scheelde weinig of. In Zuid-Nederland zegt men : het stak nip (nauw) ;
het komt er nip op aan; gij hebt het daar zoo nip of op het nipken gezet, het zou
kunnen vallen; nip, nipte, nips, nippens, knippens, op het nippeke staan, zoo
nauw op het nip of uiterste punt staan, dat het gemakkelijk kan vallen (Schuermans, 411 b; Bijv. 210; Antw. Idiot. 859). Op het nipken (nippen) komen, op
het uiterste oogenblik komen, waarvoor elders gebruikt wordt : op het (leste)
knipken komen (Schuermans, 263 b ; Waasch Idiot. 355 ; 459), op het knippen,
- den knip komen ; in Twente : op 'n knippert . De Bo citeert 543 en 744 : op den
nip, knip, op het nippen, nipte, nip, nippens staan; Rutten 117 : op den knip;
Tuerlinckx, 329 : oep de knip , 't knippe ; Teirl. 156 : op 't leste knipke, op 't nipje;
Waasch Idiot. 459: 't is op 't nipste koordeken, op 't laatste oogenblik. Eig. wil
de uitdrukking zeggen: op het punt van knippen, nippen, d.i. als het begint
te nijpen; als 't nipt of als 't nipt en weer nipt (18de eeuw; Opprel, 73 en fri.
as 't nypt en wer nypt, als de nood aan den man komt, op 't uiterste oogenblik
(Franck—v. Wijk, 460; Ndl. Wdb. IX, 2022-2023) . Vgl. de synoniemen:
op het leste spreutje ; op het hippen (Schuerm. 664 a ; 189 a) ; in het Friesch : op
't hipke. Zie ook De Jager, Frequ. I, 431, die uit de Duitsche dialecten citeert
op het Nippe stoten, auf der Spitze stehen; op et Nippe kommen, im letzten entscheidenden Augenblicke kommen, en een adj . adv. nipp, nip, nipe, nauwkeurig,'
stipt, scherp 2 ), dat blijkens het bovenstaande ook in Zuid-Nederland bekend
is en in Groningen in de uitdr. nip toukieken, nauwkeurig, terdege bekijken
(Molema, 210) ; Ten Doornk. Koolm. II, 220 a: up de kippe (spitze) st&n, op
het punt staan van te vallen, te kantelen ; Rutten, 112 b : op het kippen (ook
bij Tuerlinckx 317 ; Antw . Idiot. 651), op 't punt van te gebeuren . Vgl. eng.
in the very nick; fri. op 't nipperke (Sf).
1)
2)

D.i.: Hij was zoo buitengewoon dat Jahwe hem opmerkte.
Vgl. Schiller und Lubben I I I , 188 b en Grimm, V I I , 852.

86

1639. Nolens volens,
eig. niet willende, wel willende; vandaar goed- of kwaadschiks, met of tegen
iemands zin. De uitdr. komt voor in de 18de eeuw bij Spaan, 142: Ik stoof vliegens overend, rukte het mes uit, en zat 'er Abram zoo gezwind me agter de vodden,
dat hy nolens volens van 't Theather sprong . In het hd . is de uitdr . opgeteekend
in 1667 . (Zeitschr . f . D. Wortf. XV, 197) . Zie verder S. M. 104: Kerel, wat beef
je toch, dàt moest ik eindelijk nolens volens zeggen. In klassiek Latijn komt
deze verbinding niet voor: mQu zeide dan velim, nolim, etc., doch in latere
geschriften wordt meermalen nolens volens aangetroffen. Zie Journal, 384, waar
ook vermeld wordt het gri. &(cv déuo)Y naast xáv ac ii , d v µj &e,ç.

1640. Nood leert bidden.
Zie Winschooten, 167 : „Nood leerd bidden: dat is, menssen, die in noodweer,
en ongestuimig weer sijn : die sijn soo week om haar hart, dat sij als dan alder
bequaamst schijnen, om de aanstaande nooden, en gevaarlijkheeden met klemmende reedenen en woorden van God almagtig af te bidden : éeveneens gelijk
verliefde minnaars, dan alder welspreekenst schijnen, als het op het nijpen aan
komt, en voor een blaauwe scheen bevreesd sijn". Vgl. lat. adversae ree admonent
religionum (Livius) ; Volksb . Vier Heemskinderen (ed . Matthes), .77 : Ter nood
moet men wel bidden ; De Brune, 330 ; Tuinman II , 222 ; W. Leevend VII, 340;
C. Wildsch. V, 283; Halma, 382 en Joos, 159. Ook in het hd. Not lehrt beten
(Wander III, 1055); Afrik. nood leer bid; nd. nad liirt bijen (Eckart, 380).

1641. Nood breekt wet,
d .w .z . de nood dwingt somtijds de wet te schenden ; gezegd , ,ter verklaring
en verontschuldiging van iets, dat eigenlijk ongeoorloofd is of tegen de gewoonte
indruischt, doch alleen door de bijzondere omstandigheden als gewettigd wordt";
Ndl. Wdb. III , 1238 ; lat .. necessitas ante rationem est (Otto, 241 ) . In de middeleeuwen : noot breect ewe (wet, zedewet) ; men breect die wet dor noot ; die noot gheen
wet en heeft of nootsin breket al belof; Campen, 90: nood breeckt Ee; Vondel, Gijsbr.
v. Aemstel, vs. 571:
De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten.
De nood breeckt wet : gy mooght op geene wetten staen.
Vgl . verder C. Wildsch. I , 52 ; het hd. Not kennt hein Gebot ; nd . Not holt
gên Gebot ; fr . nécessité n'a point de loi ; eng . necessity has no law ; zie Wander
III, 1051; Harrebomée I, 440 b; Villiers, 87; Joos, 159; Waasch Idiot. 461 a:
nood breekt wetten; Antw. Idiot. 1918: nood breekt wet.

1642. De nood gaat (of komt) aan den man.
„Dat is, het geld de huid, of het leven. Dan klegit het gevaar allermeest;
en daarvoor zal men alles doen, lijden, en. wagen" (Tuinman T, 317) . Vandaar:
het wordt ernst, het begint er ernstig uit te zien . In de 17de eeuw te lezen bij
Cats I, 460; Klucht v. d. Pasquil-maecker, 15; Van Lummel, 754; Gew. Weeuw.
III , 18; De Brune, Bank. 1, 29; Pers, 448 a; enz. Vgl. ook Sewel, 524: Als
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de nood aan den man komt, when necessity requireth; Harreb. II, 54;
Villiers, 87 ; Ndl . Wdb . IX, 2068 . In het hd . es geht (ist) Not an Mann ; wenn
Not an 'n Mann geht 1 ) ; nd. Not an Mann, Mann vöran (Eckart, 389) .

1643 . Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij.
Deze op zich zelf duidelijke spreekwijze luidt bij Goedthals, 97: als den
angst meest is, so is gods hulpe allernaest, ce que Dieu ayme, au besoing repas a;
bij De Brune, 151: wanneer den angst ons meest verbaest (ontstelt), zoo is Gods
hulp ons aldernaest. Zie Harreb. I, 15 b; II, 129 b, waar de tegenwoordige vorm
voorkomt; Villiers, 87 ; Joos, 159 : hoe grooter nood, hoe nader God; Wander
III, 1058: wenn die Not am grössten, ist die Hülf (ist Gott) am nachsten; eng.
when the need is highest, help is nighest; fr. a' barque désesperée Dieu fait trouver
le port.

1644. Van den nood eene deugd maken,
d.w.z. in den nood iets doen, ,,voor deugd of goed aanzien", dat men anders
niet zou goedkeuren ; zich naar den tijd en de omstandigheden schikken ; lat.
facere de necessitate virtutem (Otto, 241). In de middeleeuwen. van der noot (of
van der nootsake) ene doget maken ; Campen, 91: men moet van den noot een duechde
maken; Servilius, 202*; Sartorius I, 3, 61; II, 6, 53; Hooft, Ged. I, 2, vs. 8;
Brederoo , Klucht v. d. Molenaar, vs. 19; Idinau, 305:
Men van den noodt een deught moet maken,
Als emmers het quaedt moet zijn gheleden.
Ghy en kunt uyt t' lijden niet gheraken;
Wilt hier dan ghewilligheydt toe be-steden.
Als ghy van buyten queelt, weest van binnen te vreden.
In het lid . aus der Not eine Tugend machen ; fr . faire de nécessité vertu ; eng . to
make a virtue of necessity . Zie Wander III , 1050 ; 1060 ; Tuinman I , 344 ; Ndl.
Wdb. IX, 2068; Joos, 159; Villiers, 87; Waasch Idiot. 461 a; Antw. Idiot. 1918
en vgl. nog het Friesch: as 't net kin so 't moat, dan moat it sa 't kin.

1645. In den nood leert men zijne vrienden kennen.
Deze gedachte wordt meermalen bij de klassieke schrijvers aangetroffen.
Vgl. Euripides, Hec. 1226: p TotS xanoiS yào dya&oi 6aq Cratot
çvlíot; Cicero, de amicitia, 17, 64: amicus certus in re incerta cernitur; Petronius : in augustiis amici apparent ; enz . Zie Journal, 8 en verder bij ons in het
mnl. Limb. VIII, 175: Ter noet mach men den vrient bekinnen; Con. Somme,
424: In den noot sietmen wie vrient is; Goedthals, 73: In nood kentmen vrienden;
Trou m. Bl. 156: Die beste vrinden kintmen inder meester noot; Servilius, 21:
In den noot leertmen die vrienden kennen; Cats I, 498; De Brune, 222:
Wanneer men is in noot of pijn,
Dan kentmen, wie de vrienden zijn.
1) Voor de bet. van man = mensch, zie no. 1468.
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Zie verder Sewel, 524; Halma, 753; Bebel no. 249; Harrebomée I, 145 b; III,
165 b; Villiers, 87 ; Joos, 141; Antw. Idiot. 1918 : in den nood kent men zijn vrinden;
Wander III , 1047 ; fr . c'est dans le besoin qu'on connait les (vrais) amis ; hd.
in der Not erkennt man den Freund; eng. afriend in need is afriend indeed.

1646. Iets van noode hebben,
d.i. iets noodig hebben. Oorspr. beteekende van noode(n), door den nood gedwongen, noodzakelijk. Van noode zijn, hd. vonnöten sein, noodzakelijker wijze
zijn ; daarna , ,noodig zijn" , t .w . voor iemands behoefte . Toen van noode deze
beteekenis van „noodig" had aangenomen, werd het ook verbonden met het
wkw. hebben in de beteekenis van noodig hebben, behoefte aan iets hebben;
vgl. dezelfde ontwikkeling bij het hd. vonnóten haben. Zie Ndl. Wdb. IX, 2073,
Tijdschr. XVII, 167; Paul, Wtb. 379 en vgl. fri. hwetfen naden hawwe; Gallée;
31, van noden hebben, van noode.

1647. Met de noorderzon vertrekken,
d.w.z. in den nacht of ook wel bij dag stil heengaan, ongemerkt, dikwijls met
veel schulden ; er vandoor gaan ; de breêveertien opgaan (zie no . 349) . In die
landen, waar de zon gedurende een tijd van het jaar niet ondergaat, schijnt zij,
wanneer het bij ons nacht is, uit het noorden; vandaar dat men in de 17de eeuw
onder de noorderzon middernacht verstond, evenals onder zuiderzon den middag.
Vgl. Coster, 505 , vs . 260. Ten twaelven, by Noorder Son ; Huygens VI, 82:
Trijn pleitte voor haer' man, wanneer hij op syn pad
Somtijds by noorder Son een deur ontgrendelt had.
De uitdrukking staat opgeteekend bij Winschooten, 270: Verhuisen met de Noorderson, dat is, verhuisen sonder huur te betaalen : betaalen den huiswaard met
bedstroo; Van Moerk. 337; Baardt, Deugden -Sp. 254; Loosd. Weesk. 22; Tuinman I, 139; Sewel, 525: Met de noorder Zon verhuizen, to steal away,
to go away privately; Joos, 97; Ndl. Wdb. IX, 2130; enz. In de 16de eeuw zeide
men volgens Kiliaen, 416: De nevelkarre drijven: met de nevelkarre
ende int doncker vertrecken ende ruymen,. cedere foro, welke uitdr.
in Zuid-Nederland nog gebruikt wordt (Schuerm. 408 b; Antw. Idiot. 855; Joos,
109 en vgl. Gew. Weeuw. IV, 42) naast den luchtbal opsteken (De Bo, 652).
Synoniem was in de middeleeuwen metten dagheraet (-dagherheit) ruymen (zie
Noord en Zuid II, 44 ; Tijdschr. V, 194) ; in de 18de eeuw, volgens Sewel, 231:
Een gat in de Maan maaken, met de Noorder Zon verhuizen,
to steal away, to go away privately (vgl. het fr. faire un trou dans la lune; hd.
ein Loch in den Mond bohren ; eng . to shoot the moon ), en thans in West-Vlaanderen: verhuizen met de lanteern aan den dijsel = dissel (De Bo, 232).

1648. Een harde noot.
Een harde noot wordt als beeld genomen van een moeilijk (en onaangenaam)
werk in de uitdr. een harde noot kraken, eene moeilijkheid doorstaan, eene on-
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aangenaamheid ondervinden. Vgl. Hooft, Brieven, 464: Deeze noot (het lezen
van „P. Pauloos leeven'' ), hardt van dop, en bitter van bolster, is zeeker moeilijk
en weersmaaklijk te kraaken gevallen; Anna Bijns, Nw. Refr. 109: Des mijn
herte zoo zueren note gecraeckt heeft; Van Vloten, Geschiedz. I, 231: Veel van
hen craecten die herde noten (= kwamen om) in wyngaert, in coren, opt strate,
in goten; waarmede te vergelijken is Profijt. Liedeb. 51, 12: Si moet de harde
not der bitter doot ierst craken, eer si die kerne der soeticheyt van mijnre godheyt mach smaken (Mnl. Wdb. III, 2036); Halma, 286: Dat is eene harde
noot om te kraaken, dat is eene zaak moeielijk om uit te voeren, c'est une
affaire épineuse; zie nog andere plaatsen in Ndl. Wdb. IX, 2139 en vgl. Villiers,
87. Ook in het hd. das ist eine harte Nusz, dat is eene moeilijke, onaangename
zaak; jemand eins harte Nusz zu knacken geben (zoo ook bij ons o.a. Het Volk,
7 Febr. 1914, p. 5, k. 4; De Arbeid, 11 April 1914, p. 3, k. 4); Antw. Idiot. 1918:
dat is 'en harte noot (om kraken), 't is een harde slag, een pijnlijk ongeluk; eng.
that is a hard nut to crack. In Zuid-Nederland : eene bitter noot om kraken, eene
lastige zaak (Joos, 93 1 ) ; harde noten moeten kraken of te kraken hebben, harde
waarheden moeten hooren, veel verdriet en last uitstaan ; zie De Bo, 749 ; Waasch
Idiot.- 461 b; vgl. fri. noten kreakje, twisten, en Van Dale, die hiervoor opgeeft
kwade noten kraken, het hard te verantwoorden hebben, waarbij echter moet
worden opgemerkt, dat dit vroeger in de 17de en 18de eeuw beteekende : iets
slechts voorspellen ; zie Winschooten, 166 ; 171; Smetius, 133 ; Tuinman I,
112 en Halma, 286: Q u a a d e nooten kraaken, augurer mal des choses à venir;
384: een quaade nootenkraaker, un Prophéte de malheur. Ook rare, goede
noten over iemand (hooren) kraken , raar of goed over iemand (hooren) spreken.

1649. Hij heeft veel noten op zijn zang.
„Dit zegt men van een grillig en moeyelijk hoofd, dat veel beslag en omslag
maakt. 't Is ontleend van de nooten der zangkunst, die op zommige deunen
wel zeer" veele zyn" (Tuinman 1, 259) . De eig. bet. is dus: zijn zang, zijne partij
heeft veel noten ; hij heeft heel wat te zingen, en vandaar : hij heeft veel pretenties of ook veel praats. Vgl. Campen, 113 : hy heft voel nooten op synen sanck;
Goedthals, 115 : een onledigh wyf, en legghende hinne, hebben vele cakelens aen ;
vele noten op huerliederen sangh, la plus douce neuf fois le iour faut qu'elle se
courrouce; zie verder Van Moerk. 539; C. Wildsch. III, 146; V, 267; Ndl. Wdb.
XI, 298; IX, 2149; Onderm. 28; Afrik. hy het baie note op sy sang; enz. Ook in
Zuid-Nederland is deze uitdrukking bekend ; zie Schuermans, 415 b ; Antw. Idiot.
862; Waasch Idiot. 461: veel noten op zijnen zang hebben, frank spreken, zich veel
te verstaan geven. In het Haspengouwsch zegt men hiervoor : veel liekens in
zijnen buik hebben ; veel krollen in zijnen steert hebben (Rutten, 42 ; 132) ; en in
Limburg, volgens Welters, 93 : hij heeft veel duiven op zijn dak ; in het Friesch:
hy het in bulte (of in hopen) noaten op 'e sang; op_ Goeree en Overflakkee : veel

peen in den hutspot hebben ; hi heit altied een pisje of een kakje.

1) Noord en Zuid XVI, 318.

90

1650. Hij is in zijn nopjes (of knopjes),
d.w.z. hij is in zijn schik; eig. in die kleeren, waar noppen of knoppen 1 ), pluisjes op zitten (vgl. nopjesgoed, nopjeslaken en Heemsk . Arcadia, 21: De onderrok
was van witte nopjes) ; dus in zijne mooie kleeren, in. feestgewaad, en vandaar
bij overdracht : hij is verheugd ; vgl. no . 281 en 656. De eigenlijke beteekenis
blijkt nog duidelijk bij Westerbaen II, 249:
Maer sie wat schoonder verw dat op mijn koonen leyt.
Hoe net dat ick Bekleedt, hoe braef ick in de noppen,
Hoe 'k in de plunje ben.
In denzelfden tijd komt de uitdr. ook reeds overdrachtelijk voor; o.a. in
de Gew. Weeuw. II, 11: 't Is me lief, dat ik u zo in je knopjes vind. In de 18de
eeuw komt goed of slecht in de noppen zijn nog meermalen voor in den zin van
goed of slecht gekleed zijn ; ook in dien van welgesteld of arm zijn ; zie Van Effen,
Spect. IV, 50; VI, 29; 55; Sewel, 526: Hy was wel in de noppen (or wel
in den dos), he was very welt clothed; Halma, 405: Il est en ses gogues, hij is in
zijne vrolijkheid, of in zijne knopjes; W. Leevend VI, 30: Oom (kwam) van de
werf, magtig in zyn knopjes, om dat het schip zoo glad als een veer was afgeloopen ; Nw . School V , 342: Wat ben ik in m'n nopjes, dat ze aan de Redactie
van ons tijdschrift zoo goed het beulswerk verstaan; Ndl. Wdb. IX, 2154. Ook
in Transvaal zegt men nog : hy is in syn knoppies (Onze Volkstaal III , 139) . Syno niem was in de 18de eeuw : hy is wel in zyn lobbe (halskraag) ; Tuinman I , 304;
Jord. 394), waarvoor men nog te Kadzand zegt: hij is wel in zijn lobbetjes (zie
Nav . XI, 35) ; verder : in zijn goud gaan (zie het Ndl. Wdb. V, 465) ; in het Zaansch:
hij is in zijn goed garen (of garing), hij is in zijn nopjes, in zijn element; in zijn
gluur zijn, in zijn schik, blijde zijn (Boekenoogen, 228 en 1312) ; in Twente : in
pots wézen, in zijn nopjes zijn; in het fri.: hy is in syn nopkes, wakker yn 'e bla-

deren, alhiel splinterny.

1651. Noppes,
d.i. niets, neen.; zie Onze Volkstaal III, 197 ; Koster Henke, 48 : noppes poen,
geen geld ; ik wou een sjaans (kans) bij haar :hebben maar noppes, hoor je ('t gaf
niets); Teirlinck, Barg. 49: noppis, ook noppe, hetzelfde als nobis, niets, neen,
niemand , niet ; Nkr. III , 3 Oct . p . 6 : Onder dak voor noppes krijg je niet ; Kokad.
60: In Holland kriegen de soldaten voor noppes gein; Het Volk, 25 April 1914
p . 5 , k . 3 : 'n Eersugduikelaar, die langs de zugge van de arrebeiers tweeduizend
neut en voor noppes eerste klas reize in de wag wil sleepe; Mgdh. 139: As je nou
nog 'n behoorlijk thuis had, maar noppes, hoor; Nkr. VIII, 14 Febr. p. 7 : „Wel",
aldus de 2de sekretaris, „nieuws" ? „Noppes", was 't antwoord, we hebben
een lauw 2 ) bestek gehad, er was niks te doen; Jord. II, 137;143; Veel te duur... .

1) Zie no. 1144 en het Ndl. Wdb. V, 172, waar over deze afwisseling van kn- en
n- bij dezelfde of bij verwante woorden gesproken wordt ; voor de ontwikkeling der beteekenis vgl. het 17de-eeuwsche met iets verkuischt zijn, eig. met iets „versierd", en vandaar met iets „in zijn schik" zijn, en gecoiffeerd zijn met iets (fr. étre coiffé de qqch),
gekapt zijn met iets, er zich door gestreeld gevoelen (Ndl. Wdb. VII, 1538).
2) Dit lauw, louw, is een veel voorkomend woord voor niets, hebr. l8' ; zie Langendijk, Wederz. Huw. bedrog, waar de kale Jonker zich Graaf van Habislouw noemt (vs.
580) ; Mgdh . 140 ; Menschenw . 13 : pa's louw (dat is niets) ; Boefje, b1. 59 : Op de kerremis
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doch je dat 't noppes koste ? ; bl. 368 : Komp Jode Jet voor noppes ; Handelsblad,
22 Juni 1920 (0.), p. 2, k.6: In die kinderjaren willen we immers liefst banketbakker worden om voor noppes te kunnen smullen ; Opr. Haarl. Cour. 29 Maart
1922, p. 9, k. 1: De ambtenaars bij legioenen die eischen voor „noppes" pensioenen; Van Ginneken II, 127 : Is de groeze mol (is het kind dood 1 ) ? Hij keek
naar 't venster . — Noppes (neen) ? In het hd . barg . komt noves en nóbis in dezen
zin voor (Kluge, Rotw . 159 ; 342 ; 484) . De oorsprong is onbekend 2 ) .

1652. Nuchter(en) blijven van iets,
d.w.z. iets niet krijgen, zijn mond kunnen afvegen (zie Ndl. Wdb. I, 1741), ergens
geen aandeel in hebben, iemands neus voorbij gaan. In de 17de eeuw nuchter
zijn van iets, geen deel hebben aan iets, eig. er niet van proeven, Thans uitsluitend „nuchter blijven van iets" ; o.a. Amst. 74 : Als jelui zoo dringen en duwen,
blijf jelui allemaal nuchter van de boel; Jong. 236: Pas op jij met je rooie kanes
(hoofd),, als je de anderen trapt, blijf je d'r nuchteren van; Landl. 195 ; 208;
Krat. 103; M. z. A. 16; P.K. 116; S. M. 58; Nkr. VI, 21 Dec. p. 4: De Rotterdamsche tonnemaat brengt stuwadoor en reeder baat, maar onze stoere havenman, die blijft er lekker nuchter van ; Het Volk, 6 Mei 1914, p. 6, k. 3 : Rechtsche
kandidaten aanwijzen, daar blijft hij nuchter van. Daar wordt door anderen
voor gezorgd ; Op R. en T. 119 : Als ik niet casuweel d'r op ankom, gappe ze me
een heel mandje blauwe druiven weg — maar 'k snapte ze en nou blijven ze
d'r lekker nuchter van ; Molema, 282 : hij blift 'r nöchtern van, dat gelukje gaat
hem voorbij , hij krijgt er niets van ; Gallée, 31: daor blieev i nuchteren bi, dat
gaat uw neus voorbij; fri. dêr bliuwstou nochteren fen; Ndl. Wdb. IX, 2203;
voor Zuid-Nederland vgl. Loquela, 346 : nuchter, weteloos : „Zijn goed gaat
verkocht zijn en hij is er nog nuchter van . "

1653. Hij is een nul in het cijfer,
d.w.z. hij beteekent niets, wordt bij de optelling niet medegerekend, heeft niets
in te brengen, is niet in tel; Afrik. hij is maar 'n groot nul. Vroeger zeide men
ook een ootje) in het cijfer zijn, dat thans nog in Zuid-Nederland gebruikt wordt
naast een nul in 't cijfer zijn en geteld worden gelijk 'n 0 in 't cijferen; zie Antw.
Idiot . 484 ; 865 en vgl. De gelyke Twélingen (anno 1677) : Jy bent maar een ootje
in 't syffer, je geldt 'er niet, man 3 ); Hooft, Ned. Hist. 846: Hy diende hun
voor een 0 in 't syfer. Voor andere plaatsen zie Ndl. Wdb. XI, 230 en vgl. Tuinman I, 355; Halma, 384: Hij is maar eene nul in cyffer, il n'est qu'un
0 en chiffre, il n'a point d'autorité du tout; Harreb. I, 108. Ook hij is een nul
véér het cijfer, (in Uit één Pen, 8), een nul voor het decimaal (in De Arbeid, 14
voor louw te magge draaie ; ook bi . 70 : De dokter had je voor louw as je in de bos was;
Koster Henke, 41: louw, niets, weinig, neen; voor louw, voor niets, gratis (vgl. voor
l jomme in Jong . 236) ; louwloene, slechte zaken, tegenspoed (vgl . N. Taalgids X , 285) ;
Teirl'. Barg. 43; Voorzanger en Polak, 179; 185. Ook in 't Hd. law (Kluge, Rotw. 351;
382; 402) .

1) Vgl. het wkw. mollen, dooden; het bnw. mol is waarschijnlijk ontleend aan
het zig. mulo, dood (Ndl. Wdb. IX, 1020).
2) Met nobis, duivel en als adj. dronken zal het wel niet samenhangen (Ndl. Wdb.
IX, 2028) . Voor den uitgang zie V. Ginneken II, 129.
3) Tijdschrift VIII, 102.
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Febr. 1914, p. 1, k. 1) of eenvoudig een nul (18de eeuw). Zie Ndl. Wdb. IX,
2210. In het fr. c'est un zéro en chiffre; hd. eine Null sein; eng. to be a mere cipher.

1654. Van het jaar nul,
d .w .z • van geen waarde , zonder beteekenis ; eig . thuis behoorend in een tijd
toen er nog geen tijdrekening was, in een „onmogelijk ver" verleden. De zegsw.
dateert uit de 19de eeuw; zie Harreb. I, 171: Het is er één van het jaar nul;
V. Deyssel, Verz. Opst. IV, 306: Dichters en prozaïsten, koud en akelig van het
jaar nul; Nest. 32 : Al was het me dan ook een klant van het jaar nul; Falkl.
IV , 113: Moppen van 't jaar nul ; Nw . School, II , 180: Hij maakt door z'n streven
om volledig te zijn „opmerkingen" van 't jaar nul; Afrik. in die jaar nul, nooit;
Ndl. Wdb. VII, 22; IX, 2209; eng. of the year one.

1655. Nul op het request krijgen (- geven),
d .w .z . een weigerend antwoord ontvangen op een verzoekschrift ; het tegengestelde van bon op 't request krijgen. Vgl. Kil. 852: Nihil op de re que ste
geven, postulatori abscindere spem impetrandi ; Sartorius 111, 7, 38 : nihil
op 't request; en de Verm. Avant. I, 240: Nogtans wierd ik met menigvuldige
brieven van hem ontrust, ofschoon hy gedurig nihil op 't request bekwam. Zie
ook Tuinman I, 80; 170; Ndl. Wdb. IX, 2211. Nul is derhalve de vertaling
van het lat. nihil (niets) .

1656. Van nul en geener waarde .
Deze uitdrukking luidde oorspr. nul en van geenre waarde 1 ), waarnaast
door Kiliaen, 852 vermeld wordt: Nul ende van onweerden 2 ), frivolus,
irritus. .In de 17de eeuw komen de vroegere en de tegenwoordige vorm naast
elkander voor ; in de Gew . Aseeuw . I II , 67 : Nul *en van geender waarden ; Brederoo I, 34, 664: Voor nul en geender waarde achten ; Rusting, 480: De wacht
is nul, van geener waarden; Spaan, 40: nul en van geentr waarde; V. Janus,
308: Voor nul en onwaarde verklaren. Nog andere voorbeelden in Ndl. Wdb.
IX, 2211 ; Afrik. van nul en geen waarde; Waasch Idiot. 462 b: van nul en geender
weerde, waarin nul de beteekenis heeft van nietig, krachteloos. Hiernaast : een
bluf van nul komma zes (V. Ginneken II, 175). Vgl. ook Ppl. 32 : De medam
is ook van nul komma nul. Vgl. fr. c'est nul et d'aucune valeur; hd. das ist null
und nichtig ; eng . that is null and void 3 ) .

1)
2)

Mnl. Wdb. TV, 257.
Vgl. R. v. Utr. 2, 355, 3: So sal de citatie voir nul ende van onweerden geacht
worden; Despars I, 359: Omme die voorn. ghifte nul, negheen, ende van onweerde te
makene: Handv. v. Amst. 211 b: Soodanighe verkoopinghen zijn nul, krachteloos ende
van onwaerde; Pami. Muller, 3934, bi. 10 r: Keuren ende ordonnatien te maecken dat
die nul zijn daer Deeckens ende gemeene Neringen niet over hebben gestaen. Zie ook
Stallaert II, 296 b en Ndl. Wdb. X, 2188.

3) Voor het gebruik van een uitheemsch woord in verbinding met een eigen woord
zie Salverda de Grave, De Franse woorden in het Nederlands, bi. 30; Tijdschr. XXIII, 25.
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1657. Iemand op zijn nummer zetten,
d .w.z. iemand op zijn plaats 1 ), zijn voorman zetten; hem te recht wijzen; hem
afriggelen (Veluwe 2 ) ; vgl . Harreb . II , 128 : Hij wordt op zijn nommer gezet,
men wijst hem teregt. Het spreekwoord wordt gebezigd van den man, die zich
te veel aanmatigt"; Het Volk, 14 Nov. 1913, p. 2, k. 4: De Tribunist Knuttel
debateerde en werd door den spreker flink op zijn nummer gezet ; 8 Sept. 1913,
p. 1, k. 2 : De „Gelderlander", het katholieke blad van Nijmegen, zet den Hongaarschen prelaat, mgr. Gieszwein, die voor de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht optreedt, op zijn nummer; 11 Dec. 1913, p. 1, k. 3: De Heer De Monté
Verloren zette den vrijliberaal Nierstrasz op zijn nummer; Zondagsbl. v. Het
Volk, 13 Dec. 1913, p. 1, k. 1; Het Volk, 19 Dec. 1913, p. 2, k. 3; 21 Januari
1914, p. 1, k. 3: Onze partijgenoot kon den kwaaddenkenden tegenstander behoorlijk op zijn nummer zetten; 3 April 1914, p. 2, k. 3; Nkr. V II , 26 Juli p.
2: Nu komt er binnenkort gelegenheid dien baas eens op zijn nommer te zetten;
VIII, 11 April p. 2: Onze afgevaardigden hebben de Volk-redaktie naar verdienste geroskamd en de redacteuren van Het Weekblad op hun nummer gezet;
Handelsblad, 4 Aug. 1914 (ochtendbl . ), p. 3, k . 3 : 't Komt mij voor dat dergelijke
directies zeker wel eens op hun nummer mochten worden gezet ; Lev . B . 93:
Nou zij aan 't skreeuwe, ik ook aan 't skreeuwe, en 'k heb d'r leelijk op d'r
nommer gezet.

1658. Nummer honderd.
benaming van het heimelijk gemak, omdat dit in hotels op de deur veelal met
het cijfer 100 gemerkt is ; vertaling van het fr . numéro cent , le no . 100 , waarin
cent een woordspel is met dén werkwoordsvorm sent van het ww. sentir, ruiken.
Zie' verder Tante Meijer.
1) Zie dit in Nkr. VII, 26 Juli p. 2; Het Volk, 6 Febr. 1914, p. 2, k.4; Nw. School,
III, 325; VI, 255; Antw. Idiot. 1970; Waasch Idiot. 523; vgl. Afrik. iemand op
sd plek sit.

2)

Onze Volkstaal III, 250.

1659. Oele!
Dit wordt als antwoord gegeven aan iemand „die een wensch, een plan
of eene verwachting heeft uitgedrukt, en dan aanduidende dat hij zich met ijdele
hoop vleit", in den zin van och kom! 't mocht wat! gekheid! larie! Dit gebruik
van oele is sedert de 18de eeuw bekend ; zie Langendijk, Don Quichot, vs. 159.
Thans komt het nog dialectisch voor ; vgl. ford. 256: Oele.... oele! schaterde
Karel dan minachtend, blies ze een mondje bierschuim in 't gezicht en liep
weg, zonder een woord verklaring; II, bl. 105: Oele! wat zou 't! bl. 115: Hij
zag een bloedende vrouw, in waanzinnige smart, half neergestort over een verminkt lijf.... Oele! .... oele! hij zoog liever ijswafels ; bl. 370 ; Nest. 59 : Den
volgenden dag ging ik op klacht. Daar vertelde ik alles van stukje tot beetje.
Maar oele, ze wilden me niet gelooven; fri. oele! gekheid, beuzelpraat, uitvluchten! Jawol, oele, larie! ; Draaijer, 44 : Ule! gekheid! fluiten! Volgens het Ndl.
Wdb. X, 51 is dit oele, eig. meere. van oel, identisch met het mhd. uol, lint,
band in uolwurm, lintworm, ags. Sl, riem, band, dus voorwerp van weinig
waarde en daarna nietigheid, beuzelarij (vgl. 1420) .

1660. Olie in het vuur,
d.w.z. in oneigenlijken zin nieuwe brandstof in het vuur der hartstochten,
nieuwe opwakkering van driften . Ontleend aan het lat . oleum igni (of camino)
addere (Otto, 253) ; vgl. Sp. Hist. III 1 , 41, 16; Servilius, 181* : men en zal gheen
olye int vier gieten ; Sart . bi. 149: oly in 't vier gieten ; Roemer Visscher, Sinnep.
3de Schock, 57; De Brune, Bank. II , 399; Ned. Hist. 236; 447; Pers, 534 b;
enz. Zie Harrebomée III, 305 ; Afrik. Dis olie op die vuur; Wander III, 1141 en
vgl . fr . jeter de l'huile sur le feu ; hd . Oel ins Feuer gieszen ; nd . Oelje to 'm Für
gêten; eng. to add fuel to thefire; that's oil to thefire; fri. oalje yn 't fjur.

1661. Er is geen olie meer in de lamp,
vooral in toepassing op personen, wier levensgeesten verteerd zijn, hetzij door
ouderdom, hetzij door uitputtende losbandigheid ; maar ook wel gezegd van
eene platte beurs, een ledige flesch, enz.; Ndl. Wdb. X, 113 en vgl. no. 1322.
Vgl. voor de 16de eeuw Roode Roos, 82: Daer schuylt vry noch oliken in ons
lampe ; verder De Brune, 210 ; 467 ; Van Effen, Spect. IV, 40 ; XII, 88 ; Halma,
386: Daar moet oli, dat is, daar moet geld wezen ; Harreb. II, 4. Hiernaast ik heb
geen olie meer in de lamp, de flesch is leeg (zie S. M. 95 : Zou je nou niet nog
'n beetje olie in de lamp willen doen, 'k heb Toon niet eens meer kunnen inschenken; M. z. A. 184: Anneme.... o ben je daar al.... en op zijn flesch
wijzend: 'k heb geen olie meer in de lamp, breng me reis wat te drinken); olie
op de lamp doen, d.i. drinken (Uit één pen, 55); zijn lamp van olie voorzien (o.a.
Zondagsbl. v. h. Volk, 1905, p. 39 : Als de een of ander in Maastricht was geweest
en zich daar een hoop nieuws had laten vertellen door de diverse kasteleins,
waarbij hij zijn lamp - van olie had voorzien) ; vgl. ook muntolie, geld. In Zuid-
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Nederland : dat is olie in mijn lamp, dat is koren op mijn molen; daar moet olie
wezen, daar moet geld zijn (Harreb. II, 133; Schuermans, 416 a; Bijv. 213;
Antw. Idiot . 869 ; Rutten, 156) ; daar is geen olie in de lamp, geen geld, geen drank
(Antw. Idiot. 1921); fri. oalje yn 'e lampe ha, geld in de beurs of verstand in
het hoofd hebben ; eng . the light is out, er wordt niet meer geborgd ; to get a light
at a house, ergens crediet hebben. Syn. is in Zuid-Nederland : er is geen zaad
(of peper) meer in 't baksken (Joos, 83). Vgl. fr. il n'y a plus d'huile dans la
lampe, zijne krachten zijn uitgeput ; remettre de l'huile dans la lampe, iemand
weer op kracht doen komen; hd. es ist hein Oel in seiner Lampe mehr; einen auf
die Lampe gieszen, drinken ; nd . enen up de Lamp gêten oder nehmen (Ten Doornk.
Koolm. II, 466); zu viel auf die Lampe gieszen, te veel drinken.

1662. In de olie zijn,
d.w.z. dronken, gepoetst, vet, in de neut (no. 1633) zijn; eig. glimmen, een glimmend gezicht hebben tengevolge van drankmisbruik. Vgl. Harreb. II, 133:
mooi vet: hij is in de olie opgekookt, dit is het beeld van den nathals 1 ); III, XCI:
hij is zoo vet als olie, hij is dronken; Nkr. III, 9 Mei, p. 2: Ik drink den oranjebitter bij het glas en bij de flesch, alle dagen in de olie; Amst. 96: Die jonge is
iedere dag schandalig in de olie ; Nest. 75 : Die is ook mooi in de olie ; Sjof. 27:
Hij was een beetje in de olie en dan konje niet voor hem instaan ; Op R . en T.
107: Mijn man is ook dikkels in de olie; Panorama, 29 Maart 1922, p. 14: Je
was genoeg in de olie, toen je gisteravond thuis kwam. Vgl. oliebol, dronkenmansgezicht, ook oliekop en doorrooker genoemd (Ndl. Wdb . X, 115) ; glimmend
gassie (in Jord. II, 282 , tegen een dronken lap) . Zie no. 1051 en 1661.

1663. Oliedom zijn,
d.w.z. bij uitstek dom, uiterst onverstandig zijn: te dom of stom om voor den

duivel te dansen (fri . to dom om foar de duvel to dounssen) ; amper of even voor
vuur en licht bewaard zijn (dial .) ; hij is te dom, om alleen bij het vuur te zitten
(Harreb . II , 427) ; fri . oaljedom. Deze uitdrukking komt sedert de 18de eeuw
voor o.a. C. Wildsch. I, 251; Brieven v. B. Wolff, 413; Ndl. Wdb. X, 115; vgl.
het dial. traandom (Taalgids VIII , 113 2 ) ; in Zuid-Nederland oliedom naast
ovendom ; hoorndom 3 ) . Voor de verklaring vergelijke men broodmager, kiplekker
(no . 1152) ; lid . gerührt sein wie Apfelmus ; grob sein wie Bohnenstroh ; zoo onnoozel
als pompwater, op een dwaas gezegde (Waasch Idiot. 531 b) ; zoo vet als een slak
(dronken) ; dat spreekt als een petje, dat spreekt van zelf; hij gaat af als een reiger,
hij druipt af, omdat hij niets weet te antwoorden, en dergelijke, waarin aan
woordspel met twee verschillende beteekenissen van het bijv. naamw., het zelfst.
naamw . of een wkw . moet worden gedacht . Oliedom is dan in eig . zin zoo dom,
d.i. traag, loom, vadsig, lui, als (traag vloeiende) olie, in welken zin dom dial.
nog bekend is. Zoo zegt men in Zuid-Nederland dom zijn van de hitte, zwaarhoofdig,
suf zijn van de hitte (vgl . dommelen en Tuerlinckx, 125 ; Rutten, 54 ; Schuerm.

1) Vgl. Lyste v. Rar. 1, 245 : Hy heeft een coleur of hy in Tabak en Brandewyn
was opgekookt.
2) Joos, 125; Loquela, 372.
3) Vgl. ook Het Volk, 8 Dec. 1913, p. 1, k. 2; Kmz. 335; 356.
STOETT , Ned . Spreekwoorden II , 5e druk.
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99 a; De Bo, 246). In de Zaanstreek spreekt men van domme handen, verkleumde
handen, onbruikbaar door de koude (Boekenoogen, 159).

1664. In de dagen van olim,
ook wel met het toevoegsel: toen de kippetjes keurslijven droegen, d.w.z. vroeger,
eertijds, voor langen tijd, in grootjes tijd, in het jaar nul. Olim is een Latijnsch
bijwoord, dat de beteekenis had van vroeger; ook in het hd. zu Olims Zeiten (da
die Leute nicht klug waren) . Vgl. V. Janus, 18 : Wanneer hij nog die zelfde kunde
als in de dagen van Olim bezit.

1665. Em om hebben .
Dit wordt gezegd van iemand die te veel „opheeft", dus in den zin van
dronken zijn een (of den) bok aan 't touw hebben 1 ), em staan hebben (fri. ik hab
him stien as in mus) ; Zuid-Nederland : ze staan hebben of het staan hebben, dronken,
sikker zijn. Vgl. P. K. 70: Hij is vet, roept een van 't schellinkie. Hij heit 'em
om hoor! gilt een ander; Nkr. III, 9 Mei p. 2: Oranje boven, wat ook kom, ik
volhard in 't edel streven en heb 'm ied'ren avond om ; Zevende Gebod, 43 : Ach
leg niet te klesse! Jij heb'm weer om ; Jong. 178: Als ze over die heere van 't hof
begint, heit ze em lekker om; S. M. 46: Jij denkt dat ik 'm om heb — niks van
an, niks; bl. 89 : De jongens, die als hazen weg holden, lachend en roepend:
ze hebben 'm om, hou je roer recht, hou je roer recht! Op R . en T. 106: De bazin
die telkens weder verteederd in zijn armen zonk, omdat hij toch „zoo'n leuk
moffie" was als hij 'm niet om had. De beteekenis van om is hier niet duidelijk;
misschien mogen we in de uitdr. eene verkorting zien van het door Harreb. I,
445 a vermelde : Hij heeft den kraag om (of aan), hij is dronken . Zie Een stuk
in den kraag hebben.

1666. Er om koud (of omkoud) zijn (of raken),
d .w .z . verloren zijn, het leven kwijt zijn, een kind des doods zijn ; in Drente:

om koud zijn . Volgens De Vries, Taal- en Letterbode I , 43 vlgg . en Ndl. Wdb
X, 350, is deze uitdr. van vreemden oorsprong en ontleend aan het Deensche
at falde (styrte, tumle) omkuld, omvallen, -storten, -tuimelen, eig. over den
kop vallen, zoodat omkoud letterlijk zou beteekenen omver, op den grond. Een
onoverkomelijk bezwaar hiertegen is, dat de d in dit woord nooit wordt uitgesproken en in het Deensch de uitdr. niet bekend is in den zin van doodvallen.
Wellicht mogen we in onze uitdrukking een versmelting zien van om hals zijn
of raken (zie no. 783 en Ndl. Wdb. V, 1656) en koud zijn, dood zijn, indien tenminste dit laatste in de 16de eeuw bekend was. Vgl. iemand koud maken, iemand
dooden, vermoorden (Koster Henke, 36 ; Antw. Idiot. 2243 ; fri. immen káld
meitsje ; fr . être refroidi ; hd . kalt sein en einen kalt machen 2 ) naast iemand om
koud maken in Nkr. IX, 27 Maart p. 7 : As jij em niet v66r ben, zal die jou er
om koud maken. Door contaminatie met „iemand om 't leven brengen" zegt
men ook iemand om koud helpen of brengen ; zie Handelsblad, 28 Juni 1913 (avondbl. ); p . 1, k. 2 : De clericale kapitalist die de openbare school en den vrijhandel
1)

N. Taalgids XII, 147; ook in 't fri. hij het de bok oan 't tou, hij is dronken.
Voorbeelden van versmelting of contaminatie vindt men bij Verdam, Uit de
Geschiedenis der Ned. Taal, bl. 272 vlgg.
2)
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om koud wilde helpen; Het Volk, 25 Nov. 1913, p. 1, k. 3: Lijken, waarop de
recruut kan leeren hoe hij op de meest doelmatige manier den vijand om koud
brengt .
De uitdr. komt sedert de 16de eeuw voor; zie Ogier, De Seven Hooft-Sonden,
198 : Soo synwer dan om kout ; Winschooten, 208 : Hij .is in groote nood : hij isser
om koud, en soo goed als om hals; Rusting, 21: Hou moet! gy zijt 'er niet om kout.
Hiernaast er om koud raken, o.a. in de Klucht v. d. Pasquil-maecker, 23; Kluchtspel III, 169; Van Moerk. 379; enz.; zie ook Tuinman I, 319; II, 237: Hy is
'er om koud, 't geen gezegt word van ymand, wiens leven men opgeeft; Sewel,
415: Hy is 'er om koud, t is done with him, he is a dead man; Langendijk, Krelis
Louwen, vs. 870; Nkr. VII, 3 Mei p. 4; 18 Oct. p. 4; ford. 154; enz. In W. Leevend V , 110 komt voor er aan koud zijn, dat thans nog dijlectisch bekend is in
den zin van er leelijk aan toe zijn.

1667 . Iemand omstaan leeren .
Eigenlijk : „Iemand leeren zich zoo te wenden en te keeren als men verkiest ; doch bij uitbreiding : iemand weten te drillen, hem dwingen naar zijn
wil te handelen, naar zijn pijpen te dansen; met het denkbeeld, dat de persoon
onwillig of weerspannig is. Figuurlijke zegswijze, vermoedelijk aan den drilmeester ontleend, die de recruten op commando leert keeren en wenden' ; Ndl.
Wdb. X, 574. Waarschijnlijker is het, dat we omstaan moeten opvatten in den
zin van uit den weg gaan, eene bet. die dit werkw. in de 18de eeuw had (Sewel
en Halma) en thans in Zuid-Nederland nog hier en daar heeft (Schuermans,
422; Antw. Idiot. 873) en waaruit zich die van toegeven, wijken, onderdoen ontwikkelde . Zie ook Ten Doornk . Koolm . III , 465 : hê mut noch umstán leren;
fri . omstean leare.

1668. Onbekend maakt onbemind,
d.w.z. wiep of wat men niet kent, heeft men niet lief; daar houdt men niet van.
Vgl . in de middeleeuwen : Onkinne (of onconde) maect onminne ; onkinscap maeckt
onminscap (Tijdschrift XXI, 203; 204); Con. Somme, bl. 328: Watmen niet
en bekent, dat en wort ghehaet noch begheert; Sartorius I, 3, 22 : Onbekent maeckt
onbemint; Hooft, Ged. II, 11: Onkunde maakt onmin; Huygens, Korenbloemen
I, 379: Onkennis maeckt onminn; De Brune, Bank. II, 293: Onkennisse maeckt
onminne ; Brederoo , Poëm . 49 : Onkun maakt onmin ; Harrebomée III , 305 b;
Ndl. Wdb. X, 967; Villiers, 88; lat. ignoti nulla cupido (Ovidius). In ZuidNederland : de onbekende maakt den onbeminde of onbekend is onbemind (zie Antw.
Idiot. 1925); hd. unbekannt, unbeliebt; eng. unknown, unloved (or unkissed).

1669. Onbekookt.
Eig. van spijzen niet door koken tot voldoende gaarheid gebracht; overdr.
van gevoelens, meeningen, plannen enz. niet rijpelijk doordacht, oppervlakkig;
zie Ndl. Wdb. II, 1615 ; X, 979 en vgl. fri. on-, unbikóge, ondoordacht; V. Janus,
364: halfbekookte plannen; het lat. coquo, koken, overleggen, overdenken, en
ons bvn. gaar op personen toegepast in een gare kerel, d.i. een slimmerd, een die
van zessen klaar is, en halfgaar (simpel) ; zie no. 587 en vgl. fr. mal digéré.
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1670. Een onbestorven weduwe (- weduwnaar) .
D.i. „eene vrouw die niet door den dood van haren echtgenoot tot den
staat van weduwe gebracht is, maar door zijne langdurige afwezigheid, uitlandigheid, of door scheiding, enz. als 't ware als weduwe is achtergelaten, inzonderheid eene vrouw, wier man van haar verwijderd is zonder hoop op hereeniging,
zoodat zij, ofschoon haar man niet gestorven is, aan eene weduwe gelijk is";
Ndl. Wdb. X, 1078; Mnl. Wdb. V, 273; Halma, 398 en Hooft, Brieven, 277:
Een onbestorven weduwsnaar. Ook sprak men van een onbestorven bruid (- bruidegom); zie Nd l . Wdb. III , 1633 ; fri. in onbistoarne widdou (weduwe) .

1671. Zich niet onbetuigd laten,
eene navolging van het gri. Ovx duaQivQiiróv éavrèv 1rO1Fty, d. i.
in letterlijken zin „niet nalaten getuigenis van zich te geven, zich openbaren
in zijne handelingen", in welken zin deze woorden voorkomen in Hand. XIV,
17 ; „ bij overdracht en uitbreiding inzonderheid in toepassing op eten en drinken,
feestvieren enz., van zijn aanwezen de zichtbare blijken geven door dapper mee
te doen, flink toe te tasten ; zie Ndl. Wdb. X , 1099-1100 ; Villiers, 89.

1672. Ondank is 's werelds loon.
„Het goede wordt in de wereld veelal met kwaad vergolden" ; hd. Undank
ist der Welt Lohn; de. Utak er Verdens Lón (taander IV, 1422) ; zie Tuinman
I, 258; 316; II, 174; Joos, 183; Waasch Idiot. 166 a; Harreb. II, 36 b; Villiers,
89; fri. ontank is 't lean fen 'e wráld, en vgl. de platte uitdr. stank voor dank;
fri. stank is wrálds lean.

1673. Het onderspit delven,
d.w.z. overwonnen worden, het slechtst van eene zaak afkomen, er het ongunstigst aan toe zijn, aan het kortste eind trekken. Bij het graven of delven van
een sloot of een gracht staat de eene arbeider boven, de andere met groote laarzen
in de modder of in het water en delft het onderspit, d.i. de onderste laag*. In
Zuid-Afrika spreekt men nog van onderspit (dat zijn de onderste zoden 1 ) bij het
aanleggen van wijngaarden en boomgaarden . Het ww . delven is dan alleen ge.
bruikeijk bij dit diep losmaken van den grond. De arbeider die dit,onderspit"
delft, heeft het zwaarste werk, is er het slechtst aan toe, (toegepast op een strijd)
verliest het. Vgl. Boekenoogen, 979: Spit = dat wat uit den grond gespit wordt,
een klomp modder, klei, gras, riet enz. die met de spade wordt afgestoken, dus
hetzelfde als het oostfri. spit of s t ê k, soviel Erde, wie man auf einmal mit
dem Spaten aussticht, hê lett dat land twé spit (stêk) dêp grafen (Ten Doornk.
Koolm. III, 279 en 306). De uitdr. komt in de middeleeuwen voor naast dat
onderspit graven 2 ) . Zie ook Sartorius I , 2 , 11: Marte sinistro pugnavimus, wy
hebben 't onderspit gedolven; Winschooten, 278: Spit is een opdelving dat met
1) Ook in Zuid-Nederland is deze naam naast ondersteek, bekend (Antw. Idiot.
1928).
2) Mnl. Wdb. V, 420.
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een spaa geschied, waar van het onderspit delven : oover een komende in beteekenis, met in het onderspit leggen ; Harreb . II , 134 ; Villiers, 89 ; zie Ndl . Wdb.
X, 1466-1467 ; Maerlant's Stroph. Ged. 2 152--153 ; Taal en Letteren X, 533 en
voor de hier gegeven verklaring N. Taalgids XIII, 43 ; Tijdschrift XXXIX, 150.
Vgl. fr. avoir le dessous dans un combat.

1674. Iets onderste boven gooien (of smijten),
d .i . wat het onderst ligt naar boven, bovenop gooien, iets overhoop gooien;
mnl. dat op neder werpen of dat op dat neder werpen. Vgl. voor het Mnl. Denkm.
III, 200, 11: Het wart gheleit doverste steen daer donderste lach l ); Froissart,
146 : Twaer beter dat Gent ommekeert waere ende dat dat onderste van der stede
upperste lage 2 ); Hooft, Ged. I, 93, 27: Wat geldt mij naem en eer? of dat jck
Priams stadt het onderst boven keer ? Halma, 405 : Alles het onderste boven smijten,
mettre tout sans dessus dessous ; evenzoo bij Sewel, 548 ; Antw. Idiot. 1928:
alles leet er 't onderste boven; Waasch Idiot. 472. Ook wordt in Loquela, 352 een
znw . onderstebovenheid vermeld in den zin van „tegenspoed" ; fri . de boel understboppest helje, den boel overhoop halen. Hiernaast in de 17de eeuw het bovenste
onder (of naar beneden) keeren, - werpen ; het bovenste raakt onder ; zie Ndl. Wdb.
X, 1474; III, 908 en vgl. Vondel, Lucifer, 2811: Wat blyft 'er in zyn' stant?
het bovenste raeckt onder . In 't fr . mettre une chose sens dessus dessous.

1675. De ondervinding is de beste leermeester(es) 5
eene waarheid die de Romeinen uitdrukten door usus magister est optimus (Cicero)
of est rerum omnium magister usus (Caesar); in 't gri. ij b' áµtAla Ravr(Ov
fiLooröt<jt y1yvcrat btMaiw2Q (Euripides, Androm. 683); mlat. experiantia (est) rerum magistra. Vgl. P. Fredericq, Ndl. Proza in de 16de-eeuwsche
pamfletten, bl. 109: Die in den acker oft in heur werchuysen ende winckels opQ

gevoet syn, hebben meeste gheene experientie, die alder dinghen nochtans de
beste schoolvrouwe is. Volgens Harreb. III, 293 komt in een spreekwoordenverzameling uit het midden der 17de eeuw voor : d'experienty maeckt goede meesters;
V. Effen, Spect. XII, 22: De ondervinding, die de beste leermeestresse is; bij
Sewel, 549 lezen we : De ondervinding is de leermeesteres der konsten; Harreb.
II, 73 ; Villiers, 89 . Voor andere talen zie Wander I, 838-839.

1676. Een ongeluk komt nooit (of zelden) alleen.
Deze gedachte vinden we in de klassieke talen op verschillendewijzen uitgedrukt; in het Latijn o.a. door nulla calamitas sola; fortuna obesse nulli contenta
est semel of aliud ex allo malum, het eene ongeluk komt uit het andere voort,
sleept een ander na zich 3 ) . Bij -ons komt ze in de latere middeleeuwen voor 4),
alsook bij Plantijn: Een ongeluck komt niet alleen, nulla calamitas
sola (Bebel, 473) ; Goedthals, 87 : Naer quaet comt quaet. En die een ongeluck
heeft, mach naer t' ander wel wtsien, un mal ne vient- pas seul ; Campen, 128:
een ongeluck compt selden alleen; Servilius, 142* : een ongeluc en cornet niet alleen.
Idinau, 227:
1) Vgl. Al kwam de onderste steen boven (o.a. in Menschenw. 81; 518).

2) Aangehaald in het Mnl. Wdb. V, 428-429.
3) Otto, 207.
4) Mnl. Wdb. V. 604.
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Een ongheluck en komt alleene niet.
Wie d'een heeft, moet het ander ver-wachten.
De sulcke ghemeynlijck dit geschiedt,
Die 't al on-lijdtsamelijck draghen met klachten.
Patientie kan teghen-spoet seer luttel achten.
Zie verder Harreb. II, 136; Hooft, Warenar, vs. 1208; Brederoo, Moortje, 3020:
Gien quaet komt allienich ; Huygens, Korenbloemen II, 209 ; Tuinman II, 198;
Ndl. Wdb. X, 1621; Falkl. VII, 39; Antw. Idiot. 882; Rutten, 158 a; Waasch
Idiot . 474 a ; Volkskunde XXIV , 191; Wander IV , 1442 , waar dit spreekwoord
uit zeer vele talen wordt aangehaald, en vgl. het Friesch : ongelokken en twieljen
(tweelingen) komme selde (of noait) allinne; fr. un malheur ne vient jamais seul (ou
améne son frere, en améne un autre); hd. ein Unglück kommt selten (oder nie)
allein ; eng . misfortunes never come single ; one mischief comes on the neck of another..

1677. Ongezouten,
voorkomend in de uitdrukking iemand ongezouten iets zeggen, d .i . uiterst openhartig, zonder zich aan de eischen der wellevendheid te storen. Eig. zijne gevoelens niet cum grano salis uiten, zoodat het minder aangename niet door eene
aardige wending wordt verzacht (vgl. het fr. la vérité demande un peu de sel,
en Erasmus, Lof der Sotheid, 9 (anno 1646) : Met boerden ende ghesouten woorden) .
Dit woord vinden we als bijwoord bij Winschooten, 272 ; Hooft, Ned. Hist. 366;
Brieven, 473; Lichte Wigger, 13 r; Tuinman 1, 11; enz. Zie no. 1249; het Ndl.
Wdb. X, 1688; Schuermans, Bijv. 216 en vgl. het synonieme ongewasschen,
dat Kiliaen reeds vermeldt : O n g e w a s s c h e n w t -s e g g e n, parum pudice eloqui,
rudi sermone effari ; illotis pedibus et verbis reprehendere aliquem ; illoto sermone
uti 1 ) . Ook in Zuid-Nederland is ongewasschen in dezen zin bekend (Schuermans,
Bijv. 216 a) ; fri .: immen ongewosken de wierheit sizze.
-

1678. Onkruid vergaat niet,
d.w.z. „de nutteloozen of onwaardigen blijven het langst leven, groote deugnieten leven lang"; lat. mala herba difficulter moritur. Eene zegswijze, die wellicht reeds in de middeleeuwen bestond 2 ) en die we in de 16de eeuw lezen bij
Goedthals, 58: Quaet cruyt bederft noode, mauvaise herbe croist soudain; Prov.
Comm. 600: quaet cruyt verderft node non cito descrescit mala planta sed immo
virescit ; Campen, 125: oncruyt en vergaet niet lichtelick ; Bebel, 367: mala herba
non facile marcescit; Sartorius III, 10, 3: onkruyt bederft niet; Idinau, 293:
Men seght : quaedt kruydt seer noode vergaet,
Dat blijckt aen de hoven, en aen de lieden;
Wat ghy daer toe doet, met woorden oft daedt,
Ghy en haelter niet, met al u bedieden.
Het is quaedt preken, daer d'ooren vlieden.
1) Vgl. Otto, 274-275; 211: Illotis manibus, met ongewasschen, onreine, ongewijde, en vandaar ruwe, plompe handen; op ruwe wijze; Harreb. III, 80.
2) Zie Volksb. Reyn. 116.
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Zie verder Suringar, Erasmus, CXII ; Villiers, 89 ; N. Taalgids XIII, 138 ; het
Friesch unkrfid forgiet net ; hd . Unkraut vergeht nicht (Wander IV , 1464) ; fr.
mauvaise herbe croit toujours ; eng . ill weeds grow apace (or are sure to thrive) ;
voor het ndd. Taalgids V, ' 162.
:

1679. Oog om oog. en tand om tand.
Uitdrukking van het jus talionis, het recht der wedervergelding bij de Israëlieten ; zie Exod . XXI , 23-24 : Maer indienden een dootlick verderf sal zijn:
so sult ghy geven ziele voor ziele, ooge voor ooge : tant voor tant, hapt voor
hapt, voet voor voet. Vgl. het Ndl. Wdb. X, 2259; Mnl. Wdb. V, 45 (oghe voir
oghe, tant voir tant; ook oghe om oghe); fr. oeil pour oeil, et dent pour dent; hd.
Auge um Auge, Zahn um Zahn ; eng . eye for eye and tooth for tooth.

1680. Den splinter in een anders oog wel zien, maar niet
de balk in zijn eigen,
d.w.z. wel de kleine ondeugden bij een ander waarnemen, maar eigen gebreken
niet kennen. Ontleend aan Matth. VII, 3: Ende wat siet gy den splinter die in
de ooge uwes broeders is, maar den balck die in uwe ooge is en merckt gy niet ?
Vgl. lat. in -alio peduclum vides, in te ricinum non vides (Petron. 57); Reyn.
II, 4792: Sulc siet in eens anders oghe een stro, die selve in sijn oghe een balc
heeft (vgl . Hs . 71: Wat siestu een caf in eens anders oghe ende en siestu niet
enen balc in dijns selfs) ; Con. Somme, 402 : Dese sien wel een caf in eens anders
oghe, mer niet een balc in haers selfs oghe; Brederoo 1, 190, vs. 2753; II, 142;
enz. Dit gezegde komt in vele talen voor; zie Villiers, 119; Wander, I, 223;
IV, 729 ; fri . hy sjucht de splinter yn oaremans each, mar de balke yn syn eigen
-

each net.

1681. Het oog wil ook wat hebben,
„de goede smaak heeft ook zijn eisch, men is ligt genegen, om de innerlijke
deugdelijkheid aan den vorm, aan het uiterlijk aanzien op te offeren" 1 ). Deze
zegswijze vindt men in C. Wildsch. III, 37: Zij zal met den man moeten huishouden ; en ook , het oog wil ook wat hebben, en zij weet best wie zij lief heeft;
bi. 271 : Nu je moet mij een knappe jongen tot Neef in de familie brengen : het
oog wil ook wat hebben ; Harreb . I, 2 : Het oog wil ook wat hebben, zei de man
en toen sloeg hij zijne vrouw een blaauw gezigt; D.* H. L. 3 : Zie je dan niks aan
die emmer ? Dat eene deksel ligt scheef ; 't oog wil óok wat hebben, sergeant;
oostfri. dat oge will ook wat, sü de blinde Jakub, do freide hê na 'n mói Wicht
(andere varianten bij Wander I , 171; Eckart, 23) ; Afrik . ' n Mens moet darem.

iets vir die oog ook hê ; fri. it each wol sines (of ek hwet) ha.

1682. Een oog (oogje) in het zeil houden.
„Oog in het seil houden : dit is het werk van een goed seeman, om geduurig
op sijn hoede te sijn : . . . . oneigenlijk : op sijn beroep passen, een waakend oog
houden" (Winschooten, 249). De uitdr. komt in de latere middeleeuwen voor

1) Vgl. Coster, Teeuwis, 189: Een menschen sin, vrou, is wel een menschen hemelrijc, neen, moer, over rijck over al, ick wil wat int ooch; Taalgids V, 173.
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bij Despars, 2, 252 en Froissart, 384 (oge int seil houden) en wordt in de litteratuur zeer dikwijls aangetroffen. Zie Campen, 129: hy heft steels hem (1. het)
een ooghe int seyl ; Anna Bijns, Refr. 311; Idinau, 212 ; Van Lummel, 37.7 ; Hooft,
Brieven, 188 ; Vondel, Gebroeders, vs. 1107 ; Lof der Zeevaert, 456: een oog in't
seyl slaen; Pers, 377 b; Asselijn, 255; Halma, 449; C. Wildsch. II, 56; enz. Zie
verder het Ndl. Wdb. X, 2272; Harrebomée II, 144 a; Waasch Idiot. 758; Antw.
Idiot . 2171. Ook in het Friesch : in each yn 't seil ha-lde ; nd . en Oge int Seil hebben
(Eckart, 24) .

1683. Zijn oogen zijn grooter dan zijn maag (of dan zijn buik

1 ),

d .w .z . hij is niet bij machte zooveel te eten als hij dacht ; hij neemt meer eten
op zijn bord dan hij opkan, hij heeft een groot oog gehad; vgl. fri. in great each
hawwe, veel willen hebben. Vgl. Campen, 16: die oghen syn wyder dan den buyck;
V . d . Venne, 98 : het Oog is grooter als den Buyck; De Brune, 495: de oogh ziet
verder als de buyck; Tuinman 1, 74 ; Harreb. 1, 102 a; Villiers, 91; Schuermans,

429 a; Antw. Idiot. 887; Waasch Idiot. 149 a; Joos, 81; Nd l . Wdb. X, 2258;
Taalgids V, 173 en vgl. het fri.: it each is greater as 't liif ('t hert, de mage) ;
fr . avóir les yeux plus grands que la panse ; avoir plus grands yeux que grand' panse;
il a les yeux plus grands que le ventre ; hd . seine Augen sind gröszer als sein Magen
(oder der Bauch) ; nd. de Ogen sünd grötter as de Mund (Eckart, 23) ; eng. his

eyes are bigger than his stomach.

1684. Zijn oogen verklaren,
eene uitdrukking die dialectisch nog voorkomt in den zin van zijn oog verlustigen, vooral bij het aanzien van eene geliefde; eig. zijn blik verhelderen, door
naar iets te zien, dat voor het oog een genot is, de oogen doen schitteren. Sedert
de middeleeuwen komt de uitdrukking voor; vgl. mnl. sine oghen verclaeren 2
Voor plaatsen uit latere eeuwen zie Ndl. Wdb. X, 2274 en voor onzen tijd Molema,
446: Zien oogen verkloaren, het genoegen hebben van een persoon te aanschouwen;
vooral zegt men het, wanneer een jongeling in de gelegenheid is het meisje te
zien, waarop hij een goed oog heeft ; Draaijer, 45 : Verklaort u oogen is, zegt men
tegen een jongen, als het meisje voorbij gaat, waarmede hij geplaagd wordt;
fri. de eagenforklearje, zich verlustigen in 't gezicht van een bemind voorwerp 3 ) ;
ook in het Nd. is de uitdrukking bekend ; vgl. Eckart, 24 ; Taalgids V, 189. Zie
voor Zuid-Nederland Antw. Idiot. 1338: de ooggin- verklaren, de oogen verlustigen, zich verlustigen in het gezicht van een bemind voorwerp ; Waasch Idiot.
696: zijne oogen verkleren, iets of iemand zien, die men gaarne ziet; Loquela,.
536; Schuermans, Bijv. 360.
) .

1685. Het . oog van den meester maakt het paard vet,
d.w.z. het persoonlijk toezicht maakt dat er zorg voor eene zaak gedragen wordt,
dat men ze niet verwaarloost. Reeds bij Xenophon, Oeconomicus, XII, 20 luidt
1) Alleen dit laatste kent men thans in Zuid-Nederland en in Limburg (Breuls, 80) .
2) Mnl. Wdb. V, 44.
3) De bewering in het Ndl. Wdb. dat de uitdr. in Noord-Nederland geheel verouderd is, is dus onjuist.
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het antwoord op de vraag, wat een paard het vlugst vet maakt : het oog van
den meester. Vgl. lat. frons domini plus prodest quam occipitium; mlat. in facie
domini servus bene servit ocelli (Werner, 40). Zie bij ons Scaecspel, 145: Des heren
oge maect dat peert vet ende die beste misse (mest) zijn die voetsporen des heren
(vgl . Huygens, Sp . Wijsheit : Geen miss soo goed als s Land-heers voet) ; Prov.
Comm. 387: Heeren oghen maken schone peerde, lux domini pulchrum facit ornatum caballum, ex visu domini fit pulchritudo caballi; Cats I, 500 c; De Brune,
353 ; 373 en 399 ; Huygens, Cluyswerck, vs . 67 en Spieghel, Hertsp . 94 : des
meesters oogh maakt gladde paarden. Synoniem was des meesters voeten beteren
tlant, l'oeil du maistre engresse le cheval • (= lat. oculi et vestigia domini res
agro saluberrimae (Goedthals, 103 1 ) . Zie Bebel, no. 91; Harrebomée 1, 377 b
en III, 245; Ndl. Wdb. X, 2277-2278; Villiers, 90; De Cock 2 , 25; Waasch
Idiot. 478 b; Wander I, 170 en Taalgids V, 178: Ver van je goud (goed) digt bie
je schoa (= Campen, 10: wie veer vander handt is, die is nae by syn schade; Hooft,
Ned. Hist . 417 : Verre van hun goedt.... heind by hunne schade) ; Ndl. Wdb.
XIV, 189. Vgl. fr. l'oeil du maître engraisse le cheval; hd. das Auge des Herrn
macht das Vieh feit ; Graf Ego baut den Acker wohl und hat schone Pferde ; eng.

the master's eye makes the horse fat (or the catth' thrive).

1686. Iemand naar de oogen zien,
d .w .z . naar iemands oogen zien om zijne wenschen te raden , en derhalve als
teeken van liefde, onderdanigheid; vgl. het mnl. enen in doge merken 2 ) naast
enen in den mont sien; 17de eeuw : iemand naar den mond zien (bijv. Vondel,
Jeptha, vs. 239; Noah, 60; B rederoo , Sp. Brab. vs. 502e). Zie Winschooten,
331: Ik sal naa uuw oogen om sien; Van Moerk. 578: Evenwel houd 'er Jufvrouw
nog veel van 'er, opdat ze 'er geweldig na de oogen ziet. 't Is een oogendienster
in folio, een flik$ooister; De Brune, Bank. II, 267: Naer een anders ooghen
te moeten zien; Vondel, Adam in Bali. 1320: De tiger ziet niets lievers dan zyn
lieve tigerin naer d'oogen en den mont; Tuinman I, 327: Ymand naar de oogen
zien. Dat drukt uit een groot en onderdaanig ontzag voor ymand, zo dat men
op zyn Bezigt en oogwenken let ; Halma, 450 ; Sewel, 589 ; Villiers, 90 ; Antw.
Idiot . 887 . Vandaar : een oogendienaar ; mnl . ogendienre naast ogendienen, vleien,
en ogendienst 4 ) ; hd . augendienen, augendienst ; mhd . ze blicke dienen ; eng . eyeservant, eye-service; fr. servir quelqu'un à l'oeil. Ook in het fri.: immen nei de

sagen sjen.

1687. Vreemde oogen dwingen best,
d.w.z. de invloed van vreemden is dikwijls grooter op de kinderen dan die der
ouders. De zegswijze vindt men bij Van de Venne, Bel. Wer. bl. 214: Vreemde
oogen dwingen; Tuinman I, 327: Vreemde oogen dwingen, de zin is, kinderen
ontzien meer de oogen van vreemde, dan van hunne Ouderen en Bloedverwanten;
C . Wi ldsch . V , 298 : , ,Het zal mij benieuwen ", zegt zij , , ,of eene Tante meer

1) Vgl. Otto, 251 en Mergh, 9 : De beste mist die op den acker komt, is 's Heeren oogh.
.

2)

Mnl. Wdb. V, 45.

3) Vgl. Wander III, 511: Andern ins Maul sehen mussen, Ihrer Gnade leben mussen.
4) Mnl. Wdb. V, 55 en Schuermans, 429 a.
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op een stout koppig kind vermag, dan eene moeder. „Nu, 't spreekwoord zeit,
vreemde oogen dwingen ; en Zuster heeft veel geduld ; Harreb . II , 82 : Vreemde
oogen dwingen best (of maken menschen) ; Antw. Idiot. 886: Vreemde bogen
dwingen of vremde oogen doen gedoogen, vreemden hebben meer gezag dan eigen
volk ; Waasch' Idiot . 478.

1688. Onder vier oogen,
d.w.z. zonder het bijzijn van een derde, door het oor van een turfmand (Ilarreb.
II, 64). Zie Huygens, Zeestraet, vs. 487: Maer, wilt ghy tusschen ons' vier oogen
en vier ooren een' nieuwen overslagh van wat meer voordeels hooren ? ; Tuinman
I, 201: Tusschen vier oogen; Sewel, 589: Onder (of tusschen) vier oogen,
face to face, without witnesses ; hd . unter vier Augen ; fr . entre quatre yeux ; fri.
onder fjouwer eagen. Zie ook Joos, 83; Villiers, 90; Ndl. Wdb. X, 2256 en W. de
Vreese, Proeve van Taalzuivering, 203, waar verschillende voorbeelden van
het gallicisme tusschen vier oogen vermeld worden.

1689. Iemand (of iets) onder de oogen zien,
d.w.z. iemand niet vreezen; een gevaar, eene moeilijkheid, vergeleken bij een
persoon, die vrees inboezemt, van naderbij durven beschouwen, er niet tegen
opzien, niet vreezen 1 ) . Vgl. Pers, 678 a: Zy waren afgerechter om papen en
monnicken te knevelen, als hunne vyanden onder oogen te sien; Vondel III,
401: Die durreven wel sien soo eerelyck (d .i . eervol) een dood kloeckhartigh
onder oogen ; Jep tha , vs . 1491: Ick durf de doot nu onder d'oogen tergen ; Haagsche Reize, 38 ; Halma, 450: Zijnen vijand onder de oogen durven zien, oser regarder
ses ennemis en face, les attendre de pied ferme; syn. was iemand onder oogen treden
(Pers, 677 a) ; Halma, 450: Niet onder iemands oogen durven komen, n'oser
se montrer devant quelqu'un, n'oser venir sous ses yeux; Villiers, 91. In het fr.
regarder quelqu'un sous le nez ; hd . dem Feinde , der Gefahr ins Auge schauen.

1690. Iemand de oogen uitsteken,
d .w .z . door pralerij iemand in de oogen blinken en daardoor afgunst verwekken;
een hartstocht bij hem opwekken. In Zuid-Nederland wordt dit gezegd met betrekking tot hebzucht, eer en aanzien (Doos, 114) ; in Noord-Nederland met
betrekking tot afgunst. Vroeger veelal in toepassing op rechters : door omkooping
blind maken voor de waarheid, omkoopen (nog in Zuid-Nederland ; vgl. Waasch
Idiot. 478); zie Marial. I, 53; Kil.: Wt-steken de ooghen met giften,
muneribus corrumpere, capere muneribus ; Idinau, 242 ; Poirters, Mask. 235;
Brederoo II, 1400: Goot henen op de Mert, koopt vlees, broot en fruyt, so steken
wy 'de rijckeliens en de Duyvel het oogh eens uyt ; Winschooten, 173 en 288:
Iemand de oogen uitsteken, hetwelk ook oneigendlijk beteekend iemand oinkoopen,
en de handen salven, op dat hij soude sijn siende blind, en hoorende doof (vgl.
hd. einem die Augen ausstechen) ; Tuinman I , 70 ; Dat steekt hem de oogen uit,
1) In den eigenlijken zin komt onder die oge sien reeds in de Middeleeuwen voor
(Mnl. Wdb. V, 310) ; later ook bij Plantijn: Eenen onder de oogen gaen, in conspectum
alterius prodire.
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hij verlangt vurig het te bezitten ; zie verder het Ndl. Wdb. X, 2254-2255;
Villiers, 90; Schuermans, 429 a; Antw. Idiot. 887 en vgl. de Zuidnederl. uitdr.
het brandt, blinkt in mijne oogen; het fri. immen de eagen utstekke (- strike) ; dat
byt my de eagen ut, dat zou ik gaarne lusten, willen hebben (Fri. Wdb. I, 307).

1691. Uit het oog, uit het hart,
d.w.z. zoodra iemand afwezig of vertrokken is, wordt hij licht vergeten, want
die van vor ogen es, es teer vergheten, des sijt ghewes (Tijdschrift VII, 289). In
het mnl .: dinc die uten oghen es es uter herten syds ghewes (vgl . Doct . II , 2167) ;
Prov. Comm. 166: die uten oghen es is vter harten, qui procul est oculis procul
est a lumine cordis ; Goedthals, 24 : die wter ooghen is, wter herten ; Campen, 71:
die wt den oghen is die is oeck wten herten; zie verder Sart. I, 3, 22; V. d. Venne,
132: Wt de ooghen, buyten 't hart; Hooft, Ged. I, 130, 37; Brederoo I, 1783:
't Is al gelijck men seyt : uytter ooghen, uytter harten; Idinau, 203 ; C. Wildsch.
II, 251; Harreb. I, 290 a en III, 218 b; Ndl. Wdb. X, 2281; De Cock 2 , 118;
Antw. Idiot. 886; Waasch Idiot. 478: uit der oogen uit der herten; Afrik. uit
die oog, uit die hart; Bebel, bi. 458-460 ; Erasmus, CL; Wander 1, 169: aus
den Augen, aus dem Sinn ; nd . ut den Augen, ut den Sinn (Eckart, 24) ; fr. loin
des yeux, loin du coeur; eng. out of sight, out of mind; long absent soon forgotten;
fri. ut it each, ut it hert; vgl. het lat.: quantum oculis, animo tam procul ibit
amor 1 ) ; mlat . quis quis abest oculis, fructu privatur amoris ; qui procul est
oculis, procul est a lumine cordis (Werner, 78).

1692 . Wat het oog niet ziet, het hart niet deert.
Deze gedachte vindt men in het middeleeuwsch Latijn uitgedrukt door

non oculo nota res est a corde remota; quod non vides oculus cor non
dolet . Bij ons komt ze voor bij Campen, 24 : wat die ogen niet en sien, becommert
dat herte niet ; Goedthals, 14 : datmen niet en weet, en deert niet ; 24 : dat d' ooge
niet en siet, en begheert therte niet, ce qu'oeil ne voit, a coeur ne deut; De Brune,
386 : Dat de ooghe niet en ziet, dat beroert het herte niet ; Huygens, Korenbl.
de woorden

II , 188 : Hij houdt het met het oude lied : -dat een niet weet en schaedt hem niet;
Tuinman 1, nat. 9: 't Geen 't oog niet ziet, deert het herte niet; Harreb. 1, 288
a ; Afrik . wat die oog nie sien nie, deer die hart nie ; Bebel, no . 3.94 ; Wander 1,
176 : was die Augen nicht sehen, kümmert (beschwert) das Herz nicht ; was ich nicht
weisz, macht mich nicht heisz; nd. wat de Ogen nicht seht, dat kriink 't Hart ok
nich ; eng . what the eye sees not, the heart rues not.

1693 . Het booze oog.
Deze benaming berust op het bij verschillende volken van den ouden en
nieuweren tijd bestaand bijgeloof, dat nijd en wangunst aan sommige menschen
het vermogen verleenden om door hun blik aan anderen nadeel te berokkenen.
Die macht van het booze oog, waaraan vooral bij de zuidelijke volken, Grieken,
1) Otto, 250; Journal, 256; Archiv XIII, 393; Zeitschr. f. D. Wortf. IX, 308.
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Romeinen, Italianen werd en wordt geloofd, is bekend o.a. uit het Grieksche
ngri. naxó $rt; lat. oculi invidi; it.
mal' occhio of iettatura (vgl. lat. jactare oculos); eng. an evil eye; fr. le mauvais
oeil ; mhd . twerhe ougen ; hd . ein boses Auge haben 1 ) . Vgl. Ndl. Wdb. III , 484;
Borchardt, no. 80 ; O. Jahn, Ueber den Aberglauben des bösen Blickes bei den
Alten; Zeitschrift des Vereins für Volkskunde XI,304 vlgg.; V. d. Vet Biënboec
167 ; Volkskunde XIX, 137 ; XXIV, 30-35 ; Hoops, Reallexikon, 304. Ook in
het Friesch : oer dat Bern binne in pear kweade eagen gien, dat kind is betooverd.

óq.&aÂ/ióg itovrjoós of qaovs 6g;

1694. Een oog op iemand (of iets) hebben,
d .w .z . zijne aandacht op iemand of iets vestigen, dat men wenscht uit te kiezen
(18de eeuw). Ook in Zuid-Nederland zegt men: een oog op iemand (of iets) slagen
of hebben, er naar trachten: Hij heet 'en oogaken op oe' zuster (zie o.a. Antw.
Idiot . 887) . Hiernaast een goed oog(je) op iemand hebben, iemand welwillend,
gunstig gezind zijn ; geneigd zijn hem voor een bepaald doel uit te - kiezen . Vgl.
Spreuken XXII , 9 : Wie goed van oog is wordt gezegend (d .i. wie welwillend
is), in tegenstelling met „boos van oog", afgunstig; Mnl. geen recht oghe hebben
op enen, geen goed oog hebben op iemand ; Tuinman I, 16 : Ymand met geen goede
oogen aanzien, dat wil zeggen op hem ongezint zyn door toorn, haat, nijd, wraak,
enz. In Zuid-Nederland een goed, een slecht oog in iets of iemand hebben, eene
gunstige of ongunstige verwachting hebben van iets of iemand (Rutten, 159;
Antw. Idiot. 887 ; Waasch Idiot. 478) ; fri. hy het in goed each op dyfaem (meisje) .

1695. Door het oog van een naald,
d.i. ternauwernood, nauwelijks, vooral in verbinding met het wkw. kruipen,
in den zin van ternauwernood aan een groot gevaar ontkomen. Zie Tuinman
I, 9 : 't Is door 't oog van een naald gekropen, dat zegt men van iets 'dat 'er ter
naauwer nood door geraakt is ; zoo ook bi. 325 ; Harreb. II, 113 a ; Rutten, 150
a: door 't gat van eene naald kruipen, er gelukkig afkomen ; Waasch Idiot. 450
b : deur de oog van een naald gekropen zijn, aan een groot gevaar ontsnapt zijn;
Schuermans, 401 a; Antw. Idiot. 843. De uitdrukking herinnert aan Matth.
XIX, 24, waar Jezus zegt, dat het gemakkelijker is voor een kemel om door
het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om in den hemel te komen.
Men zal hier moeten denken aan den zes duim langen naald met een zeer lang
oog, dien de kameeldrijvers gebruiken om hunne tuigen te herstellen (Bijb. Wdb.
II, 607). Volgens het Ndl. Wdb. IX, 1359 is „waarschijnlijk oorspronkelijk bedoeld, dat iemand in zijn angst iets heeft gedaan, waartoe men in gewone omstandigheden niet in staat is. Vgl. Mar. v. Nijm. 236: Hi (een duivelskunstenaar)
soude door die ooghe van eender naelde den viant (duivel) wel doen cruypen
teghen sinen danck (zin) . In het Fransch zegt men- van iemand , die zeer verlegen

1) Op een dergelijk geloof berust de dial. uitdr. „de kwade hand leggen op iemand,
door een bovennatuurlijk (duivelsch) vermogen, ziekte of ongemak aan iemand berokkenen; lat. manus malefica"; zie Ndl. Wdb. V. 1796; Rutten, 183 b; Antw. Idiot. 1013
en vgl. het fri. de kweade hdn, de booze hand, betoovering; Volkskunde XXIV, 47-49.
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is, on le ferait passer par le trou d'une aiguille; in het Duitsch in toepassing op
iemand dien men bang maakt einen durch ein Nadelóhr jagen. Iemand is dus
, ,door het oog van een naald gekropen" uit vrees voor den dood die hem wilde
grijpen
1
."

)

1696. Het laken door 't oog (of de oogen) van de schaar halen
(of trekken) .
Dit wordt gezegd van de kleermakers, in den zin van zich een gedeelte van
de hun toevertrouwde stof toeëigenen : en vandaar in het algemeen : in zijn bedrijf
oneerlijk zijn. Zie Roode Roos, 179: Die pelmetieren (kleermakers), die altyt
deen elle stelen van den vieren die in dOoge moet vaeren; Winschooten, 221:
Iets haalen door het oog van de schaar: dat is, iets kabassen, iets agter omhaalen;
Van Moerk. 116; Pers, 476 a: Besteedster, 33; Van Effen, Spect. IX, 128; Sewel,
695: Iets door 't oog van de schaer haalen, knarpen als de snyders
doen; vgl. Langendijk, Wederz. Huwelyksbedr. vs. 1526; S. M. 5: Miserabele
manke kniplap . Z66'n oog heit je scháár! Lappedief i ; Ndl. Wdb . X, 2283 ; Joos,
169: al wat door de oog van de naalde kan, is voor den kleermaker; gron. ken 'n
hijle bult door 't oog van 'n scheer, kleermakers stelen als raven (Taalgids IV,
284); ud. dör ett scherenoog (allen lote (Dirksen I. 288).
-

1697. Oogappel.
In den Bijbel wordt de oogappel voorgesteld als het dierbaarste wat men
bezit ; vgl . Zach . 2 , 8 : Die u-lieden aenraeckt, die raeckt sijnen (des Heeren)
oogh-appel aen. Vandaar uitdrukkingen als iemand bewaren, bewaken, beminnen
als zijn oogappel; zie Deut. 32, 10: Hy voerde hem rontomme, hy onderwees hem,
hy bewaerde hem, als sijnen oogen-appel. Als gevolg van zulke vergelijkingen
wordt de door iemand geliefde persoon zelf zijn oogappel genoemd; fri. eagappel(tsje) . Zie Ndl. Wd . X, 2291; J. v. d. Veen, Zinnebeelden, 't Achttiende zinnebeeldt : Want als zijn oogh bewaert hij 't; Halma, 450: Iemand zoo lief als
zijn oogappel hebben, aimer que 1 qu'un comme la prunelle de son oeil; vgl.
nhd. Augenstern; no. 101; Ndl. Wdb. X, 2252; Leuv. Bijdr. X, 218; Palamedes,
948; Villiers 91.

1698. Ooilam,
d.i. eig. een wijfjeslam, doch ook een kostbaar , dierbaar bezit, eenig in zijne
soort voor den bezitter . Dit gebruik is ontleend aan 2 Sam . 12 , vs . 3 : De arme
hadde gantsch niet, dan een eenich kleyn oylam.... het at van sijne bete, ende
dronck van sijnen beker, ende sliep in sijnen schoot, ende het was hem als eene
dochter; Ndl. Wdb. X, 2344 2
-

) .

1) Een andere, minder aannemelijke verklaring in Taal en Letteren XV, 455.
2) Vreemd genoeg wordt dit ooilam wel eens door onkundigen verward met oorlam,
een borrel, in Noord-Holland een guit (Bouman, 76); in het Transvaalsch: ervaren,
goed uitgeslapen, dronken ( Hesseling, Het Afrikaansch, 86) ; eig. laag maleisch orang
lama (d.i. orang lama datang), een oudgast. Eerst verstond men er een Europeaan onder,
die uit Indië naar het moederland terug keert; daarna een bevaren matroos (ook nhd.
Ohrlamm) oorlogsmatroos, en eindelijk : rantsoen jenever, dat op vaste tijden aan de
matrozen uitgedeeld wordt; een borrel, eig. een borrel zooals een oorlam er gaarne een
lust; vgl. voor de beteekenis-ontwikkeling een „taaie", een „stijve", een „oude"
(no. 1633). Veth, Uit Oost en West, 9 -en Ndl. Wdb. XI, 120. In Amstelv. 43 komt oorlam
voor in den zin van „oorveeg" .
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1699. Een hooge (of groote) oorre,
d.w.z. iemand, die een hooge positie in de maatschappij bekleedt, zooals een
generaal, een professor, in het algemeen iemand die met gezag is bekleed (in
't leger) ; eng . a big pot ; fr . un gros légume ; hd . ein groszes Tier ; ein Hauptkerl.
Onder de oomes verstaat men de hooge heeren, in studententaal de professoren
of vroeger 'ook de oudere studenten (vgl. lat. avuncu l i) . Vgl. Nw. School II ,
199: Zoet naar school, zoet naar huis en de hooge oomes ontzien. Kruipen maar;
V, 342: De hooge oomes, die boekjes leuteren, zullen veeren moeten laten; VI,
258: De omes (keurende Hoofden eener School) keerden zich weer naar de baas
(het Hoofd der School) en fluisterden heel gewichtig; VIII, 214: Arme bliksem,
loop je nou al die maanden al hier te bedelen of je asje-asjeblieft een baantje
krijgt van de omes ? ; Op R. en T. 123: Dreyfus is een knap man, maar hij wist
te veel van de streken van de groote oomes ; Ndl. Wdb . XI , 21. Dit gebruik van
oom is sedert de Middeleeuwen bekend. Het werd gebezigd als vereerende toespraak tot bejaarde en aanzienlijke personen, herhaaldelijk in de dierfabel (Mnl.
Wdb. X, 1611) ; vgl. nog ons heeroom, pastoor.
.

1699a. Oom(e) Jan (of Jan Oom); zie no. 1019.

1700. Oom Kool.
Zoo werd en wordt dial . nog schertsend een sukkel genoemd . Sedert de
16de eeuw bekend, o.a. bij Ogier, De Seven Hoofts. 167: Hoe sat Oom Cool en
sagh met een Backhuys soe grau als Bloet ? Zie voor vele plaatsen uit de 17de
en 18de eeuw het Ndl. Wdb. XI, 19-20 en vgl. Molema, 307 a. Thans komt die
benaming nog maar alleen voor in de uitdrukking daar ligt Oom Kool, dat gezegd
wordt, wanneer iemand op straat onverhoeds struikelt en valt . Vgl. Tuinman
I, 153: Als Tondalus stond of ging, dan viel de koe, en als de koe stond, dan lag
'er Oom Kool toe ; Nest, 103: Daar ligt Oom Kool ; Krat. 10 : Ik geloof dat Oom
Kool (een dronkaard) er geweest is; Afrik. Daar zit om Kool, daar hebben we
den schelm te pakken. Het waarschijnlijkst is het, dat we in Kool eene verkorting
of eene verbastering moeten zien van Nicolaas 1 ) en dus de uitdr. te vergelijken is
met Oom Jan (de lommerd), waarin eveneens een gewone naam genomen is, die
in allerlei uitdrukkingen voorkomt (zie no . 1019 ), evenals Klaas (vgl. een houten
Klaas 2 ), dat uit Nicolaas is ontstaan. Zie voor deze verklaring het Mnl. Wdb.
IV, 1697 en vgl. Boekenoogen, 925 3 ); fri. om koal naast koal om. In later tijd
is naast „om Kool' schertsenderwijze . eene vrouw tante Bloemkool genoemd
(Harreb. I, 64 a 4 ).

1701. Het eene oor in en 't ander uit
wordt gezegd van iets dat op den hoorder weinig indruk maakt, dat hem koud
laat ; ook van iets dat hij niet met den geest opneemt en terstond weer kwijt is.
1) In de middeleeuwen komt de persoonsnaam Gole als verbastering van Nicolaas voor.
2) Harreb. II, 146-147.
3) Andere verklaringen zijn gegeven in Taal- en Letterbode I, 48 en Taal en Letteren
11, 103 vlgg . , welke evenwel bestreden zijn in het Ndl. Wdb. XI, 19.
4) Taal en Letteren XIII, 43.
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Sedert de Middeleeuwen bekend, Zie Mnl. Wdb. V, 1959 en vgl. verder Campen,
20: Het geet hem teen oor in, ende tander weder wt; 119: Hy later teen oor in gaen
ende tander weder wt ; Servilius, 207 : Het gat hem deen oor inne, ende dander wt.;
V . Beaumont, 194 : Soo haest in d'oor, soo haest daer uyt ; Huygens, Korenbl.
II, 64; 211:
Pier heeft sijn rechter oor lest aen de kaeck gelaten:
Men magh hem dan voortaen wel Wat boetveerdigh praten;
't En gaet hem nu niet meer, den Guyt,
Het een oor in en 't ander uyt.
Tuinman I, 197 : 't Is , tuit, tuit, 't een oor in, 't ander uit; Halma, 451:
Dat gaat hem 't een oor in, en 't ander oor uit, hij vergeet dat straks; Harreb.
II, 150; Ndl. Wdb. XI, 29; fri. it iene ear yn en 't oare wer ut gean litte; voor
Zuidndl. vgl. Antw. Idiot. 888.

1702. Iemand de ooren van 't hoofd eten,
d.w.z. bijzonder veel eten. Vgl. Brederoo I, 392 : Heer, seyse Leckerbeetje,
gy souwt een mensch de ooren wel van 't hooft eten. Kynt seyse, koken kost;
Tuinman I, 324 : Gy zoud my de oóren wel van 't hoofd eten ; Harreb . I, 328;
III, 232 : De jongens eten mij de ooren en neus van den kop ; fri. hja frette him de
earen fen 'e kop, de klaploopers, zijn groot aantal kinderen.... houden hem arm;
Afrik . iemand se ore van sy kop afeet ; Ndl. Wdb . XI , 38.

1703. Iemands oor hebben (of bezitten),
d .w .z • , ,zijn vertrouwen hebben en daardoor gemakkelijk eene welwillende
aandacht, gehoor bij hem vinden' ; bij iemand in de gunst staan. Sedert de 17de
eeuw bij ons bekend. Zie Ndl. Wdb. XI, 46 en vgl. Sewel, 591; Halma, 451;
Harreb. II, 149; Haidelsblad, 21 Juli 1915 (ochtendbl.), p. 3, k. 3: Zeker is
het dat met hem een figuur uit den raad is verdwenen, iemand die onder alle
omstandigheden het oor van den raad had ; Te Winkel, Ontwikkelingsgang IV,
bl. 336: Van alle door Bilderdijk genoemde dichters treedt Tollens wel het
meest naar voren, omdat hij , nog meer dan anderen, het oor had van zijn volk;
fr. avoir l'oreille de q qn ; hd. jemand's Ohr haben, gewinnen ; eng. to have, win,
gain a p .'s ear . In de Middeleeuwen : in enes ore liggen of te enes ore gaen (zie
Mnl. Wdb. V, 1960).

1704. Iemand iets in het oor bijten,
d .w.z . „iemand met eene zekere haast, geheimzinnigheid, soms met bitsheid
iets in- en toefluisteren". Vgl. Idinau, 140:
Men seght : Ick moet u wat in u oore bijten,
Als men iemandt iet so secretelijck seght,
Als ofmen hem d'oore metten tanden wou splijten.
Dat hy sulcks swijght, t'is meer dan recht.
T' secreet openbaren maeckt dickwils ghevecht.
Zie verder Sartorius 1, 3, 99: In 't oor bijten, pro eo quod est clanculum
ac secreto committere ; nostrates hic mordendi verbum habent, maxime cum
brevibus, ac veluti instigando aliquid insusurratur, de re aut faciunda aut
omittenda; Hooft, Ned. Hist. 68; Winschooten, 174: Iemand iets in 't oor bijten:
iemand iets met ernst en naadruk in luisteren; Suringar, Erasmus, LXXXIX;
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Halma, 451: Iemand iets in 't oor bijten, met ernst en nadruk iets inluisteren. Voor andere bewijsplaatsen zie het Ndl. Wdb. XI, 31; II, 2653; fri.
immen hwet yn 't ear bite, heimelijk in het oor fluisteren.

1705. Iets in

(of achter 1 )

't

oor (of de ooren) knoopen,

d.w.z. zich iets in 't geheugen prenten, iets trachten te onthouden. Vgl. Harreb.
II , 149: Iets in het oor knoopen . De zegswijze komt eerst in de 19de eeuw voor.
Zie bewijsplaatsen in het Ndl. Wdb. XI, 41; in het fri. ik scil 't him wol goed yn
't ear knoopje, ik zal hem wel goed onderrichten hoe hij te spreken en te handelen
heeft . Vgl . hd . sich etwas hinter - die Ohren (hinters Ohr) schreiben (stecken) , sich
etwas gut merken, besonders eine Beleidigung um sie zur geeigneten Zeit zu
vergelten ; ook bij Harreb . II, 148: Hij heeft het achter zijn ooren geschreven.

1706. Zijne ooren mogen (of kunnen) schudden, dat ze klappen.
Deze dia! . uitdr , was vroeger algemeen bekend 2 ) in den zin van „met
opgeheven hoofde onder de menschen mogen komen , zich niets te verwijten
hebben, zich geen schuld bewust zijn". Ze herinnert aan den tijd, dat men voor
eenig misdrijf gestraft werd met het verlies van één of beide ooren 3 ). Vgl. Brederoo , Sp. Brab. 1280; Spaan, 202; Sewel, 591: Ik mag myn ooren schudden, dat
zy klappen, ik heb niets tot mynen lasten; Halma, 451: Ik mag mijne ooren
schudden dat zij klappen, je puis aller la tête levée; Van Effen : Maar niemant
heit iets op ons te zeggen en een duit op ons te prittenderen, en we meugen onze
ooren schudden, dat ze klappen ; Harreb . II , 148 ; fri . in earlik man kin syn earen

skodsje, dat se klappe.

1707. De ooren laten hangen.
Eig. gezegd van dieren, bij overdracht ook van personen : den moed laten
zakken, het opgeven. Zie Servilius, 161* : hi laat zyn ooren hanghen, ter vertaling
van het lat. demissis auriculis (vgl. Hor. Sat. I, 9, 20: demitto auriculas); Hooft,
Ned. Hist. 1205: Het afzetten van Aisma, waarmeê zy zyn partylingen zulx
verbluft hadden, dat yder de ooren liet hangen ; Van Effen, Spect. XI, 135;
Halma, 451 ; Afrik. sy ore hang, mismoedig zijn; Ndl. Wdb. XI , 43; Antw. Idiot.
2256 en Suringar, Erasmus, LV, waar gewezen wordt op Plato, de Rep. X : rá
c ira Firi z'W v w,uovv rovreg ; vgl. fr. avoir l'oreille basse ; hd . die Ohren
hangen lassen ; eng . to hang down the ears.

e

1708. Iemand de ooren wasschen,
d.w.z. iemand op eene gevoelige wijze vermanen, hem kastijden, hem zeggen
waar het op staat, hem zijn geheugen eens opfrisschen; zie o.a. Het Volk, 14 Dec.
1914, p. 1, k. 1: Had onze partijgenoot niet nog andere en meer gewichtige bezwaren te weerleggen gehad, hij zou zeker dezen muggezifter die kameelera door1) Dit voorzetsel is te .verklaren door contaminatie met: zich iets achter het oor
schrijven.
2) Ndl. Wdb. XI, 38.
3) Mnl. Wdb. V, 1961; J. Koning, Lijfstraffel. Regtsoefening te Amsterdam, 31;
Korenbloemen II, 211; Harreb. II, 148 a; Noord en Zuid XXVI, 31.
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slikt, nog wat zorgvuldiger . de ooren hebben gewasschen ; Nkr . III , 12 Sept.
p. 2; 21 Nov. p. 3; De Tijd, 5 Febr. 1914, p. 5, k. 4; Nw. School, VII, 322; VIII,
292; enz. Ter verklaring waarom juist hier van het wasschen der ooren sprake
is,- wijst Dr. D. C. Hesseling in Tijdschr. XXVI, 66 vlgg. op het oude volksgeloof, dat kennis en inzicht uitsluitend afhankelijk zijn van de reinheid der
zintuigen . Door het wasschen van de ooren wordt, meent men, - beter begrijpen
verkregen en omgekeerd door verontreiniging die gaaf weggenomen. Vuilheid
daarentegen had de macht den geest te verstompen en verdooving te veroorzaken
(vgl. lat. emunctae naris, schrander); zie verder Dr. •Bi. III, 45; fri. immen
de Baren waskje ; fr . laver les oreilles à quel qu'un ; hd . einem die Ohren waschen,
waarnaast in Zuid-Nederland ook gezegd wordt : iemand zijn ooren verwarmen
(Joos, 107 ; ook bij A. Bijns) en iemands bol(le) wasschen (zie Schuermans, 67

b; Waasch Idiot. 131 b; Antw. Idiot. 269); iemand zijn broeksken wasschen (Antw.
Idiot. 300), doch in den zin van iemand afrossen, hem afzeepen (Teirl . 57 ; vgl.
fr. savonner la tête d qqn) ; ndl. dial. iemand een savenaad geve (zie N. Taalgids
XIV , 198) .

1709. Zijne ooren zullen tuiten .
Deze uitdrukking wordt gebezigd ten opzichte van iemand over wien in
zijne afwezigheid druk wordt gesproken, en dus met het bijdenkbeeld, dat dit
op de eene of andere geheimzinnige wijze den betrokkene op het oogenblik zelf
ter oore komt . Dat dit volksgeloof reeds zeer oud is, bewijst Plinius, Nat . Hist.
XXVIII, 2, 5: quin et absentes tinnitu aurium praesentire sermones de se receptum
est. In de 16de eeuw was dit geloof ook bij ons bekend, blijkens Boëth. 223 b:
Het heten Salvatores, die als einighe hare leden wee doen of zeer, daer an wat
toecommens voorweten willen, als ant jeuken of tuten vanden oren wat niemaren;
Campen, 73: „Ick was gisteren op een stede, daer waerstu oock. Daer wart dijnre
ghedacht, daer saestetu oock mede over tafel, du aetst ende dronckest mit ons.
— Oock in 't guede ? — Voorwaer in allen gueden . Hebben u die ooren niet
getuytet ? — Certeyn, ick wust niet hoe my die ooren soe seer tuyteden" . In
dien zelfden tijd meende men ook, dat wanneer het rechteroor tuitte er goed,
maar wanneer het linkeroor dit deed, er kwaad gesproken werd. Zie Hooft,
Brieven IV, 33 ; Suringar, Erasmus, CLVI en Willink, Amst. Arkadia 1, 385:
„Wy hebben onder ons nog eene bygelovigheit, als de ooren tuiten, wanneer men
by het tuiten van het regter oor zegt, dat tot onzen lof gesproken 'wordt, gelyk
in 't tegendeel by het tuiten van het linker oor, dat tot ons nadeel wordt gesproken" 1 ). Somtijds wordt hier nog aan toegevoegd, dat wanneer men bij het tuiten
van het linker oor op zijn tong bijt, de kwaadspreker dat ook moet doen en daardoor genoodzaakt wordt te zwijgen 2 ) . Zie verder Tuinman I , 18 ; Ndl. Wdb.
XI, 29 ; Waasch Idiot. 665 ; Villiers, 92 ; Grimm, Myth. 4 935 ; Verdam in de
Handelingen v. d. Maatsch. der Nederl. Ltk. 1897-1898, bl. 48; Volkskunde,
XXIII, 229--232 ; Borchardt, 354 ; hd. das rechte Ohr singet (oder klinget) mir;
.

1) Aangehaald bij De Jager, Frequ. II, 670. In Friesland gelooft men, dat wanneer
Iemand de wangen gloeien, hij besproken wordt. „Gloeit een meisje de rechterwang,
dan wordt zij geprezen; maar gelaakt als de linkerwang gloeit" ; W . Dijkstra II, 240.
2) A. de Cock, Volksgeneeskunde, 136.
STOETT, Ned . Spreekwoorden H. 5e druk.
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Dirksen I, 72 : 't linke Sr klingd mi, ddr segt wel wat slegts ofer mi; fr. les oreilles
me cornent (ou tintent) ; eng. my ears tingle with it ; fri. de earen tutsje my ; in
het gri. âí 2crat dtp (Ií uóÇ uev 6 f)F't6c; lat. oculus dexter mihi salit,
mijn . rechteroog jeukt me ; supercilium salit, mijn wenkbrauw jeukt me 1 ), dat
als voorteeken beschouwd werd, dat men «iets aangenaams zou zien, waarnaar
men zeer verlangt. 2 ) Vgl. no. 786.

1710. Hij kijkt alsof hij zijn laatste
snoept had,

(of zondags)oordje ver-

d.w.z. hij zet een bedremmeld gezicht, hetzelfde als het 18de-eeuwsche „kijken
alsof men in de sneeuw gepist (of gekakt) heeft" 3 ). Vgl. Harreb. II, 150; Hij
kijkt of hij zijn zondags (of laatste) oordje versnoept had ; Nkr. VI II , 17 Oct.
p. 2; enz. Onder een oordje verstond men een penning, die de waarde had van
het vierde gedeelte van een stuiver. In Zuid-Nederland is deze uitdrukking
onbekend. Daar zegt men „hij kijkt alsof hij een panneken gebroken had of een
-

telloorken (teilken) van 'nen cent gebroken hadde (Joos, 21; 29) ; hij staat daar
(in Antw. Idiot. 1483); vgl. ook het fri.: hy
het syn sneins-oartsen forsnobbe, hij heeft zijn zondagsoordje versnoept (zijne

of zijn ziel langs zijn gat uitkomt

krachten verspeeld in losbandigheid ). Zie voor allerlei gezegden, waarin sprake
is van een oordje, De Cockl, 301-304.

1710a . Een leven als een Oordeel ; zie no . 1372.

1710b. Oorlam; zie no. 1698 (noot).
1711. Iemand een oorvijg (of oorveeg) geven,
d.w.z. iemand een klap,, een draai, een veeg om zijne ooren geven 4 ), waarvoor
in Vlaanderen soms ook gezegd wordt : iemand een mispel om zijn ooren geven
(Schuermans, 381 a). Oorvijg is de oudste benaming; zie Kil.: Oorvijghe,
alapa. In nd. dia!. (te Kiel) komt ohrfeige (laat mhd. en mnd . • orvige) voor als
naam van een klein gebak, in den vorm vo ,, een menschelijk oor ; in Oberhessen
is ,,ohrfeige" een soort pannekoek 5 ) . Voor dergelijke overgangen zie no. 1573 g)
Syn. was iemand een oorwante geven (Kil .) en iemand een oorband geven 7 ), oorspr.
een lap, een band om het hoofd, die zich bij de ooren verbreedt en tot verwarming
1) Otto, 335. In Friesland is het jeuken der oogen een voorteeken van schreien;
vgl. ook V. d. Venne, 224: Men praet: Als de neus juckt salmen Dreck ruycken, of Wijn
drincken.
2) Elders in Duitschiand meent men, dat bij het tuiten van 't linker oor goed
gesproken wordt, o.a. te Mühlheim a. d. Ruhr (zie Dirksen 11, 91) .
3) Vgl. Harrebomée I, 34 : Hij is zoo beschaamd als een kind, dat in zijn bed gep . . .
heeft; Tuinman 1, 311: Zg zien als pissebedden; Ir. regarder comme si on avai t fait pi pi
dans son lit; zuidndl. pissebed, bedeesd meisje of jongen.
4) Vgl. 17de eeuw: iemand den bek geven, hem dooden.
5) Zeitschrift f. D. Philologie, XXXVII, 396.
6) Vgl. de hd. uitdr. einem dachteln, kopfnüsse, pflaumen, kirschen, bratbirnen,
butzenbirnen, knallschoten, rettiche geben.
7) Ndl. Wdb. XI, 64 en thans nog in het fri. immen in earbc n jdn.
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dient; vgl. Leopold I, 58; Antw. Idiot. 693: iemand 'en koof(ke) (= fr. coiffe,
soort van vrouwenmuts) geven of zetten naast iemand kooven (vgl . fr. calotter
q qn ; donner une perruque a' q qn , iemand een standje geven) ; Schuerm . 431:
oorlap (oorveeg) . Het znw . oorveeg, in Zuid-Nederland oorvéég, oorvaag, oorvage,
oorva, schijnt eerst uit de vorige eeuw te dagteekenen; Halma, 453: Oorveeg,
z. v. oorvijg, oorband, soufflet; Sewel, 592: Oorvijg, a box on the ear; Afrik.
iem. 'n oorveeg (-vyg) gee; Nd l . Wdb. XI, 190 .

1712. Een gezicht als een oorworm,
d.i. een gemelijk, ontevreden gezicht, als een wesp, als een poelsnip, als dedeur van het rasphuis (fr. avoir l'air comme une porte de prison) ; ook : kijken,
een gezicht hebben, zetten als een oorworm, als uitdrukking van gemelijkheid, van
onvergenoegdheid . Zie Molema, 44 b : hij 's zoo vrundelk as 'n oorwurm, waarvoor o.a. in Friesland ook gezegd wordt: hy sjucht as in toerre (tor), as in
ule (= norsch) ; Bergsma, 22 : (voel) kiken as 'n oortiek. Hoogstwaarschijnlijk
heeft de afschuw, dien men vanouds van den oorworm had, aanleiding gegeven
tot het ironisch gebruik in deze uitdrukkingen. Naar aanleiding van er uitzien
als een oorworm is men dan ook gaan zeggen : een gezicht zetten als een oorworm 1 ).
Vgl. Brederoo, Kl. van de Koe, vs. 154: Sy is so vriendelijck as een arm vol
Katten, of as een oor-wurm ; Winschooten, 367 : Hij siet soo vriendelijk, als
een oorwurm : hij siet nors, en als een bul, die stooten wil ; Het kind van weelde
of de Haagsche Lichtmis, anno 1679. I, 31: Hy zag my zoo vriendelyk als
een oorwurm aan ; Paffenr . 75 : Sy sietter so lieffelyk uyt als eenen oor-worm;
zie verder het Ndl . Wdb . XI , 194 ; Sewel, 969 ; Halma, 453 ; Harreb . II, 483 a;
Nest, 62; Landl. 220; Leersch. 21; enz. 2 ).

1713. Oost west, thuis best.
„Men moge de geheele wereld doorkruist en het steeds goed gehad hebben,
men zal zich nergens beter bevinden dan thuis'. Zie Goedthals, 24: Oost
west, thuys best, loing de cité, loing de santé; R. Visscher, Sinnepoppen, 99;
Spieghel, 292; Idinau, 238:
Het is een spreeck-woordt Oost, West : t'huys best:
Want waer-men reyst, men vindt sijn ghemack niet.
So bemint elek voghelken sijnen nest.
Ist langhe daer buyten, het vindt hem swack, siet.
Wel seyd-hy, die onruste een seer swaer pack hiet.
Sartorius III, 4, 16: Ist Oost, ist West, t'huys ist best, nusquam commodius,
nusquam lautius homini vivere contingit, quam domi; Huygens, Zeestraet,
81; Halma, 453; Harrebomée I, 344 b; Joos, 166; Waasch Idiot. 479 b; Ndl.
Wdb. XI, 204 en voor het Nederd. Taalgids V, 162. Vgl. ook het eng. be in
east or west, home is best; home is home be it never so homely; hd : ost, süd,
west, daheim das best (Wander III, 1155); eigen Nest ist stets das best'; oostfri.
ost-west, 't hus best (Dirksen II, 42).

1713a. Oostindisch doof; zie no. 461.
1)

Nieuwe Taalgids III, 10.

2) In het nd. beteekent er ist wie ein Ohrwürmchen, hij is zeer vriendelijk, gedienstig (Reuter, 117).

114

1714. Iemand in het ootje nemen,
d.w.z. iemand tot mikpunt zijner spotternij nemen, hem in de maling nemen,
hem beetnemen ; eig . een kring om iemand maken en hem dan bespotten ; zie
hiervoor M. z. A . 30. Vgl. voor deze verklaring Noord en Zuid XIX, 168
en Olipodigro I, anno 1654, bl. 117:
Laatst raakten eens Kupidootje
In 't ootje
Van vijf, zes Juffertjes loos.
Zy quelden 't kleine Gootje
Zo euvel, tot dat hy wierd boos.
Dat ootje de bet. van kring had bewijst eene plaats uit T Kortswylig steekertje (anno 1654) , alwaar in het , ,voorpraatje" gesproken wordt over , ,groote
en klyne ootjens van geselschappen'. Vgl. ook ootjeknikkeren. Eerst • in de
19de eeuw is aangetroffen iemand in 't ootje nemen ; zie Ndl. Wdb . XI , 231;
P. K. 159; Mgdh. 251; Uit één pen, 54; Amst. 76; Het Volk, 26 April 1913,
p. 3, k. 4; 29 Maart 1913, p. 2, k. 4; 12 Juli 1913, p. 9, k. 3; 11 Dec. 1913,
p. 6, k. 1; 6 Febr. 1914, p. 6, k. 3; 24 Juni 1914, p. 5, k. 3; Nw. School
V, 15; enz. Deze uitdr. kan vergeleken worden met got. bilaikan, bespotten;
het lat. circumvenire, bedriegen, misleiden ; het Groningsche iemand in den
kring nemen ; iemand er tusschen nemen (vgl . ik ga er van tusschen) ; het Vlaamsche
iemand in de o leiden = bedriegen ; het Antwerpsche : iemand in 't oken (of
in de o) trekken, zetten of houden (Antw. Idiot. 865; Schuerm. Bijv. 213 a),
syn. van iemand in de klucht hebben (Antw. Idiot. 673) en het fri. immen besingelje
naast immen yn 'e gies nimme. In Gelderland : iemand op de kaaie hebben (Gallée,
69) . Vgl. fr. mettre qqn dedans; eng. to get one in a line.

1715. Op 'n top,
d.w.z. geheel en al, als bijw. van graad bij het wkw. gelijken en bij het bnw.
gelijk: iemand of iets op 'n top gelijk zijn. Deze uitdrukking is ontstaan uit
op ende op, op end' op, dat we lezen in Hooft's Ged. II , 39 : Mijn man schiep
een wolk my op end' op gelijk . In Vlaanderen wordt de oorspr . vorm op ende
op naast op en top gebruikt, ook in Noord-Nederland komt hij nog voor ; vgl.
Prikk. I, 35: Een geëmancipeerde vrouw! op en d'op een suffragette. In
Groningen kent men opendop (Molenra, 308 b) ; nd. op und dopp 1 ) . Op dezelfde
wijze is op-ende-uit, mnl. op ende uut, verbasterd tot op een duit. Zie het Ndl.
Wdb. XI, 318-320; no. 516 en Loquela, 225: ip end ip.

1716. Dat zal hem zuur (of bitter) opbreken,
d .w .z . daar zal hij onaangename gevolgen van ondervinden ; daar zal hij voor
moeten boeten ; eig . gezegd van spijzen, die uit de maag weer in de keel opstijgen
en dan een zuren, onaangenamen smaak hebben ; hem dus slechts bekomen 2
Zie Sartorius I, 5, 50: 't Sal u in 't oogh komen druypen. t Wil u bitterlijck

) .

1)

Korrespbl. XXXIV, 82.

2) Men zal breken dan moeten opvatten in den zin van uitbreken , plotseling naar
buiten of te voorschijn komen (lat. erumpere); zie Ndl. Wdb. III, 1006.
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op -breecken ; II , 2, 91: 't Sal u niet wel bekomen. 't Sal u noch opbreken; Mar nix, Byenc. 198 r; Hooft, Brieven, 411: Alzoo ik over acht daagen verstaan
heb hoe zuur de kost, gesaust van U .E . naa den mondt van Manasses Ben-Israël,
Uwer E. is opgebrooken; Vondel, Harpoen, 143; Den Eerelycken Pluckvogel, 243:
De Pastey-korst, die ick knaegh,
Sal daer na suér aen mijn maeg
Opcomen , optomen , optomen.
Daerom is 't dat ick wel wouw,
Dat ick noyt en had een vrouw
Genomen, genomen, genomen.
Zie verder Winschooten, 160 ; Heemskerk, Minnekunst (anno 1626), bi.
319; Huygens 1, 174; Antonides, Trazil, 69; Tuinman 1, 114; Halma, 455:
Dat zal hem zuur opbreeken, hij zal daar veel van lijden, il s'en repentira,
il le payera cher, il s'en mordra les doigts ; Sewel, 504 ; in het Friesch : it stil
dy sur opbrekke. In Zuid-Nederland : dat zal u (zuur) opkomen (Schuermans,
436 a; Antw. Idiot. 900; 1505 ; De Bo, 793 a) of oprooien (Waasch Idiot.
486 a) ; zie verder Nd l . Wdb . XI , 382 en vgl. hd . das wird ihm sauer auf stoszen; nd. dat sal di upgaren (as unsolten spek) .

1717. Opdirken,
d . i . mooi aankleeden ; ook opschikken, opsmukken ; eig . , ,op zeeschepen de
buitennok van den bezaans- of brikzeilsboom door middel van de dirken oplichten,
in de hoogte halen ; op binnenvaartuigen en bij de visschersvloot : de giek ophijschen door middel van de loopende dirk" 1 ) . Vandaar, evenals bij optakelen 2)
en optuigen, aankleeden, opschikken. Zie Harreb. III, 52; Ndl. Wdb. XI,
426 en Nieuw Nederl. Taalmagazijn III, 255; vgl. fr. s'équiper.

1718. Opdoeken,
d .w . z . in eig . zin de zeilen opdoeken , nd . auftuchen 3 ) ; deze in breede vouwen
neerleggen en daarna in de onderste dier plooien stijf oprollen en met kabelgarens bijeenbinden ; daarna iets opheffen ; afschaffen en met verzwegen object
van personen : weggaan, uitrukken, opkramen (17de eeuw), mnl. cramen, eig.
gezegd van een koopman, die zijne kraam opbreekt. Zie no. 229; Ndl. Wdb.
VIII, 79; XI, 431; 948; Het Volk 9 Dec. 1913, p. 2, k. 3; Bergsma, 91.

1719. (Op)dokken,
d .w .z . betalen, geld geven ; vgl . ook afdokken, dat eveneens betalen, afschuiven
beteekent . (Ndl. Wdb. 1, 909 ; ford. 260), waarnaast eertijds ook uitdokken
en overdokken voorkwam . Het wkw. dokken vermeldt Kiliaen met de beteekenis
dare, cito dare, promere (voor den dag halen) naast opdoeken, dare, promere;

1) De dirk is het touw, dat van den top van den mast. loopt naar het uiteinde van
den giek, en waarmede de giek op- en neergehaald wordt (Boekenoogen, 151).
2) Zie no. 59 en vgl. De Jager, Frequ. I I, aanh. 114.
3) Kluge, Seemannssprache, 41.

116
de eigenlijke beteekenis is die van slaan, kloppen, duwen, stooten (in dezen zin.
in Zuid-Nederland nog zeer gewoon), syn. van het Zuidndl. botten, doppen en
het eng. to stump (up), to stump the pewter, dat ook in den zin van betalen voorkomt, zoodat geld dokken eigenlijk zal beteekenen geld van zich afstooten (vgl.
Kil . cito . dare) , afschuiven, geven . In de 17de eeuw is (op) dokken reeds vrij
gewoon; zie o.a. Kluchtspel III, 19; Winschooten, 45; Sewel, 595; Halma,
456; Harreb. III, 52 a; Ndl. Wdb. XI, 451; III, 2752; Vijliers, 92. In ZuidNederland is (af) dokken in den zin van betalen nog bekend (Waasch Idiot. 180 a;
Teirl . 335 ; Antw. Idiot. 127 ; 335) naast doppen, botten (Waasch Idiot. 140 a;
Teirl . 360) en opbotteren (Waasch Idiot. 816), die alle drie eveneens eig. slaan,
duwen, stooten beteekenen. Zie Tijdschr. XXXVI, 61 vlgg.

1720. Voor iets opdraaien,
d.i. niet vorderen, voor iets blijven steken, iets niet kunnen gedaan krijgen. De
eerste beteekenis van opdraaien is die van in den voortgang gestuit, tegengehouden worden, zooals voor het anker opdraaien, door het daartoe uitgeworpen
anker tegengehouden worden in het verder wegdrijven; voor eene ondiepte opdraaien,
door eene ondiepte plotseling in zijn weg gestuit worden ; daarna figuurlijk
ergens voor .opdraaien, er voor blijven steken, iets niet kunnen gedaan krijgen;
ook : voor iets moeten boeten, de nadeelige of onaangename gevolgen van iets
moeten dragen, en een ander ergens voor laten opdraaien, iemand anders de
moeilijkheid op den hals schuiven, hem het werk laten doen, waarvoor men in
de Zaanstreek zegt iemand ergens voor laten opstroopen af opstroppen; fri. opstrupe
of omteare (vgl. ook Boekenoogen, 712); zie Harreb. III, 52; Ndl. Wdb. XI,
458; Uit één pen 29; Sjof. 75; 169; Kmz . * 303; Nkr. III, 19 Sept. p. 3;
Leersch . 181. Syn . is voor iets optornen, waarin tornen , ,wenden" beteekent;
eig. van ten anker komende schepen, die door ankerketting of -touw in het nederdrijven gestuit worden en dus stil komen te liggen 1
) .

1721. Een open deur (of open deuren) intrappen of inloopen,

2)

eene navolging van het fr. enfoncer une porte ouverte, renverser un obstacle
imaginaire . Bij ons meer in den algemeenen zin van overbodig werk doen ; hd.
offene Turen einren nen. Vgl. Handelsblad, 23 April 1914, p. 2, k. 2 (ochtendbl .) : En de heer K1. trapte een open deur in door uit te schallen, dat het een
groot rijksbelang was om Kamerleden het vervullen van hun functie met zoo
weinig mogelijk opofferingen mogelijk te maken; De Arbeid, 11 Maart 1914,
p . 1, k . 4 : We zullen den heer B . even op den voet volgen . , ,Het N .A .S . is
de Syndicalistische Centrale van het land" . Daar trapt waarachtig de heer B.
een open deur in; Het Volk, 21 April 1914, p. 6, k. 1: Met bijeengegaarde
citaatjes kwam hij betoogen dat de jeugdorganisatie ... , sociaal-demokratisch
was! Iets wat hij reeds uit haar naam had kunnen lezen! De heer N. trapte hier
open deuren in; 1 Nov. 1913, p. 10, k. 4 : Ofschoon ik met zeer veel belangstelling naar deze zeer belangrijke diskussies heb geluisterd, heb ik toch telkens
-

1)
2)

De Jager, Frequ. II, 840-841; Ndl. Wdb. XI, 1298.
Dit laatste in Handelsblad, 30 April 1915 (0) , p . 2, k. 3.
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het gevoel gehad : Wij trappen hier open deuren in, en wel deuren, die wagenwijd
openstaan; Nw. School, VII, 129: Stakkers, die wij zijn, om daar moeizaam
hele artiekels te schrijven (over onbeduidende werkjes)! Open-deur-intrappers
zijn we. Ook een open deur inslaan; in Handelsblad, 26 Oct. 1923 (0), p. 5, k. 3:
Dat er een vloot noodig is om onze neutraliteitsverplichtingen na te komen. ;s
voor spreker het inslaan van een open deur.

1721a. Open hof houden; zie no. 914.
1722. Uit een open reden,
d.w.z. zonder eenige reden, naar een plotselinge opwelling; zoo maar. Een
dialectische uitdrukking, die voorkomt in Noord-Holland ; vgl. Boekenoogen,
701: Uit een open reden, zoo maar, zonder bepaalde aanleiding, zonder dat bleek
waarom : de plaats der reden openblijvende (vaceerende 1 ). Vgl. een open(e)
vraag (hd . eine offene Frage ; eng. an open question) en zie Ndl. Wdb. XI , 519.

1723. Met open vizier,
d.i. openlijk, niet bedekt, zonder zijn naam te verzwijgen; eig. met onbedekt
gelaat, gezegd van een ridder, die met opgeslagen vizier (fr. la visiére, helmklep) strijdt, zoodat men zijn gelaat kan zien en men weet met wien men te doen
heeft; Ndl. Wdb. XI, 513; Harreb. II , 387; hd. mit offenem Visier kampfen ;
eng. with open visor.

1724. Opgeld doen.
Onder opgeld (hd. aufgeld) verstaat men het geld, dat men bij het wisselen
van eene betere muntsoort tegen eene geringere ontvangt boven de gewone waarde,
het agio; vandaar de uitdr. opgeld doen, meer waard zijn dan het gew' ne bedrag.
Vervolgens kon opgeld doen bij overdracht in toepassing op personen en zaken
de beteekenis aannemen van in zeker geval veel waard zijn, in trek, gezocht
zijn, opgang maken ; zie Ndl. Wdb. XI , 717 -718 en I , 2068 ; fri. opjild dwaen.

1725. Met iemand opgescheept zijn (of zitten),
d.w.z. iemand tot zijn last hebben. Vgl. Winschooten, 66: Hij is 'er meede
opgescheept, hij is aan 't teefje vast; bl. 225 : wij waaren met haar opgescheept.
Vgl. Winschooten, 66 : Met iemand gescheept sijn, beteekend : met iemand verleegen, al te ver in geseild sijn . In de 17de eeuw zeide men ook met iemand gescheept
zijn, bl. 251 : Ik ben met hem ingeseild, beteekend met iemand gescheept sijn,
dat is, met iemand in eenige onderhandeling sijn, daar men voor vreesd, dat
ons, of te magtig, of te loos sal sijn : en derhalven daar men schaade van te
verwagten heeft : gelijk ook somtijds gebeurd, dat swakke scheepen met steeviger
de haven ingeseild sijnde, daar door schaade koomen te lijden. Vooral was in de
17de eeuw zeer gewoon de zegswijze : die (met) den duyvel, den droes of den
drommel (in)gescheept (of te scheep) heeft (is) moet 'er mee over(varen) (Harrebomëe I , .164 a ; Ndl. Wdb. I II , 3419 ; XIV, 449) . Waarschijnlijk is dus de
1) H ildebrand , Na vijftig jaar, bi. 184 . In het Mnl. komt
zin van aperta ratio (zie Mnl. Wdb. VI, 1157) .

open redene voor in den
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tegenwoordige vorm der zegswijze ontstaan onder den invloed van iemand op den
hals hebben of een dergelijke . De hedendaagsche uitdrukking treft men aan bij
Van Riebeek, Dagverh. 2, 123; Van Effen, Spect'. V, 187: Met een' van die
verligte jongelingen heb ik onlangs my elendig opgescheept bevonden; C.
Wildsch. III, 170: Ik zou zelfs kunnen besluiten u voor al uw leeven in het
huwelijksbootjen met mijne Nicht in- en op-te-scheepen; Halma, 459; Ndl.
Wdb. XI, 1147 ; Villiers, 93 ; Nw. School, VIII, 340: Al de schone zaken,
waarmee bij jullie wil opschepen. Synoniem was in de 17de eeuw : met iemand
opgeschort zijn (Coster, 542, vs. 1473) en met iemand gegerd zijn (Winschooten,
66). In Noord-Holland : met iemand op jagt zijn (Bouman, 77) ; in Zuid-Nederland: met iemand gelaveerd zijn (Schuermans, 144 a; Rutten, 75 a); - gescheept
Zijn (Bijv. 95 b en Antw . Idiot. 477) ; - geland zijn (De Bo, 352 a) ; - ingespannen
zijn (bi. 462 b) ; - gescheuteld, - gepateeld (bi. 990 b; Ndl. Wdb. XIII, 754) ;
- gepaluld (bl. 822 b); - gepaloeterd zijn (in K1.-Brab.). In 't fri. mei immen

opskipe wêze .

1725a . Ophakken ; zie no . 1729.

1726. Opkammen,
d.w.z. prijzen, vleien, likken; eig. iemand de haren opkammen, hem mooi
maken; voor dezen overgang van beteekenis zie Pluimstrijken. Men vindt
dit wkw. o.a. in Het Volk, 16 Juli 1914, p. 7, k. 2: Gij moet door zulke misleiding het „Dageraad"-bestuur nog maar flink opkammen, dat hebben de
heeren wèl verdiend! ; Nkr. III, 13 Juni, p. 2 : Zonder me zelf op te kammen,
ik heb een zeer gevoelig hart; Amstelv. 64: Hij heeft kans gezien de klanten
zoo erg op te kammen, dit ik hem tot compagnon heb gemaakt, zonder aandeel
in de winst; bl. 92: Is er één volk knapper in 't afkammen van mekaars deugden dan 't Hollandsche en één knapper in 't opkammen van mekaars ondeugden ?
Lvl. 81; Mgdh. 283; Uit één pen, 111; Nw. School T, 82: Neem nu één goeie
raad aan van me, je eigen niet z66 op te kamme; III, 293: Elken dag sprak-ie
met meer ontzag over 't examen . Om zichzelf op te kammen natuurlijk ; IV,
198: Ik heb de artikelen van S. tegenover de malle opkammerij van L. naar
m'n beste weten gekenschetst; VIII, 378: Na een inleidinkje begint de heer
De Groot het boekje van Schneider prachtig op te kammen; Ndl. Wdb. XI,
zie o.a. Amstelv. 93 : Hoe hooger
888 1 ). Het tegengestelde is afkammen 2
je in de maatschappij staat, hoe meer je afgekamd wordt. Die groote lui zijn zeer
gelukkig, zie-je. Die hebben altijd iemand, die ze kamt. Zoo wordt tsaar
) ;

1) Vgl. Groningen IV, 209: Ja, dei schriever en Geert 'reis dei zeln nander kennen,
dei bin ja haaide van de Grönneger bewegen. En dei strieken nander thaor dan uut, hè..
2) Dit beteekent ook afranselen,, afdrogen (Nkr. V II , 15 Febr. p. 2; De Arbeid,
6 Maart 1915, p.2,k.4; Het Volk, 18 Juli 1914, p. 8, k. 3); aftuigen (Leersch. 112; Het
Volk, 9 Aug. 1915, p. 6, k. 1) . Vgl. Amstely. 63: Hij heeft er al een scheiding van tafel
en bed mee gemaakt tusschen zich en zijn vrouw, omdat ie dat goeie mensch met die
kam zoo afkamde, .dat de politie er bij kwam. In den zin van afzetten komt „aftuigen"
voor in A. t. A. 17 passim.
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Nicolaas door de heele Doema afgekamd . Bij ons in de Kamer zijn de sociaaldemocraten de rijks-afkammers; Nw. School, III, 131: Dit werk is in de N.S.
afgekamd : dus neem ik het niet! In Zuid-Nederland spreekt men van iemand
opzetten, hem grootelijks loven (Antw . Idiot. 911) .

1727. Opscheppen,
d.i. bluffen, snoerven, met veel drukte spreken; eene elliptische uitdrukking,
die in de 16de eeuw luiddë met de groote pollepel (op)scheppen, zooals blijkt uit
Sart. II, 2, 61: ghy schept met de groote pol-lepel; III, 1, 87: hy schepte van
den hogen boom; met de groote pollepel; III, 3, 28: met de groote pol-lepel op
ssr1eppen, de magnos ac amplos sumptus facientibus dicitur; Winschooten,
Z8 : Schep op met de groote polleepel ; dat is, schaf wakker op ! ; Lichte wiggen,
14 r: Schep op met de groote lepel; De Brune, 461 ; ^metius, 144 : Men dient
(discht) daer met den grooten lepel ; 103 : het met den grooten koocklepel uytvoeren,
crasse ruditer divulgare; Kluchtspel II, 137: Mit de groote schuymspaen opscheppen; Tuinman I, 111; 118; Sewel, 645: Met de groote pollepel
opscheppen (zyn gasten wat opdissen) , to give one's guests a fine entertainment;
Halma, . 468 : Breed opscheppen of opdisschen; De Arbeid, 9 Januari 1915, p.
2, k. 2: De praatjesmaker schept in „De Vakbeweging" voor de leden van 't
N .V .V . op , over de domheid van de leden van dat lichaam, die de , ,frasen"
der vrijen laten afdrukken in de kolommen der moderne vakbladen — Te
Amsterdam zegt men wel, wanneer iemand bluft : Schep op! mijn vader werkt
in de peper! Oorspr . wil de uitdr . derhalve zeggen : royaal zijn, en vandaar:
den grooten heer uithangen, snoeven, pochen. Dezelfde beteekenisontwikkeling
heeft hier dus plaats gehad als bij opsnijden ; zie Ndl. Wdb . XI , 1 149 ; V. Ginneken, I, 496; no. 236 en 1729.
-

1728. Den boel opscheppen,
d .w .z . alles in rep en roer brengen, een standje maken ; drukte maken;
stukslaan, kijven, alles het onderste boven smijten (Rutten, 33; 163); syn.
van de peentjes opscheppen (in Kmz . 364) of de peultjes opscheppen (V. Ginneken
I , 496), 'n bal sloon (N. Taalgids XIV , 196) . In Zuid-Nederland beteekent
iemand zijn peeën opscheppen : iemand de les lezen (Antw . Idiot. 944 ; Schuermans,
438) ; in het oostfri .: de bul upscheppen schoonmaak houden, reinigen (Ten
Doornk . Koolm . I , 248 a ; III , 480 a) . Waarschijnlijk is de . eerste bet. den
boel in orde maken, opknappen, opschoonen (Molema, 311 b), waaruit door
het ironisch gebruik de tegenw. bet. kon voortvloeien; vgl. den boel toetakelen,
eig . een schip van touwwerk voorzien, in orde maken (W iuschooten, 307) ;
Spaan, 268: Wy meinen 't Huis van dezen avond wel helder op te schikken;
den winkel, het huis opschikken, den kreupelen waard slaan (Ndl. Wdb. VIII,
180 ; XI, 1162) ; Halma, 265 : De kit 1 ) boenen, veegen of schoonmaken, déménager un bordel, en chasser tout le monde, et en briser les meubles; Ndl. Wdb.
III, 58; XI, 1149; 1162; Kalv. II, 154; Harreb. III, 53 a; Molema, 311 a;
fri. de boel opscheppe.
1) Zie Günther, die Deutsche Gaunersprache, 104.
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1729. Opsnijden,
d.w.z. pochen, grootspreken, snoeven; in Groningen: zich in het oog vallend
zwierig kleeden van vrouwen (Molema, 312). Sedert de 17de eeuw naast opsnijder
en opsnij(d)erij vrij gewoon (zie o.a. Pierlepont, 6; Kluchtspel III, 241; Winschooten , 336) ; ook sprak men toen van : een gedicht, een vers opsnijden, d .i . :
„een gedicht met een verhevene stemme en met geschikte buigingen der zelve,
naar den trant der Tooneelspeelderen op zeggen" (zie Van Effen, Spect. I,
bl . 15-16) . Ook in het hd . kent men das grosze Messer gebrauchen (oder in der
Tasche haben) naast aufschneiden in den zini van snoeven, waarvan Borchardt
no . 70 zegt : „Fruher sagte man deutlicher : mit dem groszen Messer aufschneiden,
wenn einer „starke Stucke" auftischte, und noch heute schimmert die richtige
Auffassung durch in dem Ausruf: der schneidet aber auf! Auf einem fliegenden
Blatt von 1621: „Lucifer entsendet einen Teufel aus der Holle auf die Welt,
ein groszes Messer alda einzukaufen, damit man weidlich aufschneiden kunne".
Uit de oorspr. bet. groote stukken (brood, vleesch) voorsnijden, opdisschèn,
vloeide derhalve die van royaal zijn, den heer uithangen, snoeven, pochen voort 1 ) .
Deze verklaring vindt steun in de uitdr. met de breede bijl er inhakken, dat volgens
Winschooten, 25 oneig. beteekent ruim te werk gaan, geweldig opsnijden; zie
Smetius, 114: hij heeft een goed mesz, hij kan wel snijden, de mendaciloquo ; no.
236; Ndl. Wdb. XI, 1220; vgl. het eng. to cut it (too) fat, opsnijden, en onze
uitdr. de kaas (met hompjes) snijden (zie no. 1048). Synoniem was opgeven en
vgl. thans ophakker (Op R . en T. 123), ophakkerij (in Nkr. VII, 22 Febr. p . 5)
en ophakken (in Jord. 40; Nw. School, IV, 362; VI, 80; VIII, 243), dat
zeker in navolging van opsnijden is gevormd 2 ) ; fri . opsnije ; ook inforhael opsnije.

1730. Opspelen,
d.w.z. uitvaren, razen, op (zijn poot of zijn klomp) spelen, de beest spelen
(Hoeufft, 436) ; zie Molema, 312 b; Harrebomée III, 53: Ndl. Wdb. XI, 1228;
Kmz. 335 ; Lvl. 195 ; Sjof. 240 ; fri. opspylje. In het Zaansch opspeulen, ook
opspeulen as de rook, erg driftig worden. In Zuid-Nederland is het eveneens bekend
in den zin van „in gramschap over iets uitvaren" en verschilt in het Westvlaamsch
in bet. van op zijnen poot spelen, dat aldaar beteekent : lastig en moeilijk en
onwillig zijn uit grilligheid (De Bo, 799 b ; Joos, 92 ; Antw . Idiot . 907;
Waasch Idiot . 491 a) . Dit onderscheid wordt niet gemaakt door Schuermans,
439: Opspelen, ook op zijnen poot spelen of opspannen, in gramschap over iets
uitvaren, tegen iemand opstaan. Waarschijnlijk is de eerste beteekenis van opspelen, hard op een muziekinstrument beginnen te spelen, te blazen, en vandaar
levenmaken, razen, uitvaren 3 ) .

1731. Opzitten en pootjes geven,
d .w .z . zeer onderdanig zijn, in alles gedwee zijn ; eig . als een hond op zijn
achterste pooten zitten (en pootjes geven) ; dit laatste toevoegsel is van jongeren
1)

Grimm 1, 728.

Ndl. Wdb. XI, 772-773 en vgl. no. - 1727.
3) Denk aan De Génestet's Arme Visschers : ( De winden) opspelende in de pijp,
vert. van: (le vent) soufflant dans son clairon; vgl. de pijpen stellen (zie Ndl. Wdb. XII,
1700) , waiarnaast bij Cats I , 428: de parten stellen.
2)
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datum. Vgl. Winschooten, 255: „Opsitten, dit woord werd ook op de honden
ens. gepast, als sij op haar agterste pooten gaan sitten : het welk een groote onderdaanigheid beteekend : gelijk het ook daarom (oneigendlijk) tot die menssen werd
overgebragt, die in alles de wil doen van die geene, wiens lijf eigens sij sijn."
Vgl. verder Gew . Weeuw . I II , 76 ; Tuinman I , 328 : Hy zit op met hangende
pootjes: dit zegt men van slaafsche menschenbehagers; Esopet, Napelsche Hengst,
7: U past het zwygen en opzitten, ons het heerschén; Halma, 476: Ik zal
hem wel doen opzitten, ik zal hem wel tot reden brengen of gedwee maken.
Eerst in de 19de eeuw is het latere -toevoegsel er bij gekomen ; vgl. Loosjes,
Bronkh. 2, 147: 't Zou de eerste niet zijn, die eindelijk voor een wijf opzitten
zie verder Jord. 248; Mgdh. 150 ; St. L. 2 : Je
en pootjes geven leerde 1
vacantie thuis doorbrengen op dierbaren geboortegrond, opzitten en pootjes
geven daar waar eens je wiegje stond; Nkr. I, 26 Mei p. 2: Eeuw aan eéuw
hebt ge op -haar commando in 't stof gekropen, opgezeten en 't mooie pootje
gegeven; II, 15 Nov. p. 6; VII, 19 April p. 4; Nw. School, VII, 96; VIII,
214: Twee maanden lang heb ik me (bij eene sollicitatie) daar al die vervloekte
peutermannetjes afgeloopen en opgezeten en pootjes gegeven.
) ;

1732. Het is daar oremus,
d.w.z. het ziet er daar ernstig, treurig uit; het is daar niet pluis; daar is ruzie,
hommeles. Oremus, „het aanvangswoord van den oproep des priesters tot de
geloovigen om zich met hem te vereenigen in 't gebed", is een vorm van het
lat. werkw. orare, bidden, en beteekent „laat ons bidden", zoodat de uitdr.
eig. wil zeggen : de toestand is daar zoo, dat men zich gedrongen gevoelt om
te bidden om uitredding . In de 17de eeuw komt al evenwel oremus voor in den
zin van „daar is nu eenmaal niets aan te doen" ; zie JJ. Z. Baron, VastelaventsVreucht, 5: Hey, al evenwel Oremus 2 ); Besteedster, 3: Betrapt ze ons, evenwel
oremus; Tuinman I, 61: Al evenwel oremus, zei de Paap; Ndl. Wdb. XI,
1482 ; Harreb. II, 153 b vermeldt de zegswijze in den tegenwoordigen zin: Het
is daar altijd oremus, men is er voortdurend in twist; II, LIV : Hij is oremus
(in het land van Kuijk), hij is beschonken. Elders in Brabant en Limburg zegt
men dat is oremus van iets dat gebroken of dood is ; in het Oosten van ons land:
t' is iederbod (elk oogenblik) oremus, onklaar, gezanik (Driem. Bl. XII, 50);
fri. it is der o(e)remis, de beer is los, 't spant er; hij is alheel oremis; uitgelaten,
opgewonden van blijdschap of toorn. In Zuid-Nederland is oremus bekend in den
zin van langdurig gepraat, gezang, vervelend gezanik (Schuermans, 440 b;
Rutten, 164 a ; Waasch Idiot. 493 ; Antw. Idiot. 912).
-

1733. Hij springt van den os op den ezel,
d.w.z. hij springt van den hak op den tak, van het eene onderwerp op het andere,
van den tak op den boom. In de 16de eeuw bij Goedthals, 101: Van den osse
op den ezel springhen, saillir de cocq a l'asne ; Campen, 19 : hy springt vanden
Osse opten Ezel ; Sart . I , 7 , 95 ; vanden Os op den Ezel ; Idinau, 30 :
-

1) Aangehaald in het Ndl. Wdb. XI, 1424.
2) Volgens Oudemans V, 470.
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De sulcke van den os op den esel vallen,
Af-gaende van goedt, van eere, van state.
T'is beter toe-sien, dan soo te mallen,
Al wat bestellende ter sielen bate,
Want als de doodt komt, t' wert veel te late.
Zie verder Brederoo I , 276, vs . 204: vanden os opten esel vallen ; Huygens IV,
36; Pers, 342 a; Spect. X, 82; XII, 226; Adagia, 64: Vanden Os op den Ezel,.
de ramo ad ramum ; enz. In de 16de eeuw beteekende de uitdr. zoowel achteruitgaan (o.a. bij Marnix, Byenc. 161 v; Van den Beelden, p. 13; Van Vloten,
Geschiedzangen I, 336) als van den hak op den tak springen. De eerste beteekenis
ontleende ze aan het lat. ab equis ad asinos transcendere, delabi, eene vertaling
van het Grieksche dq' &rurtuv i-,7 nvovc, dat bij Procopius, een Byzantijnsch
schrijver uit de 6de eeuw na Chr., wordt aangetroffen, en dat te vergelijken is
met het hd. vom Pferd auf den Esel kommen. De tweede beteekenis werd ontleend
aan de ofr. uitdr. saulter, saillir du coq a' l'asne 1 ), wispelturig zijn, in welken
zin Sartorius haar reeds vermeldt (apud nostrates tamen inconstantiam potissimum significat) . Zie verder Taal en Letteren IV, 29-33 ; Ons Volksleven V,
145; Villiers, 93; Waasch Idiot. 620 a; Antw. Idiot. 1947 en vgl. de eng. uitdr.
a cock-and-bull story (= fr. coq- a'- l'áne). Opmerking verdient, dat in sommige
deelen van Zuid-Nederland gezegd wordt iemand van den os naar den ezel jagen,
schikken, in den zin van iemand die iets vraagt elders wijzen, hot en haar doen
loopen, van het kastje naar den muur; zie Rutten, 164 a; Tuerlinckx, 466 en
vgl. hiermede van den os op den ezel loopen in Zondagsbl. v. Het Volk, 1905, bl.
47: „Barend wist hoe z'n zuster van de os op de ezel geloopen had om 'n paar
honderd pop te leenen" ; in het fri .: immen fen 'e bok op 't ezel stjure
(zie no. 137).
'

1734. Zoo oud als Methusalem,
d .w .z . zeer oud , daar volgens het bijbelsche verhaal Methusalem (Methusalach)
een ouderdom bereikte van 969 jaren. Vgl. Genesis 5, vs. 57. Voor de 16de eeuw
vgl. Servilius, 174* : Hy leeft alsoe lange als Mathusalem. Zie verder Brieven
v . B . Wolff, 148: 't Is hoog nodig dat gy zo oud word als Methusalem ; Villiers,
94. Voor Zuid-Nederland vgl. Waasch Idiot. 426: Zoo oud als Mathuzalem, zeer
oud; Antw. Idiot. 1890. In vele talen komt deze vergelijking voor; zie Wandei
I, 53; V, 734.

1735. Zoo oud als de weg van Rome (of Kralingen),
d.w.z. zeer oud. In de 16de en 17de eeuw zeide men zoo oud als de weg, dat we
lezen bij Sartorius II, 9, 16 : Soo oudt als de wegh, de re nimium prisca et obsoleta.
Ook bij Van Effen, Spect. X, 136 wordt de uitdr. in dezen vorm aangetroffen,
evenals bij Tuinman I, 316 met de verklaring : „Gebouwen worden puinhoopen
door den tyd, andere dingen. vergaan, maar de weg blyft liggen, schoon zy lang
betreden is van wandelaars, die voorby zyn. Dit is dan een uitdrukking van
eene groote oudheid" . Later schijnt dus van Rome, Kralingen (dit reeds in de
1) Bij Lucas D'Heere, Boomg. 89 is vanden Hane opden Esel, de titel van een soortgelijk onsamenhangend allegaartje als in R. Visscher's Brabb. 183: van den Os op den
Ezel; zie het Ndl. Wdb. V, 1389 en N. v. d. Laan, Uit Roemer Visscher's Brabbeling
II, bl. 71; 99.
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17de eeuw 1), van Jacatra (in het Amsterdamsch dia!.) of in Limburg naar Aken,
naar Keulen (Jongencel, 87 ; Breuls, 94 : Zoe aaid wie de weeg van Aoke, wie de
Maosbruk), hieraan toegevoegd te zijn, voor welke meening pleit het Zuidnederl.
straatoud, zoo oud als de straat, de oude heirweg (Joos, 26). Ook in Friesland:
sa áld as de wei (fen Romen of Jeruzelim) ; Afrik. so oud as die wapad, as die Kaapse
pad (Boshoff, 335) ; fr . vieux comme les chemins , les rues ; comme le pont de Rouen;
eng. as old as the hills; nd. so alt wie der bremer Wald. Zie voor allerlei synonieme
zegswijzen Wander I, 52; V, 734 vlgg.

1736. Zooals de ouden zongen, piepen de jongen,
d.w.z. wat de ouden deden, volgen de jongen na; de kinderen volgen het voorbeeld van hunne ouders. Zie Servilius, 204* : so de oude songhen so pepen de
ionghen; Campen, 86: soe als die olden singhen, soe pypen die longen. In de 17de
eeuw vinden we in de plaats van „pijpen" ook piepen ; o .a. bij Cats I, 238;
De Brune, 180:
Al wat de oude vooren zonghen,
Dat piepen oock daer naer de jonghen.
Zie verder Spieghel, 267; Cats I, 41; Winschooten, 188; Tuinman I, 6;
92 ; Adagia, 56 : Soo d'Ouders songen soo peypen de jongen ; Harreb . I , 364 a;
Villiers, 94 ; Ndl. Wdb. XII, 1541; 1744. Het is niet met zekerheid te
zeggen of we piepen voor hetzelfde woord moeten houden als pijpen, fluiten,
met de oude uitspraak van ij als i (vgl. grienen naast grijnen), dan wel of dit
werkw. op nieuw als klanknabootsend woord is gevormd. Dit laatste is het
waarschijnlijkst. Vgl. ook Waasch Idiot. 494 b; Joos, 151; Antw. Idiot. 1948;
Huydecoper, Proeve I, 371-372 ; Taalgids V, 188 ; Eckart, 9--10 ; fri. hwet
de álden sjonge, dat piipje de jongen; Wander I, 58: wie die Alten sungen, zwitschern
die Jungen ; eng . as the old cock crows , so crows the young.

1737 . Van ouder tot ouder.
De beteekenis van ouder in deze verbinding is die van geslacht, eig. menschenleeftijd; vgl. hd. vor alters en vor alters her; mnl. van ouderen, van ouders,
van oudsher. De verbinding komt in oostelijk mail. reeds voor : van auder tauder
naast van olderen tot olderen. In de 17de eeuw van ouders tot ouders, dat opgevat
werd als het meerv. van ouder, waarnaast in de 18de eeuw van ouder tot
ouder (o.a. Adagia, 65). Zie Mnl. Wdb. V, 2036; Ndl. Wdb. XI, 1549 en
vgl. no. 860.

1738 . De ouderdom komt met gebreken.
Deze waarheid vinden we in de 17de eeuw opgeteekend bij De Brune, 253;
254 ; 456 ; 457 , doch niet in dezen vorm . Wel in Brederoo's Moortje, 2590 : Och
de ouwerdom komt met alle gebreken; Coster, 495, 15: Den ouderdom komt
net alle ghebreecken ; Tuinman I , 316 : De ouderdom komt met veel gebreken;
Halma, 478: De ouderdom koomt met veele gebreken; Harreb. I, 209; lat.
senectus ipsa morbus ; gri . 'ro yâç 1 rt v a 'r )„ ó<17j gua ; hd . das Alter
kommt nicht allein oder nicht ohne Gefi hrten; nd. kümt dat Older, kümt de Kolder.
1) Taal en Letteren XIII, 42. Zie ook G. van Loon, Aloude Hollandsche Histori,
1734, I, p. 181: Het is zoo oud als de weg van Kralinge.
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1739. Tegen een oven gapen,
dialectisch nog gebruikelijk in den zin van iets onmogelijks willen verrichten,
iets willen doen, dat men toch niet kan, evenmin als men wijder kan gapen dan
een oven of een oven overgapen kan ; bepaaldelijk in ontkennenden vorm niet
tegen een oven gapen in den zin vvn : niet tegen iemand opschreeuwen, die een
grooten mond heeft. In de middeleeuwen was jegen enen oven gapen, onnut werk
doen, bekend ; vgl. Plantijn : Tegen den oven gapen, tijt verliesen met yemandt
te spreken, canere surdis auribus (Mnl. Wdb. V, 2060) ; Campen, 119: hy gaept
tegen den oven; Idinau, 9; Vierl. 336: Willen zij noch bij heur propoost blijven,
ick laet heur in heur dwaelinge, want tegen de oevenen is het quaet om gapen;
Huygens, Korenbl. II, 180: tVerdriet hem niet t'eten als hy slaept: dats tegen
den oven aen gegaept ; Tuinman I , 229: Vergeefs word tegen een oven gegaapt;
hoe wyd ymand den gaaper open spalkt, de oven wint het ; Adagia, 36 : hy moet
wel gaepen die tegen den oven gaept, distendit nimium os qui vincit hiando caminum; Halma, 479: 't Was of hij tegen eenen oven gaapte, alle zijne redenen
vonden geen ingang ; Harreb . II , 157 ; Ndl. Wdb . XI , 1577 ; Waasch Idiot . 495
a : 't Is slecht tegen 'nen ovenmond te gapen, 't is lastig tegen eenen meer geleerde
te redetwisten; Antw. Idiot. 1948: dat is tegen den oven gegaapt, dat is gansch
nutteloos; fri. men kin tsjin in oun net gapje, men kan het onmogelijke niet.;
Wander I, 217: gegen 'n Backoven ist übel gaffen (oder gcihnen); giegen den Backoewen gapen, mit Stârkern wetteifern; eng. to gape against an oven, to blow
against the wind, to kick against the pricks. In mlat. est insufflare stultum for-

nacibus ore.

1740. Iets over zich hebben,
d.w.z. eene zekere wijze van doen hebben, eene zekere eigenschap, eene eigenaardigheid bezitten ; eig . iets aan of bij zich hebben, in welken zin iet over hem
hebben in de middeleeuwen zeer gewoon was. Vgl. voor lateren tijd Everaert,
433: (Niemand) en mochte ten priesterlicken staet commen.... die over hem
hadde eenich lichaemich ghebrec ; Hooft, Ged . II, 39:
Men ziet, gelijk in my, in haer, Juppijns gelaet:
Niet, dat hy over zich heeft, als hy zit te raedt;
Maer als hy leyt ter dis, in 't lest van 't banketteren,
En loert, en lonkt, en wenscht yet goelijks uyt de kleêren.
Zie verder Hooft, Ned. Hist. 814: Voorts had hy oover zich een' kaars van groen
was, de papieren met gebeeden, eenighe wissel- en kundschapsbrieven; De Bo,
807 a: Over zich hebben, bij zich hebben; in zich hebben, in 't bloed, in 't lijf
hebben; in zijne ziel, in zijn karakter, in zijne doenswijze hebben; Molema,
316; V. d. Water, 115; Mnl. Wdb. V, 2079; Ndl. Wdb. XI, 1586.

1741. Er over uit zijn,
d.i. eig. uit iets zijn, over iets zijn, dat onaangenaam was, uit de moeilijkheid
zijn, en vandaar in eene gemoedsstemming, die hiervan het gevolg is ; opgetogen,
waarvoor men in Zuid-Nederland zegt : er boven op zijn (De Bo, 176 a; Schuerm.
Bijv. 50 a) . Dialectisch komt de uitdr. ook voor in den zin van op iets uit zijn,
in welke bet. ze in de 17de eeuw o.a. bij Brederoo 1, 358 vs. 1625 voorkomt.
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1742. Overdu (i)velen,
d .w .z . iemand bedremmeld maken ; eig . iemand door te duivelen , d . i . bij den
duivel te vloeken l ), met vloeken te overstelpen (vgl. Claes, 50), van zijn stuk
brengen ; 16de eeuw : iemand verbulderen (Kil.). In de 17de eeuw zeide men
hiervoor iemand (ver)duivelen; in de 18de eeuw overdrommelen en thans eveneens
in denzelfden zin bedonderen, overdonderen, 17de eeuw verdonderen en verblixemen
(De Brune, Bank. II, 54), overbobbelen (Halma, 479); overdommelen (De Bo,
810); zie Taal- en Letterb. I, 302; Ndl. Wdb. XI, 1668; De Jager, Frequ. II,
aanh. 28 ; Antw. Idiot. 919 ; Schuermans, 445 b (aldaar ook overbuffelen) ; nd.
einen ówerduweln, iemand bedriegen (Eckart, 396) .

1743. De overhand hebben,
d .w .z . de grootste macht bezitten ; in de meerderheid zijn ; overwinnen, zegevieren; mnl. die overhant hebben. Vgl. Kiliaen: Overhand, palma, victoria,
principatus, primae; de over-hand hebben, praevalere, principatum valere,
victoria potiri, vincere . Het zelfst . nw . ,hand heeft hier de bet . van macht, zoodat
de overhand eig. wil zeggen macht over (iemand) . Zie Anna Bijns, Refr. 26 : De
waerheyt moet in dleste doverhant houwen. Hiernaast in de 17de eeuw een adj.
overhandig, zegevierend, overwinnend. Voor andere plaatsen zie Ndl. Wdb. XI, 1735
en vgl. no . 336 ; fri . de oerh án h álde ; hd . die Oberhand (oder Ueberhand) haben.

1744. Overhoop (liggen, halen) ,
p

d.w.z. in de war, dooreen, door elkander liggen, - halén, - staan 2 ); ook: onaangenaaxnheden hebben. Eigenlijk beteekent overhoop de eene hoop op den anderen
en bewaart over in deze samenstelling nog de oude beteekenis van op, die in
de middeleeuwen zeer gewoon was in : over sine knien (vallen) ; over side, over
rugghe ligghen, over hande ende voete gaen; over sine voeten staen; over ende staen,
overeind staan, staan op zijn eene uiteinde, rechtop staan, enz . ; zie Mnl. Wdb.
V, 2088; 2178. Zie verder Kiliaen: Overhoop, acervatim, cumultatim, en
voor zeer vele plaatsen uit de 17de eeuw Oudernans V, 508-509; Ndl. Wdb.
XI, 1763 en De Jager, Lat. Versch. 316; voor Zuid- Nederland vgl. De Bo, 441;
Schuermans, Bijv. 127: hoop, over(s)hoop, hoop over hoops, fr. pêle-mêle, sens
dessus dessous : 't ligt in zijn kamer alles hoop overs hoop ; in Loquela, 374 : oversoop ; Waasch Idiot . 292 : hoop over hul , hoop over end . Vgl . ook : met iemand
overhoop liggen, met iemand in oneenigheid zijn, hetzelfde als het Westvl. in
stukken (stokken) met iemand liggen (Leopold 1, 9 en De Bo, 1105 a) . In het
fri .: hja lizze mei elkoar oerdwêrs ; hd. mit jem. überworfen sein. Hier kan gedacht
worden aan twee worstelende personen, waarvan de een boven op den ander
ligt ; vgl. mnl. nederliggen met enen, het met iemand oneens zijn, met hem in
onmin zijn.

1745 . Iemand overhoop loopen (schieten, steken) .
In het Middelnederlandsch werd over hoop gebruikt in de beteekenis van
ter neder, omver, „welke zich bij * het begrip vallen geleidelijk uit die van te
zamen, de eene hoop op den anderen ontwikkelt" ; bijv . Lanc . II , 38800 : (Hi)
1) Vgl. parlesanten, diabelen, boegeren - ( afgeleid van fr. bougre, eig. Bulgaar en
vandaar heiden, ketter) , iemand voor ketter, ook sodorniter, uitschelden (Taal- en
Leiierb . V, 56) en zie no. 1399.
2) Dit laatste te Brussel; zie Leopold 1, 40.
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reetter daer vive over hoop, dat si daer vielen metten perde sere gequetst op
die eerde; Mnl. Wdb. III, 579; V, 2178. Voor lateren tijd zie Ndl. Wdb. XI,
1763 ; vgl. ook hd . jem . über den Haufen schieszen.

1746. Overstag (- staag) gaan.
Eene zeemansuitdrukking die wil zeggen: het over (d.i. in de richting van)
een anderen boeg wenden van het schip : door den wind gaan ; omgaan ; overdrachtelijk : van meening veranderen; zijn draai nemen. Vgl. Handelsblad 5
Dec. 1920 (0) p . 5 , k. 2 : Motta kon de gelegenheid niet laten voorbij gaan om
het overstag gaan van de Zwitsersche delegatie te verklaren ; 27 April 1920 (A)
p. 1, k. 6: De scheuring, die door het overstag gaan van den leider Bouwman
onvermijdelijk lijkt ; Nkr. VI , 9 Nov. p . 4:
Doch nu gingen d' eigen vrienden
Hut met mutje overstag.
Treub alleen kon niet meer draaien,
Treub betaalt nu het gelag.
Onder het stag verstaat men een steuntouw van den mast ; in eigenlijken zin
is dus overstag gaan, in de richting van het stag gaan, draaien, wenden. In de
17de eeuw beteekent iemand over stag werpen, smijten, „oneigendlijk, iemand
de voet ligten" (Winschooten, 285) . Ook thans kennen wij nog overstag vallen
of liggen, onderstboven vallen - of liggen ; zie o .a . Op R . en T . 18 : Pang! in eens
had hij (een aap) 'm (het schot) beet. Hij deed een sprong omhoog, viel overstag,
en schreeuwde precies als een mensch., akelig kermend ; Amstely . 43 : Als je niet
gauw uit de koers gaat, dan zal ik je een oorlam geven, dat je ineens overstag
leit. — Daarnaast werd de uitdr. gebezigd in den zin van iemand van gevoelen
doen veranderen door drang of overreding, ook wel : iemand in verwarring brengen.
Vgl. Tuinman I, nal. 20: Ymand over staag werpen, dat wil zeggen, hem van
zyn stuk helpen en verdwerssen. Thans nog in 't fri. immen oerstaech sette, iemand
van zijn stuk brengen. Zie verder het Ndl. Wdb. XI, 2046 en vgl. Boekenoogen,
989: Met een bosje over staag, gezegd als niet alles in de puntjes is, of als men
er zich maar zoowat doorheen slaat. In het hd. über Stag gehen, wenden, sich
drehen vore Schuif. 2)

1747. Overstuur (- stier) zijn,
d .w .z . in de war zijn, geheel van streek zijn (ook gezegd van de maag) ; zeer
aangedaan, kapot zijn; eig. beteekent overstuur (of overstier) .in de richting van
het stuur, dus : achteruit . Het eerst werd het van schepen gezegd in verbinding
met verschillende wkw. als drijven, varen, wijken, in de bet. van achteruit drijven
(eng. to go astern), enz. en later ook in het algemeen, zooals blijkt uit het mnl.
over stuur (stier) wiken, tien, achteruit wijken, trekken, en het mnd. over stur
gan, ruckwârts, verloren gehen 3 ). In de 17de eeuw was het vrij gewoon, zooals
blijkt uit Bontekoe, 60 ; Winschooten, 304: Ooverstuur drijven, agter uit drijven:
oneigendlijk agter uit teeren; ook het loopt ooverstuur; daar is veel ooverstuur,
daar is groot verlies. Zie . verder Sewel, 133: Dat zou te veel over boord 4)
(over stuur) zyn, that would be too much lost; Ndl. Wdb. XI, 1202; V. v.
1)

2)
3)
4)

Ndl. Wdb. XI, 1590.
Kluge, Seemannssprache, 743.

Schiller und Lubben IV , 452 en Oudemans V , 493.
Vgl. Ndl. Wdb. III, 470.
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d . D . 199 : Maar al had ik toen best kunnen antwoorden, m'n hersens waren
te veel overstuur . In Groningen is thans nog bekend doar is niks bie (of an) overstuur, daar wordt niets bij verloren ; vgl . Deensch gaae overstyr, verloren gaan
(Molema, 552 b), en in Zuid-Nederland kent men overstier nog in de oorspr.
beteekenis van achteruit, van een schip gezegd (zie Waasch Idiot. 495 ; Antw.
Idiot. 1952), doch overstuur, overstier (of achterstier) komt aldaar ook voor in
de bet. van te laat, over den tijd; zie Joos, 92; Schuerm. 448 b; Bijv. 229 b; Antw.
Idiot. 928 en De Bo, 809, die als synoniem opgeeft buiten stier. Ook in het hd.
is liber Steuer gehen, terug-, verloren gaan bekend, evenals in het oostfri.: afer
stur gán, kamen of raken, verloren gaan ; buten of afer stur kamen, raken, van
zijn stuk raken, van streek zijn 1 ); fri. oerstjur, in wanorde, ontroerd, verbolgen;
gron. oetstuur, van zijn stuk, in de war, van streek.

1748 . Een overvlieger .
Een in de late middeleeuwen bij Froissart I, 65 voorkomende benaming
van iemand , die boven anderen uitmunt 2 ) . Zie ook Kiliaen : O v e r v 1 i e g her,
perceler, velox et agilis supra modum : strenuus in primis ; Plantijn : Een overvlieger, un voleur, qui vole de vistesse, homme habile; Sart. I, 9, 89: Ghy
sult een overvlieger werden, evades in virum praecellentem et eximium; De Brune,
Bank. II, 186; Halma, 490: Overvlieger, een uitsteekend man in eenige kunst;
Sewel, 624; Ndl. Wdb. XI, 2170; Schuerm. Bijv. 250 a: overvlieger, die gemakfleaner, oerf ljugger . Vgl. ook het 17de kelijk leert ; oostfri . aferflêger ; fri . oer,
eeuwsche syn. overkijker en ons hoogvlieger, gewoonlijk in de uitdr. hij is geen.
hoogvlieger, hij timmert niet hoog 3 ) .

1749. Met iemand niet overweg kunnen,
d .w .z . e ig . met iemand niet over den weg kunnen gaan ; vandaar met iemand
niet kunnen omgaan, niet kunnen „opschieten". Van zaken gezegd, er geen
slag van hebben, er niet veel van begrijpen, er niet mee terecht kunnen. Vgl.
Mnl. Wdb. V, 2346; Ndl. Wdb. XI, 2202 ; Plantijn: Over wech g a e n, passer
le chemin, iter facere ; Job XXXIV , vs . 8 : Ende hy gaet over wech met de
werckers der ongerechticheyt; Sartorius I, 4, 37: een Man daermen mede over
wech mach ter vertaling van het lat . omnium horarum homo ; Hooft, Warenar,
vs. 1390; C. Wildsch, III, 272; VI, 2 en Halma, 479: Over weg, en chemin;
ik kan e r niet m e ê over weg , je ne saurois me faire a son humeur, je ne
saurois sympathiser avec lui. In Friesland zegt men ook : hja kinne net mei elkoar
oer 'e wei ; bij V . d . Water, 112 : kunne omkomme met ; in Zuid -Nederland met
iemand over de baan kunnen (zie Antw. Idiot. 172 ; Teirl. 99) ; geen poorten met
iemand uitkunnen (Antw. Idiot. 989; 1977) en met iemand geen richt (of reeën)
kunnen schieten; bij Hoeufft, 441: goed met iemand over kunnen; vgl. het eng.
I can 't get on with him.
1) Wander IV, 843; Ten Doornk. Koolm. III, 356; Kluge, Seemannssprache, 752.
2) Bij Froissart in het slechte; aldaar beteekent het volgens Mnl. Wdb. V, 2327
waarschijnlijk belhamel; in de 16de eeuw komt het eveneens in eene ongunstige beteekenis voor, namelijk in die van bedrieger, wellusteling (zie Taal- en Letterbode IV, 214;
Oudemans V, 532) .
3) Een hoogvlieger is eigenlijk een soort (tamme) duif, die zeer hoog vliegt; in
Zuid-Nederland ook een leeuwerik (Schuermans, 193; Biju. 126) .
STOETT, Ned. S preekwoorden II, 5e druk.

1750. Een (oude) paai,
d.i. een oude kerel, een oude pee (in Zuid-Nederland) komt in de 18de eeuw
zeer dikwijls voor ; vgl . Haagsche Reize, 84 ; 98 ; Kluchtspel III, 123 ; Tuinman
I, 208; Halma, 493: Een oude paai, een oude man, un vieux roquentin,
un vieux penard, un vieux bon homme; voor Zuid-Nederland zie Schuermans,
450: paaike, een aardig, grillig persoon; Rutten, 167. Sommigen meenen, dat
het znw. paai is ontleend aan de zeemanstaal en beantwoordt aan het Portugeesche pde, vader, dat in het Maleisch-Portugeesch veel voorkomt, evenals
mCe, moeder, in Zuid-Afrika maai, waar ook ou' paai heel gewoon is 1 ) . Anderen
zien er de klankwettige ontwikkeling in van het oost-mnl. pade, peetvader,
peter 2 )

1751. Paal en perk stellen,
d .w .z . iets (kwaads) verhinderen verder te gaan ; vooral : ondeugden en misbruiken tegengaan, en op personen toegepast; iemand beteugelen. Ook alleen
perken stellen aan. Het znw. paal heeft hier de bet. van landpaal, grenspaal,
grens 3 ) ; vgl. Kil. : Pad, p a e l s t e e n, terminus, meta agri, limes agro positus;
perck, parck, septum, locus septus, circus, locus conclusus, dus omsloten
ruimte, afperking, grens ; E. Wolff-Bekker, Aan mijnen geest: En wanneer zet
dat volk hun gramschap perk en paalen ; Brieven (ed . V . Vloten) , 294: En zijne

drift heeft perk noch paalen; Sewel, 626: Gods goedheid kent paal noch
perk, the goodness of God is without limits; Villiers, 95; Joos, 44; Waasch Idiot.
501 a; Antw. Idiot. 1956 4 ) .

1752. Het beste paard struikelt wel eens,
d .w .z . ook de beste kan wel eens iets verkeerds doen ; syn . van : aan een goed
visscher ontglipt wel een aal 5 ) ; een goed schutter schiet wel mis 6 ) ; de beste
breister laat wel eens een steek vallen 7 ) ; een wijze hen legt wel een ei in de
brandnetels of in 't riet 8 ) ; een goed schipper zeilt wel eens tegen een paal (Tuinman II, 10); een goed Seeman werd wel eens nat (Winschooten, 245); de beste
kaatser slaat wel eens den bal mis (Ndl. Wdb. VII, 778). Zie De Brune, 356:
1) Zie D. C. Hesseling, Het Afrikaansch, 86; Ndl. Wdb. XII, 3.
2) Franck-v. Wijk, 494; Mnl. Wdb. VI, 10.
3) Vgl. Gallée, 32 b : ut de paole, buiten de grenzen ; Draaijer, 29 : park, meet,
plaats waar men begint te loopen; men moet geen oude palen verzetten (Zeeman, 401);
bepalen, afpalen, palen aan; enz. Zie Ndl. Wdb. XII, 19-21; 213-214; Mnl. Wdb.
VI, 18. .
4) Voor dergelijke allitereerenáe verbindingen zie kind noch kraai; de kogel is
door de kerk; gif en gal spuwen; rust roest; de zaak is in kannen en kruiken (of kruiken
en kannen) = in orde, beklonken; o.a. Handelsbl. 10 Maart, 1920 (A) p. 2, k. 1 ; Telegraaf,
28 Dec. 1923 (0) p. 5, k. 3), enz.
5) Suringar, Erasmus, LIV; Harreb. III, 97.
6) R . Visscher, Blaeuwe Scheen , vs . 193-199.
7) Harreb. I, 89; Nkr. VIII, 13 Juni p. 2.
8) Harreb. 1, 176; Starter, 77; Breuls, 91; Wander II, 803; 806.
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Gheen peerd besleghen oyt zoo wel,
Dat niet en struyckelt door verstel.
en blz. 395:
Een kloeck en wel besleghen paerd,
Dat struyckelt wel op effen aerd.
Te vergelijken hiermede is Goedthals, 104: een peert heeft vier voeten, ende geraeckt wel te vallene; Campen, 89: het struyckelt ofte valt wel een Peert, heft vier
voeten. Ick swyghe dan een mensche, die mer twee voeten heft; Spieghel, 269. Zie
verder Bebel, no. 241; Leeuwendalers, vs. 1292; Taalgids IV, 272; V, 185-186;
Harreb . II , 162 ; Eckart , 404 ; Wander III , 1281, waar deze spreekwijze uit
zeer vele talen wordt aangehaald ; Rutten, 171: een peerd heeft vier voeten en
dat tjobbelt (struikelt) wel eens, iedereen mist ; Tuerlinckx, 497 : 1 peád mistredt
hum wel inne kier, en da's zoeë in groeëte biëst, elkeen kan missen ; Waasch Idiot.
511 b: peerden vallen ook, al hebben ze vier pooten; Antw. Idiot. 945; Afrik. n
perd het vier bene en hy struikel ook; in het fri.: in hynsder mei fjouwer pooten
stroffelt wol ns; fr. il n'y a si bon cheval qui ne bronche (quel quefois) ; hd. das
beste Pferd stolpert (und hat. doch vier Reine) ; eng . it's a good horse that never

stumbles.

1753. Een gegeven paard moet men niet in den bek zien.
Den ouderdom van een paard bepaalt men naar den toestand en het aantal
zijner tanden; in eig. zin bet. de zegswijze dus: een gegeven paard moet men
niet te nauwkeurig bekijken om den ouderdom en de waarde te bepalen ; vandaar
overdrachtelijk in het algemeen : een geschenk moet men niet te nauw beoordeelen 1 ). Ook in het Latijn zeide men: noli equi dentes inspicere donati (Otto,
125); mlat. gratis donato non spectes ora gaballo; cum dabitur sonipes gratis, non
inspice dentes; si tibi donatur quis equus non dens videatur. Bij ons is de zegswijze
in de tegenw. het. te vinden in Bouc. v. Seden, 341:
Men sal ghegheven paert niet zien
In den mont, no tusschen die dien.
Vgl. verder Campen, 127: gegheven Peerden en salmen niet inden mont sien;
Goedthals, 20: men mach geen gegheven peert inden beck sien, a cheval donné ne
faut point regarder en la geule ; Prov . Comm . 480 ; Servilius, 200 ; Sartorius
II I , 10, 64; Vad. Mus. V, 37 3 : A cheval donné ne luy regardera a' la bouche, een
geschoncken peerdt en zuldy niet inden mont zien; Coster, 540, vs. 1386; Harrebomée III , 397 b; Suringar, Erasmus, LXVIII; Bebel, no. 515; enz. Voor het
Nederduitsch zie Taalgids V , 157 ; Eckart, 404 en vgl. het hd. einem geschenkten

Gaul sieht man nicht ins Maul ; fr. à cheval donné, il ne faut pas regarder à la bouche
(ou à la bride) ; eng. one must not look a gift horse in the moutte ; fri. injown hynsder
(of gule) sjucht min net yn 'e bek (of mule) ; Molema, 319 : 'n geven peerd mag
men nijt in de bek kieken ; Joos, 207 ; Rutten, 171: men mag geen gegeven peerd
in zijn bakkes zien, wat men krijgt, mag men nooit beknibbelen; Antw. Idiot.
1962 ; Afrik. 'n gegewe perd moet 'n mens nie in die bek kyk (sien) .
1) Merkwaardig is eene plaats uit Boxhoren, Lantrecht v. Bierbeek, bl. 7, waar
we lezen: „Soe wie leen houdt, eest man oft wyff, hoe groof oft hoe cleyne, als hy sterft,
oft zyn leen vercoopt, indien dat hy een peert heeft, soo heeft die heere zyn beste peert,
dat hy oft zyn dieneren gekiesen can, sonder in den mont te besiene'' (Stallaert I, 202) .
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1754. Het paard, dat de haver verdient, krijgt ze niet,
d .w .z . eig . de boerenpaarden, die het haverland beploegen, doen dit ten bate
van de heerenpaarden ; overdrachtelijk : verdienste wordt niet altijd beloond;
syn. van de paarden beloopen de prebenden en de ezels krijgen ze (De Brune, Bank.
I, 301) ; die 't graan verdient, krijgt het kaf (Biekorf XI, 383) ; 't hooi is niet altijd
veur de werkende peerden (Waasch Idiot . 295 b) ; 't heui en es nie altijd veur 't perd
da' werkt, wie meest doet, heeft niet altijd de meeste eer (Teirl. II, 45). Zie
Tuinman I, 257, die de zegswijze aldus verklaart: ambten worden doorgaans
meer vergeven naar gunst, dan naar bequaamheden. Vgl. ook Smetius, 158:
de peerden, die de haver verdienen, krijgen se minst; Coster, 168, vs. 534:
Men zeyt het leghe paert gaet in de vetste klaver
En dat het minste werckt dat eet de meeste haver.
In het Fransch : celui qui travaille, mange la paille ; celui qui ne fait rien mange
le foin ; les chevaux courent les bénéfices et les a^nes les attrapent ; hd . das Pferd,

das den Hafer verdient, bekommt ihn nicht; dem Esel der das Korn zur Mühle trc gt
wird die Spreu ; eng . one beats the bush, and another catches the bird (Wander III,
1281-1284) ; Ndl. Wdb. VI, 147; Grimm IV 2 , 79; Eckart, 403; Jahrb. 38, 158.
Voor Zuid-Nederland vgl. Schuermans, Bijv. 115 a ; .Waasch Idiot. 511 a ; Rutten,
88 a; Antw. Idiot. 1962; Afrik. die perd wat die hawer (voer) verdien kry dit nie.

1755. Het hinkende paard komt achteraan.
Men gebruikt deze zegswijze als waarschuwing tegen eene voorbarige blijdschap over een welkom bericht, om ook te kennen te geven dat tegen verwachting
iets onaangenaams kan volgen. Vroeger, in de I7de eeuw, zeide men „de hinkende
bode komt achteraan", d.i. de bode, die langzaam gaat, omdat hij een onaangename tijding te brengen heeft, en niet eene blijde, waarvoor hij bovendien bodenloon kreeg. Deze laatste zegswijze vindt men o.a. bij Hooft, Brieven, 193; 241;
246 ; 438 ; 477 ; 506: Ginge noch de tijding van Dorstens ontleegering vast, dat
zoude yetwes troosten; maar ik vrees al te zeer voor den hinkenden boode, dewijl
UEd. Gestr. geenen snellen krijgt; zie verder Coster 533, vs. 1151 en Idinau,
256: den kreupelen bode verwachten. In de plaats van den bode vindt men eveneens reeds in de 17de eeuw sprake van het hinkende paard, waarop de bode zat;
vgl. De Brune, Bank. II, 196: De waerheyd komt dikwils, op een hinckend paerd,
ver achter aen ; Vermakelyke Vryage v . d. Kaelen Uitrechtschen Edelman, I , 193:
'Uitneemende was de vreugde, die dan gemeenlijk een altyd duurende Kermis
schijnt te belooven, terwijl 't hinkende paard dikmaals kort achter dese geneugten
volgd. Zie ook Beaumont, 155; Halma, 494; Sewel, 335; Taalgids IV, 273 en
Grimm II, 273: Hinter der guten, fliegenden botschaft kommt oft die base nachgeschlichen ; das heiszt der hinkende bote ; Ndl . Wdb . III , 32 ; VI , 761; XII,
49 en „de hinkende os komt achter aan", dat voorkomt in Het Boerekrakeel, 238.
In het fr. zegt men attendre le boiteux, attendre une nouvelle, une occasion qui
ne vient pas, ou qui tarde à venir ; hd . der hinkende Bote kommt nach ; eng. the

lame post.

1756. De paarden achter den wagen spannen,
d.w.z. de zaak verkeerd aanpakken; de kerk op den toren zetten (zie Antw. Idiot.
639) ; hy hangt het roer aan de scheg (de steven), hy doet zyne dingen verkeert,
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zulke, die ymand al te zeer pryzen en opvyzelen, zo dat hy de al te groote ophef
en verwachting niet voldoen kan, en dus hem meer doen afvallen. De zegswijze
wordt in de 17de eeuw gebezigd in den zin -van iemand van den wal in de sloot
helpen, hem nadeel berokkenen ; ze komt voor bij Winschooten, bl . 262 ; 350
en Huygens VII, 334, die sprekende over den aanleg van den Scheveningschen
weg zegt, dat het uitstellen en verzuimen van dit werk is veroorzaakt door „dat
men nu en dan dese sake komende te roeren ende levendigh te maken, den Ruyter,
soo men seght, over het Peerd heeft gesett, met het opwerpen van all te hooge
voorslaghen" . In de 18de eeuw heeft ze de tegenwoordige beteekenis blijkens
Tuinman I, 253 en Halma, 494: Iemand over 't paerd tillen, te veel
prijzen of te sterk dringen, louer ou recommander trop quelqu'un, faire échouer
ses desseins par les louanges outrées qu'on lui donne; Janus, 57: Over het paerd
gebeurd worden; Harreb. II , 164; Nd l . Wdb. XII, 54; Schoolm. 114; 119; Land l .
398; Diamst. 360; Falkl. V, 20; Nkr. V, 26 Febr. p. 6; Het Volk, 6 April 1914,
p. 2, k. 4; De Telegraaf,, 20 Jan. 1915 (avondbl.), p. 5, k. 5; Brond. 244: Nico
was ook de favori en werd over 't paardje getild ; enz . Afrik . hy is oor sy

perdjie getel.

1759. Het Trojaansche paard inhalen.
Bij de belegering der stad Troje door de Grieken, haalden de Trojanen,
op aanraden van Simon, een groot houten paard, in welks buik eenige gewapende
Grieken verborgen waren, de stad binnen, in de meening, dat deze dan onneembaar zijn zou. 's Nachts kropen de Grieken er uit, openden de poort en lieten
de anderen binnen, die op die wijze de stad veroverden en verwoestten. Dit feit
gaf aanleiding tot de uitdrukking, die gebezigd wordt „wanneer men argeloos
zich zelf zijn ongeluk berokkent, terwijl men meent in zijn belang te handelen".
De uitdr. komt in de 17de eeuw o .a . voor bij Winschooten, 74 ; 94 : Het Trojaans
Paard inhaalen, sijn eigen selven verraaden; in den Verm. Vry. v. d. k. Uitr.
Edelman I, 417; zie ook Sewel, 800; Tuinman I, 47; Ndl. Wdb. II, 2670; XII,
59 ; Handelsblad, 20 Juli 1918 (0), p. 2, k. 1 : Van dat oogenblik af was het
staats „pensioen" door den heer Talma zelf als een „paard van Troje" in zijn
dwangverzekering gehaald. Ook in het Latijn gold equus Trojanus voor een dreigend, groot gevaar (Otto, 126 1 ).

1760. Op zijn paard(je) zijn of raken,
d.w.z. verstoord, kwaad, boos zijn of worden; eig. onmiddellijk te paard stijgen
om een gevecht te beginnen. Eene sedert de middeleeuwen vrij gewone uitdrukking, die ook nu nog dialectisch voorkomt. Vgl. Mnl. Wdb. VII, 1822: Si spranc
so lichtelike op haer paert (werd zoo spoedig boos) ; Servilius, 161* : Hy is seer
haest te paerde; Sart. I, 7, 9: A lasso rixa quaeritur. Hy soude nu lichtelijck te
Paerde we'esen, in quosdam morosiores et ad rixandum procliviores ; Breughel,
10 r: Pleun, wilt my doch niet smijten; ba om vijf mijten raeckt ghy wel te paert;
1) Zie over deze sage de verhandeling van Prof. J. v. Leeuwen in de Verslagen
en Mededeelingen der Kon . Akademie van Wetenschappen , afd . Letterkunde, 4de Reeks,
deel IV, blz. 235--256.
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Hooft, Ged. II, 423 ; Brederoo, Moortje, 290 (op zijn paard komen) ; Westerbaen
II, 473 : De man is op sijn paerd ; bl. 727 : Weest niet oploopende, noch al te ras
te paerd; Rabelais II, 29: Je bent wel haest in je harnas, en op je paerdje; II,
388 : Deze mannen zijn doorgaans grammoedig en haest op haer paerdje ; Tuinman I, 197 : Ja, als zy te paarde geraken, zy doen wel een mond op als een hooischuur; bl. 275: Hy is straks op zyn paard. Dit zegt men van ymand, die straks
toornig word; C. Wildsch. III, 264; Sewel, 627; Harrebomée II, 164; Ndl. Wdb.
XII, 53. In Zuid-Nederland gauw of seffens op zijn péérd zijn, lichtgeraakt, gauw
gestoord zijn; iemand op zijn péérd zetten, iemand kwaad maken (Antw. Idiot.
945 ; Waasch Idiot. 511 1 ) . In Noord-Holland zegt men, volgens Bouman, 76:
Hij is schielijk op de wit, spoedig boos; hij rijdt op de wit, hij is boos. Moet hier
aan den schimmel, het vale paard van Wodan, gedacht worden? Zie no. 920
(noot) en vgl. Afrik. hy is baie gou op sy perdjie.

1760a . Paardevleesch gegeten hebben ; zie no . • 766.
1761. Paarlen voor de zwijnen werpen.
Deze uitdrukking is ontleend aan Mattheus VII, vs. 6, waar Jezus vermaant
om het heilige niet aan de honden 2 ) te geven, noch de paarlen voor de zwijnen
te werpen, opdat zij niet te eeniger tijd ze met de voeten vertreden, en zich omkeerende u verscheuren (Zeeman, 276-277) . Men verstaat er onder : iets schoons
en goeds geven aan hen, die er de waarde niet van weten te schatten; de uitdr.
is synoniem met rozen voor de varkens strooien, dat wordt aangetroffen in I Sam.
25 , 37 (kantt . 63) ; zie Brab . Yeest . VI , 76 : Perle voore die zwine te strouwen;
Ovl. Lied. e. Ged. 438, 63: Die rozen stroit voor tswinecod verliest sine pine;
Eggaert, 225: En men en sal die margrieten voor die verkenen niet ghieten of
worpen (bl. 184); Despars, I, 57: Wel ziende dat hy al roosen voor zueghen
stroyde; Campen, 50; Spieghel, Byspraax Alm. op 9 Maius; Brederoo I, 348:
Hier blyckt dat gy niet gaarn jou Roosen voor Verckens stroyt; Ndl. Wdb. XIII,
1311; XIV , 18 : de varkens saffraan geven ; Afrik . jou perels vir die swijne gooi,
enz. Vgl. ook Suringar, Erasmus, CXCVIII; Joos, 91 en het hd. man soli die
berli oder schone rosen nit den suwen furschutten (15de eeuw 3 ) ; die Perlen vor
die Sáue werfen ; fr. donner des perles aux porcs ou semer des perles devant les
pourceaux ; eng . to cast pearls before swine.

1762. Hij is op zijn Paaschbest gekleed,
d .w .z . hij is op het mooist gekleed . Vroeger stak men zich op Paschen in nieuwe
kleeren, de „Paaschpronk" ; een gewoonte, die nog niet verdwenen is. Vgl.
voor het mnl. Hild. 243, 53: Die paesschen quam, tfolc wert moy; voor de 16de
eeuw Everaert , 80:
Ic hebbe my selven ghecleedt in sulcven gebare
Alleleens oft nu Paesschendach ware.

1) In het fr. beteekent monter sur zes grands chevaux, Ie prendre de haut avec qqn.;
eng. to get (or to be) on one's high horse; to mount (or to ride) the high horse, een hoogen
toon aanslaan.
2) De hond was bij de Oostersche volken, evenals het zwijn, een onrein,
veracht dier.
3) Zeitschrift für D. Phil. 1897, p. 110.
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Zie ook Brederoo I, 244, vs. 69; Focquenbroch, Aeneas, 2622: Die Hecuba eer
placht te dragen, als sy gekleedt gingh op haer Paesch; Joos, 75 ; Ter Gouw,
Volksvermaken, 209 ; Ndl. Wdb. XI, 301 en Vgl. Antw. Idiot. 1954 en . Waasch
Idiot. 502: zijnen paaschfrak aanhebben, op zijn beste gekleed zijn; 819: op zijn
paaschbeste gekleed zijn ; fr . se faire brave comme (au) jour de Pá ques, zich uitdossen ; fri . yn 'e paespronk.

1763. In pacht hebben,
vooral in de zegswijze de wijsheid (of de waarheid) in pacht hebben, voor zich de
wijsheid of de waarheid alleen bezitten; pedant zijn. In de 17de eeuw bij De
Brune, Bank. II, 437: Deze zijn dan noch zoo zoet op haer zelven gezet, dat
zy meenen de wijsheyd gepacht en de wetenschap beleent te hebben. Zie verder
Tuinman I, 182: Neuswys noemt men ymand, van wien men ook ,schertzende
zegt: Hij heeft de wysheid gepacht ; Harreb. II, 167; Ndl. Wdb. XII, 112; 119;
V. Duyse, Vrol. 138: 't Verstand is met de pap den jonkere ingegeven. Hij heeft
de wijsheid zelve in pacht; B. B. 162: Die denken allemaal dat ze .familie van
koning Salomo zijn en de wijsheid in pacht hebben ; De Telegraaf, 30 Nov. 1914
p . 3, k. 3 (ochtendbl.) : Dat hij alleen in heel Europa de financieele wijsheid
in pacht heeft; De Gids 1914, 3, 436: Hildebrand die alles ten goede leidt, die
de wijsheid in pacht en iedereen „in zijn zak" heeft; Nederland, 1914, II, 7;
fri . hy hat de wysheit yn pacht ; Afrik. hy maak asof hy al die wysheid in pag het.

1764. Paf staan,
ook wel paf zijn of zitten wil zeggen verbijsterd staan, verrast, ontsteld zijn,
naar het hd . paff (b aff) sein, sprachlos sein, vollstándig überrascht sein ; baff
stehn. Paf houdt men voor een onomatopoëtisch woord, aanduidend den knal
van een schot ; daarna wordt het gebruikt in den zin van als door een knal verdoofd, sprakeloos, verbijsterd. Sedert de 19de eeuw bij ons in Noord- en ZuidNederland bekend; vgl. De Arbeid, 26 Dec. 1914 p. 4, k. 2: Ons zijn gevallen ter
oore gekomen waar men gewoon paf van staat; Nkr. I, 27 April p. 3: Excellentie,
ik sta er paf van; V, 7 Oct. p. 4: De boeren in de heele streek, die stonden paf
de gansche week ; VII , 15 Febr. p . 2 : Achtereenvolgens hadden wij gesidderd,
stiekem gegrinnikt, paff gestaan, geglunderd ; 1 Maart p . 5 ; 26 April p . 2 : Niet
alleen de boeren, ook de notabelen zouden paf staan over zooveel geleerdheid;
VIII, 3 Jan. p. 2; ford. 197: Neel stond paf; Falkl. IV, 15: Paf zat de ander;
Kunstl. II, 281; Handelingen der St.-Gen. 1912-1913, p. 2826, k. 2: Mijnheer
de Voorzitter! Ik sta er paf van; Nw. School, VII, 243: Maar 'k kon m'n oogen
niet gelooven! Ik zat gewoon paf! Het Volk, 27 Oct., 1913 p. 5, k. 4 : Pastoor
stond paf; De Arbeid, 16 Mei 1914 p. 3, k. 4: Men stond er paf over, dat de arbeiders nog niet meer in verzet komen ; 24 Mei p . 1, k . 4 ; ford . II , 294: Toen bleef
hij paf voor zoo'n armoe; Antw. Idiot. 933; De Bo, 819: Hij stond er paf van.
De romeinsche soldaten vielen paf, als zij Onzen Heer uit het graf zagen verrijzen. Zij waren lijk paf (stom) geslegen; Schuermans, 452; Waasch Idiot. 503:
Hij stond paf als hij dat hoorde. Ik kan niet loopen, ik ben paf (vermoeid) ; bl.
528: Hij stond poef (paf); Claes, 179. Als bijw. van graad komt paf voor in Dsch.
139: Pafdoode fatsoenbegripjes.
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1765. Met pak en zak vertrekken,
d.w.z. met alles wat men bijeen kan pakken en in zijn reiszak kan doen op reis
gaan. De verbinding pak en zak kwam in de middeleeuwen reeds voor. Vgl.
Mnl. Wdb. VI, 53 ; Plantijn : Sijn pack ende sack maken om heymelick te gaen
strijken ; Pamfl . Rogge I1 2 , 124 (anno 1600) : Dat een yeghelyck van stonden aen
maecke syn pack ende syn sack ende setten hem aen de reyse ; Van Lummel, 352:
Syn soldaten deed' hy dregen
Sack ende pack in de schans,
Al hadden sy als boeren gevlucht.
Drieduym, d'Enckhuyser Ybocken, 52: Mijn pack en sack is al gereet, ick meen
wel haest van hier te scheyden. Zie verder Sart. III, 10, 54: met sack met pack;
De Brune, 471; Winschooten, 183; Sewel, 628; Ndl. Wdb. XII, 161; Waasch
Idiot. 503 b; Antw. Idiot. 1955; De Jager, Lat. Versch. 420; Suringar, Erasmus,
CCXL : pakken en zakken ; Afrik . met sak en pak vertrek (aankom) . In Zuid-Nederland gebruikt men hiervoor ook met bed en bult, met galg en rad, met klikken
en klakken (Joos, 49 ; Schuermans, 33 b ; 245 a ; Claes, 114) ; zich hoopt en geduwen
(of geknoopt) oppakken en vertrekken (Schuerm . Bijv . 127 b) ; hijsen en trijsen,
haspen en spillen; fr. son sac et ses quilles (De Bo, 1185 a); fri. mei pak en sak;
oostfri . mit sak un pak uttrekken ; voor het nd . zie Eckart, 442 en vgl . hd . mit
Sack und Pack ; eng . wi th bag and baggages ; bag and sack ; sack and pack.
Zie no. 990.

1766. Pal staan,
d.w.z. onwrikbaar, onbewegelijk staan; nd. (to) pall sta-n (Goedel, 349) naast
to pall setten, vast zetten. Vroeger luidde deze uitdr. te palle staan, d.w.z. op
de pal staan; onder de pal of een zetter verstaat men eene pen, staak, klamp,
waarmede een spil of een rad wordt vastgezet, zoodat omzwaaien of terugdraaien
onmogelijk is ; zie Boekenoogen, 727 ; Winschooten, 184 : Een pal is een werktuig
ter sijde van de spil : waarmeede de selve belet werd agterwaarts te draajen:
gelijk de selve in de braadspeeten te scheep meede gebruikt werden ; hier vandaan nu : hij staat pal dat is, hij staat onbeweegelijk, hij is onversettelijk : hij
staat schrap". Voor vele plaatsen zie Noord en Zuid XX, 223-225 ; Ndl. Wdb.
XII, 199 vlgg. ; Villiers, 95 en voor Zuid-Nederland Schuermans, 451. a; De
Bo, 820 : pal zijn, gevangen zijn; in 't spel er aan zijn; iemand pal hebben, iemands
plannen doorgronden; vgl. onze uitdr. iemand pal *zetten, vroeger ook neerzetten
(zie Plaiz. Kyv. 32), iemand door redeneering den mond snoeren, hem vastzetten, hem klem zetten (N. Taalgids XIII, 135) ; iemand met de spillen in de
as zetten (zie Plaiz. Kyv. 39), iemand bot zetten (zie Antw. Idiot. 281), en het
Deventersch pal (pal) staon, slingeren om een middelpunt, de pal of pol genoemd,
d .i. een jongen, die op eenigen afstand geposteerd is (Draaijer, 29) ; fri. pal
stean. Dialectisch is ook nog bekend de in de 17de eeuw zeer gewone zegswijze
te pal komen, in moeilijkheid komen; ergens verkeerd te pas komen, syn. van
te maat komen (Molema, 417) ; fri. to pal komme. In den algemeenen zin
van „te recht komen" lezen we haar Landl. 5 : As 'k niet in zoo 'n hoop baalzakke
te pal was gekomme. — Al vroeg schijnt men aan ,,paal" gedacht te hebben
onder den invloed van uitdrukkingen als : pal staen als een pael (Vondel, Leeuwendalers, 1469 ; 1918) ; staan gelijk een paal (V. Lummel, 152) ; staan (zoo vast)
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als een paal (Boere-krakeel, 34 ; 44 ; Winschooten, 182) ; ook als een paal boven
water, d.i. voor ieder duidelijk (Harreb. II, 159; Ndl. Wdb. XII, 18); recht
staan .gelijk een paal boven water (Waasch Idiot. 501 a) en dergelijke.

1767. Den palm wegdragen,
d.i. overwinnaar zijn, den prijs wegdragen. Bij de Romeinen gold de palm, de
palmtak, als teeken der overwinning; vandaar het lat. palmam dare, accipere,
ferre, iemand den prijs toekennen, den prijs ontvangen, wegdragen; zoo ook
in het mnl. die palm der victoriën, des seghes; ,Afrik. hulle het die palm weggedra;
fr. remporter la palme, décerner la palme à quelqu'un; hd. die Palme erringen,
erhalten, erteilen, zuerkennen, enz. ; eng. to bear the palm.

1768. Men wandelt niet straffeloos onder de palmen,
d .w .z . men verkeert niet in Oost-Indië zonder er verbruind of ziekelijk te worden.
Zie Daum, Raad v. I. 143: De blanke menschen, die insinueerden, dat men
niet ongestraft kon loopen in der palmen schaduw, terwijl zij in de tropen een
leven leiden, dat hen ziek moest maken 1 ) . De zegswijze luidt in het hd . es wandelt
niemand ungestraft unter Palmen, d . h . in der Region der Ideale ; ze wordt dus
aldaar in geheel anderen zin gebezigd dan in dit citaat 2 ) . In het fr . personne
ne se hasarde impunément sous les palmiers, personne n'est toujours heureux
dans ce monde . Zie Noord en Zuid XXV , 405.

1769. Voor pampus liggen,
d.w.z. in zwijm liggen, syn. van ,,in Jaffa" liggen (zie no. 164). Vgl. Handelsblad, 3 Juni 1915 (avondbl.
p. 8, k. 1: Piccadores met paarden, en allerlei
malle kwibussen die dood of voor pampus liggen. — Pampus is de naam van
een ondiepte bij de Zuiderzee, tusschen de zandgronden aan den Waterlandschen
zeedijk en het Muiderzand.
),

1770. Een pan,
d .i. een warboel ; een keet, een rommel, een zootje ; een herrie, een Hongarische
boel (te Leiden 3 ), een luidruchtig gezelschap (Molema, 552: Nou, 't was mie
'n hijle panne, 't was een vroolijk en luidruchtig gezelschap; Lvl. 35: Om half
twaalf trekt de pan af, 't is weer rustig in huis). Vgl. Nkr. IV, 25 Dec. p. 4:
Het leger is een rotboel, een ongezonde pan; V, 1 Jan. p. 3: 't Is een soepje,
't blijft een soepje, ook al komt een ander groepje, 't is en blijft een pan! ; 22
April p . 4 : Het was er zoo waar soms een pan ; Grond. 38 : -Ja, 't is gewoonweg
1) Aangehaald in het Ndl. Wdb. XII, 230.
2) Het eerst gebezigd door Goethe, Wahlverwandtschaften, 2, 7 (zie Bflchmann,
152) : Manchmal wenn mich ein neugieriges Verlangen nach solchen abenteuerlichen
Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der solches- Wunder mit andern
Wundern in lebendiger alltâglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer
Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen andern
sich gewiss in einem Lande wo Elephanten und Tiger zu Hause sind
3) Ndl. Wdb. V I , 920.
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soms 'n pan in de klas; bl. 129: 't Was 'n dolle pan; Nw. School II, 327: As
je geen orde houdt — dan krijg je een pan; Nederland, 1914, II, 6 ; 17. — Waarschijnlijk heeft pan deze beteekenis ontleend aan die van voedsel, dat zich in
een pan bevindt, vandaar mengseltje, poespas, rommel; vgl. kliek, dat overgeschoten eten, en rommel, samenraapsel van menschen beteekent, bras, brui
en zooi, eig. kooksel, rommel, pan ; vgl. hd. die ganze Schmiere. In Zuid-Nederland beteekent het is eene pan, 't is mis, 't is mislukt; 't is er maar een pan mede,
't is er maar stillekens, maar slecht mee (Tuerlinckx, 493 ; Antw. Idiot. 937;
Schuermans, 456) ; 't is eene pan, een prul, iets afkeurenswaardigs (Rutten,
169) ; ook eene halve panne (Schuermans, Bijv.. 233 a) , waarnaast in het Westvl.
eene halve panne, van personen gezegd, die maar half gezond zijn of van zaken,
die maar half lukken (De Bo, 825). Deze beteekenis van pan zal wel ontleend
zijn aan de uitdr. „in de pan hakken" (zie no. 1771).

1771. In de pan hakken.
Eig . van spijzen gezegd : ze stuk hakken oni in de pan gestoofd of gebraden
te worden; vandaar fig. van soldaten, van een leger: neersabelen (hd. niedermetzeln) , tot den laatsten man vernietigen. De vergelijking met hd. in die Pfanne
backen, in den Kessel hauen, zu Kochstücken hauen (Schrader, 30-31) ; zur Banck
hauen ; mnl. melcanderen te bancke houwen, niets goeds aan elkander laten (Mnl.
Wdb . 1, 564) en het fr . tailler des croupiéres a l'ennemi en tailler l'armée en pièces
(Hatzfeld, 2118) ; eng. to cut to pieces gebiedt deze verklaring. Vgl. ook in sporttaal de naam inmaak voor een toegebrachte algeheele nederlaag. 1) Blijkens
Winschooten, 184 is de uitdr. in de 17de eeuw bekend. Zie nog Voskuyl, Oude
en Jonge Hildebrant, 1663, bl. 54: Hy hilder (hieuw er) by mijn tijt wel hondert
in de pan; Sewel, 629: In de pan gehakt worden, to be put to the sword,
to be cut to pieces; Tuinman I, 333: Iemand in de panfrikasseeren, iemand geheel
verpletteren ; 281: In de pan hakken, dus noemt men ter neder sabelen, matzen,
't geen ook gezegt word, tot hutspot kappen; zie verder J. v. Gysen, Ged. I, 91:
De Fransjes zyn gekapt tot frikkedillen; Landl. 111: Leendert, 'n haas! en die
slaat 'm z'n kop zóó an panvisch; het Ndl. Wdb. V, 1558-1559; XII, 261;
1V kr . 1, 17 Nov. p. 3 ; De Telegraaf, 16 Jan. 1915 (avondbl.) p. 1, k. 3 ; Borchardt
no. 910 ; Ndl. Wdb. VII, 1529 ; Afrik. in die pan hak, en vgl. het 17de-eeuwsche
in de pan raken, in de slachting, in het gevecht geraken, te gronde gaan, omkomen.

1772. Een panische schrik,
d.w.z. een geweldige, groote schrik, zoo genoemd naar den Griekschen veld-,
bosch- en herdersgod Pan. Volgens Baumeister, Denkmc ler des klass. Altertums
II, 1149 „ist die Sage vom panischer Schrecken hervorgegangen aus dem Grauen
vor plötzlichen Töncn in der Waldeinsamkeit und aus dem mannigfachen und
starken Widerhall in Thalgründen und zwischen Bergwânden'. Roscher denkt
aan het verschijnsel, dat vele dieren, vooral schapen en geiten, 's nachts door

1) Voor ,inmaak'', slachting, nederlaag, vgl. Handelsblad, 14 Febr. 1915
(ochtendb1.) p . 10, k. 5: Het wil er bij ons nog maar niet in, dat Quick „wel ingemaakt''
zou worden, zooals de voetbalterm luidt. Zie no. 1157.
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het geringste onverwachte geluid hevig schrikken en dan als dol wegrennen en
voorthollen. 1) In het Grieksch was de tPo!Jo,( RU1Jfl<OS reeds spreekwoordelijk; zie Buchmann, hI. 84. VgI. het fro panique, eig , terreur panique; ndl.
paniek; eng. a panic (fear or fright) .

1773. Onder de pantoffel zitten (of staan),
d. w .z , zich door zijne vrouw laten heheerschen; onder de plak van zijne vrouw
zitten, onder Kapitein Rondhemd 2) dienen (Tuinman I, 92), pantoffelheld (fr.
pantouflard; hd. Pantoffelheld, Pantoffelritter) zijn. Ook in 't algemeen onder
de plak zitten; zie Sjof. 56: Nou zat ze nog onder de pantoffel van d 'r moer. De pantoffel draagt de vrouw in huis; vandaar dat bij overdracht dit schoeisel
genomen werd voor de vrouw zelf, evenals in de 17de eeuw de pels (= onderrok)
of de rokken , zooals de toenmalige uitdr , onder de pels (of de rokken) zitten (vgl.
a petticoat-government) hewijst. Het type van een pantoffelheld vindt men beschreven door J. v . ]\laurik in O. K. hI. 108-112. Zie Taal en Letteren VII, 192;
Harreh. II, 170; Ndl. Jf7db. XII, 339; VII, 1481; Kmz. 244; .jord . 89: Frans
Scheendert leek heelemaal onder de pantoffel weggedoken; Nw. School II, 285;
Een braaf man met een lieve vrouw, die hem ongemerkt onder de pantoffel heeft ;
Afrik. onder die pantoffel staan ; Wander III, 1172; Antw. Idiot. 938 en Waasch
Idiot. 506: onder de( n) pantoefel liggen, onder het gezag staan van de vrouw;
fri . dat wiif het hjar man onder 'e pantoffel; hd , unter dem Pantoffel stehen; eng.
to live under the eat's foot; to be wife-ridden. Syn. onder den duim zitten
(in Zoek. 62).

1773a. Iemand de pap in den mond geven; zie no. 1541.
1774. Dat is hem met de pap(lepel) ingegeven,
d .w .z , dat heeft men hem van zijn prilste jeugd af ingeprent; dat heeft hij met
de moedermelk ingezogen (zie no. 1526) of uit zijn moeders borsten gezogen;
vgl. mnl. met iet gewiecht sijn . Zie Van Effen, Spect . VII, 213: De Theologie
schynt hem dadelyk als met de pap ingegeeven; Sewel 630: Het is hem met
de pap ingegeeven, he has suckt it in from a child, he is imbued with it from
his childhood; Tuinman I, Ill: Dat is hem met de paplepel ingegeven; Zondagsblad van Het Volk, 2 Juli 1905 p. 3: Want daar zijn vader en grootvader het reeds
voor hem hehhen gedaan, is hem de noodige kennis, als het ware, met de paplepel naar hinnen gegaan; Het Volk, 20 Oct. 1913 p. 7, k. 2: AIle soc.-dem. onderwijzers zullen weigeren om aan de kinderen onder de 16 jaar het socialisme met
den paplepel in te geven. In het Friesch: dat is him yn syn earste brij jown to
iten of dat het er mei de memmetate ynsugd; Afrik. dit met die paplepel ingee • Hiernaast in Zuid-Nederland iemand iets met de melk ingeven (zie Willems, Nalat ,
44). In het Oostfri , 't mut hum nog mit de paplepel ingiifen worden; Ndl. W db.
XII, 345.

1775. Het papier is geduldig,
dw.z . op papier kan men alleriei dwaasheid en onzin schrijven, zonder tegengesproken te worden; men schrijft wat men wil; vgl. De Brune, 122:
1)
2)

Lex. der Griech. und Rom. Myth. 1111,1389.
Een hemd zonder slippen, een vrouwenhemd.
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't Papier lijdt al, en nimmers kijft,
Wat dat de mensche daer op schrijft.
De Romeinen drukten deze gedachte uit door epistola non erubescit, een brief
bloost niet (Cicero, ad fam. V , 12, 1), later gewijzigd in litterae non erubescunt
of charta non erubescit . De zegswijze heb ik niet eerder dan in 19de eeuw aangetroffen bij Harreb. II, 171; V. Lennep, .Rom. XXI, 168 : Wat beduidt, waar
die diamanten (van Karel den Stoute) voor te boek staan op die lijst
het
perkament is geduldig. In Zuid-Nederland papier is verduldig *(zie Claes, 261);
Antw. Idiot. 939: het papier is verduldig, men moet niet alles gelooven, wat
gedrukt wordt ; Waasch Idiot . 506 ; Villiers, 96 ; hd . Papier ist geduldig (Wander
I I I , 1174) ; eng. paper won't b l ush .
?....

1775a . Pappen en nat houden ; zie no . 1601.
1776. Zijn Pappenheimers kennen,
d.w.z. den aard en het karakter der menschen (aanhangers, volgelingen), met
wie men te doen heeft, kennen ; de zegswijze is ontleend aan Schiller's Wallen.
steins Tod (1800), 3, 15: Daran erkenn' ich meine Pappenheimer (ook wel geciteerd als : Ick kenne meine Pappenheimer), woorden, gesproken door Wallenstein,
toen de soldaten uit het regiment van graaf Pappenheim hem zeiden, dat zij hem
niet. voor een landverrader hielden en hem trouw zouden blijven, hoewel de
andere regimenten hem afvielen. Zie voor bewijsplaatsen Lvl. 110: Je leert
eindelik je Pappenheimers kennen; Barb. 7 ; Handelingen der Stat.-Gen. 19121913, p. 2925: Wanneer dit wetsontwerp nu in stemming komt — wij kennen
onze Pappenheimers! — dan gaat het er door; Nkr. II , 1 Maart, p. 2 ; VII, 18
Jan. p. 2: Men ziet, de heer Roodhuizen kent zijn Pappenheimsters; 12 Juli
p. 2 : Men ziet, onze Briand kende zijn Pappenheimers! VIII, 31 Oct. p. 2; Nw.
Rotterd. Cour. 29 Juni 1913, p. 1, kol. 2 : Ik ken mijn vrijzinnige pappenheimers
genoeg om aan te nemen, dat zij zelfs het onmogelijke zouden willen beproeven om de koningin een dergelijke beslissing te besparen ; Handelsblad, 7 Maart
(ochtendbl.) 1913, 2de bl.: Natuurlijk zou het regelmatiger zijn, indien ik dit
verzoek eerst richtte tot de Rotterdammer, maar wij kennen onze Pappenheimers,
niet waar?; 12 Mei 1914 (avondbl.) p. 7, k. 4; 1 Oct. 1914 p . 1, k . 5 (avondbi .) ;
Het Volk, 18 Dec. 1912, p. 2; 10 Febr. 1914 p. 4, k. 1; 16 Febr. 1914 p. 8, k. 3;
16 April 1914 p. 3, k. 1; 10 Juni 1914 p. 1, k . 3 ; De Arbeid , 8 April 1914 p . 2 , k .
3 ; 24 Mei 1914 p . 2 , k. 4 ; enz . In den zin van wie of wat men noodig heeft voor
een bepaald doel, „zijn mannetjes", komt Pappenheimers voor in Nkr. V , 4
Nov. p. 3: Ik krijg men Pappenheimers ook wel zonder kontrakt.

1777. Pardoes,
d.w.z. ineens, onverwacht, plotseling; ook wel perdoes (Molema, 320 b; Opprel,
76 b) ; fri . pardoes ; in Noord-Holland beteekent het regelrecht, rechtstreeksch
(Bouman, 79) . Ook in Zuid-Nederland is het bekend onder den vorm pardoens,
en wordt het gebruikt als , ,uitroepingswoord als men eenen zwaren slag hoort";
Schuermans, 459 a. Vgl. C. Wildsch. VI, 33 : Iet komt me echter voor dat Walter
haar niet zo pardoes de dood van haar vader moest gezegd hebben. — Let men
op den aard en de beteekenis van nhd . pardauz, bardauz (ook ndl . bardoes) , . mnd .
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pardus, nhd. dial. barbauz, perduz; de. bardus; zw. burdus, dan kan het woord
moeilijk anders dan van onomatopoëtischen oorsprong zijn. 1 ) In sommige streken
van Zuid-Nederland hoort men ook zeggen: pardaf, perdaf, perdoef, perdaffel,
perdoefel (Waasch Idiot. 507 ; 515 ; Antw. Idiot . 954 ; 1959), welke vormen kunnen
doen denken aan een , ,streckform'' van paf, poef. 2)

1778. In een lastig (of moeilijk) parket zitten,
d .w .z . in groote moeilijkheid zitten, waar men zich niet uit weet te redden;
zich in een gevaarlijken toestand bevinden. Onder een parket, het verkleinwoord
van park, moet men verstaan eene omheining ; vandaar dat in een parket zitten
beteekent : in eene omheining, binnen eene omsloten ruimte zitten, waar men
niet uitkomen kan ; in het nauw zitten, in een gevaarlijken toestand verkeeren.
In de middeleeuwen bij Froissart, 1, 143 komt enen in een perket brengen voor 3 ) .
Kiliaen vertaalt „parcket" door septum, clausum (omheining) en bij Anna
Bijns komt het meermalen voor ; o .a . Refr . 156 ; 213: In een oncruypelijck parket;
392 ; 441: Wij en mochten in geen quaeder percket steken. Zie verder Hooft,
Brieven, 246 ; Van Lummel, 509: In 't parket blijven ; Van Loon, 87 ; Halma,
502: Iemand in 't perket brengen , gemeenzame spreekw . , intriguer quel qu'un dans une méchante affaire; Sewel, 635: Iemand in perket brengen.
(in ongemak brengen) , to bring one in a scrape ; V. Janus , 165: Iemand in een
schoon parquet brengen; Nkr. VII, 5 Juli .p. 3: In een mal parket; VIII, 18
Juli p . 3 : In een lastig parket ; Harreb . II , LV : Hij komt daar in een leelijk parket;
Kunstl. 188: U zit in 'n zuur parket!;'De Arbeid, 15 Nov. 1913 p. 3, k. 2: Wat
is nu het geval ? Dat vooral de modernen in een moeilijk parket komen . In de
middeleeuwen gebruikte men hiervoor: in een vreselijc crijt; in een quaet gewat,
en thans in West-Vlaanderen in den kansel zitten, in het nauw zitten, welk kansel
ook oorspr. omheining van traliewerk beteekent (lat. cancellus, cancelli altaris,
traliehek rondom het altaar) ; zie De Bo , 488 b en vgl. no . 266.

1779. Part noch deel aan iets hebben,
d.w.z. niet in iets deelen, geen deelgenoot in iets zijn; geen schuld aan iets
hebben; mnl. part noch deel, part of deel (of delinghe) hebben ane iet. Het znw.
part, zuidndl . paart, is ontleend aan het fr. part (deel 4 ) . In de 16de eeuw ook
part (paert) en deel hebben met iemand of van, aan iets (Plantijn ; vgl. Rutten,
167 a : paart-en-deel, aandeel ; Tuerlinckx, 490) . Zie verder R . Visscher , Sinnep.
-

108: Geen part en deel hebben aan iets ; Font. 93 r ; Mouf. 30 : Part noch deel hebben
van iets ; Vier! . 72 : Paert ende portije hebben met iem . ; bl . 78 : Paert ende deel
hebben in iets; Ndl. Wdb. XII , 531-532. Ook kende men in de 17de eeuw parten
en deelen in den zin van „partiri" (Winschooten, 185). Vgl. voor de 18de eeuw
Halma, 497: Ik wil aan die zaak part nog deel hebben, je ne veux
1) Tijdschrift, XXVII, 48 ; Franck—v. Wijk, 489.
2) Schröder, Streckformen, 54-56.'
3) Ic ende alle die cappiteinen . . . . wij sullen dairomme sterven moeten . . . .
ende dese rijke lude sullen quijtgaan ende met ons betalen (ons opofferen) ende ons in dit
perket bringen ende hemselven vryen.
4) Voor verbindingen van een uitheemsch synoniem met een eigen woord zie Tijdschrift, XXIII, 25; XXXI, 235; Salverda de Grave, Franse Woorden, bl. 30
en no. 1656.
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pas avoir de part à cette affaire ou dans cette affaire; je ne veux pas m'en mêler;
fri . ik ha dêr part noch deel oan ; fr . avoir ni part ni quart à q qch ; eng . neither
part nor lot ; neither art nor part ; no part or share (Prick) .

1780. Iemand parten (of een part) spelen,,
d.w.z. iemand beetnemen; iemand een poets bakken, hem foppen; in ZuidNederland : iemand eene perte bakken (De Bo , 847 en Schuerm . 471) . In het
Middelnederlandsch bestond een znw. perte, in den zin van gril, kuur, poets,
waarnaast ook parte voorkwam. Dit perte is met metathesis hetzelfde woord
als pret en niet identisch met part (deel 1), Kiliaen citeert : P e r t e , parte,
pratte, fallacia, dolus: argutia; pertigh, Fland., argutulus, fallax (vgl.
mnl. gepertich); bij Van Moerk. 208 komt nog voor houbollige presten. De uitdrukking wordt sedert de 16de eeuw aangetroffen ; zie Van Lummel, 355:
Doe ick Geertruydenberg had ingecregen,
Speelde my geus daer eene parte tegen.
Vgl. verder Poirters, Mask. 161; Hooft, Ned. Hist. 365 ; 938 ; 1167 ; Coster,
66, vs. 1661; 91, vs. 314; Asselijn, 248 en 278; Tuinman I, 348; Harreb. II,
172; Ndl. Wdb. XII, 527; 1348, enz. Voor Zuid-Nederland vgl. Schuermans,
471 b ; De Bo , 847 b : iemand eene perte bakken ; perten hebben , zijne perten spelen;
pertig, rank en bevallig (in welken zin ook gebruikt wordt prettig, vgl. eng.
pretty), maar ook grillig, eigenzinnig ; Schuerm . 459 : paret, part, poets, snakerij;
zijne paretten spelen; Rutten, 169: paret, aardig voorval; Antw. Idiot. 955:
kwade perten, tooverkunsten ; zijn perten spelen, pertig, gestoord, van kwade
luim, eigenzinnig; bl. 1965: pertzak, iemand die vol perten zit; Waasch
Idiot. 508.

1781. Pas .
Het znw . , ,pas" (lat . passus ; fr . pas ; mnl . pas , schrede , stap , voetspoor,
weg) komt in verschillende uitdrukkingen voor ; o .a . in te pas komen, te stade
komen, hd . en oostfri . zu Passe kommen (uit het Ndl .) . Pas heeft hier, onder
invloed van 't ww . passen, de bet . van dat wat iemand past , voegt ; wat hij
voor een bepaald doel noodig heeft (vgl . mnl . iet es mijn gevoech) ; ook naar de
juiste maat, op een gepaste, voegzame wijze (vgl. dial. te maat komen en mnl.
te gevoeghe). In ergens leelijk of mooi te pas komen (dial. leelijk te maat komen),
ergens leelijk terecht komen, er een onaangename ondervinding opdoen, heeft
„pas" de reeds in het Mnl. voorkomende bet. van „benarde, treurige, toestand";
vgl. eng. to be at a fine (or nice) pass, er leelijk aan toe zijn; things have come
to a strange pass ; fr . être dans une mauvaise passe . In het Mnl . beteekent wel
te passe zijn, in een goeden toestand verkeeren (vgl. mnl. gevoech, goede toestand, en ons te onpas, onwel (hd. unpass), onpasselijk). Deze beteekenis leeft
voort in het Zuidndl. op zijnen pas zijn, zich prettig, gezond gevoelen; leelijk
te pas zijn, zich onlekker gevoelen, ziek zijn (Antw. Idiot. 1959) ; ook kent men
aldaar op zijnen pas, op zijn gemak (vgl. mnl. gemac, aangename toestand;
met gemake, kalm, bedaard). In Van pas komen, op het juiste, goede oogenblik
1) Franck—v. Wijk, 490.
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komen, heeft „pas" de bet . van „de juiste tijd voor iets" ; oostfri . pas oder
fan pas kamen ; vgl . Kil . pas , tempus oportunum ; Afrik . dit kom goed te (van)
pas ; een woordje op zijn pas (Harreb . I, 218) ; op dat pas, op dat oogenblik ; te
pas en te onpas, te gelegener en te ongelegener tijd 1 ). Pas geven, bij Kil. pas
gheven, commodum esse, vacuum esse, oportunum esse, is eene omschrijving
van „passen" ; vgl. mnl. wonder geven = wonderen; die vlucht geven = vluchten.
Zie het Mnl. Wdb. VI, 168-175; II, 1799-1800; Ndl. Wdb. XII, 602 vlgg.;
Ten Doornk. Koolm. II , 704 en vgl. no. 1281.

1782. In de pas staan (of zijn),
d.w.z. in de gunst, in den geur, in de kas staan (zie o.a. C. Wildsch. III , 276;
Brieven, 177 ; Harreb. I, 383: bij iemand in de kast zijn), in een goed blaadje
staan . Vgl . fri . goed by immen yn 'e pas stean, goed aangeschreven staan ; V.
Schothorst, 182: hij staat bij hem in de pas ; V. d. Water, 116: bij iemand in de
pas staon, in een goed blaadje staan; Sjof. 12: De meesterknecht, die bij zijn
patroon erg in de pas stond; Nkr. II, 1 Nov. p. 6: Om nog meer in de pas te
komen lonkt hij de dompers hart'lijk toe ; 20 Dec . p . 4 : Toen Wentholt in de
kamer zoo opgetakeld was, toen dacht hij : pot verjoppie! wat ben ik in de pas;
III , 14 Febr. p . 6 : Daarbij kom je in de pas ; 18 Juli p . 6 : Wie staat er in de
Hofstad thans bij velen in de pas, omdat hij is het tegendeel van wat hij vroeger
was?; VI, 16 Maart p. 6: Lang draagt hij zijn haren, lang draagt hij zijn jas,
bij Kuyper staat hij goed in de pas; Nkr. VIII, 17 Oct. p. 7: De Hollandsche
gezinnen (in België) stonden ook zoo best niet meer in de . pas ; Gron . 95 : Toch
ondervindt Ernst nog wel, dat-i bij z'n driegever (een leeraar) niet bijster in den
pas staat ; .D . H. L . 21: Hij weet wel, dat-i in den pas staat bij den kapitein;
Haagsche Post, 8 Febr. 1919, p. 155, k. 4 ; Peet, 82. Hiernaast Uit de pas zijn,
uit de gunst zijn, in Opr. Haarl. Courant, 3 Mei 1922, p. 5, k. 5 : In „le Journal"
schuift Vautel Lloyd George (die heelemaal bij hem uit de pas is) een nieuw
denkbeeld in de schoenen. — Wat eigenlijk onder „pas" in deze zegswijze moet
worden verstaan, is onzeker. Van de Water, 116 vermoedt : met iemand gelijken
danspas houden, met iemand goed kunnen omspringen, wel zijn met iemand;
Van Ginneken II, 456 verklaart : wanneer men achter elkaar marcheert en men
heeft niet denzelfden pas, dan gaat het loopen slecht. Men trapt op de hielen
van anderen en krijgt woorden 2 ) . In den pas gaat het beter. Bij deze verklaringen
past het ww. „staan" evenwel niet en zou men bovendien het voorzetsel „met"
verwachten.

1783. Iemand zijn paspoort geven,
d .w .z . iemand uit zijn dienst ontslaan, wegsturen ; vooral van den militairen
dienst gezegd ; zijn paspoort nemen, ontslag nemen (o.a. B. B. 378) ; vgl. Plantijn : Pasport nemen, prendre passeport. Ook werd het bij overdracht gebruikt
van een meisje, dat haren vrijer bedankte, hem den bons gaf; zie Brederoo 3,
313 ; 18 ; Asselijn, J. Kl . 623 ; Langendijk, 2, 193: Hans zorg jy niet voor my:
1) Het is mogelijk dat de beteekenis tijd zich hier, als zoo dikwijls, heeft ontwikkeld uit die van plaats (Mnl. Wdb. VI, 170). Vgl. fr. d chaque pas, ieder oogenblik.
2) Zoo ook IHaagsche Post, 5 Mei 1923, p. 628.

143
Je hebt je paspoort, en de bons, 'k wil jou niet kennen; Halma, 498: Eenen
vrijer zijne paspoort g e e v e n , hem niet meer willen te woord staan, donner
congé á son galant, le renvoyer, le congédier oostfri . hê hed sin pas kregen ; sin
brud hed hum de pas gefen ; fri. immen syn pasboert jaen ; Afrik . iemand sy paspoort
gee. Het znw. paspoort is ontleend aan het fr. passeport 1 ) en komt bij ons sedert
de middeleeuwen voor.

1784. Patjakker.
Dit is een plat scheldwoord, dat in verbinding met leelijke of vuile gebruikt
wordt in den zin van schurk, liederlijke vent, smeerlap, slampamper. Het is
in dezen zin in de ruwe volkstaal zeer gebruikelijk. Vgl. Opprel, 76: patjakker,
fielt, schurk, patser; Koster Henke, 51: patjakker, deugniet, fielt; Het Padvindersblad I, bl. 7: 0 ja, dat zijn die leelijke patjakkers uit Haarlem; Jord.
II, 367: Wat 'n nijs (durf) van soo'n patjakker! bl. 386: Kijk nou.... tsja!
kijk nou.... malle jonge, patjakker; Houben, 81 (noot 7) : badjakker, straatvlegel; Ndl. Wdb. XII, 790. Dit patjakker kan volgens eene gissing van Prof.
H . Kern een matrozenverbastering zijn van het Javaansche, ook in het Maleisch
bekende, badjag, zeeroover. De g aan het einde stelt een k klank voor en de dj
gaat in 't Nederlandsch over in tj, zooals ook bijv. in baatje uit bádju, terwijl
de overgang van b in p een niet ongewoon verschijnsel is bij de overname van
vreemde woorden; vgl. pitsjaar, pitsjaren, door middel van een sein aan boord
roepen, dat aan het Maleische bitjdra beantwoordt 2 ) .
In Zuid-Nederland kent men patjak, patjik, een schooier, bedelaar, een
hinkepink, sukkel, hetzelfde als een patjakkelaar, patjakker, pitjakker, hinkepink, vooral een slecht paard (vgl. gladakker ?) ; patjakken, patjakkelen, door
den modder baggeren, sukkelen; patjikken, hinkepinken, mankgaan, hetzelfde
als petjikken, patjakken, pitjakken (De Bo, 832; Schuerm. 461; Rutten, 170);
pajakker, patjakker, fajakker, kleine jongen, misvormde, kleine manspersoon
(Waasch Idiot. 503 b) . Al deze woorden zullen wel niets met ons patjakker gemeen hebben 3 ), en eerder te beschouwen zijn als een samenstelling van het
voorvoegsel pa en het werkw. tjakken, tjakkelen 4 ), dat vrij gewoon is in den
zin van „hinken", ,,sukkelen.".

1785. (Ad) patres,
in de uitdrukking ad patres zijn, d.w.z. naar zijne voorvaderen zijn, overleden
zijn, dial. naar de paters gaan, syn. van Abraham gezien hebben (Bergsma, 17 5 ).
In de 16de eeuw in Leuv. Bijdr. VI, 312: In loosheden studeren wy stalt als
1)
2)
3)

Hatzfeld, 1690; Passeport, composé de passe et port, au sens de passage.
Veth. Uit Oost en West, 38 en Winschooten, 190.
In het Ndl. Wdb. XII, 148 wordt pajakker, fajakker als verbastering beschouwd
van pagador, sp. pagador, slechte betaler.
4) Vgl. bij Schuermans pajoelen, palleuter, palodderen, palloeder, palulle(n),
parut; bij De Bo : padoel en wat deze mededeelt i. v. fladakken, en op ba- en ka-, dat
ook twee dergelijke voorvoegsels zijn.
5) Volgens Laurillard, 49 beteekent dit: Hij is boven de vijftig jaar. Dit wordt
bevestigd door Harreb. II; XLII en een citaat uit de Handelingen van de Tweede Kamer
der St. Gen . ( 1919-1920) , bl. 243 : De commissie had gemeend, toen zij haar eerste
amendement indiende, dat de secretaris der gemeente Hof van Delft . . . . reeds den
leeftijd van 50 jaar had bereikt . . . . Nu is intusschen gebleken, dat hij Abraham eerst
STOETT, bed. Spreekwoorden II, 5e druk.
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die vos, dies coemter vele ad patres nostros. Voor de 17de eeuw vgl. De
Brune, 112:
Hy heeft hem, doch niet on-geschonden,
Ad patres, metter haest ghezonden.
Zie verder Brieven van B. Wolf,. bl. 130: Zo zyn schat van een Vrouw ad patres
ging; Ndl. Wdb. XII, 767; Harreb. II, 174: Hij gaat ad patres; Jong. 204:
We zullen zijn nette spraak niet meer hooren.... hij is ad patres ; Handelsblad,
9 Sept. 1914, p. 1, k. 4 (ochtendbl .) : Men vraagt zich af, waar er hier en
daar al „gesneuveld" langs den weg liggen, of ze (automobielen) over enkele
maanden niet alle ad patres zullen zijn! ; Jord. II, 137: Als hij pateris ging,
kreeg hij nog een fijn rouwkransje van haar op z'n krieken-kist; Amst. 118:
Helaas! de altijd ijverige kastelein is reeds lang ad Patres; Nkr. I, 17 Nov. p.
3 (ad patres doen gaan) ; VII , 8 Maart p . 3 : 'k Ben in 't moorden zeer bekwaam;
Ter Laan, Duijs, zij gaan, ad patres, al wat is te rooder faam; Schoolm. 113:
Als hij 1 ) echter netelig wordt, zendt hij, helaas! zijn hoeder
Er wel eens ad patres meê, of naar zijn moeder,
En stort hem dus op een ontijdige baar.
Voor het hd. vgl. Kluge, Studentenspr. 111: Ad patres gehen, heim reisen
(anno 1825) .

1786. Patser,
een algemeen scheldwoord in de bet. van ploert, proleet, prolurk 2 ), prol, smeerlap. Wellicht verwant met het dialectische bats(ch) , zwierig, in het oog vallend
rijk gekleed (Molema, 20 ; Draaijer, 4 a ; Gallée, 3) ; 17de eeuw batsch, trotsch,
brutaal; ndh. batzig, patzig, aanmatigend, trotsch; deels met het znw. pats,
drukte, in pats maken, -maker, -trapper, dat van onomatopoëtischen oorsprong
is (vgl. beiersch patsche(r), klatschhafte person, schwâtzer). Ook kan het wkw.
verpatsen, fri. forpatse (voor verpassen, hd. (ver)paschen, (ver)passen, Pascher,
smokkelaar) van invloed geweest zijn 3 ). Voor bewijsplaatsen zie Ppl. 194;
Opprel, 76; Kmz. 14; Jord. 123; Kalv. II, 148; Menschenw. 90: Een vuilik,
'n skoelje.... een patser; Jong. 199: vuile patsers; Kmz. 303: gemeene patser;
Kmz. 261: ouwe patser; Nkr. VII, 20 Sept. p. 5 : rijke patsers. Als tweede lid
eener samenstelling geldpatser (in Kmz. 100; De Arbeid, 31 Jan. 1914, p. 2, k.
4; 5 Aug. 1914, p. 1, k. 1); krachtpatser (in Het Volk, 24 Dec. 1913, p. 1, k. 4;
6 Mei 1914, p. 3, k. 1; Slop, 6) . Verder komt voor patsertje (in Dsch. 139) ; patserig (in Kmz. 355) ; patserigheden (in Kmz. 339) ; verpatserd (in Zandstr. 71:
De schrikkelijk verpatserde, ziekelijk bleeke jongen) .

1787. Hoe dichter bij den Paus (of bij Rome), hoe slechter
christen.
Deze zegswijze komt sedert de latere middeleeuwen voor, blijkens Prov.
Comm. 798: Zo nader den paeus so quader kersten, vita peiores sunt qui pape prozal zien op 2 November van dit jaar. Het gezegde is op den klank af ontleend aan Joh.
VIII, vs. 57, waar de Joden tot Jezus zeggen: „Gy hebt nog geen vyftig jaren en hebt
gy Abraham gezien? Zie Zeeman, bl. 28.
1) De olifant.
2) Contaminatie van proleet (= proletarier, lat. proletarius) en schurk?
3) Franck-v. Wijk, 493; Ndl. Wdb. XII, 834.

145
piores. Zie verder Bebel, 65: quo Romae propiores, tanto Christiani tepidiores;
De Brune, 361: Te naerder Roomen datmen is, te minder houdt men van de mis;
Tuinman I, 3Q : hoe nader Romen, hoe slimmer Christen; Harrebomée III, 149
a; II, LIV : hoe digter bij Rome, hoe minder Paapsch; Wander II, 1341; III,
1178: je náher dem Papst, je schlimmere Christen. Syn. is: hoe nader bij de kerk,
hoe verder van God (Halma , 260) ; nabij de kerk , ver van God (Sewel, 384) ; vgl.
hd . je nciher der Kirche, je weiter von Gott (oder je spáter hinein) ; je náher Rom
je schlimmer Christ; fr. près de l'église et loin de Dieu: eng. the nearer the church,
the farther from God ; zie Joos , 211: onder den toren wonen de meeste Geuzen ; hoe
nader Rome, hoe slechter Christenen ; hoe nader de kerk, hoe meerder Geuzen ; De
Bo, 511; Antw. Idiot. 1043; Tuerlinckx, 530; Waasch Idiot. 255 a; Eckart,
436 en vgl . in Twente : dee oender d' toorn woont, bint de besten nig ; in Limb . :
hoe korter bij Rome, hoe slechter katholiek ('t Daghet XII, 126).

1788. In de pé zijn .
Harrebomée II, 158 b teekent hierbij aan : „dat wil zeggen : de zaak is afgeloopen en in orde : de notaris heeft alles geïnventariseerd.... De P is misschien
de aanvangsletter af van punten óf van pen bf van perfectie". Volgens Woordenschat, 475 b wil in de pé zeggen bijzonder goed, oorspronkelijk het letterteeken
ter aanduiding der Pandekten. Het Ndl. Wdb. XII, 2 wijst op de verouderde
uitdr. eene p zetten (of stellen), waarschijnlijk oorspronkelijk met betrekking
tot het parafeeren van eene akte , en vandaar in toepassing op iets dat afgedaan
is; vandaar het is (behoorlijk) in de P, de zaak is afgeloopen en in orde, bijv.
van iets dat door den notaris is behandeld. Gewoonlijk wordt pé als eene afkorting
opgevat van in de puntjes of in de pronk; vgl. G. W . Lovendaal, Soldatenliedje:
't Was 's morgens exerceeren,
Voormiddags op corvée,
Namiddags in de polderbroek
En 's avonds in de pee.
Zie verder Molema 138: alles in de pee, alles in orde, er ontbreekt niets meer
aan; fri.: yn 'e pé, fraai gekleed, in orde; in Zuid-Nederland kent men : in de
pie zijn, zijn beste kleederen aanhebben, op zijn pie beste zijn (De Bb, 853) ; op
zijne pijebeste zijn (Schuermans, Bijv. 241; Ndl. Wdb. XII, 1604), waarin pij
in 't algemeen ,,kleed' beteekent.

1789. De pé. (of de pest) hebben aan,
ook de pest gezien hebben aan, het land hebben aan; vgl. Kmz. 267 : Ze heeft toch
zoo de pest an me ; De Arbeid, 7 Januari 1914, p . 1, k. 1: De anarchist Coltof
ontkent precies 't zelfde, omdat hij, met permissie, de pest heeft aan Oudegeest
en Pothuis ; S . en S . 27 : Z'n tweede vrouw leefde toe nog , zie je , maar daar
had ie de pest an'; Speenhoff II, 74:
Weg met al die houten lijven,
Waar 'n man de p an heit!
Al die halve vrije wijven
Zijn de kanker van den tijd.

146
De Arbeid, 18 Maart 1914, p. 4, k. 4 : Vliegen, die wel de V, maar niet de P. heeft
aan het liegen ; Nkr. III , 1 Aug . p . 6 : Nou heb ik aan alles de pee , nou moet ik
maar grafwaarts gedragen, o Magere Hein, neem me mee; Grof&. 255: Dat je
de pee hebt aan je stiefmoeder is verklaarbaar. — De pé inhebben (of inkrijgen),

de pest inhebben of krijgen (vgl. A. Jodenh. 47 ; Lvl. 221; Gron. 61; 83 : Wie de
pest in heeft, steekt z'n vinger maar omhoog, zingt Niko ), de kanker inhebben
(D. v. S. 111) , het land hebben of krijgen; vgl. Nkr. III , 25 Juli p. 2: Baas
Van Leeuwen had toch al de pee in, dat ik wethouder was geworden; Gron. 61:
Ik geloof, dat jij leelek de pee in hebt, he ? ; Zondagsblad van Het Volk, 29 Maart
-

1913, p. 1, k. 3: Ik begon de p. in te krijgen, omdat ik zag dat de menschen niet
durfden koopen . — De pest gezien hebben aan in Gron . 333: Madam is zoo'n
kreng van 'n wijf, 'k heb de pest aan 'r gezien ; syn . de kanker aan iemand gezien
hebben, o.a. in De Arbeid, 24 Oct. 1914, p. 1, k. 1: Die menschen hebben z66 de
,kanker aan ons gezien, dat ze te pas of te onpas toch iets aan ons adres moeten
zeggen ; D . H. L . 28 : Als ze 'm maar niet opknappen met provoost, want daar
heeft-i den kanker aan gezien! Vgl. no. 1805.

1790. Pech hebben,
d.w.z. ongelukkig zijn in zijn onderneming; eene studentenuitdrukking 1 ),
die ontleend is aan het hd. Pech haben, , , seit dem Ende des 18. Jahrhs in der
Studentensprache allgemein ublich, vorher unbekannt". Vgl. Nw. School,
V, 80: Met hun telegram aan de Koningin hebben ze pech gehad; Nw. Amsterdammer, 23 Jan. 1915, p. 4, k. 4: Al zou Máta Hári's optreden, zooals dat is
geweest, waarschijnlijk geen succes hebben kunnen beleven, toch heeft ze ook
wel een beetje „pech" gehad; Handelsblad, 31 Jan. 1915 (ochtendbl.), p. 2, k.
1: 't Is daarom dat ik weer tot de auto mijn toevlucht moet nemen . Doch zoo
nu en dan heb ik daarmee ook wel eens pech, en moet dan te voet verder. Ook
is in 't hd . bekend im Pech stecken ; Pech kaufen ; es geht mir pechös en Pechvogel
(eigentl. Vogel der am Vogelpech kleben bleibt und gefangen wird ? 2 ) Dit laatste
znw. is ook in het Ndl. bekend. 3)

1791. Hoe smaakt je die peer?
d.w.z. hoe vindt ge die terechtwijzing, dat stekelig, hatelijk gezegde ?, eene
uitdr. die in de 16de eeuw voorkomt in de Veelderh. Gen. Ged. 6 : Ick sal u" wel
een ander lesse leeren, Wat dunct u van die peeren (slagen) , lust u van die te
smaken ? Daar zit hij nu met zijn gebakken (of gestoofde) peren 4 ), hij
verkeert in een onaangenamen toestand, in verlegenheid; iemand met de gebakken
peren laten, zitten, hem in den steek laten, voor iets laten opdraaien ; zie Harreb.
II, 175; Zondagsblad van Het Volk, 1905, p. 223: Zoo wordt de zonde gewroken
tot in het vierde gelid, dat dan met de gebakken peren zit ; Het Volk, 25 April
1914, p. 5, k. 4: Se laate-n-ons met de gebakkene peere sitte; Nkr. V, 30 Sept.

K luge , S tuden tenspr . 111.
Paul, Wtb. 391; Borchardt, no. 903.
Van Ginneken I , 500 ; 509 ; Nw . Schoo l V I , 125 ; 175.
In het hd. noemt men , ,die Habseligkeiten, die jemand besitzt, seine sieben
gebackenen Birnen" (Weise, Aesthetik der D. Sprache, 150) .
1)
2)
3)
4)
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p . 6 : Hij dwaalt nu langs berg en dalen ver van Kamer en van huis, Koalitie
zit intusschen met gebakken peren thuis ; Nest, 53 : Ik mag zoo denken, wie
konjt daar met zijn gebakken peren; De Arbeid, 22 Juli 1914, p. 2, k. 4: Daar
zitten we nu met onze gebakken peeren, wij hebben het dwangbuis aan tot Augustus 1915 ; Kippeveer II , 318 : En nu laten ze ons met de gebakken peren zitten;
Ndl. Wdb. XII, 890. Vgl. verder het vroegere een gebraden peertje ( een buitenkansje, een puikje); het bij Hooft, Ged. II, 397 voorkomende : monden u de vijghen ?
J. v. d. Veen, Kaats-spel: Hoe smaeckt u deze kaes, of isse wat verlebt?; Antw.
Weder-Botten : Wel Veen, ick peys wel half hoe dit gebraet u smaeckt ; het in
Boere-krakeel, bl. 210 aangetroffen : hoe smaecken jou die pruimen ?; bi. 238:
hoe lyken jou deuze knollen ? ; bi. 215 : hoe smaekt je deuze Rystenbry ? ; Langendijk, Don Quichot, bl . 20 : hoe smaektje deze koek ?; Teirl. 201: hoe vende de botere ?
hoe smaakt de botere ? hoe bevalt u de zaak ? Zie ook Tijdschrift XII, 239 ; XX,
243 en vgl. no. 103.
.

-

-

1792. Peil trekken op iemand

of iets,

d.i. staat maken op, gewoonlijk met de ontkenning op iemand (of iets) geen peil
kunnen trekken, op iemand of iets geen staat kunnen maken, geen gissing kunnen
maken; 17de eeuw: er niet op kunnen glozen.
De zegswijze is ontleend aan het zeewezen, waar men onder peilen verstaat
het door middel van een peiltoestel, dat op het kompas in het horizontale vlak
beweegbaar is, bepalen van de plaats, waar men zich op zee bevindt. Voor die
peiling richt men zich op een vast punt, eene plaats, die met zekerheid bekend
is (bijv. een vuurtoren), het peil genoemd. Men noemt dit in de peiling nemen
(vgl. B. B. 10 : lederen keer als hij naar het kompas keek en het vuur van Hilligermond in de peiling nam) . Iets peilen, iets in de peiling nemen, peil trekken
op iets beteekent zijn bestek maken; zijne raming, gissing, berekening maken
op iets ; zoo kan men een vuurtoren peilen, den hoek bepalen ; de kust peilen, waarnemen en bepalen hoever zij van een schip is verwijderd en in welke richting
zij ligt; vandaar overdrachtelijk : geen peil kunnen trekken op iemand, geen berekening kunnen maken op iemand, niet op iemand af kunnen gaan, niet op iemand
kunnen vertrouwen, geen staat kunnen maken op iemand . In dezen zin komt de
uitdr. in de 18de eeuw voor in het Boere-krakeel, 136: Daer op is nog gien peil
te trekken; zie ook Harreb. II, 182 a; Nest, 29; Nederland, 1914, II, 8; Ndl.
Wdb. XII, 930; Molema, 316: d'r is gijn pail op te trekken; Villiers, 97.

1793. In de peiling (of in peil) hebben (of krijgen),
d .w .z . in de gaten hebben of krijgen, zien, bemerken, bevroeden . Vooral bij
W . Buning ; vgl. B . B . 01: Ik had het wel in de peiling, als dat hij van binnen
kapot was ; Menschen zooals er meer zijn, bl. 110 : En als die rooie kajuitsjongen
van me, als die achteruit moest naar de kajuit, en Stuur kreeg het in de peiling,
dan riep hij hem eerst bij zich ; bi. 134 : Dat was eerst een heele beweging en
drukte, om iedereen op zijn plaats te krijgen, want dat had ik wel in de peiling,
ieder had zijn eigen plaats ; bi. 139 : Ze kregen de koningin in de peiling. Voor
de verklaring zie no. 1792 en vgl. Ndl. Wdb. XII, 953.
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1794. Wie met pek (pik) omgaat, wordt er mee besmet,
d .w .z . wie met slechte mensen omgaat , neemt iets van hunne eigenschappen
over ; eene gedachte , die in het mlat . wordt uitgedrukt door : tangentem cacabi

maculat fuligo vetusti; si pice tangeris vel tangis, tu maculeris; pix contactti sui
manibus palponis adhaeret. In het Mnl. bij Hild. 254, 68: Soo wye dat in den
peke roeret, onreynicheit dat hi daer of voeret; Doct. II, 577; Sp. der Sonden
(Proza ), 58 : Die dat pec handelen, sal daer aff besmet werden ; Dial. Eggaert,
176: Die bi den pecke wandelt, hi worter bi wilen of besmet ; in de Prov. Comm.
254: Die byden picke wandelt wort daer af besmet, pix dum palpatur, palpans
manus huis maculatur; Campen, 87 : weel mit pick om gaet, an dien cleefdet geerne;
hetzelfde als : die mit den croepels omgaet leert wel hincken (Harreb . III , 268) ;
die oly uyt-meet, wert-er vet van; en die ter molen gaet, en kan niet ontgaen, wit
te werden (De Brune, Bank. II, 50); vgl. Anna Bijns, Refr. 35: Raect den teerpot
niet, -oft ghij sult u bepecken; Nieuwe Refr. 25: Diet peck wilt naken, sal hem
besmetten ; V . d . Venne, 197: Befoolje peck, ghy krijght een vleck'; enz . Zie Harreb.
III, 315 b; Jez. Sirach XIII, 1; Bebel no. 347; Taalgids V, 181; Villiers, 99,;
Lat. Versch. 418: Die by het pick wandelt, die wort daer van besmet 1 ) ; Joos, 150;
Villiers, 99 ; fri.: dy 't mei pik omgiet wirdt er mei bismet ; Grimm VII , 1517;
-

Eckart, 399; Wander III, 1200, waar uit zeer vele talen deze uitdr. geciteerd
wordt; vgl. hd. wer Pech anfaszt besudelt sick; wer mit Hunden zu Bett geht,
steht mit Flóhen auf; eng . who messes with pitch may dirty himself; you can 't touch
pitch and have clean hands ; fr . qui couche avec les chiens se live avec les puces;

on ne saurait manier du beurre qu'on ne s'engraisse les doigts.

1794a . In de pekel zitten ; zie In de rats zitten.
1795. Pekelzonde,
d.w.z. verouderde zonde; kleine zonde. Volgens Winschooten, 160 zijn pekelzonden, die kleine vergrijpen, welke „lang te vooren begaan sijn, en in de peekel
als bewaard werden om gestraft te werden". Zie verder V . Moerk . 330 ; vgl . het
17de-eeuwsche , thans nog dial. pekelhoer, oude hoer 2 ) ; Halma, 501: Pekelzonde, z.v. een oud quaad, un vieux péché; Sewel, 634: Pekelzonden, old
sins . Thans verstaat men er onder kleine zonden (die men „opzout", als minder
het gemoed bezwarend ?) ; zie Tuinman I , 354, die pekel(zonde) voor eene verkorting houdt van pikkedil (fr. une peccadille; eng. a peccadillo); Het Volk,
31 Jan. 1914, p. 5, k. 1: Tot straf voor zijn pekelzonden heeft datzelfde noodlot
hem nu geplaatst in een gezelschap van jonkers; Nkr. III, 25 .Dec. p. 6: Daar
is veel zonde, maar daar is zoo 'n boel pekelzonde bij , die je nou niet zoo heel
ernstig nemen moet ; Ndl. Wdb . XII , 993.

1796. Eene welversneden pen,
d.w.z. een goede stijl (vgl. hij heeft eene scherpe pen) ; eig. eene pen, d.i. een
ganzepen, waaraan een goede punt is gesneden, die goed vermaakt is ; fr. avoir
une plume bien taillée; hd. eine gute Feder fuhren. Zie Halma, 501: Zijne pen
1) Kantt. op den St.-Bijbel, Jozua 23, 7.
2) In het Antw. Idiot. 950: pekelheks, pekeltang, pekelteek, pekelteef, gierig,
vrekkig wijf.
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is net besneden, hij heeft eenen netten beschaafden stijl, il écrit très-bien;
il a un beau stile, son stile est fort coulant; Harreb. II , 177; Ndl. Wdb. XII,
1045. Ook ons woord stijl, fr. style, beteekent eig. schrijfstift, lat. stilus.

1797. Iemand de (of een) pen op den neus netten,
ook wel iemand de pé (d.i. peen, pen, praam, prank of pril-) op den neus zetten,
door het een of ander doortastend middel iemand dwingen tot spreken of handelen; ook: iemand op gevoelige wijze de waarheid zeggen ; hem intoomen, hem
beletten uit den band te springen 1 ) ; vgl. V. Janus, I, 155 : Ik wil voor jeluy
oogen verzinken, als wij zelfs geen oorzaak zijn, dat men ons deze peen op den
neus gezet heeft. 't Is een bril, daar wij duidelijk door kijken kunnen, maar die
ons den neus zoo drommels in een drukt, dat er ons de traanen van in de oogen
komen; Het Volk, 17 Jan. 1914, p. 5, k. 3: Van stonde af begon Bet haar
schoonmoeder te vertroetelen en den kinderen werd in de keuken de pen op
den neus gezet ; Nw . School , I , 24 : Je zult last met ze (leerlingen) hebben —
zet ze maar dadelijk de pen op den neus. Syn. zijn iemand de prang (= pranger)
of de klem, den nijper op den neus zetten (De Cock 1 , 79; 338; Antw.. Idiot. 1915) ;
iemand een prange op de neus zetten, iemand verbieden iets te verklappen (N.
Taalgids XI , 306) ; iemand een pen (of een prik) op den neus zetten (Harreb.
II , 124a) ; fri .: immen de kaem (pranger) op 'e noasters (neusgaten) sette ; de
kniper komt op 'e skinen, de nood komt aan den man 2 ); geld.: iemand en pin
vör de nöze of op den start zetten, iemand beletten om zich al te vrij te bewegen
(Gallée, 33 a) ; iemand een bril op den neus zetten, iemand breidelen, bedwingen
(Tuinman I, 348) ; iemand de knip op de staart Betten (Winschooten, 38 ); iemand
de kniepe op den staart zetten (Gunnink, 51) ; iemand een karpeson, kappeson
(fr. caparafon, cavafon) op den neus zetten (Oudemans III, 314; Tuinman I,
333 ; Ndl. Wdb. III , 1380 ; Nav . LXI , 181) ; nd . wen de klemm (of knipen und
klemmen) upsetten, jemand in die Enge treiben (Reuter, 58 b) ; enz. Al de hier
—

genoemde dwangmiddelen kunnen dienen om springende of onwillige paarden
te bedwingen. Vgl. ook het fr. donner des morailles d qqn, le tenir serrë; pincer
le nez à q qn .

1798 . Een pennelikker.
Zoo noemt men wel eens een kantoorklerk . In de 16de eeuw komt het •woord
voor in toepassing op advocaten, notarissen, secretarissen, afschrijvers en dergelijke; vgl. o.a. Kiliaen: Pennelecker, servulus a manu, librariolus; Leuv.
Bijdr. IV, 212: Clercken, aptekers, taelsprekers, rechtbrekers, penleckers, enz.;
in de 17de eeuw lezen we het bij Brederoo , Sp . Brab . vs. 1784 ; Poirters, Mask.
185: Sijn vader was eenen penne-lecker. Vgl. verder Nav. LXI, 178 (uit anno
1615) ; Halma, 501: P e n l i kk e r, z. m. schrijver, al wie de pen voert, homme

1) Vgl. Brederoo I, 128, 681; Een dubble nues-dwang-straf betoomt myn jonghe
sinnen.
2) Vgl . Harreb . II , XXV I I : Als knijper aan boord komt, als de nood aan den man
komt. Zie no. 1638.
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de plume, clerc, garçon de comptoir; Ten Doornk. Koolm. II, 714 a: pennelikker,
federfuchser, schreiber; Afrik. 'n penlekker, klerk. Bij Anna Bijns, Refr. 30
wordt aangetroffen een synoniem pinceellecker. In het hd. verstaat men onder
een Tintenlecker een schrijver; ook Federlecker is bekend (Grimm VII, 1403).

1799. Hij is penningwij s en pondzot,
d .w .z . hij is zuinig op een penning en verkwistend met ponden ; hij is zuinig
op de centen en royaal met de dubbeltjes ; hij gaat van het eene uiterste in het
andere en weet den middelweg niet te bewandelen, eene navolging van het eng.
he is penny wise and pound foolish; ndl. centens wijsheid is guldens domheid. Vgl.
Harreb. II, 178 en De Cock 2 , 288: Hij is oordje gierig en stuiverken-zot; I. J.
de Bussy, De Koopman, uit een zedekundig oogpunt. p. 13: Voor den kleinhandel
geldt het spreekwoord : „zorg voor de stuivertjes, de guldens zullen wel voor
zich zelven zorgen" ; de groothandel heeft tot devies : „de vrijer van het stuivertje, de zot van den gulden". De koopman moet wagen.

1800. Hij is penningzestien,
d.w.z. hij is zuinig. Zie Klucht v. d. Pas quilm . 21: 't Overleggen tegens de penning sestien ; Molema, 320 a : penningzestien wezen, zuinig zijn ; 't is 'n penningzestien, gierigaard ; vgl. het fri.: hy past op pinningsechstsjin, hij is uitermate
zuinig. Wellicht is de uitdr. ontstaan uit een vollediger „hij is op den penningzestien" (nl. gesteld), zooals Harrebomée II, 178 b vermeldt met deze verklaring:
„hij is schraapzuchtig, genomen naar de handeling van den woekeraar, die
hooge winst neemt. Door penning verstaat men het getal, dat aanduidt, hoeveel
maal het percent in de 100 zelve begrepen is : de penning 16 is dus 61/4 percent,
eene interest, die tot de hoogste behoort"; zie Sewel, 635: Tegens den penning twintig, at five per cent. Vgl. ook tegen den penning zestien verkoopen,
zeer duur verkoopen ; Antw. Idiot. 952: drinken, zuipen, vloeken tegen penning
zestien op, d .i. veel drinken 1 ) ; 1479: stoken tegen penning zestien op, hard stoken;
Schuermans, 883: tegen den penning zestien, zeer duur (Brab. en Antw.); Land
v. Waas : 't is altijd penning tien, altijd duur te betalen.

1801. In de penurie (penarie of pinarie) zitten,
d. w. z. in den angst, in de benauwdheid, in de misère zitten. Penurie (penarie)
is ontleend aan het lat . penuria ; fr . pénurie ; eng . penury , gebrek , armoede,
nood . Waarschijnlijk is deze zegswijze het eerst door studenten gebruikt . Vgl.
Het Volk, 4 Juni 1913, 2de bl. k. 3: Zij zien in dat dit de eenige weg is om uit
de penarie te komen ; Jong . 74 : Hij was niet kwaad voor z'n evennaaste als die
in de penurie zat ; Dievenp . 156: Die nu allemaal in de pinarie zaten over zoo 'n
nijs (moed, durf) van hun twee kameraden ; S . M. 98 : Z .M . was effectief lekker,
dat we hem zoo uit de penurie hielpen; Zondagsblad van Het Volk, 25 Oct. 1913,
p. 1, k. 2: „Dat zou je wel willen", denk ik, dan waren jullie uit de penarie,
hè; Op R. en T. 18 (penurie) ; De Arbeid, 20 Dec. 1913, p. 4, k. 1: De leden zijn
1) Zie no. 1182. In de middeleeuwen verstond men onder penning zestien zestien
maal de rente, zestien maal het bedrag der jaarlijksche rente van een bepaald kapitaal;

zie Mnl. Wdb. IV, 816.
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in de penarie. Bijna de helft is werkloos; 23 Nov. 1913, p. 4, k. 1; Handelsblad,
30 Dec . 1913 , p . 5 , k . 4 (ochtendbl .) : Het Dierentuinbestuur is juist inde penurie
gekomen doordien het geen zeggingschap over de opvoeringen heeft ; Nkr . V,
5 Febr. p. 4; VII , 11 Jan. p. 4; 15 Febr. p. 2 ; Eerste Tafereel : Theo in de penarie,
of o, hemel, hoe zal dat afloopen; Barb. 61: Een rasploert, die, om uit de penarie
te komen voor geen laagheid terugdeinst ; Van Looy, Feesten, VI : Eigenlijk had
ze wel een beetje gauw 't ja-woord weggeschonken, had hij wel wat langer in
de penarie mogen zitten ; De Amsterdammer, 15 April 1922 , p . 2 , k . 4 : Hoe komen
we uit de pinarie ?

1802. Peperduur,
d .w .z . zeer duur ; fr. cher comme poivre . Eene uitdrukking, die herinnert aan
den tijd, toen de peper zoo duur was, dat de korrels als betaalmiddel werden
gebruikt . 1 ) Vandaar het wkw . peperen, duur maken . Vgl. Wildsch . I , 308 : Mijn
man wint zo veel geld niet als uw man, en alles is peper duur; Halma, 502:
M e ii heeft hem dat wel gepeperd of heel duur verkogt , on lui a vendu
cela bien cher, waarmede te vergelijken is Joos, 80: dat is gepeperd, dat was uit
den pekel te langen; Antw. Idiot. 210 en Schuermans, 43 a: bepeperen, duur
betalen ; 470 a : iemand de peper d'once doen betalen, iemand doen bepeperen;
weten hoeveel de peper d'once gekost heeft, gepeperd zijn, iets duur betaald hebben;
Schuermans, Bijv . 238 a : iemand peperen, duur doen betalen, pakken, nijpen;
fr . poivrer ; hd . pfeffern ; ein gepfefferter Preis ; fri . piperich , peperduur.

1803. Per se,
d .w .z . volstrekt , absoluut . E ig . beteekent het lat . per se door zich zelf, op of
voor zich zelf, zonder meer; dus wanneer iets per se moet gebeuren, wil dat in
eigenlijken zin zeggen dat iets uit den aard der zaak moet plaats hebben, dat
het vanzelf uit de zaak of de omstandigheden voortvloeit, er niets aan te doen
valt, de zaak het zelve meebrengt, er toe leidt. Vgl. Boefje, 131: Dus u gelooft
niet, dat die jongen per se moet verongelukken ? Per së.... die noodlotstheorieën, wat kunnen wij er eigenlijk nog van zeggen; Falkl. VI, 191: Waarom
wandelen de menschen per se op hun beenen en nooit op hun handen ? Lvl. 169:
Folck eischte per se dat Dalms eerlijk zou opbiechten; Falkl. VI, 173: Doch de
wind wou ons per se in zee; V, 17; Kmz. 345; De Arbeid, 24 Sept. 1913, p. 4:
Achteraf blijkt, dat er meerdere agenten zoo al niet per se geweigerd, dan toch
evenmin op dien bezoekdag oranje hebben gedragen : S. M. 51; Amstelv. 113;
Nkr. VII, 31 Mei p. 2: Die vervelende stokpaardjes moeten per se overal worden
bijgehaald . In het hd . wordt per se in anderen zin gebezigd : Das ist eine Sache
per se, das ist eine Sache für sich; eng. per se, by or in itself, intrinsically.
-

1804 . Iemand de pest (aan-, op - of) injagen,
d.w.z. iemand wrevel berokkenen, hem treiteren, pesten, waarvoor men in het
Zaansch ook zegt : iemand de pan aanjagen (Boekenoogen, 729). Vgl. Zoek. 204:
1) Gids, Oct. 1902, bl. 104: W. Heyd-Raynaud, Histoire du commerce du Levant,
Leipzig, 1885-1886, II, bl. 658. In het Grieksch wordt thans een rijk weeuwtje een
peperweeuwije genoemd.
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Och god, wat 'n benauwd smoelwarrek.... wacht, even de pest injagen. Van
iemand, wien de pest aangejaagd is, wordt in zeer gemeenzamen stijl gezegd
„dat hij de pest inheeft" (zie no. 1789) of: de „smoor" inheeft (zie aldaar) ;
vgl. iemand het land aanjagen ; den duivel inhebben (no . 518) en dergelijke . Zie

Ndl. Wdb. I, 185; XI, 885.

1804a . De pest inhebben; zie no. 1789.
1804b . De pest (gezien) hebben aan ; zie no . 1789.
1805. Iemand pesten,
d.w.z. iemand treiteren, sarren, plagen, dampen (no. 404). Zie Kmz. 126;

Boefje, 56; Nw. School II, 23; III, 332; Jord. II, 127; 190; Ppl. 44; 50; Het
Volk, 30 April 1914, p. 2, k. 1: Iemand „pesten" is een van de slechtste dingen,
die men zijn evenmensch kan aandoen. Men spreekt van ,,drankpest" als van
een enorm kwaad. Een „pestkop" is een groot mispunt van een kerel. „Krijg
de pest" 1 ) is nog altijd een gewone verwensching, zij het van bijzonder onhartelijken aard ; Nkr . VII , 27 Sept . p . 3 : ' t Zijn leden van de S . D . A . P . die de
bovenmeesters pesten ; Leersch . 120: De Rooie wou twee maanden lang plat in
de zon gaan liggen, vlak voor z'n baas z'n deur om 'm te pesten; Nkr. IX, 6
Febr. p. 6: De chef pest je, zeiden de collega's tegen me, omdat-ie denkt, dat
• je socialist bent ; Zoek. 14 : Pesten doen ze mien.... jà pesten, heur-ie 't nou?

de ééne met de andere vergallen ze mien mien leven. Vgl. verder de samenstellingen en afleidingen: pestkop (in M. de Br. 83; Persl. 165; Gron. 127; Kmz.
182; Gunnink, 184; Diamst. 144; Sjof. 242; Kalv. 1, 12) ; pestwijf (Kmz. 198) ;
zoon stuk pest-ellend (Kmz. 374) ; watte luizige pesttrappe (Kmz. 374) ; die pestbuilen van kerels (Slop. 78); pesterij (in Kmz. 126; Nkr. IV, 25 Dec. p. 4); pestig
(in Pp l . 44 ; Lvl. 233 ; 324) ; pesthitte (Menschenw. 330) naast zweeten als de
pest (Menschenw. 381) ; pestwind (bi. 383) ; dá' laileke kreng! die pestneger!
(bl. 392) ; een pestharde grond (bi. 402) ; pestman, gierigaard (Köster Henke,
52) ; pestwerk (Gron. 25, 105) ; pestschool (Gron. 76) ; als de pest, in hooge mate
(Gunnink, 184). Synoniem is iemand kankeren; vgl. Köster Henke, 30 : Kankeren, plagen, pesten; Leersch. 8': 't Was vuil, as 'n wijf niet met je meeging, as
d'r anderen tusschen lagen te kankeren; Nachtkr. 23: Kanker me nou niet, je
weet dat ik et me zoo aantrek; Nkr. VII, 25 Oct. p. 6 : Daar was ereis een kapitein,
die kankerde zijn lui zoo fijn ; Jord. II, 38 ; Sjof. 236 ; Het Volk, 22 Juni 1914,
p. 6, k. 3 : Goedgezinden, die op één schip op een avond voor f 500 jenever verzopen, terwijl de kwaadgezinden werden vervolgd en gekankerd. Ook intr. mopperen in Het Volk, 20 Juni 1914, p. 5, k. 2 : Onder de lagere ambtenaren gekanker
en gemopper ; Nkr. III , 10 Mei p . 2 (kankeren, mopperen) ; De Arbeid, 12 Sept.
1914, p. 1, k. 4: En als men dan weet, dat dit niet ging morrend en kankerend,
maar met frissche opgewektheid ; De Telegraaf, 28 Nov. 1914 (avondbl.) p . 9,
k . 1: Hij kankert vier zijdjes over een borstrokken uitdeeling ; D . v . S . 107:

1) \gl . Nw . School I , 135: Toen heeft hij geroepen : „de pest kan je krijgen!"

Nachtkr. 22: Je ken de pest krijgen; hd. das dich die Pest (kriege); fr. la peste soit le coquin.
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De halve sterrenhemel in actie : generaals, oversten, majoors, kapiteins, luite-.
nants, kankerend en kafferend tegen elkaar in afdalende linie. Vandaar in soldatentaal een kankerpit, een mopperaar (in Haagsche Post, 23 Juni 1923, p.
885), kankeraar (in Schakels, 133).

1806. Dat gaat boven mijn pet(je),
d.w.z. daar begrijp ik niets van, dat gaat boven mijn begrip, of dat gaat boven
mijn knar (hd . knarre ; in Jord. II , 77) of dat gaat boven mijn prik (in Kunstl.
5 ). Vgl. Nkr. VIII, 25 April p. 2 : Lees je De Vrije Sijmen ? Nee ? Natuurlijk
niet, het meeste, wat daarin staat, gaat boven jouw petje; Het Volk, 30 Maart
1914, p. 3, k. 2 : Dat zij dat ook al wou leeren! Maar die kunst blijkt te gaan boven
haar pet; Nw. School, II, 177: 't Kan best wezen', dat het stuk boven z'n pet
ging ; II , 234 : Het blijven bestaan van D . N . S . moge voor de stille pruttelaars
als M. G. in Het Nieuwe Schoolblad een teeken zijn, dat er dingen groeien, waar
ze met hun pet niet meer bij kunnen; Handelsblad, 24 Febr. 1919 (A), p. 13, k.
2 : Bertus, waarom waren de wijzen wijs en de dwazen dwaas ? Bertus antwoordt
niet, 't gaat hem boven de pet; Het Volk, 23 Sept. 1915, p. 1, k. 3: Voor dat gemeentegepruts ben je goed genoeg, maar de hooge politiek gaat boven je boerepet;
Handelsblad, 11 Sept. 1915 (avondbl.) p. 5, k. 5: Wat voer jelui nu uit? O, lezen
hè ? Hij sloeg de verzen van Leopold op , , ,Hm" dat gaat boven m'n pet ! Syn.
er niet met zijn haakje bij kunnen in Nkr. X. 29 Jan. p. 8: Daar kan ik met me
Nakie niet bij. Syn. 't gaat mijn muts te boten in Haagsche Post, 5 Mei 1917, p.
447, k. 2:
.

Dan geeft u mij een stuk papier te lezen,
Waar allerhand geleerdigheid op staat,
Van koolhydraten, vet en calorieën,
Wat mijlenver mijn muts te boven gaat.
Afrik. dit is bo my jakhals, dit is bokant my vuurmaakplek, dit gaan bo my jakhalsband (Boshoff, 336). Iets: in de pet hebben, iets in de gaten hebben, ook iets
begrijpen (V. Ginneken II, 458). Ik heb er niks mee aan mijn pet, het kan mij
niets schelen, het raakt mij niet; vgl. V. d. Water, 117. In den zin van „hoofd,
hersenen" komt „pet" ook voor in Kunstl. 11: Daar schiet me wat in me pet!;
evenzoo bi. 108; Jord. II, 478: Schiet me perdoes in me pet: Nou nog de Bochel!

1807. Iets in petto hebben (of houden),
d.w.z. iets tot gelegener tijd bewaren, voor zich houden. De uitdr. is ontleend
aan het Italiaansch avere a petto 1 lett . in de borst, op het hart hebben ; in
gedachten houden, achter de hand hebben. Vgl. Schoolm. 255: Doch ik heb
nog één middeltjen in petto, als menheer de Italiaan zei met zijn stilletto ; fr.
avo,ir in petto ; hd . etwas in petto haben, im Sinne haben, vorhaben ; eng . to have
in petto, in one's own breast, in secret . Zie Ndl. Wdb. XII. 1429.
),

1808 . Dat is geen peul s chilletj e ,
d.w.z. is geene kleinigheid, niet gemakkelijk; vgl. Boekenoogen, 1348:

Dat is gien peuleschil?je,. 't is geen kleinigheid ; Schoolblad, XLIII, k. 1003 :
1) Schulz, bl. 288.
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Men bedenke toch, dat elke Algemeene Vergadering f 4000 aan „zuurverdiende"
contributiepenningen vordert! Voor zulk een „peulschil" mag men wel „degelijke
waar" zien te krijgen; Handelingen Staten-Gen. 1912-1913, p. 292 5: Men zal
nu kunnen beleven dat de bespreking van dit laatste ontwerp veel tijd zal kosten,
want het is geen peuleschilletje, dat wij niet behoorlijk en grondig zouden behoeven
te behandelen; Nw. School, V , 274: Examen Middelbare Luchtscheepvaart, da's
voor jou een peuleschilletje met jouw durf; VIII, 460: Hervormen moet geen
peulschilletje zijn in ons vak; Handelsblad, 23 Januari (A) 1922, p. 10, k. 2:
Zoo meent men dat wij, Vlamingen, ook de moeilikheid met de scherplange
en zachtlange e en o als een peulschilletje beschouwen. Vgl. voor allerlei benamingen om kleinigheden uit te drukken De Jager in Lat. Verscheidenheden, bl.
57 vlgg.
.

1809. Piano aan,
d.i. langzaam, zachtjes aan. Piano is ontleend aan 't Ital. piano, lat. planus,
vlak, en van geluiden zacht. In de 17de eeuw piano-piano; pianpiano (o.a.
Kluchtspel, 3, 77); zuidndl. piane-piane naar fr. piane piane. In navolging
van langzaam aan heeft men gezegd piano aan, in gemeenzame taal piaantjes
aan. Zie Ndl. Wdb. XII, 1508 en vgl. Harrebomée II, 180: Hij speelt piano aan.

1810. Zijne (of de) piek schuren,
d.i. vluchten, deserteeren; syn. zijn kwast schuren (Spaan, 61; 162 ; Ndl. Wdb.
VIII, 723 1 ); vgl. Gew. Weeuw. III, 21: Zy schuerden haer piek, en veranderden
van quartier; Paffenrode, 100; Spaan, 165; Halma, 503: Zijne piek schuuren
se titer le nerf,gagner au pied; Sewel, 637: Zyn piek schuuren en doorgaan,
to take to one's heels, to run away; Tuinman 1, 284 ; V. Janus, 169 ; Harrebomée
II, 180; Schoolm. 46; 67; 188; 254; Zondagsblad v. Het Volk, 1905, p. 195:
Prins Willem schuurde zijn piek, en Holland is nu de Bataafsche republiek;
Het Volk,15 Juni 1914, p. 1, k. 2;.Ndl,. Wdb. XII, 1522; enz. Eig. gezegd van
een soldaat, die onder voorwendsel van zijne piek te moeten schuren zich verwijdert en niet terugkeert. Zie no. 1833 en vgl. het 17de -eeuwsche synonieme de
viddels schuren (V. Moerk. 473 2 ), eig. de baan opgaan, achter de vrouwen aan?
(zie Tijdschrift XXXIX, 152) de poort, zijn gat schuren. In de Duytse Lier, 70
en Boerekrakeel, 8 komt het wkw. schuren voor in den zin van „de piek schuren";
vgl. hij poetsrem, hij smeertem ; hd . auskratzen . In Zuid-Nederland onbekend.

1811. Piepen
heeft in 't bargoensch verschillende beteekenissen; vgl. Koster Henke, 52:

piepen, slapen, maar ook wegsluipen, vluchten (Sjof. 217), lichten, enz. Ik
piep hem, hoor! ik maak me uit de voeten (vgl. no. 574?); het is gepiept, het is
gebeurd, klaar, in orde ; vgl. Amstelv. 81: Toen was 't zaakje gepiept ; D.H.L.
28: Nou dan is de zaak gepiept; Nkr. VIII, 21 Nov. p. 2 : Afijn, wat ge ook zucht,
1) H . Beckering Vinkers denkt hier aan de beteekenis „penis" , die kwast en
piek nog hebben. Hij meent dat de oorspr. beteekenis is geweest: coire, daarna de breede
baan opgaan, er vandoor gaan, en vergelijkt krassen en opkrassen met krassen, treden
van een haan (zie Tijdschrift XXXIX, 152) .
2) Viddel, cunnus.
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tiert, raast of addert, het zal u geen sikkepitje baten. Het zaakje zal behoorlijk
gepiept worden, gelooft dat van mij; Het Volk, 16 Febr. 1915, p. 5, k. 2: Er
behoeft maar één aandeelhouder met Reiman mee te gaan en het zaakje is alweer
gepiept; Slop, 92: Ze kan wel al dood zijn geweest, gestikt in de jenever voor-ie
sloeg. Zooveel herinnerde-ie zich nog, dat het anders was.... in eens gepiept,
u-i-t, uit! Voor de ontwikkeling dezer beteekenis zal men moeten uitgaan van
piepen in den zin van braden, poffen (vgl. appels of aardappelen piepen in heete
asch 1 ). Voor piepen pakken, stelen, vgl. Koster Henke, 52: Hij heeft een ezeltje
gepiept, hij heeft eene lade gelicht; Menschenw. 399: Nou had ie bij dien kerel,
'n heel mooi, fonkelnieuw goudtientje in 'n doosje zien liggen, zoo losjes maar,
en dat had ie netjes gepiept! 't Eerst van z'n heele leven dat ie geld gannefte;
Nw. School, VIII, 251: Een jaar of wat geleden liet ik mijn fiets een paar minuten
onbeheerd staan aan 't postkantoor — ze was gepiept 2 ) . — Van personen wordt
„gepiept" ook gebezigd in den zin van gesnapt, gevangen; vgl. Slop, 70: Hier
ben ik nou.... nou heb je me.... gepiept hoor! Zie Ndl. Wdb. XII, 1547.

1812. Piepjong zijn,
d .w .z . zeer jong zijn ; eig . gezegd van vogels, die nog zoo jong zijn, dat ze nog
maar kunnen piepen; vgl. het bij Kil. vermelde kriephinneken 3 ) en piepgans,
piepkuiken. Zie Halma, 503: Piepjong, bijv. w. heel jong, fort jeune;
Sewel, 637 : P i e p-j o n g, een piep-jong meisje, a very young girl ; vgl. Van Effen,
Spect. VI, 1 1 1 : De moeder en de oudste dogter waren in 't zwart, en de ander,
die nog piep jong is, in het donker bruin gekleed ; Molema, 323 : piepjonk, te jong
om te trouwen; eig. nog in 't nest liggen te piepen; fri. piipjong; nd. piepjung.

1813. In den piepzak zitten,
d.w.z. in de benauwdheid zitten, in angst zitten, in de rats zitten (zie aldaar).
De uitdr. dateert uit 't midden der 19de eeuw. Onder piepzak verstaat men
„koffie met melk en suiker door elkaar gekookt" (Boekenoogen, 747 ). Vgl.
Diamst. 388: Als zij 'r ziek van wordt, dan zit je heelemaal in de piepzak; Het
Volk, 12 Juli 1913, p. 9, k. 3: Hij zat wel een beetje in den piepzak met zijn arrestatie ; 17 Juni 1913, p. 2, k. 4: Duymaer in de piepzak; Nkr. VI, 21 Dec. p.
6: O, ze zitten in den piepzak, al het lieve tuig van rechts. In het Ndl. Wdb.
XII, 1554 en Tijdschrift XXXIX, 153 wordt gedacht aan pijpzak, doedelzak,
„daar de doedelzak bij 't bespelen samengedrukt wordt en wie daarin zit het
dus benauwd moet hebben". Zie no . 1590.

1814. De kwade Pier,
d.w.z. kwade Pieter, de kwade man; degeen, die altijd, ook voor anderen die
er belang bij hebben, iets moet verrichten, waardoor hij iemand onaangenaam
is en den naam krijgt van boos te zijn. Een kwade Pier was in de 16de en 17de

1) Boekenoogen, 746.
2) Synoniemen van piepen, stelen, vindt men bij V. Ginneken II, 141.
3) Kluyver, Proeve, 74.
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eeuw iemand die 't anderen lastig maakt, waarmede het niet gemakkelijk is te
doen te hebben ; vgl . een stijve Pier, bonte Pier, een ruwe vent ; malle Pier, een
dwaas, Pier Lichthart, een luchthartig mensch; Ndl. Wdb. XII, 1556. Volgens
Tuinman I, 10 zegt men hy wil de quaade Pier niet zijn „van ymand, die iets
niet met scherpheid wil aanvangen en uitvoeren". Met Van Eijk I, nal. 59 en
Laurillard, 7 te denken aan Groote Pier, of met Tuinman aan den apostel Petrus
(Matth. XXVI, 51) komt me onnoodig voor. Vgl. Nw. Amsterdammer, 24 April
1915 , p . 2 , k . 2 : Ik dacht dat de vaderlandsliefde , de , ,waarde der nationaliteit",
bij deze gelegenheid de Kwaje Pier was geweest?

1815. Iemand pieren,
d.i. iemand beetnemen, foppen, voor den gek houden, hem pieteren (zuidndl.),
vooral in de uitdr. gepierd zijn, d.i. gefopt zijn; fri. immen piere; oostfri. piren;
Sleeswijk-Holstein : pieren 1 ) . Vgl. Langendijk, Don Quichot, 282 ; Rusting,
212: 't Schijnt belachlijk en maar louter pieren ; Langendijk, Krel. Louwen,
47; C. Wildsch. II, 173: Hij zag niet eens hoe ik en Frans Ligthart hem gepierd
hebben; III, 49 : Wees nu toch op uwe hoede! laat u niet pieren! ; Tuinman II,
112 ; Halma, 503: Pieren, loeren, bedriegen ; Sewel, 637: Pieren, foppen, loeren,
snuiten . Pieren is eene a$ . van pier, strik, klem , val , fuik ; zie Mn l . Wdb . V I ,
322 en vgl. verlakken.

1816. Pierenverschrikkertje, verlakker,
d .i. een glas klare ; ook een borrel op de nuchtere maag, dien men in Groningen
een pierekul (die de pieren fopt) noemt (Molema, 323 ; Boekenoogen, 747).
Men neemt zulk een borrel, om de pieren, die naar men meent onze maag van
streek maken, een schrik aan te jagen, en zoo „den kater" te verdrijven. Vgl.
no. 1633; Volkskunde XXVI, 39 en zie Amst. 123: Na dit heldenfeit liet hij
zich verleiden een klein pierenverschrikkertje te nemen, om op te drogen, zooals
hij zeide ; bl. 99 : Dan motje een pietsie 2 ) bitter in je piereverlakker nemen;
Zondagsblad v. Het Volk, 2 Juli 1905, p. 7: De overige deelnemers namen maar
vast 'n pieren-verschrikkertje;; De Arbeid, 7 Jan. 1914, p. 2,k. 1: Menschen, die
er voor bekend staan dat ze geen voldoende weerstand kunnen bieden aan hun
lust in een pierenverschrikkertje; Het Volk, 31 Jan. 1914, p. 5, k. 1: Dat zij uit
pure woede er haast toe kwamen een pierenverschrikkertje te nemen; 1 April
1914, p. 5, k. 2 :. Zoo 'n kolos uit een circus, die op raad van den veearts met sterken
drank behandeld werd en later, na genezen te zijn, wild en woest werd, als hij
niet op tijd zijn pierenverschrikkertje kreeg; De Telegraaf, 18 Juni 1914 (ochtendbl.), p. 5, k. 3:. Gelijk het hengelen een ouderwetsch vermaak is, blijft het pierenverschrikkertje een oud en beproefd middel, ook tegen de koude voeten. Ook
in Parijs spreekt de werkman van tuer le ver (qui me pique l'estomac) en Jehan
le Houx zingt in la Panacée universelle:
1)
2)

Onze Volkstaal II, 48.
Dit woord (hd. bischen?) ook in Jord. II, 13; Amstelu. 21; Klister Henke, 53.
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Les vers il fait mourir.
J'en prends pour m'en guérir.
Et nettoyer inon ventre 1 ) .
In het Friesch noemt men een „verschrikkertje" nemen it hert ris kjel (kil,
verschrikt) meitsje, dat veel overeenkomst met het gron . wirms (de wormen)
kel moaken (Molema, 579) .

1817. Pierewaaien,
d.w.z. doordraaien, pret maken, aan de pier zijn (Molema, 323) of gaan. Een
sedert de 17de eeuw meermalen voorkomend werkwoord, dat in den vorm piereweyen, pireweyen o .a . wordt aangetroffen bij Winschooten, 304 ; Focquenbroch,
Herderszangen, 64 ; Rusting, 85 ; 253 ; 429 ; enz. Zie ook Sewel, 637 : P i e r e w e y e n,
to play the truant, to go idly up and down ; en vgl. Nkr . II , 22 Nov . p . 4 : En
's nachts vermaken we ons eerst fleurig ; we gaan dan recht gezellig aan de pier;
Schuerm . 476 a ; Bijv . 241 a : pireweien . Het woord is van Russische afkomst
en waarschijnlijk door Nederlandsche matrozen uit Archangel overgebracht; in
die taal beteekent nl. piruju, pirovát, een gastmaal houden; pir = gastmaal
(vgl. idg. pi, drinken) . Zie Ndl. Wdb. XII, 1570 en Uhlenbeck in de Bei tri ge
XVI, 563 en XIX, 313.

1818. Pietlut hebben,
ook putlut hebben, d.i. koude drukte, onnoodige beweging hebben (Bouman,
80) ; Harreb. II, 31: Hij heeft vrij wat Piet Lut op zijn Lijf. Een Pietlut, een
kleingeestig, overprecies mensch; soms ook een kleinzeerig man. Vgl. Nw.
School, III, 162: Zwetsers, charlatans, prullen, pietlutten, stakkers; Speenhoff
II, 61: Meneer Piet Lut als vrijgezel, had een aardig meissie; Amst. 113: Heer
in den Hemel! wat 'n putlut! schreeuwt Jans; Ndl. Wdb. XII, 1596. Misschien
?Moeten we in putlut eene vereeniging zien van put en lut , twee namen van landen,
die voorkomen in Ezechiel XXX, 5: Morenlant ende Put ende Lud, ende al den
gemengden hoop ende Cub, enz. De voorlezing van dit bijbelvers heeft iets druks,
iets van een oploop, en geeft toch niet veel voor den hoorder en kan aanleiding
hebben gegeven tot de vorming van putlut hebben 2 ) en 't bnw. putluttig. Later
is 't woord door misverstand in verband gebracht met den mansnaam Piet, waardoor de vormen Pietluttig en Pietlut ontstonden; vgl. parlesanten, poeha (no.
1846) en het fr. brouhaha. Pietlut kan als eene verwarring beschouwd worden
met eene andere beteekenis, die dit woord heeft, nl. die van sukkel, krentekakker,
kleingeestig man. Ook een Pietlutter of Pietjelut (in Sprotje II, 19; Nw. School,
IV, 132; V, 91), wellicht met bijgedachte aan een kleine (= kleinzeerige) Piet
(vgl. dial. lut, achterh. lut, klein 3 ), waarnaast pietluttig (o.a. Het Volk, 15
Mei 1914, p. 1, k. 1; Amsterdammer, 15 April 1914, p. 12, k. 3; Nw. Amsterdammer, 2 Januari 1915, p. 2, k. 3; Gunnink, 185), putluttig (fri. ook puttig), kleinzeerig, kleingeestig, vitziek, lichtgeraakt; pietluttig (Nw. School, IV, 101:
pietlutterige kleinigheden ; VI, 264) ; pietluttigheid (in 0 . K. 36 ; Het Volk,
1) Aangehaald in Noord en Zuid X, 339.
2) Lauri l lard , 22-23 ; Nav . XX I I , 279-280 ; Woordenschat, 960 en Harreb.

II, 31 a; III, CL.

3) Zie Taal en Letteren II, 107.
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19 Dec. 1913, p. 1, k , 4; 15 Sept. 1914, p. 1, k. 2: Het is nu ernst, en door
den ernst raken we onze pietluttigheden kwijt), of pietlutterigheid (in Nw, School,
V, 380), naast luttepuuigheid (in Kmz. 233). Syn , is~pietepeuterig (Het Yolk,
13 Maart 1914, p. 1, k. 3; 14 April 1914, p. 6, k. 1) of pieterig (Boekenoogen,
748; Het Yolk, 10 Dec. 1914, p. 6, k. 4: Het gezochte, pieterigpolitieke, alle
uitwerking missende debat). Zie N dl. Wdb. XII, 1584; 1591.

1819. Hij stond te kijken als Piet Snot,
d .w .s. hij stond er bedremmeld, beteuterd te kijken, als "een snyer, die zyn
naald ver loren heeft", als een poelsnip , als verdomde Louis (Harreh. III, XLII),
als Jan LuI (in D. H. L. 4), als Pier Snot (17de eeuw); eig , als een snottige
Piet, een snotjongen, een snotolf (Tuinman 1,311). In de 17e eeuw vinden we
deze zegswijze in De Wynoegst (anno 1698), 53; vgl , ook Bierh • 1), 12: Hoe
onnoozel staat hy daar als Piet snot met zyn mond vol tanden ; Spaan , 160;
Langendijk, Don Quichot, vs , 709: Gut, kereltje, gy zult staan kyken als Piet
snot; Molerna, 339: stoan as pij tsniit ; s», III, 3 Oct. p. 3; LvI. 193: Ik laat
me niet voor piet snot gebruiken; Sjof, 170; Zevende Gebod, 42. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 960: staan zien gelijk Piet Snot... onnoozel staan te kijken;
het Westvlaamsche: kijken lijk Lie/ke Snot (De Bo, 519 b); Waasch Idiot.
193: met 'nen drupneus staan, teleurgesteld zijn, bedrukt kijken; in Twente:
as nen snotleppel ; fri , stean for pyt-snot ; joodsch: rotser , rotsjongen , rotsneus ,
rotslepel (Zoek. 61; 138; Ndl. Wdb. VIII, 3088), kwajongen (van rots (mhd.),
snot); syn. staan te kijken als Lamme Louis (in Nw. School IV, 208 2).

1820-. Pietje de voorste,
hetzelfde als haantje de voorste (no. 751); fri. pytsje-de-foarste • Vgl. C. Wildsch.
VI, 66: Zotte gezelschappen, waarin jij altoos pietje de voorste waart. Het is
niet noodig voor de verklaring van deze uitdr , te denken aan de driftige natuur
van den apostel Petrus 4), die nooit Pietje wordt genoemd; we hehhen in Pietje
niet anders te zien dan' een gewonen jongensnaam evenals in een heele Piet (fri ,
in, hele pyt), Piet Snot , Pietje Rechtuit, Pietje Vliegop , Piet Lut , Piet zoen 4),
Zwarte Piet, Pietje of Hansken Pek (= Heintje Pik), Jan', Piet en Klaas (Jan
en alleman; Afrik. Piet , Poul en Klaas), Pietje de dood (De Bo, 852; Antw.
Idiot. 513 b; 517 b); enz. In Oud-Beierland spreekt men van een Fijchie (verkleinw. van Fya , Sophia) de uoorste 5).

1821. Hij heeft al zijne pijlen verschoten,
d.w .z . hij heeft al zijne krachten verhruikt, hij weet niets meer te zeggen. Zie
Tuinman II, 120: Men moet al zyn pylen niet 's evens verschieten . Die dat doen,
zyn daar na weerloos; Halma, 503: Al zijne pijlen zijn verschooten,
1)
1758.
2)
3)
gedaan.
4)
5)

Het Leudze Bier-hiujs , boertig kluchtspel door Abraham Stokhuyzen, Leiden

Toespeling op den "lammen koning" van Holland, Louis Bonaparte.
Zooals in Archie( I, 7; door Tuinman I, 10; Laurillard, 8 en Zeeman, 409 wordt
Harrebornee II, 181.
Opprel, 55 a en Spaan, 97: Fytje de voorste.
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hij heeft alle zijne redenen bijgebragt, il a dit ce qu'il avoit dire, il ne sauroit
rien dire davantage, il est au bout de son rollet; Sewel, 655: Al zyn pylen zyn
verschooten, hij heeft al zyn gal uitgebraakt. Vgl. Ndl. Wdb. XII, 1614;
no . 1295 en het fri .: hy het wol pilen op 'e koker, hij is kundig en welbespraakt;
hy het syn pylken forsketten, zijn kruit verschoten.

1821a. Verschillende pijlen (meer dan één pijl) op zijn boog
hebben ; zie no . 297.
1822. Het is de pijne met waard,
d .w .z . het is de moeite niet waard , het loont de moeite niet . Het znw • , ,pijne"
beantwoordt aan het mnl. pine, moeite, last, inspanning; laat-lat. pêna, lat.
poena. Vgl. mnl. soo waert ons wel der pinen waert (Hild. 192, 281); Plant.:
Het is de pijne niet w e e r d t, il ne vault pas la peine, non operae pretium
est, cassus est labor; Sart. I, 10, 42: „'t Is hem niet de pijne waert, hem daer
Leghen te versetten ; Tuinman I , 177 : 't Is de pijne niet weerd ; Sara Burgerhart,
156; 165 ; 378 1 ) ; Halma, 504 ; Harreb . II , 182 ; Ndl. Wdb. XII , 1667 ; Van Weel,
131; Molema, 322 : t' is de piene weerd, het is de moeite waard, het is bijzonder;
't is de piene nijt weerd, 't beloont de moeite of kosten niet; Gallée, 33; Draaijer,
30 ; fri . dat is de pine net wirdich ; Handelsblad, 17 Januari 1915 (ochtendbl . ),
p . 7 , k . 2 : Het (stuk) loont de pijne van eene nadere bespreking niet ; Nw . Amsterdammer, 27 Febr. 1915 , p . 7 , k. 4 : De heele affaire zou mij trouwens de pijne
niet weerd lijken. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 961: 't kan de pijn
niet lijden of 't is de pijn niet weerd ; syn . van dat kan de pijn niet uitdoen (Waasch
Idiot. 518) .

1823. Hij zal een leelijke pijp rooken,
d.w.z. hij zal iets onaangenaams ondervinden, er leelijk tegen aanloopen. Vgl.
V. Janus III, 228 ; Harreb . II, 183 : Hij zal een leelijke (slechte of vuile) pijp
rooken ; Schoolm. 156 ; Kent. 18 : Ze zullen een leelijke pijp rooken ! de oproermakers!; Het Volk, 28 Jan. 1914, p. 2, k. 1: De Heer Scheurer heeft een bittere
pijp moeten rooken vandaag; Handelingen Stat.-Gen. 1913-1914, bl. 1731:
Ik ben niet geheel vrij van de vrees, dal zij (de tabaksbelasting) dén Minister en
hen die achter hem staan een leelijke pijp zal doen rooken; Amstelv. 78: Alhoewel
deze vereeniging 'n kwaje pijp heeft gerookt; Het Volk, 19 Juli 1913, p. 9, k. 2:
Er zijn ook hooggeplaatste rookers, die, tegen wil en dank, hebben moeten
trekken aan.... een zware pijp, door hun volk voor hen gestopt; 6 Juli 1914,
p. 3, k. 2 ; Sehuermans, 478 : eene vuile pijp rooken, ergens slecht van afkomen;
met iets eene pijpe rooken, schade lijden 2 ); Tuerlinckx, 500: in pijp stoppe, eene
groote moeilijkheid te overwinnen hebben ; dije zal in pijp stoppen, as ter thuis
komt, die zal bekeven worden; Antw. Idiot. 961; 1133 : 'en vuile, 'en leelijke
pijp smooren, het bezuren, kwalijk varen ; Waasch Idiot . 518 b : er een pijp van
stoppen, rooken, kwalijk met iets varen, zich er slecht mee bevinden ; Rutten,
174 b : eene vuile pijp smoren, iets onaangenaams ondervinden ; hij zal nog eene
1)

Volgens Molema, 553.

2)

De Familiekring, no. 115, 101.

Ned . Spreekwoorden II , 5e druk .
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pijp stoppen, heel wat ondervinden, waarvoor men in de Kempen zegt hij zal
er van stoppen (vgl. Waasch Idiot . 633) . In Groningen : 'n slechte piep rooken,
slecht te pas komen, schade lijden (Molema, 387 a) ; in 't eng . put that in your
pipe and smoke it, steek die in je zak. Te vergelijken is : een bittere pil moeten
slikken ; een harde noot kraken en dergelijke . Ook in het Friesch : hy smookt dêr
in forkearde (ook in smoarge) piip mei, hij beloopt schade met die onderneming;
in Twente : ne smerige pipe roaken. Vgl. in Zuid-Nederland : hij zal nog uit vuile
lepels eten, zijne zaken zullen nog slecht afloopen; fr. il a bu un fameux bouillon,
hij is door speculeeren zijn geld kwijt.

1824. Naar iemands pijp(en) dansen,
d .w .z . alles doen wat een ander begeert ; iemands wil in ieder opzicht volgen;
eig. z66 dansen als een ander voorfluit (vgl. Goedthals, 101: Men moet danssen
naer dat de speelman wilt; Vondel, Leeuwendalers, vs. 1320). De zegswijze wordt
in de 16de eeuw 1 ) aangetroffen bij Servilius, 229* : tMoet al dansen nae syn pypen
(vgl. Bebel, 417 ; Prov. Comm. 557: nader pipen salmen dansen) ; Campen, 118:
Wy moeten nu nae synen pypen dansen; Coornhert, 552 r: Die heeft machts ghenoegh om ons nae sijne moort-pijpe te doen dansen ; Sartorius IV , 53 : tMoet al
na syn pijp dansen; I, 6, 6: Ghy danst niet als ghy pijpt; Anna Bijns, Refr. 124:
Die niet en willen dansen nae Luthers pijpen; Marnix, Byenc.: Maer alle Concilien moeten de H . Kercke onderworpen wesen.... ende altydt na hare pijpen
dansen ; elders : Of het Bier na de woorden, ende na de pijpe der Transsubstantiatie
soo wel soude konnen dansen.... als de Wijn 2 ); Van Vloten, Geschiedzangen
I , 122: Na sulken pijpe en woudense niet dansen ; Tijdschr. XXI , 108: Wy moeten
al nae haer pypen springhen, haer sancksken singhen ; Hooft, Brieven, 384:
Naar hunne pijp doen dansen; Huygens VI, 33: 't Is wonder dat de Franssen
ons oock al slaepende naer haere pyp doen danssen ; bl . 20 : Speellieden, die
u selfs doen naer haer' pijpen danssen; Van Effen, Spect. I, 141: Moet ik naar
hare pypen, of zy naar de myne danssen ? ; II, 142: 't Een of 't ander canailleus
wyf dat 't geheele huisgezin naar haar pypen doet danssen; C. Wildsch. III,
20; Harreb. III, 15; Ndl. Wdb. III, 2288; Krat. 187; Nkr. V, 24 Juni p. 6;
VI, 15 Juni p. 6 ; Nest. 105 ; Handelsblad, 18 Sept. 1913 (avondbl.), bl. 1, k. 3:
Haar (de Democratie) volkswil kwam 'achter de deur bij den bezemstok en zij
mocht dansen naar het pijpen der Parijsche Jacobijnen ; S . en S . 42 ; Zoek . 63:
Nou dansten ze naar de pijpen van de vrouwen ; enz . Uit al deze voorbeelden
blijkt • overtuigend , dat men in , ,pijpen" evengoed het meerv . van het znw . kan
zien, als de onbepaalde wijs van het werkwoord ; beide opvattingen golden vroeger,
en ook thans is het niet uit te maken, welke van beide bedoeld wordt, ofschoon
men vrij algemeen er den infinitief in gevoelt. Zie Nd l . Wdb. XII, 1698 ; 1741.
Voor Zuid-Nederland zie Joos, 83 ; Antw. Idiot. 330: dansen gelijk er gefloten
wordt 3); Waasch Idiot . 161 a : dansen gelijk iemand schuifelt ; 518 b : naar iemands

1) In proza van het laatst der 15de eeuw komt voor: Ende nadien dat sie (de pijpers
van de , ,geestelike bruloft' ') pijpen, sullen die bruden dansen ende treden. Hier hebben
we nog niet met een spreekwijze te doen (Tijdschr . XL I , 129) .
2) Aangehaald in Taal en Letteren II, 75.
3) Vgl. Matth. XI, 17: Wy hebben u op de fluyte gespeelt, ende ghy en hebt niet
gedanst.
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pijpen dansen ; Teirl . 250 : op iemand zijn schuifelke, zijn fluitse dansen ; ook
dansen gelijk iemand schuifelt, fluit ; vgl . verder het hd . nach jemandes Pfeife,
Geige tanzen ; oostfri .: na andermans pipen dansen ; eng . to dance to (or after)
a person's pipe, piping, whistle, tune(s) ; fr. aller aux f lutes de qqn; het Friesch:
nei immens pipen dounsje . Zie verder Huydecoper, Proeve I , 370-375 , die ook
vermeldt Jan Zoet, 42: Ieder moest zijn deuntje zingen, ieder danssen naar
zijn fluit.

1825. Een (of den) pik op iemand hebben,
d.w.z. haat, vijandschap, afkeer jegens iemand koesteren; iemand niet mogen
lijden en dit laten merken door kleine hatelijkheden ; mnl. wederbick houden
op ; 17de eeuw : een piek (fr. pique) op iem. hebben ; in Zuid-Nederland : eenen
pijk, pik of puuk op of tegen iemand hebben (De Bo, 853 a; Schuermans, Bijv.
241 b; Waasch Idiot. 519; 541); Kiliaen: Eenen piek hebben teghen
iemanden, simultates cum aliquo habere, gerere; piek, simultas, inimicitiae
occultae, latens odium. Gall. pique. Plantijn: Eenen Piek d'een tegen den
anderen hebben, avoir quel que pique ou rancune l'un contre l'au tre ; Halma,
505: Een pik op iemand hebben, en vouloir a quelqu'un, avoir une dept
de lalt contre lui (vgl. mnl. den tant hebben op enen); Tuinman I, 276; Brieven
v. Abr. Bl. I, %%XVII; W. Leevend, I, 228; C. Wildsch. VI, 59; Dievenp. 99;
Het Volk, 5 Sept. 1914, p. 5, k. 1; Nw. School, VI, 221; Handelsblad, 19
Maart 1922 (0), p. 6, k. 5; enz. Vgl. de vroegere uitdr. een' hak op iemand
hebben ; hd . ein Hákchen auf jem . haben 1 ) , een kwaden hak op iemand scheppen,
uit hak op (uit wrevel, misgunst tegen). De oorspr. bet. der zegswijze kan dus
zijn : „iemand telkens pikken", onder invloed van het fr. pique, wrok, heeft
zij dan de tegenwoordige beteekenis aangenomen 2 ) . De Duitschers zeggen evenals wij : einen Pick aufjemand haben, maar ook eine Pike aufjemand haten (vgl.
17de eeuw ndl. een piek, pijck hebben op iemand 3 ), welk Pike ontleend is aan het
fr. pique, spies, waaruit zich die van wrok ontwikkelde, evenals in het Italiaansch,
waar picca zoowel spies als wrok beteekent. Ook in het oostfr.: hê hed 'n pik up
hum (Ten Doornk . Koolm . II , 716 b) . In Zuid-Nederland een flem op iemand
hebben (Schuerm. 126 b ; Antw. Idiot. 422) ; eenen nik tegen of op iemand hebben,
dat ook in de latere middeleeuwen voorkwam (De Bo, 743; Mnl. Wdb. IV,
2449) ; tegen iemand steken, iemand niet kunnen lijden (Antw. Idiot. 1184) ; in
het Friesch: it grau (of in pik) op immen ha (ook bij Molema, 133 b 4 ) .

1826. Pikbroek.
Deze naam voor een matroos komt in de 17de eeuw o.a. voor bij J. Cats:
Seehelden! wacker volck! peckbroeken! rappe gasten! 5 ) ; Halma, 500 ; Sewel,
1) In Friesland beteekent hak, lust, trek, zin (Fri. Wdb. I, 487 b) .
2) Franck—v. Wijk, 501.
3) Zie o.a. Nov. LXI, 180; Ndl. Wdb. XII, 1526.
4) In het Ndl. Wdb. V, 609 wordt deze uitdr. ook aangewezen in de geschriften
van de dames Wolff en Deken.
5) Zie nog eene plaats uit de 17de eeuw in Taal en Letteren VII, 200.
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637 verklaart pikbroek door one that wears pitched breeches, a seaman. Vgl. voor
deze verklaring D. Heinsius, Nederd. Poemata, 66; Hij was bepeckt, als ons
matroosen sijn 1 ) ; fr . papa goudron ; un cul goudronné; hd . ein Teerjacke ; eng.
a jacktar; zwe. báckbyxor. Zie no. 1835.

1827. Eene bittere pil moeten slikken,
d .w .z . eene pijnlijke, onaangename zaak moeten verrichten ; iets onaangenaams
moeten hooren ; vgl . de synonieme uitdr. eene harde noot moeten kraken en Vondel's Leeuwendalers, vs 1687_: Hy (Pan) eischt ons Adelaert, dat bitter valt
te zwelghen; Halma, 637: Une facheuse pilule, une chose fhcheuse à souffrir,
een harde pil om te verdouwen; Afrik. dis 'n bitter pil om te sluk. In het Fransch
gebruikt men hiervoor avaler la pilule, des couleuvres ou des poires d'angoisse;
eng . to swallow, to eat a bitter pill, (boiled) crow ; hd . eine bittre, grobe, harte
Pille verschlucken ; wij zeggen ook iets moeten slikken ; iemand een bitteren borrel
geven; iets moeten opdrinken (17de eeuw), opeten. In 't fri.: in bitter drankje;
in Twente : ne harde körste om te kauwen ; in 't oostfri .: hé hed hum 'n dugtigen
pill gefen (Ten Doornk. Koolm . II, 718 a) ; fr. c'est du pain bien dur.

1828. De pil vergulden,
-

d .w .z . het onaangename fraai of aannemelijk voorstellen ; iemand met vriendelijke woorden, op zachte wijze iets zeer pijnlijks zeggen; het leed, dat men
iemand heeft moeten aandoen, door iets vriendelijks, een gunstbewijs, verzachten. Vgl. Huygens VI, 39:
De Trouw-feest is een dagh van 'tuyterste vermaecken:
Den Gecken tot een aes, den Wijsen tot een baecken.
Maer, 'Bruydegoms, die 'tzijt, of die het werden sult,
Denckt niemand eens waerom de Pille werdt vergult?
Halma, 505: Dat zijn vergulde pillen, daar schuilt wat kwaads onder;
II , 637: Dorer la pilule, dire en termes obligeans quelque chose de désagréable .
In het Fransch gebruikt men naast dorer la pilule ook sucrer la moutarde; hd.
die Pille vergolden, uberzuckern; eng. to sugar, to gild the pill; de Romeinen noemden zulk een vergulde pil Titus melle gladius, een zwaard met honig bestreken.

1829. Een pilaarbijter,
d.w.z. een huichelaar, een schijnheilige, een heilig vat met verdoemde reepen
(Claes, 259) ; een kerkuil (Sewel) ; een geveinsde kerkpilaar (Kluchtspel III , 105);
mnl . pilarenbiter . ' Kiliaen : P ij le rn-bijter, hypocrita in aede sacra : superstitiosus ; qui assidue, anili superstitione imbutus, in aede sacra decidet : quasi
columnas mordens sive erodens. Andere bewijsplaatsen zijn Roode Roos, 156;
Hooft, Schijnheilig, 391 (Pantheon-ed.); Rabelais II, 247: Schijnheylige, gebodprevelaers, pilaerbyters, huyghelaers, en woud-broeders ; Halma, 504: pijlaarbijter, huichelaar, geveinsde ; II. 637: Un pilier d'église, pijlaarbijter, een die
uit of om iedele eere de kerken in alle voorvallen bezoekt; C. Wildsch. III, 301;
-

1) In de 17de eeuw kende men ook reeds pik aan zijn broek hebben, een pikbroek,
piklap zijn, d.i. een plakker (Winschooten, 189; Halma, 500; De Bo, 840) .
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Harreb. I, 57. Het is een spotnaam voor iemand, die altijd in de kerk zit en
voortdurend biddend of prevelend opziet tegen een pilaar, waaraan bijv . een
schilderij van den een of anderen heilige hangt 1 ) . Zie ook Ons Volksleven V,
165 en vgl. het fr. un mangeur de crucifix, un faux dévot (Littré I , 919) . Vgl.
no. 149.

1830. Bij de pink(en) zijn,
d.w.z. bij de hand zijn, bij de loop zijn, zooals men in de Zaanstreek ook zegt
(Boekenoogen , 591 ) . Met zekerheid is omtrent den oorsprong dezer uitdr. niets
te zeggen (Taal en Letteren XI, 441). Ze schijnt voornamelijk in Noord-Nederland
bekend te zijn (vgl. Nieuw Nederl. Taalmagazijn II, 220; Gallée, 33 a; Harreb.
II , 184 b; III, Lxxlli ; Lvl . 295) ; wel komt in het Yperensch voor: hij is bij
de pink, hij zit warm of hij heeft geld (Schuerm . 480 b) en in de Kempen : bij
de pinken zijn, rap, behendig, bij der hand zijn (Antw. Idiot. 966). In Friesland
eveneens : hy is by de pinken, hij is bij de hand, als de pinken (of vinken, kippen 2
er bij (Fri. Wdb. II, 353). In Groningen beteekent bie de pinken wezen, zuinig,
spaarzaam zijn, op de kleintjes passen (Molema, 324 b), wat doet vermoeden,
dat we in „pinken" het Bargoensch pinken, geldzak, moeten zien (Kluge, Rotw.
170) . Uit deze het. goed op het geld passen is dan die van bij de hand zijn voortgevloeid . Iemand bij de pinken houden, iemand wakker houden, zorgen dat hij
bij de pinken is; vgl. Haagsche Post, 26 Jan. 1918, p. 99, k. 4: Men moet in het
oog houden, dat er gestadig druk wordt gecritiseerd met de bedoeling de Regeering bij de pinken te houden.

)

1831. Op de pit leunen
beteekent klaploopen ; in de tooneeltaal : voorschot op tractement vragen, nl.
aan het donkere kantoortje in den voormaligen Stadsschouwburg te Amsterdam,
waar altijd een lamp brandde ; maar ook : over de lamp van den souffieur gebogen
zijn, ieder woord afwachten, op den souffieur spelen, pitten 3 ); vgl. M. z. A.
97: Kerel! je moet mij uit den brand helpen; ik moet op de pit leunen, — 'k heb
geen cent meer in huis ; doe jij me pleizier en maak, dat ik voorschot krijg ; De
Amsterdammer, 8 Nov . 1914, p . 7, k. 1 : Hoewel ze geen bliksem van hun rol kenden
en bar op de pit leunden; Handelsblad, 5 Januari 1920 (A), p. 1, k. 4: We spelen
vanavond „Rooie Sien" deelde men ons mede en al zullen de invallers ook op
de pit moeten leunen, we spelen; 26 Mei 1918, p. 6, k. 5: „Pitten" jongmensch,
legt de eerste acteur uit ten behoeve van zijn minder goed ingelichten collega,
„pitten'', jongmensch, is het vermoeden hoe je rol wel zou kunnen wezen en
voor de rest drijven op den souffieur 4 ) ; Onze Volkstaal III, 254 : Op de pit leunen,
ieder woord van den souffieur afwachten . Zie no . 1322.

1) Vgl. De Brune, Bank. I, 473 : Men vindt menschen, die veeltijds met de knyen,
ontrent de kerck-pylarcn en gestoelten zitten, prevelende de woorden van 't gebed met
zuchten naer. In het hd. noemt men een vrouw, die voortdurend voor het venster zit
uit te kijken eine Fensterbeiszerin of Rahmenfresserin (Schrader, Bilderschmuck, 24).
2) Pinken zijn hier snippen.
3) Woordenschat, 927; De Telegraaf, 2 Juli 1914 (avondbl.), p. 7, k. 5. De laatste
beteekenis zal wel de oorspronkelijke zijn.
4) Er is ook een ww. pitten, slapen, in so ldatentaa l ; zie D. v. S. 55; 114; 144.
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1832. Op een gloeiende plaat vallen,
eig. als een druppel water op een gloeiende plaat vallen (Harreb. I, 158), ook
dat valt op een gloeienden of heeten steen 1 ), d .w .z . er is groot gebrek of behoefte
aan; eig. gebezigd van een verkwikkenden dronk, doch meestal van geld, hetwelk
men ontvangt op een oogenblik, dat men er juist zeer om verlegen is, en dat
spoedig weer op is. Vgl. Tuinman I, 116: Haast ziet men den bodem van eene
haalkan, byzonderlyk, wanneer de drinker een vonk, of exteroog, in de keel,
en grooten dorst heeft, zo dat het valt als op een heeten steen ; zie ook bl. 122;
Nkr. IX, 6 Maart p. 6': We hadden het zoo bitter, bitter noodig. Wat een mooie
mantelpakken stuurde je niet! Wat een flinken regenmantel! Och, 't viel altijd
op een gloeiende plaat.

1833. De plaat poetsen,
d .w .z . deserteeren, er vandoor gaan, weggaan, 'm smeren, 'm poetsen 2 ) . Ook
in Zuid-Nederland is de uitdrukking de plaat (plate) poetsen naast de plaat schuren
blijkens Loquela, 108; Antw. Idiot. 971; De Bo, 864 b; Schuermans, 484 b; 495
a; Claes, 186; Waasch Idiot. 522 (de dief is de plaat gepoetst) bekend, evenals
in sommige streken van Duitschland, waar gezegd wordt : die Platte putten (Grimm
VII, 1908; Dirksen II, 64) ; (die) Platte butzen (anno 1812; Kluge, Rotw. 304) .
Zie Harreb . II , 186 ; Schoolm . 30 : Pak jij kameraad maar spoedig je biezen en
poets me de plaat; bl. 159; 255; Landl. 108; Lvl. 44; M. z. A. 143; Prikk. II,
16: de radium-dief sloeg den weerloozen mannen den hoed over de oogen, toen
poetste hij de plaat; De Tijd, 27 Maart 1914, p. 5, k . 1; Kippeveer II, 92; 133;
enz. De eig. beteekenis is : de borstplaat of de kolfplaat gaan poetsen; dit als
voorwendsel opgeven om zich te kunnen verwijderen en dan niet terugkeeren;
vgl. hij is pompstokken 3 ) snijden, hij is gedesérteerd; zie no. 1810 en vgl. Om
zeep gaan.

1833a . Iemand op zijn plaats zetten ; zie no . 1657.
1834. Onder de plak zitten,
d.w.z. zoo beheerscht worden, als vroeger de kinderen door den „schoolmeester"
niet de roede en de plak 4 ) ; niets te zeggen hebben . • Iemand onder de plak
houden of hebben, hem in zijne macht hebben, geheel beheerschen. Vgl. De
Brune, Bank . II , 365: Kinderen onder de placke houden ; Van Effen, Spect . III,
24: Hy durft zyn patroon in 't aanzigt berispen; hy heeft hem als onder de plak;
Harreb. II, 187 ; Kippeveer, 231: Hij zit bij die uitverkorenen onder de plak;
Nkr. IX, 21 Aug. p. 7 : Zo'n prul die bukte onder de plak van z'n wijf (zie no.
1773) . Vgl. het oostfri .: hê sits under de kloppe (Ten Doornk. Koolm. II, 278
a); in het fri. under 'e plak of batte (fr. bot?) sitte; hd. unter der Fuchtel (degen)
stehen; fr. être sous la férule (plak) ; eng. to be under a p .'s ferule .
1) Vgl. Harreb. I, 360: Het valt op een' heeten steen (of op gloeiend ijzer) ; Brederoo II, 97 vs. 2390: Ick salder ten minsten een kinnetje of ses vaantjes inschieten. Iek
heb brangt in myn keel, en een gloeyende steen in myn borst . . . . ik heb so onnatuurlycken dorst!
2) S lop , 233 ; V . v . d . D . 133 ; Rutten , 178: Poets hem maar , trek er maar van
door ; wegpoetsen , het hazenpad kiezen.
3) Een pompstok dient om den loop van het geweer schoon te maken.
4) Plantien : P la c k o f t p a l m a e t, instrument d'un ma istre d'escole pour frapper
à la main, ferule.
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1835. Ergens blijven plakken,
d .w .z . ergens lang blijven praten ; eig . als aan den stoel geplakt, zooals blijkt
uit de Klucht v. Het bedurven huishouden (1703), bl. 29:
Ik geloof dat ze iewers weer aangezeild is daar ze geplakt zit, want zy heeft
Pik aan haar rokken, als zommige Mans aan haar broeken, als ze komt daar
men de fep (drank) geeft
Sedert de 17de eeuw is deze zegswijze in gebruik blijkens Gew. Weeuw. III, 41;
ze komt ook voor in Alewijn, De Puiterveensche Helleveeg (ed. 1720), bl. 7:
't Zyn mellekmuilen, die haar meesters kas verkrachten,
En menig Jonasje van drie geheele nachten 1 ),
In d' oude snippen vlucht, of diergelyke kot
Met vreugde plakken.
In de 17de eeuw noemde men zoo'n plakker een peklap (Hooft, Brieven, 214)
of zeide men dat hij „een peklap aan zijn poort (gat) had" (Coster, 508, vs. 355
vlgg.); zie Winschooten, 189: Hij heeft pik aan sijn broek, of gat, dat is, hij weet
van geen opstaan, of scheiden, als hij bij het geselschap is, en een goede roemer
op sijn hand heeft : soo ook piklappen en hetgeen daar van afkomstig is : hij is
een regte piklap, hij is een piklapper, ens. Dien naam plakker vindt men eveneens
in de 18de eeuw bij Van Effen, Spect. III, 88; Sewel, 640. Voor Zuid-Nederland
zie Antw. Idiot. 974: plakken, blijven zitten, toeven; Schuermans, 486; Bijv.
236; De Bo, 840: pekbroek, ook pekker, plekbroek of (plak)plaaster (Antw. Idiot.
974 ; Schuermans, 486 ), naast plakbroek, hangbroek, hanggat, hangijzer, hangplaaster (Antw. Idiot. 534), iemand die niet weet van heengaan; Harreb. II,
187 : hij is een plakbroek (of plakker) . Zie no. 1826. In Joodsche taal wordt een
plakker een shalet genoemd (N. Taalgids X , 286).

1836. Iemand zijne planeet lezen,
d .w .z . iemand zijn toekomstig lot voorspellen ; eig . iemand zijn geluk of ongeluk
uit zijne geboortester voorzeggen 2 ), zijn horoscoop trekken (fr. tirer l'horoscope 3 ).
Onder een planeet verstaat men eene dwaalster, maar de astrologen verstonden
er ook geboortester onder, wier stand invloed kon oefenen op iemands lot. De
Grieksche geschiedschrijver Diodorus van Sicilië vermeldt (II, 31), dat reeds
bij de Chaldeeërs het geloof bestond aan den grooten invloed, dien de sterren,
en vooral de planeten op 's menschen lot konden oefenen. Bij ons vinden we in
de middeleeuwsche geschriften meermalen van dien invloed melding gemaakt
o.a. in de Natuurkunde v. h. Heelal, vs. 18 vlgg.:
1) Een Jonas, een driedaagsch, een dagenlang verblijf in de kroeg, bij den drank,
„onder water". Vgl. Jona, I, 17; Matth. XII, 40; Ndl. Wdb. VII, 336.
2) Lezen hier op te vatten als het opslaan van bepaalde boeken om daaruit een
geheim te ontdekken.
3) Vgl. Littré II, 2049 ; IV, 2233. De horoscoop is het punt der ecliptica, dat op
het tijdstip van iemands geboorte boven den horizont verrijst. Uit dien stand iemands
lot te bepalen, te trekken, noemt men horoscoop trekken. Hoe dit horoscoop trekken
geschiedt, deelt Nic. Beets mede in Na vijftig jaar, 1887, bi. 165.
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Want dat seghet ons die scrifture,
Dat elcke creature, die levet,
Sine nature van boven hevet
Al van den seven planeten.
Zie verder vs. 1297 vlgg. en vs. 1245-1286 ; Maerlant, Heim. der Heim. vs.
777 vlgg
1591-1686 ; Limb. XI, 759 en Verdam in de Handelingen der MaatGezicht
op. ;Florence

schappij v. Nederl. Ltk. 18971898, bl. 52-54; Halma, 507: Iemand zijne
planeet l e e z e n , zijn geluk of ongeluk uit zijne geboortestar voorzeggen;
Harreb. II, 187. Vandaar kon de zegswijze ontstaan onder een gelukkige (of ongelukkige ), de rechte, planeet geboren zijn ; vgl . no . 670.

1837. Van de bovenste plank,
van de beste soort (zie no. 318) . Vgl. Zondagsbl. v. Het Volk, 1905, p. 91: Fatsoenlijke burgerij, de autoriteiten, de notabelen, kortom alles wat in de sociale
broodkast op de bovenste plank ligt; Jong. 218: 't Zat er aan bij die lui en alles
was van de bovenste plank; ze keken niet op geld; De Arbeid, 17 Jan. 1914, p.
3, k. 4 : Wij zijn in Amsterdam begiftigd met een woningspecialiteit van de bovenste plank; Gemeenteblad v. Amsterdam 1914 II, 1662: Omdat mij zoo maar in eens
een voorbeeld van de bovenste plank voor oogen wordt gehouden; Het Volk,
14 Oct. 1913, p. 5 , k. 4 : De heer Gerretson, een oranjeman van de bovenste plank;
15 Febr. 1915 , p . 1, k. 2 : Het was een veroveringsoorlog van de bovenste plank;
De Arbeid, 21 Nov. 1914, p. 4, k. 4: Nu wil Troelstra probeeren deze menschen
(de Duitschers) te doen doorgaan als kultuurmenschen van de bovenste plank;
Handelsblad, 2 Oct. 1914 (ochtendbl.), p. 2, k. 5: Een apart tooneeltje krijgt
„het elastieke trio", acrobaten van de bovenste plank . Harreb . II , 187 citeert
Dit is van het bovenste plankje, men zegt dit bij 't gebruiken van triviale uitdrukkingen; syn. van het gaat van het bovenste bordje, het gaat er flink op los, in toepassing op gekijf en ruzie. Vgl. het Zuidndl. Hij leet er in de bovenste schuif of
de bovenste schof (lade), hij is er 't troetelkind, hij heeft er meer te zeggen dan de
eerste de beste ; in A . Jodenh . 48 : Die goosen was zoo betoeg (rijk) as 't water
diep is, uwes weet wel, zoo'n echte ouwe spanjool, 'n sjprankel-kiejaai van de
bovenste trap ; Kunstl. II, 284: Ikke bin d'r nou eenmaal een van 't bofenste
bussie!

1838. De plank misslaan (miszijn of mishebben),
d.w.z. zich vergissen, het mishebben, niet het goede inzicht hebben; den bal
misslaan. In de 18de eeuw treffen we deze uitdr. aan in het Boere-krakeel, 164:
,

En daerom slaeje de Plank niet iens zoo mis . Verder komt zij voor bij Harreb.
III , LIII ; B. B. 387: Ze zegt dat dokter nu de plank heelemaal misslaat ; Nkr.
II , 25 Dec. p . 2 : Ik geloof dat zij in dit opzicht den plank misslaat ; Het Volk,
19 Sept. 1913, p . 2 , k . 3 ; 7 Maart 1914, p. 7, k. 3; Nw . School 11, 215: Zoo dat
toch de slottirade den spijker heelemaal niet op den kop zou hebben getikt — eerder
de heele plank misgeslagen zou hebben. Het is niet onmogelijk, dat deze uitdr.
ontstaan is door de samensmelting van twee andere : den bal misslaan en de plank
mis zijn (C. Wildsch. IlI, 273: Zoo je denkt dat ik gelukkig ben, dan ben je de
plank geheel mis; V. Janus, 364; Nw. Taalgids VIII, 278), welke laatste uitdr.
misschien aan het kegelspel ontleend is; zie Ten Doornk. Koolm. II, 724 b.
dat was de plank mis (beim Kegelschieben, statt pudeln), maar ook W. Dijkstra,
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382 b: hy is de planke mis, hij is de loopplank mis geloopen, hij is er naast gestapt;
hij dwaalt, of schiet een bok, welke verklaring m'.i. de waarschijnlijkste is 1 ) ;
vgl. Het Volk, 16 Maart 1914, p. 1, k . 2: Hier beletten zijn ervaringen als partijleider
leider en Kamerlid hem niet de plank glad bezijden te loopen. Door de gedachte
aan het mishebben ontstaat weder de plank mishebben, dat voorkomt • in Slop,
98: Als je denkt daarmee vrij te komen, hebje de plank mis; Volksk. XXII, 82:
Maar als je denkt, uilen, dat het voor mijn vermaaklijkheid is, dan hebje, verdoeme! de plank heel ver mis. Zie no. 146.

1839. Een plasdank,
Een in de 16de eeuw bij Kiliaen voorkomend woord: p l a s d a n c k, p l a y sdanck, dat hij vertaalt door palpum, gratulatio adulatoria en Plantijn door:
un remerciment qui se faist.... pour complaire d aucun, ficta gratulatio. Ook
citeeren beiden p l a y s d a n c k b e h a e l e n, dat Plantijn verklaart als: obtenir
ou chercher d'estre remercie par faire le bon vallet. Zie verder Winschooten, 265:
Smeerschoenen dat is, een plasdank soeken te behaalen : flikfloojen ; Hooft,
Brieven, 199; Vondel, Joseph in Dothan, vs. 173; Korenbl. II , 338; Van Effen,
Spect. VI , 209 ; Halma, 507 ; Tuinman I , 26 ; Harreb . I , 120 ; enz . Naar de door
Kiliaen gevolgde schrijfwijze wordt dit woord in verband gebracht met het fr.
plaisir, en dan verklaard als: een dank, dien men verkrijgt door vleierij, door
iemand te behagen 2 ) ; vgl. het door Hooft gebruikte vlaaidank en het Zuidnederlandsche fletsdank (f lisdank, f lasdank) , waarin flets de stam is van het
wkw. fietsen, pluimstrijken, streelen (Schuerm. 127 b; Mnl. Wdb. II , 823;
Ndl. Wdb . III , 4542) ; f leerdank, f leisdank, vleisdank (zie ook Hoeufft, 656),
waarin' f leer de stam is van f leeren, laag vleien (De Bo, 323 b ; Schuerm . 819 b;
Waasch Idiot. 216 b) . Thans wordt een plasdank ook gebruikt in den zin van
, ,een koele dankbetuiging waar op eene belooning gerekend werd" 3 ) . In Drente
zegt men voor . „een plasdankje behalen" 'n vette brugge (boterham) verdienen
(Bergsma, 73) .

1840. Plechtanker,
d.w.z. volgens Winschooten, 191: Een anker, dat men op de p leg t 4 ) set, om
gereed bij der hand te sijn : het beteekend ook bij uitneemendheid een swaar
anker, dat men in de uiterste nood gebruikt : van de Latijnisten genaamd sacra
anchora: want sacer somtijds oover groot beteekend : vide Lexica, oneigendlijk
beteekend het plegtanker, de eenigste toeverlaat : gelijk de laatste teerpenning
voor een reisiger" . Het woord komt in eigenlijken zin bij Kiliaen en in het Mnd.
voor ; in de overdrachtelijke beteekenis van uiterste redmiddel, noodanker (vgl.
Ndl. Wdb. IX, 2074) lezen we het bij Hooft, Brieven, 243; 295; 419; Pers, 11 a;
865 5 (plichtanker) en bij Van Effen, Spect. X, 80 en 126 ; zie ook Halma, 508:
P l e g t a n k e r, toeverlaat, toevlugt, refuge , recours , appui; Harreb. 1, 16; Nkr.
IX, 30 Jan. p. 2: Onze Senaat is het plechtanker van het schip van staat en
zorgt dat dit niet met alle winden mee gaat drijven ; Haagsche Post, 30 Maart
1918, p. 877, k. 2 : Den heer Van Kol speet het vooral dat het onrecht werd

1) Vgl . Navorscher I V , 298 ; Ndl . Wdb . IX , 800.
2) De Jager, Frequ. II, 429 en Kluyver, Proeve, 79. Voor de a in plasdank zie
Salverda de Grave, Franse Woorden, 168.
3)

Woordenschat, 929.

4) Onder de plecht verstaat men een klein voor- of achterdek op een vaartuig.
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gepleegd door de grootste republiek (Amerika), de hoop en het plechtanker der
democratie. Vgl. ook hij ligt voor zijn laatste anker of voor zijn plechtanker, het
is slecht met , hem gesteld, hij beproeft het laatste middel; zie Ndl. Wdb. II 1 ,
495 en vgl. hd . vor dem letzten Anker liegen.

1841. Pleite zijn (of gaan),
d .w .z . failliet zijn ; bankroet zijn ; weg zijn ; eig . er vandoor zijn ; weggeloopen
zijn, een bargoensche uitdrukking ontleend aan het hebr. pélëta(h) , peleito,
vlucht. Vgl. Kalv. 1, 96: De Leeuw is pleite; Nkr. VI, 25 Mei p. 6: Laten we
't maar zeggen, al moet het ons spijten ; de partij en de krant zijn allebei pleite;
Zoek. 143; Jord. II, 450: Die is pleite (= weg) joeg Korte Luuk hijgend en
Piet betastte den bewusteloos-ineengezonken matroos. Hiernaast komt voor:
pleiten 1 ), pleite of pleiterik gaan 2 ), wegloopen, zich bergen; pleite komen, wegkomen, ontkomen; pleite tippelen, wegloopen; ook alleen tippelen, bankroet gaan
(vgl. Kalv : I , 15 : Als Pooter tippelt, moeten er meer over den kop) ; pleite scheften, wegloopen ; pleite maken, wegloopen, uitrukken ; vgl . Dievenp . 90 : Je hoorde
ze boven stommelen en roepen: De doffe gajes (rechercheurs) in de spiese! —
Maak pleite! Schof je toch wat! ; Jord. 73 : Poard-in-de-Schout.... maak je pleite
.... he f'rfeelt maan.... viel Stijn norsch uit ; A . Jodenh . 26 : Die pasjtoor
die wel in de gate had, dat hij wou ^lijte, was 'm te . link af; II, 39 : Gevlucht
is-ie!.... hij is gaan plijte ; 48 : Zoo kom je nie van me af om te gaan plijte op
een draf; Handèlsblad, 26 Mei 1923 (0), p. 1, k . 5: De Franschen zullen een tijdlang lijdelijk aanzien in de hoop, dat het vuurtje zich over geheel Duitschland
zal uitbreiden en het zoo gehate passieve verzet daardoor binnen zeer korten

tijd „pleite" zal zijn; Peet, 159; Jord. II, 361: Ik gaan pleiterik; Van Ginneken
II, 87 ; Voorzanger en Polak, 234.. In dezen zin gebruikt men ook zich hasjiewijne
maken o.a. A . Jodenh. II, 29; 38; Jord. II, 317: Twee furies met mannekracht,
die zich voor geen tien Leendert's asschewijne maakten 3 ), gaan zweeten (S.
en S. 53) of aan de hakspier trekken (S. en S. 54 ; vgl. fr. tirer au cul ou au f lanc) ;
zich of het wieberig maken (in A. Jodenh. 19; Köster Henke, 74; Jord. II, 467;
Peet, 159 4 ). Ook in het hd. pleite gehen, machen, ook: plette gehen oder schieszen,
ontvluchten, ontkomen, bankroet gaan; Pleitegeier, ein Pleite- oder Bankerottmacher in betrügerischem Sinne ; vandaar de joodsche spreekwijze zoof zocher
le Pleite, zoo gannew b) lithlio, het einde van een koopman is het bankroet,
het einde van een dief de galg (Kluge, Rotte. 304 ; 352 ; 385 ; Rabben,
Gaunerspr. 102)
.

1) Onze Volkstaal III, 197.
2) Zie Köster Henke, 54.
3) Vgl. hebr. hashiweinu (= voer ons terug) ; haschiwene, of hascheweine ha;chen,
wegloopen, of aschewin dippeln, ook gasjewijnen, weggaan, er vandoor gaan; het znw.
sjewijn, fiets, ook in den vorm zwijn en de samenstellingen zwijnrijder, fietsrijder; zwijnenverhuurder, zwijnen bollebof; zwijnenjacht, uitgaan op het stelen van fietsen, zwijntjesjager,
fietsendief (Koster Henke, 76 ; Museum , 1907 , p . 414 ; N . Taalgids X , 283 ; Haagsche
Post, 3 Aug. 1918, p. 907, k. 3) .
4) Dit wieberig acht men ontstaan uit wajiwrag Ja'akouf = Jacob vlood (Hosta
XII, 13) . Zie N. Taalgids X, 284.
.
5) Vgl. ons gannef (hebr. gannáb) , dief; ook algemeen scheldwoord; gannefen,
stelen (hebr. ganab), gappen (zie Museum, XI, 101), begannefen (in Peet, 61).
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1842. Plompverloren,
d.w.z. in het ruwe, wilde weg; ook: plotseling, eensklaps, zonder nadenken.
Eene koppeling van plomp, ruw, in het ruwe weg (vgl. Kiliaen : plompelick,
obtuse, ruditer, absurde, inornate) en verloren, in 't honderd. Volgens De Jager,
Frequ. II, 231: verloren als in éénen plots, een plomp; liever: op eene plompe
wijze in het verlorene 1 ), botweg in 't wilde. Ghistele, Heroid. Ep. 121 v; Oudemans V, 656 en vgl. het Zuidnederlandsche botverloren (Schuermans, 73 b) .

1843. Iemand een pluimpje geven,
of iemand een pluim of een veer op den hoed of de muts zetten of steken, d.w.z.
iemand prijzen, hem een complimentje maken. De eigenlijke bet. der uitdr. is
iemand mooi maken, hem opsieren, als met een pluim op den hoed (vgl. no.
1726 ; de 17de-eeuwsche uitdr. iemand een leelijken hoed (= krans, kroon) opzetten, hem smaad aandoen 2 ) ; bij overdracht : iemand mooi maken in het oog
der menschen, hem loven, prijzen. Duidelijk blijkt deze ontwikkeling uit Hooft,
Brieven, 140: Ik wil hem altijdts wel verzeekeren, dat hy geenen noodt heeft
van vereedelt oft ridder geslaagen, oft opgepotst te worden met pluimaadjen van
tijtelen. Zie verder C. Wildsch. V, 46 ; Van Effen, Spect. VII, 203 ; Sewel, 643:
Zet hem een pluimpje op (vleid hem een beetje), onlyfawn him a little;
in V. Janus III, 37: iemand een pluim op het hoofd zetten; Afrik. iemand 'n
pluimpie gee (of steek); Uit één pen, 50: Zonder nou m'n eigen een pluim op
de muts te willen zetten; Dievenp. 16: 'n Pluim, die de officier of de president
van de rechtbank 'n rechercheur op z'n hoed steekt ; Nkr . VII , 6 Dec . p . 2 : Hij
had ons nooit zoo'n pluim op den hoed gestoken als 't niet was om daarmee
de vrijzinnigen te kunnen tergen ; Het Volk, 4 Aug . 1914 , p . 8 , k . 4 : Ik vind het
niet noodig om mekaar een veer op den hoed te steken ; Lvl . 11 : De aanzienlijken
die 'n pluim in d'r kont krijgen van een of anderen perspoen als ze verrekken.
Vgl. voor Zuid-Nederland Waasch Idiot. 527 b: iemand een pluimpken geven,
lof toezwaaien ; Rutten, 178 : dat is een pluim op zijnen hoed; Schuermans, 492
a: een pluimken op zijnen hoed steken, zich om iets roemen of fier zijn (zie ook Joos;
80); er steekt geen pluimken op, het is niet schoon, niet treflijk; Land v. Waas:
dat is een pluimken op uwen hoed, eene reden om fier te zijn ; daar verdient hij
een blommeken veur, daar dient hij om geloofd ; iemand een blommeken geven,
hem prijzen ; dat is een blommeken op uw mouw, dat strekt u tot eer (Waasch
Idiot. 126 ; 290) ; het eng. a feather in one's cap, een eerbewijs, iets om trotsch
te zijn, en het fr. c'est une plume a son chapeau, se dit de quelque chose qui est
de distinction ou qui flatte la vanité (Littré, 3, 1172) . In liet Friesch: immen
in fiter of in fear yn 'e broek stekke naast in plomke krije.

1844 . Iemand pluimstrijken,
d .w .z . iemand vleien ; eig . ontdoen van pluimpjes, veertjes, pluisjes die op
zijne kleeren zitten ; hem allerlei ongevraagde diensten bewijzen, hem naloopen,
vleiend dienen, vleien ; de kachel bij hem komen aanmaken . Vgl . Querido in Het
1)
2)

Zie ook Ndl. Wdb.
Ook in het fr. voilà

III, 695.
un beau chapeau qu'on lui a mis sur la te'te.
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Volk, 14 Sept. 1912, 2de hI.: Zij (Mevr. Bosh. Toussaint) plukt geen haartjes
en pluisjes van de kragen der critici uit Ioutere vleiende vrindelijkheid. Ze stond
ver van laffe mouwstrijkerij; fri.: plomke-, plismkestrike , hetzelfde als het mnl ,
plucken (van den stove, van het stof 1) en vgl. het hd. einem die Federn lesen;
Federleser, Federklauber, Pflaumenstreicher en nicht viel Federlesens machen,
niet veel complimenten maken (Grimm III, 1394; 1404). De hier gegeven verklaring vindt men reeds hij Kiliaen, die pluymstrycken vertaalt door adulari,
ossetuari ; plumas, floccos, pilosque ex vestibus alterius legere subblandiendo . In
de middeleeuwen komt voor de uitdr , plumen striken naast enen striken van den
plumen of enen de plumen aflesen, plumen lesen of plumen a/raken; ook enen
pluumstriken, iemand de pluimen of pluizen van de kleederen afstrijken, vleien.
Een pluumstriker, pluumstreker was in de middeleeuwen eveneens bekend 2)
en komt in latere geschriften herhaalde malen voor, hijv. in Baardt's DeugdenSpoor, 184: "Dit zynse die met den wel-rieckenden oly van Pluym-strykeryen,
het hooft des Ryckelingen salven; die de sachte Kussenen, opgestopt met loffvederen onder d 'oren der Groten wet en te leggen; die 't gemaeckte stoff, en
Pluymen van hare Clederen rapen; ofte gelyck in plaetse van een Pluym, de
Nop daer affcrabben , waer om het eyndelyck haer doch te doen sal wesen".
Dat de hier gegeven verklaring ook die was, welke men er in de 16de eeuw aan
gaf, hlijkt uit de spreekwoorden-platen van Joannes a Doetinchem, anno 1577,
op welke men een knecht vindt afgebeeld, die zijn heer afschuiert, met het onderschrift: dith is een pluijmstriecker 3). In Zuid -Neder land gebruikt men in dezen
zin eene andere uitdr .; waaraan dezelfde gedachte ten grondslag ligt, nl. iemand
de mouw vagen, strijken of lekken, en noemt men een pluimstrijker een mouwvager,
mouwstrijker (Schuermans, 395; Waasch Idiot. 446 b; Antw. Idiot. 837; De Bo~
716 a); vgl. ook het mnd. up der mouwen klouwen, vleien , Andere synonieme
uitdrr , voor pluimstrijken zijn: iemand de ooren smeren, den neus wisschen, '.
snuiten (Baardt, 157); de poort klouwen (De Brune, Bank. 327; vgI. no. 604 en
het fr , chatouiller a qqn I' epiderme ; passer la main sur le dos de q qn ; gratter I' epaule
a qqn; verouderd eng. to claw one's back); smeerschoenen (Winschooten, 265;
Sacspiegeltje, 188); fr , cirer les bottes a qqn); de voeten uegen; en voor pluimstrijker: oorlepel, oorkrauwer, oorenkittelaar (vgl. het verouderde eng. ear-wig).
VgI. ook het vroegere, thans nog in Zuid-Nederland en Zeeuwsch-Vlaanderen
bekende falievouwen, flatter lachement pour complaire (Halma); eig. iemands
falie (mantel) mooi vouwen , plooien, en vandaar hem aangenaam zijn, hem
vleien 4); Callee , 21: 't votjen klaowen, naar den mond praten. Ook in het nd ,
is plumenstriker hekend (Wander III, 1329).

1845. Bet is daar niet pluis,
d.w .z , het is daar niet, zooals het behoort; niet in den haak, niet puik, zooals
men in Zuid-Nederland ook zegt, niet peuter (in Ndl. Wdb. XII, 1450). In de

1)
2)

Mnl. Wdb. VI, 494.
Mnl. Wdb. VI, 501; VII, 2171.
J) Latere Verscheidenheden, 328 en Ons Volksleven V t 201.
4) De Cock, 152: Ndl. Wdb. 111,4366 en Mnl. (ragm. 1,238, 133: Du salts ooc
scuwen dieghene 'die gherne . . . . plumen striken ende falien vouden (zich beiiueren
om de plooien in de mantels der groote heeren goed te leggen).
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16de eeuw komt dit adjectief voor bij Kiliaen, die het vertaalt door mundus,
purus, politus, tersus, extersus; in de 17de eeuw lezen we het o.a. bij Winschooten, 192 : Hij is niet pluis : hij deugd niet veel ; Westerbaen, Ockenb . 108 : Reyn
en pluys; Sweerts, Ged. 356 . I get die kroeg is pluis (goed in haar soort, uitstekend).;
zie verder V. Moerk. 312 en 503 ; 0. Kantt. 10 : Zy dragender (gedragen zich)
niet pluys; zie voor de 18de eeuw Tuinman I, 147; 180; Halma, 510: Pluis,
bijv. nw. gaaf, gezond, rein, sain, vrai, pur; hij is niet pluis, hij is besmet,
iI n'est pas sain, il est infecté; 't is daar niet pluis, 't is daar onklaar, il
nefait pas bon -la ; il y règne un air contagieux, il nefait pas bon s'y fourrer ; Sewel,
644 ; Schoolm . 209 : Een zegen is 't voor mij , dat ik zoo schuldloos zij , van top
tot teen zoo pluis . Ook in het Oostfri . is een bijv . naamw . plus bekend in den
zin van rein, zindelijk, netjes, zuiver (vgl. onze uitdr. het is daar niet zuiver;
18de eeuw: het is daar niet helder; vgl. eng. not clear; o.a. K. U. E. II, 49 1 );
fri. hy is net al to plus, een weinig ongesteld, niet vrij van ongedierte ; half gek.
Ten Doornk. Koolm . II, 741 a; De Jager, Fre qu . II, 440 ; Franck—v. Wijk,
511 en Vercouillie, 224 onderstellen, dat dit pluis behoort bij het wkw. pluizen
(17de eeuw pluisteren), en eig. wil zeggen geplukt, kaal, schoon gemaakt, in
orde, eene verklaring , die steun vindt in het door Schuerm . Bijv . 247 a opgegeven
hij is pluis, hij heeft in het spel alles verloren, wat hij had, waarnaast iemand
pluizen, iemands geld langzamerhand afwinnen ; ook : al de knikkers achtereen
uit den pot schieten, zonder dat de overige spelers hun beurt hebben (Tuerlinckx,
507) ; hem „plukken" (fr . éplucher) of hem pluimen ; in het Land van Waas:
pluus, kale schedel, maan. Opmerkelijk is het, dat in sommige deelen van ZuidNederland gezegd wordt hij valt niet pluis in den zin van : hij valt niet gemakkelijk, hij is streng en het zit (er) niet pluis, men valt er niet gemakkelijk, men
maakt er kaboel; syn. van niet prut vallen (in Antw. Idiot. 1004 2 ) of niet zuiver
vallen (Antw. Idiot. 2178) . In Zuid-Afrika zegt men : Daar is bdie suurlemoensop
onder, die persoon of zaak is niet pluis.
.

1846. Poeha maken,
hetzelfde als boeha of boha (nd . behei) maken : drukte, rumoer, leven ; altijd
met het bijdenkbeeld eener tegenstelling met de nietigheid der zaak, die daartoe
aanleiding geeft : onnoodig geschreeuw, geraas, spektakel . Het woord wordt
in den vorm - bohay in de 16de eeuw vermeld bij Plantijn, en wordt verder in den
regel met eene b geschreven ; eerst in de 18de eeuw komt de vorm met een p
voor, die thans de gewone is . Men houdt dit woord voor eene , ,koppeling der
beide tusschenwerpsels boe en* ha, nabootsingen der geluiden, die vanzelf of
opzettelijk worden uitgebracht, b.v. door dengene die een ander wil opjagen of
verschrikken, of in 't algemeen bij een alarm, een getier" ; zie Ndl. Wdb . III,
78-80 ; Ten Doornk . Koolm . II , 778 b : pust-ha of puha maken ; Molema, 329 b;
in Drente poehaan, windmaker, pochhans ; vgl . no . 1818 en het fr. brouhaha.

1) Asselijn de Dobbelaar, 469: Ik docht datter onraad mogt zijn, of wel niet helder
en was; Sewel, 327: Niet helder, niet zuiver, niet pluis.
2) Vgl. Harreb. II, 204 Zij is niet prut, van een vrouw of een meisje van geringe,
zedelijke deugd ; het is daar niet prut, niet helder.
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1847. Poen,
d .w .z • een patser, een ploert I ), een opschepper • De eigenlijke beteekenis en
de afleiding van dit woord zijn onbekend ; waarschijnlijk is het ontleend aan
de dieventaal 2 ). Vgl. Köster Henke, 54: Een poen, een opschepper, een gemeene
vent ; poenbroekie, broek, zooals de jongens op den zeedijk dragen (lord . II,
459); poengassie, pet; Zondagsbl• v. Het Volk, 6 Juni 1914, p. 2, k. 2: Jaap
keek hem vol weerzin en wrevel aan : wat een poen was die Gijs eigenlijk, om
te denken dat ie zo maar gemoedereerd 3 ) een kwartje uit ze moeders portemenée zou gappe ; A • Jodenh • II , 8 : Ziene we nou dat-ie te veel poen is dan
komt-ie d'r (een dansclub) nie in; Nw. School, VIII, 214: De grootste • poen
van een caféhouder zou nog zoveel praatjes niet hebben; Falkl. V, 224: Een
dandy,
hartenbreker, 'n poen ; geldpoen, rijkaard ; perspoen, verslaggever
(Lvl• 11); poenig (ford. II, 13; Dukro, 141; Nw. School, VII, 183; Nkr. V,
26 Febr. p• 3)•
Hiernaast komt sedert de 17de eeuw een znw. poen 4 ) voor in den zin van
geld, splint (dit in Jord. II, 378); zie De gelukte list of de bedrooge mof, 2de
druk 1704, bi. 22: Doktme de helft van poen dan; J. v. Hoven, Schildery v.
d. Haagsche Kermis, 1715, bl. 11: De jongens ziet men al haer Kermisgeld
versnoepen, zo lang tot al haer poen haas-op is; Kluchtspel, 3, 282; Rotgans,
54; Halma, 511: Poen, geld, in de Borgoens of gaauwdiefs taal; Sewel, 645;
Asschenbergh, Poëzy, 97 : Jy weet wy hebben ryklyk poen ; Jord. II , 146: Dat
beest wou geen poen, die zorgde wel voor zijn eigen loon; bl. 182; 312; 372;
515; V• v. d• D. 18: 'n Lekkere jonge ben jij as vriend.... nogal tof as 't op
poen ankomp ; Harreb • II, 190: Om de poen is 't al te doen ; Köster Henke,
54 ; V• Ginneken II, 109: blanke poen, zilvergeld ; Teirl. Barg. 55 ; Schuermans,
493 ; De Bo, 877: geen poen hebben; poen dokken, geld geven, betalen ; Waasch
Idiot. 529; Kluge, Rotte. 169 (anno 1687) : geld, pun b) .

'n

1) Oorsprong onbekend.
2) W. de Vries houdt het voor ontleend aan het Javaansch , waar het gebezigd wordt
vóór eigennamen van personen, die geen anderen titel hebben ; vgl. sinjeur (zie Tijdschrift XXXVIII, 284) .

3) Dit woord wordt ook aangetroffen in Menschenw. 331; Lvl. 316: Ik kwam gemoedereerd de trap op ; Boefje, 7 ; Diamst. 142: 'k Loop gemoedereerd leeg — al drie
dage bin 'k an 't afgaan; Prikk. II, 13: Zij vonden hem heel gemoedereerd bezig het
radium op te bergen; Nw. School, II, 143: Die meid, hè, die liet maar gemoedereerd
de inktmoppen van d'r pen vallen; V. v. d. D. 80: Van die beest-kerels, die voor vier
of vijf borrelcenten iemand op straat gemoedereerd 'n ongeluk hadden geslagen : Nkr.
V , 27 Mei p . 2 ; VII , 11 Oct . p . 2 ; enz . Gu nn ink , 133: doodgemoedereerd ; evenzoo Jord.
II, 87: Die juffer zette hem doodgemoedereerd op zijn knar; bl. 270; 373. Vgl. Ndl.
Wdb. IX, 910, waar de opmerking gemaakt wordt, dat gemo(e)dereerd, volt. deelw.
van modereeren, fr. modérer, wellicht hier wordt opgevat als gelijkstaande met het vroegere
moderaat, gematigd, kalm.
4) Gunther, 34 vraagt of dit eene samentrekking van lat. pecunia, geld, zijn kan.
5) Andere benamingen voor geld zijn : bezommen, lood (Leersch . 98) ook in de
samenstelling loodpot, (o .a . Menschenwee, 33 ; 219 ; 345 ; 365 ; 406 ; 408) en loodgebrek
(Opr. Haarl. Cour. 11 April 1923, p. 1, k. 5), moem, monnie (eng. moneg), molm (vgl.
molmboer in Peet, 84), moos (zie no. 1569), moppen, schrabbes (V. Ginneken II, 141),
philippus (in Onze Volkstaal, 3, 197 b) .
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1848. Poerem (of purim),
d.w.z. drukte, beweging, bluf. Eigenlijk het vroolijke feest, dat de Israëlieten
jaarlijks op den 14den en 15den Adar (omstreeks Maart) . vieren, het Purim
(volgens Ester III, 7 naar pur „het lot", omdat de dag der slachting door het
lot bepaald was), ter herdenking van de verlossing van den boozen Haman,
zooals in het boek Ester beschreven wordt: Vgl. Handelsblad, 6 Juni, p. 6, k.
5: Meneer Heijermans maakt nou nooit een beetje poerim, hè, zooals die andere
baas van het tooneelspul; Kalv. II, 184 : We maken er geen Poerim-drukte van;
Kalv. I, 47: Een druk gekleurde en bebloemde majolica pot dat is Poerim-mooi.
Zie Voorzanger en Polak, 243 ;* Zeeman, 413 en over de onwaarschijnlijkheid
van het verhaal de Leidsche Bijbelvertaling.

1849. Voor de poes (of de kat) zijn,
d.w.z. verloren zijn, eig. gezegd van een muis of een vogel, die een prooi voor
de poes is, dus onherroepelijk verloren is; vgl. De Telegraaf, 16 Dec. 1914 (avondbl.), p. 1, k. 4: Men moet daar. (in de loopgraven) 's nachts afgelost worden,
anders is men voor de poes. Men riskeert daar zijn huid, maar 't is voor 't vaderland. Vgl. voor het garen zijn (jachtt'erm) en het Zuidnederlandsche hij is een
vogel voor de kat (= verloren ; Welters, 95 en vgl . Schuermans, 226 a ; Waasch
Idiot. 329 b; De Bo, 498 a en aldaar 201 b: voor de busse (kuiltje bij 't knikkeren) zijn, ongeneeslijk zijn, moeten sterven) . Niet voor (of van) de poes
zijn, d.i. geen kleinigheid zijn, niet eenvoudig, gemakkelijk zijn, niet mis zijn;
syn. niet van de kat zijn (verouderd) ; vgl. Falkl. V , 206 : Avonturen die lang
niet voor de poes zijn ; bi. 218 : Deze vraag is lang niet voor de poes ; Nw. Schoot,
III , 329: Maar 't (examen) is niet voor de poes. Je moet dóórzetten ; Antw.
Idiot. 984; Loquela, 398. Van personen: niet van geringe waarde zijn; niet gemakkelijk zijn, zijn man staan (vgl. V. Janus, 294; 296; Molema, 330 a; Nw. School,
III, 293: Nee, dan is die Pool toch niet voor de poes); eig. gezegd van spijzen,
die niet aan de kat gegeven worden, dus : geen spijs zijn, die men weggooit of
aan de kat geeft ; vgl . het fr. c'est de la bouillie pour les chats ; hd . das ist für
die Katze, dat is iets van weinig waarde, van weinig beteekenis ; nd . vör de Hun 'n
gahn (kamen) , te gronde gaan (Reuter, 49 b) . Synoniem was : hij is voor de plank;
-voor de pieren; Harreb. II, 187 b; 180 b; Ndl. Wdb. VII, 1792; 1793; Van
Eijk II , 43; Nal. 42; zie no. 741.
-

1850. Poesmooi
ook met het toevoegsel bellen an, of zoo mooi als poes, d.i. heel mooi, evenals
een poes, die zich schoon gelikt heeft, „die altijd voor haar toilet zorgt", hetzelfde als popmooi. In de 16de eeuw bij Sart. II , 9, 2 : Hy isser soo moy mede als
puys, niemandt sijns gelijck; vgl. Tuinman I, 256: hoe mooi is poes; Ten Doornk.
Koolm . II , 776 : hê is so mói as pus ; Boekeroogen, 770 ; Molema , 330 b ; Harreb.
1, 45 b; I I , 190; fri. sa moai as poes.

1851. Poespas,
d .w .z . dooreengekookte spijs , een mengelmoes van spijs , wat de Vlamingen
een patei noemen (De Bo, 831), allerlei vreemd goed; onzin, drukte. Vgl. Rusting
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(anno 1712),
1712), bl.
bl ,32
32 : Soek
Soek daar uyt (medicinaal
(medicinaalboeken)
boeken) pillen,
pillen, brokken,
hrokken, drankken,
drankken,
en poespas,
poespas , voor de kranken ; bl
99;; Harreb
II,191:
191 :Hij
Hij heeft
heeftalalvreemde
vreemde
jj ulaap en
bi., 99
Harreb., II,
poespas opgeschept;
opgeschept; Leersch.
Leerscb. 94:
die heere
heere van de
de politsei
politsei dan,
dan, die
die hadde
hadde
94: En die
poespas
gauw in
in de
de smieze
'smieze en
en dá
di was
was dadelijk
dadelijk mee,
mee , en
en da'
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1166 en Schuermans, 495 b) ; in soldatentaal: zonder verlof weggaan (ook in
Zuid Nederland; Waasch Idiot. 528 b) ; Het Volk, 23 Maart 1913 , p. 6, k. 1:
-

Een groot aantal soldaten hier in garnizoen hadden zich Zondag „op de pof"
(d .w .z . zonder verlofpas) naar hun woonplaatsen begeven . Een synonieme uitdr.
was op de klets (sedert 17de eeuw), waarnaast voorkwam kletsen, schulden maken
(Ogier, Seven Hoofts . 32 en Halma, 268), dat nog in Zuid-Nederland bekend is
(De Bo, 531 a ; Teirl . II , 142) ; op de klis en klissen (Boekenoogen, 452 ; 453) ;
nd. up 'n klit (Eckart, 271) ; op den poef gaan halen, poefen (Schuermans, Bijv.
248 a; De Bo, 876); op den plak (plek) halen, plakken (Schuermans, 485 b; Bijv.
244 b; Antw. Idiot. 972; De Bo, 865 b) ; en op de hak (Tuerlinckx, 237) ; klak,
;

pof, schuld. (Teirl. II, 136). Al deze woorden pof, bog, klets, klis (= klets),
poef, plak, hak, klak beteekenen oorspr. een slag, een houw, zoodat we wellicht
als eerste bet. mogen aannemen : op goed geluk af (vgl. ergens een slag naar
slaan), op het (ge)raak 1 ) of op Gods geraak, zooals hier en daar in Zuid-Nederland gezegd wordt, of op goed valle 't uit: men probeert maar eens het te krijgen 2 ) . Ook in het Duitsch is. bekend auf Puff en jem. puffen, iemand schuldig
blijven 3 ) , naast auf Pump en pumpen (borgen) ; in het fr. d pouf (zeldzaam) ;
in• het oostfr .: up de puf (oder pump) kopen, halen naast puffen, pumpen ; bij ons
dial. poffen, borgen, op crediet geven of nemen (o.a. Boekenoogen, 773; Gunnink,
188); fri. op 'e pof; poffe. Zie Ndl. Wdb. III, 1773; no. 279; 1166; 1127.

1854. Iemand (aan) den pols voelen.
Eig. gezegd van den dokter, die een zieke den pols voelt, om te weten of hij
koorts heeft of zwak is. Bij overdracht wordt dit gezegd, wanneer men iemands
kennis of zijne gezindheid of voornemen wil te weten komen door hem uit te
vragen, waarvoor ook iemand polsen (Westvl. puls(t)en van puls(t) , pols, uithooren , ondertasten , Gron . puntjen) gebruikt wordt . Zie Halma, 512 : Y cm and
de pols voelen of tasten, iemand uitvraagen of uithooren, sonder quel qu'un,
l'examin^r ; p o is s e n, onderzoeken , ondertasten, sonder, examiner ; Waasch
Idiot. 530 b; De Telegraaf, 18 Dec. 1914 (avondbl . ), p. 1, k. 5: Maar daar
onze verdediging in orde is, kan het ons niet interesseeren of de Duitschers ons
aan den pols zullen voelen of niet. Bij Tuinman I, 314 en II, 98: ymand den
pols tasten, dat ook voorkomt in Hooft's Brieven, 196 ; Huygens, Korenbl. II,
100; Pers, 161 b; 615 a naast iemands de pols ondertasten (Pers. 630 b) ; Afrik.
iemand se pols voel of voel hoe iemand se pols klop of iemand pols. Het is ook mogelijk , dat we voor de verklaring van alsen moeten uitgaan van de beteekenis peilen,
de hoogte van het water meten met een , polsstok 4 ) ; vgl. lat. percontari, onderzoeken, vernemen, van contari, peilen b) en iemand tintelen, eig . de diepte van

1) Vgl. Kiliaen: Raeck, val, ghe-val, casus, eventus fortuitus.
2) Zie voor deze verklaring Ten Doornk. Koolm. II, 768 a.
3) Kluge, Wtb. der Studentensprache, 116 b: Zeitschrift far D. Wortf. V, 254.
4) Gewoonlijk beteekent het water polsen, het in beroering, in beweging brengen;
evenzoo in het fri. yn 't wetter polakje; westvl. het water pulsen; Antw. polsen, diep
door slijk of water waden.
5) Mnl. Wdb. VI, 546, waar polsen vermeld wordt in den zin van pogingen doen
om iets te vinden.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, be druk.
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eene wond peilen (Kiliaen : specillo tentare vulnus), dat in de 17de eeuw zeer
gewoon was en thans nog in een gedeelte van Zuid-Nederland en in Braband
gebruikt wordt (Schuermans, 726 a; Hoeufft, 601; De Jager, Frequ. I, 765).
In het fri .: immen oan 'e pols f iele ; immen polskje ; fr. tdter le pouls a q qn ; hd.
jem. den Puls fuhlen; eng. to feel a p.'s pulse.

1855. Pond
beteekent in soldatentaal een dag provoost., naar het brood van een pond, dat
de gestrafte krijgt; Woordenschat, 937; V. Ginneken II, 458; De Arbeid, 6 Febr.
1915 , p . 4 , k . 4 : Nu moesten dezen voor den B att . -Commandant verschijnen,
en die dan liever 10 pond had, kon ze krijgen en werd dangestraft; Nkr. IX,
20 Nov. p. 2: Al spoedig wist men dat Mooy een paar „pond" (provoost-strafdagen) meer of minder niks kon schelen ; 20 Nov . p . 2 : De sergeant bracht beiden
naar de .provoost om hun 'zeven ,,pond" te ondergaan; Haagsche Post, 23 Juni
1923, p. 885: 8 dagen provoost zijn 8 pondjes; D. v. S. 20.: Vanmorgen viel 't
oordeel: twee pond.... Vaarwel, gulden vrijheid! bl. 144: M'n nachtelijke afwezigheid is natuurlijk in de gaten geloopen : daar zal wel 'n paar pond opzitten!

1856. In (zijn) pontificaal zijn,
d .w .z . op zijn best gekleed zijn ; eig . gezegd van een bisschop , die in zijn pontificaal gewaad gekleed is , d .i . in zijn gewaad van Pontifex, d .i . opperpriester;
vandaar „in (zijn) pontificaal zijn", in zijn staatsiekleed zijn, zijn beste plunje
aanhebben . Zie Coster, 467 es . 367: Daar stondtse in haar pontificale volle krits ;
Brederoo II, 91 vs. 2228; Paffenr. 74: Datjese eens saegt in haer pontificael opgetoyt; Rusting, Volgeestige Werken, 1712, opdragt; Kluchtspel III, 140; Sewel,
646: Z y was in haar pontificaal (op haar best gekleed) , she was very richly
dress'd; Tuinman I, 20: Hy is in zyn Pontificaal, hy is gedoscht met zyn
allerbeste klederen en sieraden; in het fr. en grand pontificat; fri. yn ponte-

fekael wêze.

1857. Iemand van Pontius naar Pilatus sturen (zenden),
d.w.z. hem sturen van het kastje naar den muur, van bakboord naar stuurboord; hem zonder vrucht heen en weer laten loopen. Eig. moest men zeggen
van (Pontius) Pilatus naar Herodes (zie Luc . XXIII : 7 , • 11 1 ) , zooals ook voorkomt in C. Wildsch. II, 219. Misschien heeft deze verandering plaats gehad uit
zucht naar alliteratie (Laurillard, 52). Nyrop, 187 schrijft eveneens deze verandering aan de almacht der , ,Lautharmonie" toe . In de Zaanstreek gebruikt
men als synoniem : van den Bok op Jasper (twee molens) en van gist op kaneelwater of loopen om gerst en kaneelwater 2 ) ; zie Boekenoogen, 86 ; 246 ; Ndl. Wdb.
VII, 1244 en vgl. Molema, 333 a: iemand van Pontes noar Pilates sturen; Afrik.
iemand van Pontinus na Pilatus stuur ; in het Friesch : immen fen Herodes nei
1)
2)

Zeitschrift fttr den Deutsch. Unterricht, XVII, 368; 796.
Eig. knee(d)water , zie Tijdschr. XXVI, 143. Gist en kneewater zijn noodig

voor het bereiden van brood.
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Pilates (of fen 't bok op 't ezel) stjure (zoo ook in Braband) ; vgl. no. 137 ; Joos,
44: van Pier naar Paul, van Pontius naar Pilatus gezonden worden; Wander
III , 1374: einen von Pontius zu Pilatus schicken.

1858. Poolshoogte nemen,
cl .i . zich op de hoogte stellen van, onderzoek doen naar eene zaak of een toestand (Harreb. II , 192 ; Dievenp. 120 ; B. B. 149) , hetzelfde als hoogte nemen
van iets (o.a. G. Wildsch. I, 125); eig. gezegd van een zeeman, die astronomisch berekent op welk een' graad van hoogte hij boven de kim is; Van Eijk I,
112 ; Winschooten, 195 . Voor zeelieden, die zich in het noordelijk halfrond
bevinden, is de aangewezen ster, wier hoogte zij voor de breedtebepaling moeten
berekenen, de poolster, daar deze zich het dichtst bij de pool en altijd in de
nabijheid van den meridiaan bevindt. Deze berekening geschiedde vroeger door
middel van een graadboog, een vierkanten stok met graadverdeeling, waarlangs
verschillende dwarshouten met vizieren aan beide einden konden geschoven
worden, en die in gedaante en vooral in behandeling veel op een hand- of kruisboog geleek 1 ) . Vandaar dat men het nemen van poolshoogte of het peilen van
de zon met dit instrument noemt de sterren, de zon schieten; zie Ndl. Wdb. V,
504 ; VI , 1045 en vgl. het fri . poalshichte nimme . Hierbij behoort ook geen hoogte
van iets kunnen krijgen, er niets van begrijpen. In op de hoogte zijn van
iets, er alles van weten, goed ingelicht zijn, heeft „hoogte" de bet. van staat,
stand , graad van wetenschap (Nd l . Wdb . V , 1048) .

1859. Poot -aan spelen,
d .w .z . hard doorwerken, zich duchtig inspannen ; ook poot-aan moeten en vroeger
poot-aan slaan (Kluchtspel III , 282 ), hard moeten werken ; eig . de pooten ( _
handen) aan het werk slaan of moeten slaan . Vgl . Asselijn , Jan Kl . 612:
Hoor, Saartje, om gien achterdogt te geeven, of om niet te merken,
Zo moetje meê lustig poot an speulen, en zien maar datje alle dingen haest
an ien kant maakt.
Alewijn, Mr. Philippijn, 12: Sa, sa speel poot an, handen uit de mouw; Sewel,
647 : Poot aan spelen, to promote a design, to assist in the performation of
a thing; Tuinman I, 126: Men moet poot aan spelen, dat is ook de hand aan
't werk slaan; Harreb. II, 194; M. z. A. 176; Jong. 129; Gron. 71; Op R.
en T. 32; Zondagsbl. v. Het Volk, 21 Febr. 1914, p. 1, k. 2: Dachten ze dat
ze er met stil zitten zouden komen ? Moest hij zelf niet poot-an spelen ? Het Volk,
29 Dec. 1913, p. 5, k. 2; Handelsblad, 26 Mei 1917 (0), p. 5, k. 6: De geniesoldaten, die gisteren zijn aangekomen, hebben den heelen nacht door poot-aan
gespeeld . Vgl . de vroegere uitdr .: handen van spelen ; hand in de sack spelen;
mesje uit spelen ; pack in spelen ; beckje by spelen ; borst aen zetten ; Afrik . pote-uit
raak, onderste boven vallen, bankroet gaan, en dergelijke. Zie verder Boekenoogen, 780; Opprel, 78; Molema, 333 a; Nw. Ndl. Taalmagazijn II, 231: pottan
spelen (in Zeeland) ; Harreb. II , 194 en vgl. het fri .: hy moat poat-oan. In ZuidNederland onbekend.
1) Eene voorstelling hiervan vindt men in Starter's Friesche Lusthof, 261.
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1860. Op zijn (of den) poot spelen,
d.w.z. driftig worden, uitvaren, razen; oostfri. up sin pot spólen; eene in Noorden Zuid-Nederland algemeen bekende uitdrukking ; zie Harreb . II , 194 ; Nkr.
II, 15 Maart, p. 3; 22 Maart, p. 4; 29 April, p. 6; III, 19 Dec., p. 4; VII,
29 Maart, p. 4; Ppl. 182; Sjof. 240; B. B. 148; Kalv. I, 149; V. d. v. D.
132; Kippev. II, 43; De Bo, 884 b; Schuermans, 501 b; Joos, 92; Waasch Idiot.
532 a; Antw. Idiot. 989; fri. op 'e poat spylje. Het is niet duidelijk wat men
onder het znw. poot moet verstaan. Vergelijken we andere synonieme, op dezelfde
wijze gevormde uitdrukkingen, als het fri.: hy spilet op 'e koker (de keel); hy
spilet op 'e klompen; het gron. op zien klomp speulen (Molema, 206 ; 312) ;
op de mondharp spelen (Harreb. II, 99 a; Molema, 269 a); op zijne liere spelen
(De Bo, 631 b) ; op zijn reefde (zeef) spelen (De Bo, 1420 b) ; op zijnen hiel
spelen (Antw . Idiot. 1759) ; op zijn kloon (klomp) ruischen (wrijven ; Antw . Idiot.
670), die alle beteekenen : uitvaren, slecht geluimd zijn, dan is het niet onwaarschijnlijk, dat we onder poot moeten verstaan hand, en de uitdr. op zijn poot
spelen (Harrebomée, III, Cxtiv b) moeten beschouwen als eene komische navolging, die eig. wil zeggen : met zijn handen spelen (vgl. Waasch Idiot. 631
a ; Schuermans, 654 a ; met zijnen kop (of zijn hoofd) spelen, koppig zijn 1 ), met
de been spelen, het hazenpad kiezen (Rutten, 20), er met zijn poot op zitten (Harreb.
II , 194 a) , er opslaan ; en vandaar : uitvaren , opspelen (zie no . 1730) , opspannen
(Antw. Idiot. 907 ), op 'e fusten blieze, zooals de Friezen zeggen 2 ).

1861. Op zijne achterste pooten (of beenen) gaan staan,
ook op zijne achterpooten gaan staan, „eig. van een steigerend paard gezegd,
maar overdrachtelijk, in gemeenzamen stijl, van personen voor: opvliegen,
in drift geraken, zich driftig tegen iets verzetten" ; Ndl. Wdb . I , 707 ; Schoolm.
16: Al stond hij ook op zijn achterste pooten; Het Volk, 15 April 1913, p. 6:
We moeten maar eens op de achterste pooten gaan staan ; Nkr. VII , 19 April,
p . 4 ; De Arbeid, 24 Sept . 1913 , p . 4 : De parlementariers staan op hun achterste
pooten in het aangezicht van de overheid; Handelingen Stat.-Gen. 1912-1913,
p . 2922: Voor de belangen van de geneeskundigen zit hij te sidderen, wanneer
dezen op hun achterste beenen gaan staan; Het Volk, 15 April 1913, p. 6: De
heer L . betoogde dat de arbeiders op hun achterste beenen moeten gaan staan;
Prikk. V, 11; Onderm. 28. Vgl. het mnl. over ende staen, overeind staan, zich
verzetten; fri.: hy giet op syn efterste poaten stean; Draaijer, 1 a; Opprel, 44 a;

1) Vercoullie, 226 denkt naar aanleiding van deze Vlaamsche uitdrukking aan
poot in den zin van hoofd; vgl. ons bijv. naamw. pootig; eig. koppig en het dial. fri.
poatte, voorhoofd, ofri. pote (Boekenoogen, 781).
2) In het Fransch kent men ook een dergelijk gebruik van het wkw. jouer, blijkens
uitdrukkingen als jouer de la poche, geld uitgeven (Halma) ; jouer des talons, vluchten;
jouer des mains, vechten; jouer du pouce, geld betalen (vgl. duimkruid) ; enz. Hoeufft,
473 meent te moeten denken aan paarden, die op hunne achterste pooten gaan staan, doch
vermeldt tevens, dat hij wel eens in denzelfden zin heeft hooren zeggen op zijne vingers
spelen, dat ook opgegeven wordt door Harrebomée II, 381 b. Anderen denken aan een
hond, die tegen iemand opspringt.
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V. d. Water, 49; Onze Volkstaal, II, 77; Rutten, 187: zich richten (vgl. fr. se
dresser), zich storen ; in Kl . Brab . zich rechten, zich zetten ; hd . zich auf die Hinterbeine stellen ; eng . to stand on the kind-legs ; fr . se cabrer ; monter sur ses ergots.

1862. Op zijn pooten (of pootjes) terecht komen,
d .w .z . goed terecht komen ; goed afloopen ; eig . gezegd van de kat, die bij een
val of een sprong altijd op haar pooten terecht komt . Zie Goedthals, 37 : Op
syne pooten vallen, cheoir sur ses pieds, comme un chat ; Prov . Comm . 682;
Haagsche Reize, 109 : Daar nu alles gelukkig op zyn koten neder quam ; E. WolffBekker, De Gryzaart : Was er eens wet • met jongelui te doen, wel, hy bezurgde
het dat het op zen poten neêr quam ; Harreb . II., 193 : Het komt op zijn pooten
neêr; Nkr. VII, 29 Maart, p. 2; Het Volk, 15 April 1914, p. 1, k.1: Het burgerlijk
tooneelspel, waarin alles op zijn pootjes terecht komt; Heijermans, Ghetto, 66:
Alles komt op zijn pootjes terecht; Ndl. Wdb. VII, 1786. In Zuid-Nederland
beteekent op zijne pooten vallen ook : altijd zijn antwoord gereed hebben (Schuermans, 772 a; De Bo, 884 b). Zie verder Joos, 84: hij slacht de katten, hij valt"
altijd op zijn pooten; bl. 31: dat valt op zijn pooten gelijk de katten, dat komt juist
uit ; Waasch Idiot . 532 a : al wat hij doet, valt op zijn pooten, lukt ; vgl. het hd.
die Katze fállt auf die Füsze (Schrader, 183) ; fr. retomber sur ses pattes ou sas
pieds, se tirer d'un mauvais pas d'affaire (Hatzf.. 1697 ; 1736 )'; eng. to fall on
one's feet or legs , to get well out of difficulty...

1863. Op (zijns) pooten staan,
dikwijls met het adv. goed, flink van een geschrift gezegd, dat scherp en goed
opgesteld is; vgl. Vondel, Aenl.: Het vaers trecke den aert van een vaers aen,
en sta wacker op zijne voeten ; Winschooten, 340 : Dat staat op zijn voeten, dat
is, soo als het behoord; Langendijk, Wisk. 103 (Panthéon): Dat is geen antwoord,
dat repliek staat niet op pooten; Sewel, 902: Die reede staat op voeten, that discourse is well grounded; Het Volk, 2 Jan. 1914, p. 5, k. 1: En 't schrijven staat
goed op zijn pooten ; Nkr . III , 21 Maart p . 4 : De referaten zijn geleerd , de eerste
staat op pooten; VIII, 26 Sept. p. 2: Neen, het was een profetie, die, om zoo te
zeggen, op pooten stond ; Kippev . I , 271: Ik verzeker u dat dezelve (een aanklacht)
op pooten staat. In het hd. der Brief hat Hand und Fuss ; fri. goed op foetten
stean, goed gesteld (van een brief, opstel) naast dat stiet goed op syn poatten.
Hiervoor in de 18de eeuw op zijn koten staan; zie Spaan, 203; Halma, 281:
Dat werk staat op zijne kooten, c'est ouvrage est bien solide ou se soutient bien;
men moet redenen bybrengen die op haare kooten staan, il faut alléguer des
raisons solides ou des raisons concluantes . Iets op zijne pooten zetten beteekent:
iets behoorlijk in orde en verband stellen (De Bo , 884 b ; Waasch Idiot. 532 a;
Antw. Idiot. 989; Nw. School, VI, 155: Toch moet de heer Verburg aan de slag,
om de zaak er goed op poten te zetten ; VIII , 113 : De heer L. zet het hele kriste like leerplan op poten). Syn. dat staat op zijn beenen (Tuinman I, nal. 20).

1864. Op hoogs pooten (of beenen) ergens heen gaan,
d.w.z. opgewonden, verontwaardigd ergens heen gaan; met veel zelfvertrouwen
aankomen, meestal om iemand op hoogen toon terecht te zetten . De houding,
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die iemand daarbij aanneemt, maakt dat men hierbij van „hooge beenen" spreekt.
Zie Ndl. Wdb. II, 1306; VI, 1003; Molema, 527: Op hooge bijnen gong hij d'r
hen; zooveel als: hij spoedde er zich met drift naar toe, met zekeren trots; of
uit kwaadheid, b .v . om iets te beredderen, of : om rekenschap te eischen ; Kalv.
I, 53: Toen hij hier op hooge pooten heen kwam en over de herrie aan zijn deur
klaagde; Sjof. 191: De kerel was op hooge pote naar den baas gegaan, had zich
beklaagd, hij had geen onderkomen.

1865. Met hangende pootjes,
d.w.z. deemoedig, ootmoedig, nederig, vooral in de uitdr. met hangende pootjes
bij iemand komen, - 'terugkomen; vooral van iemand die gedwongen is zijn tegenstand op te geven; eig. gezegd van een hond, die met hangende pootjes opzit
om iets te vragen, te bedelen. Vgl.. De geestige werken van Aern. p. Overbeke (anno
1678), bi. 131:
Horatius, die in
Lollius sijn witte-brootjes
Sulcken smaeck en voedtsel von,
Dat hy wel met hangend' pootjes
Voor hem fraey opsitten kon.
Halma, 205: Met hangende pootjes opzitten, demander quelque
chose de quelqu'un avec toute sorte d'humiliation; Sewel, 316: Met hangende
pootjes opzitten (soebatten 1 ) , to submit, to be a good child, to do what one
is bid; Harreb. II , 194: Hij zal wel met hangende pootjes terugkomen ; V. v.
d. D. 51: Die andere jatters (dieven 2 ), die werden soms door hun moeder nog
beklaagd zelfs, wanneer z'n paar dagen aan de zwerf waren geweest, om thuis
weer met hangende pootjes aan te komen ; Ten Doornk . Koolm . II , 748 a : mit
hangende poten (od. potjes) kamen naast met slepende peken weerkamen (Dirksen,
I, 76. Syn. met hangende oortjes in De Telegraaf, 2 Febr. (avondbl. )1915, p. 2,
k. 2: Met hangende oortjes terugkeeren naar het vaderland. Harreb. I, 342 geeft
als syn . hij komt met hangende wieken thuis.

1866. Het pootje hebben (of krijgen),
d.w.z. het podagra hebben, voeteuvel, jicht hebben, poteres zijn (17de eeuw).
Zie Halma , 513: Pootje , de jicht in de voeten, voeteuvel ; hy ' heeft al drie
weeken aan 't pootje gelegen, il y a trois semaines que la goutte aux pieds lui fait
garder le lit; Sewel, 647: Hy heeft het pootje, he has the gout , he has a f it
of the gout; V. Janus, 315: Maar nooit denk ik daar met zoo veel deelneming
aan, dan wanneer ik zelf met het lastige pootjen gekweld ben. Evenwel, wanneer
de pijnen al te hevig worden, dan vergaat mij die deelneming ook wel eens : want
het hemd is nader dan de rok, en mijn podagra is mij nader dan ulieder lamheid;
fri. it poatsje habbe; Houben, 115. In Vlaanderen (te Eecloo) en Kl. Brab. zegt
1) Dit soebatten is gevormd van het Maleische sobat, vriend, en wil eig. zeggen
steeds het woord sobat in den mond hebben, en vandaar vleiend vragen; zie Veth, Uit
Oost en West, 28 en vgl. no. 1399.
2) Vgl. barg. jatten, stelen, van hebr. jad, hand.
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men hiervoor het beestje hebben ; te Kortrijk : de kozijntjes of het kozijn hebben 1 ) ;
Land v. Waas : met familie zitten (de jicht hebben) ; zie Schuermans, 36 b ; 285
a ; Waasch Idiot . 213 a ; 98 a en De Cock, Volksgeneeskunde, 312.

1867. De poppen zijn aan 't dansen,
d .w . z . de ruzie , de twist is begonnen , uitgebarsten ; eig . het poppenspel is begonnen , eene uitdr. dus aan het marionettenspel ontleend, dat sedert de middeleeuwen bij ons bekend is en toen dockenspel (mhd . tockenspil) genoemd werd
(Mnl. Wdb. II, 271). Vgl. Ons Volksleven X, 118; Antw. Idiot. 1978; Waasch
Idiot . 532 a ; Harreb . I , 115 : het is alle dagen geen kermis , al dansen de poppen.
Ook in het fri .: nou komme of dér ha jy de poppen oan 't dounsjen ; in het nd . :
nu háff wi de Puppen am danssen (Eckart, 418) . Deze uitdr. staat o .a . in Sara
Burgerhart, 33: Ik heb wel gewagt, dat die poppen daar eens aan het dansen
zouden raken; Br. v. Abr. Bl. II, 59; V. Janus, 20; 179; III, 280; Harreb. II,
194; Jong. 220; Kmz. 225; Prikk. V, 10; Nkr. VIII, 24 Jan. p. 7; Sjof. 216;
Ilet Volk, 29 Dec. 1913, p.8,k. 3; A. Jodenh. II, 30; Nw. School, VI, 97; enz.
.Synonieme uitdrukkingen zijn : daar heb je 't spel, het spectakel gaande (Van
Effen, Spect. VI, 18; Eckart, 492: bi ons ös all Dag Spectákel) ; daar is bal (Molema, 17 b; vgl. no. 1050) ; Tuerlinckx, 49 en Joos, 111: 't is kermis (of bal) ;
't zal bal op Java zijn, gij zult slagen krijgen (Waasch Idiot. 313 a) ; de kat komt
op de koorde, gaat op de koorde dansen, is op de koorde (De Bo, 498 a; Schuerm.
226 a; Rutten, 107 b; Joos, 96 en Antw. Idiot. 625) ; het spel komt (is) op den
wagen (denk aan de blauwe scute; De Bo, 1067 b; Tuinman I, 39; Schuermans,
841 a 2 ); 't zal hora zijn (Rutten, 96 b en Tuerlinckx, 275, die hierbij aanteekent,
dat we in deze uitdr. eene zinspeling moeten zien op de hora (vroeger : studentengebeden in kloosters) zingen, wat licht luidruchtig gebeurde) ; in Kl . Brab
de orgel draait, er is ruzie; elders: het is er op of over, of het zal er boven op zijn,
het zal er op zijn, 't spel is aan den gang, er wordt getwist, gevochten; vaak met
betrekking tot oneenigheid in een gezin ; Ndl. Wdb. XI, 312 ; Rutten, 291 b;
Antw . Idiot . 892 ; Teirl . 204 ; Afrik . die poppe is aan dans ; fr . voilá le bal qui
commence ; hd . da geht der Tanz los ; eng . the ball opens . In Groningen zegt men
doar is de kat in 't goaren (Molema, 192) .

1868 . Bij zijn positieven zijn,
d .w .z . bij kennis zijn, zijn denkvermogen niet verloren hebben ; goed bij zijn
positieven zijn, zijn volle denkvermogen bezitten. In het fr. komt positif 3 ) voor
als rechtsterm, „position, solution posée comme vraie et qu'on doit soutenir"
dus bewijsmiddel bij een proces . , ,Zijn positieven kwijt zijn" kan dan beteekenen : bij een proces zijn argumenten niet bij de hand hebben, dus niet kunnen
bewijzen wat te bewijzen valt.
Het znw . , ,positieve" komt voor in C . Wildsch . IV , 233 : Maar als een
mensch zijn positive (verstand) weg is, is alles verloren : bl. 236 : Bid jij onzen
lieven Heer om je mans leven ; en dat hij zijn positive weêr mag krijgen ; S. M.
1)
2)

Zie Zeitschr. far D. Alter!. LIII, 140.
Zie J . A . Worp , Gesch . van het Drama en van het Tooneel in Nederland 1, 51

en Mnl. Wdb. IX, i. v. wagenspel.
3) Godefroy, Dict. de l'ancienne langue francaise X, 383.
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8: Daardoor (omdat hij nooit te veel dronk) was Daniël Mellinga dan ook een
man geworden, die „altijd bij z'n positieven was"; Handelsblad, 13 Nov. 1914
(ochtendbl . ), p . 1 , k . 2 : In Mechelen moest onze armzalige hit wat tot zijn positieven (op zijn verhaal) komen, en ik gebruikte den tijd die daarvoor noodig was
om wat rond te kijken ; Kunstl . 85 : De dokter had haar met cognac willen bedwelmen, maar ze wou niet drinken.... Ze bleef dan bij d'r positieven.... ze wou
d'r wete, waar ze bleef; Jord. II, 151: 'n Oogeblikkie.... 'n mensch mot eer$
5'n posetieve vinde; Barb. 8: Pippa, de dansende, is de fijngeslepen champagnekelk, waarin de liefde parelt . Wie er uit drinkt, raakt zijn positieven kwijt;
Nw. School V, 8: En dan is-ie niet van streek, nee, o nee; dan kijkt-ie ongegeneerd
in 't rond, en is nog zozeer bij z'n positieven, dat-ie krities kijkt; Buning, Menschen zooals er meer zijn, bl. 124: De heer Hazelhoff had werkelijk een „hooge
fatsoenlijkheid" over hem zoolang hij bij zijn positieve was, maar aan den wal
zijnde, bracht de drank hem gewoonlijk tot een rampzalig einde ; A . t . A . 158:
's Ochtends, dan was ie wel chegrijnig, maar dan had ie z'n positieve toch 't
best bij mekaar . Afrik . Nie by sy positiewe wees nie ; sy positiewe by mekaar hou.
Zie Van zijn stuk zijn.

1869. Eten uit den pot van Egypte,
d.i. nog in het ouderlijk huis gevoed worden; voor zijn bestaan onbezorgd zijn,
leven uit den korf zonder zorg (Waasch Idiot . 366 a) , of zooals men in 't Friesch
zegt fen de onbisoarge byt libje, eene herinnering aan den tijd, toen de Israëlieten
bij de vleeschpotten van Egypte zaten, zich konden verzadigen met brood (Exod..
XVI, 3) en te goed doen aan visch, die zij aldaar om niet aten, aan komkommers,.
meloenen, uien en knoflook (Num. XI, 5) . Vgl. Zeeman, 187; Harreb. 1, 17
b ; Twee W. B . 121: Zoo stumper, zit nou maar is neer bij de potten van Egypte.
Mot je een droppie ? ; De Arbeid, 15 Oct. 1913, p. 4, k. 1: En dan het pensioen niet
te vergeten, waardoor de gemeente-arbeider, die gedurende zijn diensttijd aI_
uit den pot van Egypte heeft gegeten, op zijn levensavond een onbezorgd bestaan
kan leiden; Het Volk, 26 Febr. 1914, p. 1, k. 2: Klerikale baantjesjagers, die
zeuren, omdat ze niet meer zitten aan de vetpotten van Egypte; Het Volk,
2 Febr. 1914, p . 5, k . 2 : Mr. Tymen de Vries, die over de centen beschikte, terwijl
Staalman het lef had, trok er gauw tusschen uit, toen hij zag dat het .misliep en
keerde tot de vleeschpotten terug, terwijl Staalman de affaire voortzette ; fri.
dat gjit at 'e pot fen. Egypte; nd. nog ut de pot fan Aegypten eten, nicht für sich
seibst sorgen brauchen.

1870. De pot verwijt den ketel dat hij zwart is (of ziet),
d .w .z . iemand verwijt een ander iets , waaraan hij zelf schuldig is . In het mlat

phi' sonuit fuscum ridens ardaria furnum of ecce quam niger es, sic dicit caccabus
ollae; in de 16de eeuw bij Campen, 118: die Ketel verwyt den Pot; Idinau, 143:
Siet, wat den ketel den pot verwijt
Als hy swert is, en vuyl ten hande.
Sulcks dickmael een ander in d'aenschijn smijt
Daer hy self vol af is, tot sijnder schande.
Eenen vuylen korf, wordt oock wel een slijck-mande .
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Zie verder Marnix, Byenc. 181 a: de. pot den ketel verwijt dat hy becruyst is 1 ) ;
Winschooten, 103 : de pot wil de ketel verwijten dat hij swart is ; Lichte Wigger,
1 v: de pot verwijt den heugel datse swart is; Coster, 504, vs. 214; Smetius, 131;.
Huygens, VI, 155 : de Pan sprack tot den ketel, fij . Wat doet het swartgat hier by
my! 2 ); Kl. v. d. Schoester, 14: Zouw de pan de keetel gaan betijgen van zwart
te zijn ? ; Sewel, 648 ; Adagia, 14 : den Ketel wilt den Pot verwyten dat hy swart
is, vae tibi tu nigrae dicebat cacabus ollae; enz.' Syn. Wat verwyt de palle (paal)
de loete (ovenkrabber), alsse beede in den hovene (oven) moeten (Goedthals, 30).
Zie Harreb. 1, 307 a; III , 223 b; Afrik. die pot verwyt die ketel dat hy swart is
of die pot verwyt die ketel en hulle is ewe swart; Waasch Idiot. 338; 533; Antw.
Idiot. 993 ; Schuermans, 305 a : de pot wil den ketel bekruizen ; de pot verwijt den
ketel dat hij kroust (Maastricht); Wander IV, 1267; vgl. het fr. la pelle se moque
du fourgon ; hd . der Topf lacht ober den Kessel ; der Kessel schilt die Pfanne dasz
sie schwarz sei ; eng . the pot calls the kettle black ; voor het Nederduitsch Taalgids
IV, 260; Eckart, 412; Dirksen I, 75; in het fri.: de pot forwyt de tsjettel dat er

swart is.

1871. Er is geen pot zoo scheef, of er "past wel een deksel op,
d.w.z. er is geen meisje zoo leelijk, of zij kan wel een man vinden. De Romeinen
drukten dit uit met deze woorden : invenit patella dignum operculum ; vgl . verder
Goedthals, 106 : noyt pot so slom, of hy en vant syne schyve; Anna Bijns, Nw. Refr.
103 : gheen zoo slimmen scheelken, ten vindt sijnen pot ; 104 : tot alle cannekensvint men schelen of men vint geen besemen, zij en crijgen stelen. Zie verder Paffenrode, 75 : Adagia, 14 : daer en is noijt soo scheeven Pot oft men vint daer een scheeltien
toe, dignum patella operculum ; Harreb . III, 156 b ; Sewel, 648 ; Joos, 162 ; Waasch
Idiot. 533: daar is geen potje of daar past een scheelken op; Antw. Idiot. 992: daar
is geenen ééne pot, of daer past e scheeltjen op ; Woeste, 204 ; Dirksen, I, 74 ; Wander
III, 1378 ; Eckart, 412 ; Jahrb. 38, 161: Dar is nin Pött sau scheefe oder et passet
eene Stülpe darup; Ten Doornk. Koolm. II, 747 b: d'r is gên pot so schêf, of d'r
findt sük nog wol 'n deksel to; vgl. het fri.: der is gjin pot sa bryk, of der is in deksel
lyk (of der past in lid op) ; fr . il n'est pas si méchant pot qui ne trouve son couvercle ;
hd. jedes Töpfchen findet sein Deckelchen; jede Flasche findet ihren Stópfel; eng.

no pot is so ugly as not to find a cover.

1872. Buiten den pot pissen,
d.w.z. een dwaasheid begaan, een verkeerden stap doen, door eigen schuld be-.
drogen uitkomen; overspel plegen. De uitdr. komt sedert de 17de eeuw voor;
vgl. Coster, 37 vs. 826: As die hoort dat Teeuwis het buyten de pot epist (overspel gepleegd), die lelt verseecker verklicken ; Brederoo, Moortje, 1468: Noch
leeren sy (de rederijkers) de luy te laten nijdt en twist, en t is een volck dat selfa
staagh buyten de pot pist ; B . Kermisk . 29 : Heb je ooyt of ooyt niet buiten de
Pot gepist ? Tuinman ; I, 345 : Hij heeft buiten den pot gepist . Dit zegt men van
ymand, die zich ergens in te buiten heeft gegaan ; Sewel, 68 : B u y t e n de pot
1)
2)

Aangehaald in het Ndl. Wdb. II 1 , 1645.
Vgl . het Twentsche : de eene kr?i j wil de andere krui j , ,zwartgat'' hellen.
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pissen, een meisje bezwangeren. 'Iets buiten den pot doen (in Kippev. II , 157) ;
Molema, 325: de pot verbie pissen; fri. buten 'e pot pisje. Syn. over de streng slaan
(N. Taalgids XII, 145) .

1873. Kleine potjes hebben ook ooren,
d.w.z. kinderen luisteren scherp toe; meestal als waarschuwing gezegd, wanneer
in het bijzijn van kinderen zaken besproken worden, die zij niet moeten hooren.
Bij Goedthals, 139: Cleyne ketelkens, oft potkens hebben ooren,
garde bien tes secrets reveler devant fols ou enfants ; in de Prov . Comm . 147: cleen
keetelkens hebben oeren (Campen, 87) ; Spieghel, 293: kleine potkens hebben oren;
Smetius, 216: kleyne potkens hebben groote ooren; V. d. Venne, 248: kleyne Potjes
hebben so wel Ooren als de Groote ; Cats I, 452:
Laet geen kint vuile reden hooren,
Want kleyne potten hebben ooren.
Zie verder Tuinman I, 70; Harreb. III, 252 a; Jongeneel, 91: kling kêtelkens
hant groeëte oere; Joos, 138; 193; Waasch Idiot. 347; Teirl. II, 141; Antw.
Idiot . 1817: kleine pottekens hebben ook oorkens ; Afrik . klein muisies het groot
ore ; Ndl . Wdb . XI , 48 ; voor het nd . Taalgids V , 148 ; Dirksen I , 73 en Ten
Doornk. Koolm. II , 747 b: lutje potten hebben Sk Sren, waarvoor men in 't hd.
zegt kleine Kesseln (oder Mause) haben auch Ohren; fr. petit chaudron grandes
oreilles ; eng . little pitchers have long (or great) ears ; fri . lytse potten habbe ek
earen.

1874. Ergens een potje kunnen breken,
d .w .z . ergens iets mogen doen , dat een ander wordt kwalijk genomen ; zoozeer
bij iemand in de gunst staan, dat men die ook door een guitenstreek niet verliest (Ndl. Wdb. III, 1233); het tegenovergestelde derhalve van potje breken,
potje betalen of potje breek, potje betaal (Joos, 204; Waasch Idiot. 533 b; Rutten,
180 a) en het fr. payer les pots cassés ; vgl. Coster, 593, vs. 177:
't Is al aers alst pleec'h, ich mocht wel eer een potjen breecken,
En boerten ick wat, 't was hoort toch ' dit. sotjen spreecken.
Spaan, 9; Tuinman I, 89: „Lieve kinderen mogen wel een potje breken. Dat wil
zeggen, zulke die in gunst zyn, mogen wel iets bedrijven, 't geen anderen qualijk
afgenomen word", Harreb. I, 406 ; Amstely . 28 : Gelukkige minister, hoor, die
kan tenminste nog ereis een potje breken in de Kamer. In de 16de eeuw vinden
we hiernaast een kruik(je) mogen breken ; zie Matth . de Casteleyn, Pyr. 7 v:
Datst principale, dat hy als de reale, zoude in Venus lustighe zale moghen een
kruycke breken (vgl . Harreb . III , 209 a) . In West-Vlaanderen is bekend : een
potje boter bij iemand mogen breken, geerne gezien zijn, een voetje voorhebben
(Schuermars, 503 a ; Joos, 180) ; in het fri .: hy kin der in pótsje brekke.
-

-

1875. In de kleinste potjes bewaart men de beste zalf.
Dit wordt gezegd als een soort compliment tegen kleine personen, om daar
mede te kennen te geven, dat zij veel geest of veel verdienste bezitten. Syn. van
goof waor verpak me in klein pekskes (in N. Taalgids XIV, 197) ; in de kleinste
fleschjes vindt men den kostelijksten balsem. Vgl. De .Brune, 291: in kleyne kasjes,
zonder schijn, de beste droguen (kruiden) dickwils zijn. Hetzelfde wordt uitgedrukt door
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In kleine zackxkens wert bewaert,
De specery van d'hooghste waerd,
dat we lezen bij De Brune, 403 ; vgl. ook Bank. I, 439 : De beste speceryen werden
in kleyne doosjes en potjes gevonden; Afrik. in die kleinste potjies bewaar mens
die beste salf. De Franschen kennen eveneens en petits sacs sont les meilleures
épices ; dans les petites boites les bons onguents (= parfums) ; hd . kleine Büchsen,
gute Salben ; nd . ehn de klengste Doppchen es döcks de beiszte Salf (zie Taalgids
IV, 283).

1876. Een raar poteten (of potnat),
d.w.z. een rare, vreemde snuiter; een wonderlijk, onverdragelijk mensch. In
de middeleeuwen verstond men onder poteten gekookte spijs, zooals blijkt uit
den Bijbel van 1477: Ende datmen hem alle daghe een broet gave, sonder dat
poteten (Weiland en De Bo, 889 a: poteten, gekookt voedsel, kokagie) . Overdrachtelijk werd dit genomen voor een mensch, evenals potmos in het Zaansch
en het vroegere kompost ; vgl . Paffenr . 134 : wat boser stuk eten is dat ; 58:
je bent voorwaer eenen soeten pot nats (vgl . wat lekkers) ; Halma, 278 : dat is een
wonderlijke kompost, een wonderzinnig mensch; W. Leevend I, 195: Wel, misselijke Potnat, pas jy maar op je eigen roer. Zie Boekenoogen, 785; 786; Molema,
334 a; Gunnink, 189; Opprel, 78; Draaijer, 31; Schuermans, 503 b; Waasch
Idiot. 532 : nen vuilen pot eten aan de hand hebben, voor eene moeilijke zaak staan;
Tuerlinckx, 509 en Antw. Idiot. 991 : t' is in pose (portie) , 't is al wat slecht
is; in het fri.: dat is in raer stik iten (boterham), pótiten (hutspot) of pótnat.
In de dieventaal komt poteten voor in den zin van „belooning" (Köster Henke,
55) . Vergelijk uitdrukkingen als mnl. een quaet suvel; een zeldzaam kraam (De
Brune, Embl. 193; De Bo, 567; Antw. Idiot. 706); een vuil pastei (17de eeuw);
18de eeuw een raar portret (vgl. C. Wildsch. V, 269 : Een mal portrait van een
wijf; Harreb . II , 195 : Het is een portretje : hang er eene mat voor ; fri . in raer
portret) ; een leuke pisang (Prikk. V, 24; Nw. School VII, 380 1 ) of banaan; een
fijn, raar gebakje ( Harreb. II, LXXI; Slop, 18: Ze kenden Pier, wisten welk
een gebakkie hij was ; Bergsma, 122 : gebakkie(n) , baksel, misbaksel, mispunt) ;
een snoode schelvisch, een arg kind (Halma, 563 ; vgl . eng . a strange or queer
fish); een rare, vreemde snijboon (of spersieboon; vgl. Het Volk, 22 Maart 1913,
5de bi. p . 1 : Hoor die aangekleede snijboon nou es ; Nkr . I , 23 Febr . p . 2:
Overigens was hij een rare snijboon; Amst. 27 : Kom d'r maar in, snijboon;
Menschenw. 431 : Waa's dá' veur 'n snaiboon ? ; bi. 162 : F'rrek, waa's 't die
snijboon ? woedde Klaas Koome ; Nw . School VI , 12 ; VIII , 247) ; een roar potdeksel (V. d. Water, 120) ; een fijne paling, een gladde, geslepene (17de eeuw
Zuid-Nederl. en thans nog in Antw. Idiot. 2261 : een slimme paling 2 ) ; dat is
een paling, iemand die zijn werk slecht doet, zich misdraagt (De Bo, 821), syn.
van een rare vogel ; verder in Noord-Nederland een (lekkere) druif (Kunstl. 6:
God sal me 'n schaap gefe , dat is mijn ook 'n druif; bi. 110 : Jij bent d'r toch
ook 'n druif; II , 160 ; Köster Henke, 15 : Wat is me dat voor een druif?; Nkr.
VIII, 28 Febr. p. 4: Benje een haartje nou bedonderd, jij bent net zoo 'n druif
als ik) ; 'n fijne druif (0 . K . 42) ; lekkere druif (D . H. L . 12 ; Lvl . 27) ; een fijne
1) Verbastering van 't fr.
dem franz. paysan pisang.
2)

Ndl. Wdb. XII, 221.

paysan

?

Zie Horn, 19 : Im Kriege 1870/71 ward aus
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beschuit (een schijnheilige ; Onderm . 62) ; een flauwe, vervelende bolus ; een vuile
taart, vuile vrouw of meisje (Waasch Idiot. - 641); wat 'n peire! een fijne peire!
(hebr. peri, vrucht, voortbrengsel, product 1 ); een stuk vreten (Falkl. VI, 131:
Waarom had ze niet dadelijk ja gezegd, toen-ie 't vroeg — stom stuk vreten
dat ze was! ) ; een lief, lekker brok ; roare siepel , rare Chinees (Molema, 562) ; enz.

1877. Het

is één potnat,

d .w .z . het is van denzelfden aard , van één deeg, niet veel bijzonders . De uitdr.
komt in de 17de eeuw voor in de Gew. Weeuw. III, 41: Zoo 't hoen, zoo 't kuiken, 't is al een pot-nat. Zie verder Tuinman I, 204: „'t Is al een pot nats.
Dit zegt men van zulke, die elkanderen in aard en bedrijf gelijk zyn''; syn.
van al volck van eenen winkel (Adagia, 2) ; t'is al boter uit ééne kern (Tuinman
II, 76); 't is eenerly hutspot (Hooft) of allemaal ééne hutspot (W. Leevend II,
60) ; Je bent toch een gort in den pot (Doeden, 56) . De tegenw . uitdr . komt verder
voor in Harrebomée II, 117; Op R. en T. 114: Ik bestee hier net zoo goed
mijn geld als uwé, ik betaal en uwé geeft geld, dat's zoo gezeid één pot nat;
Mgdh. 150: M'n vader en Arie dat's één pot nat; Lvl. 56: De groote pers,
vroom of liberaal, t' is één pot nat; Nkr. V, 18 Juli p. 4; VI, 3 Febr. p. 2;
21 Dec. p. 3; VII, 11 Jan. p. 4; Menschenw. 463; De Arbeid, 13 Sept. 1913,
p. 4 , k. 3; Jord. II, 23; 479; enz. In Leersch. 111: Da's toch allegaar één bonk
lijm . Ook in het Oostfri . en in Zuid-Nederland is de uitdr . bekend naast : t'
is al pottegot of één potje Gods (vgl. no. 1212) ; zie Eckart, 413 ; Schuermans,.
503 a; Waasch Idiot. 260 en Ndl. Wdb. V, 211; Limb .: 't is één hutseknuts
(Welters, 110) en bij Tuerlinckx, 722: da's allemaal iene winkel.

1878. Praatjes (of een praatje) voor den vaak,
d .w .z . onbeteekenende, onbeduidende praatjes, zotteklap ; eig . praatjes om
den slaap uit de oogen te houden. Eene in de 17de eeuw vrij gewone uitdr. die
we o.a. lezen bij Poirters, Mask. 242; Brederoo I, 278, vs. 258; Huygens IV,
42; Rusting, 143; zie verder C. Wildsch. II, 220; Halma, 144; Tuinman I,.
194; Harreb. II, 199; Nest. 177; enz. In Het Volk, 5 Febr. 1916, p. 2 , k . 4:
Hij betoogde dat dominee die school óf niet in haar beginselen kende af dat
hij maar voor de vaak en tegen beter weten in redeneerde . In Zuid-Nederland:
klap voor of tegen den vaak, flauwe praat, prietpraat (Schuerm . 769 b ; 507 b;
Waasch Idiot. 683 a ; Tuerlinckx, 310) ; dat is praat (of klap) tegen den vaak;

dat is praat om den vaak in 't land te houden (uit de oogen te houden) ; Joos, 81;
Schuermans, Bijv. 162; Antw. Idiot. 1815; elders: prul voor de vaak (Rutten,
181 b ; Tuerlinckx , 513) ; fri . praetsie om 'e nocht ; Afrik . praatjes vir die vaak

(varke) verkoop.

1879. Praatjes vullen geen gaatjes,
d.w.z. woorden - helpen niet, waar men daden moet zien ; hetzelfde als het lat.
non replenda est curia verbis (Journal, 28) ; bij Campen, 5 : callinge is mallinghe,
doen is een dinck ; zie ook aldaar : schoone woorden en vullen ghienen sack ; Goedthals, 135: veel woorden en vullen den sack niet ; Prov . Comm . 783: veel woerden
1) Van Ginneken II, 86.
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en vullen ghenen budel (zie Bebel no . 248) ; schoon woorden en ghelden geen
geit (H . de Luyere, 19) ; Idinau, 59 : de woorden en vullen den sack niet ; Winschooten, 162 : woorden vullen geen sak ; V . d . Venne , Holl . Sinne-droom , 18:
Een schoone praet en vult geen sack; H. Doolh. 25: Nu wat zal ik noch veel
seggen, woorden vullen doch geen sak; Adagia, 55: schoone woorden en vullen
den sack niet, peculium re non verbis augetur ; ook vindt men : praatjes vullen
den buik niet (K. U. E. 223); zie Harrebomée 1, 103 a; II, 482 a; III, 364
b ; Schuermans, 504 a ; Joos, 135 ; Antw . Idiot . 657 ; Menschenw . 532 : Proatjes
legt d'r gain aiers. Eerst in de 18de eeuw wordt in de klucht van het Leydze
Bier-huys (1758), bl. 25 aangetroffen : „Dat zyn maar praatjes, en dat vult
by my geen zakken noch geen uitgehaalde gaatjes" ; doch Sewel kent nog alleen
praatjes vullen geen zakken, words are no deeds. Vermoedelijk heeft ter.

wille van het rijm de spreekwijze den tegenwoordigen vorm aangenomen. Zie
Molema, 336 b; fri.: wirden folle gjin sekken of lud sprekken folt gjin sekken;
afrik. praatjies vul nie gaatjies nie en vgl. Zooals het reilt en zeilt. Synoniem
is het Zuidnederlandsche woorden zijn geen oorden (Schuerm . 872 a ; Joos, 185)
en klappen of praten zijn geen oorden (Rutten, 113 a; De Cockl, 302; Antw.
Idiot . 996 ; Schuerm . Bijv . 251 a) . In het hd . grosze forte machen den Sack
nicht voll (Wander V , 427) ; voor 't nd . zie Taalgids V , 166 ; eng . empty words

don't f ill the pocket.

1880. Op zijn praatstoel zitten.
„Dit zegt men van een praatvaêr, die als op een gemakkelijk stoeltje, of
klapbankje, aan 't vertellen geraakt is" (Tuinman I, 195); in de Zaanstreek
en elders : op zijn lulstoel zitten of ook zijn lulsokken aanhebben (Boekenoogen,
598). Zie Van Effen, Spect. V, 214;. VIII, 187; Br. v. Abr. Bl. I, 191 en
vgl. Hooft, Brieven III, 422: Als jck op mijn revelstoel coom; J. v. Heemskerk,
Arcadia, 66: Dat wy soo wel konden t'saamen kouten, als of wy op een praatstoel daer toe geseten hadden. Bij Huygens, Hofwyck 359: De prate-banck,
van zoden daer geplantt. In het mnl. op sinen clapstoel sitten l); ook was toen
in denzelfden zin clapbanc bekend, dat in dia!. nog voorkomt (Harreb. I, 31).
In het fri. op 'e praetstoel sitte; in de Bommelerwaard op zanan pretterstoel zitta
(V . d . Water, 120) ; Maastricht : op zene klapstool zitte (Breuls, 86) .

1881. De pré hebben,
d .w .z . den voorrang hebben ; hd . das Prae haben ; nd . ein grotes Pref hewwen,
een groot voorrecht hebben (Reuter, 87) ; westph. en prê derfit maken, besonderen Wert darauf legen (Woeste, 205). Het znw. pré is eene afkorting van
preferentie. Vgl. no. 989 ; het Zuidndl. pree (= fr. prêt ), loon, drinkgeld (Antw.
Idiot. 1980), en zie Molema, 355 b: pree, goedkeuring, lof, eerbewijs, prijs;
fri. de pré habbe. In Kmz. 255: een pré hebben 2
) .

1)

Mnl. Wdb. III, 1482.

2) Prof. D . C. Hesseling deelt mij mede, dat men in zijn studententijd aan iemand
die de courant las wel vroeg: Mag ik de post, d.i. Mag ik hem na jou hebben?
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1882. Iets voor een prikje koopen,
d.w.z. iets voor een kleinigheid, 17de eeuw een treusneus 1 ) , koopen. Wellicht
heeft prikje hier eig. de bet. van een klein stokje, een klein dun houtje en vandaar iets van weinig waarde, eene kleinigheid. Zie De Jager's artikel in de
Latere Versch. 57-154; Nw. Ndl. Taalmagazijn II, 231; Nav. XXI, 577 en
Molema, 339 a, die naast prikje ook opgeeft in denzelfden zin prikkellil. Doch
het is ook mogelijk, dat we aan prik in den zin van munt moeten denken, waarin
prixken in de middeleeuwen voorkomt en waaruit zich die van prijs kon ontwikkelen, bep. prijs dien men voor iets geven wil, in welke bet. het woord in
Noord-Holland en Friesland zeer gewoon is (Boekenoogen, 791) ; vgl . ook:
dat gaat boven mijn prik, boven het geld, dat ik er voor beschikbaar heb ; dat
is me te duur (De Vries, 90 ; Bouman, 84) óf dat gaat boven mijn verstand
(Kunstl . 5 en no. 1806) . Vgl. no. 1883.

1883. Iets op een prik weten,
cl .w .z . iets zeer nauwkeurig weten , ,tot een stipje toe " (Tuinman I , 196) . In
de 17de eeuw is de uitdrukking zeer gewoon ; men vindt haar o .a . in Kluchtspel
II, 93 ; Coster, 357, vs. 1660 (op ien prick kijcken) ; Brederoo I, 342, vs. 1129;
En (ghy) wilt juyst op een prick der dingen gront opsoecken ; Hooft, Brieven,
282 ; Ged. 1, 316 ; Vondel II, (ed. Thijm), 349: Tot een prik toe, naauw en
juist; Paffenrode, 162: 't Is sulken aerdigen diertje, se heeft haer loopjes op
een prik; Sewel, 651: Hy weet het op een prik, he knows it exactly; Halma,
517: Hij gelijkt zijnen vader op eene prik, il ressemble à son. pere comme
deux gouttes d'eau ; Land v. Waas : iemand op een prik kennen ; fri. op 'e (of in)
prik. De uitdr. kan ontleend zijn aan de verponding, waarbij men onder een prik
verstond : de kleinste som, waarvan bij het taxeeren van iemands bezittingen
met het oog op de verponding, nota werd genomen; vandaar de uitdr. op een
prik schatten, tot op een cent taxeeren (Hooft, Warenar, 745 ), zeer nauwkeurig
schatten. Zie Taal en Letteren VII, 194; VIII, 241; Boekenoogen, 791; Tijdschrift
XX, 202; 203; Mnl. Wdb. III, 434; VI, 680.
In het Ndl. Wdb. XI, 305 wordt ,,op een prik" vergeleken met « op een
haar" en verklaard als „een prik, een haar uitgezonderd ; en vandaar ter uitdrukking van een hoogen graad van volkomenheid, zoodat het niet de breedte
van een haar, van een prik scheelt ; zeer nauwkeurig" ; zie ook Ndl . Wdb . V,
1403. Vgl. : elkander op een prik gelijken ; het nd . dart wett he prikk ; he kummt
prikk (juist, stipt op tijd) ; het dial . iets op de prik doen, iets in de puntjes verrichten (Nav. XXIII, 204) en het oostfri. prik, nauwkeurig, netjes; up 'n prik
(of tip ), zeer nauwkeurig ; de . paa en Prik.

1884. De prikken levend houden,
d .w .z . den gang er in houden, moed houden . Vgl . Van Eijk II , 76 : Men moet
de prikken 2 ) levend houden, men moet zorgen, dat de zaken altijd voortgaan;
A . Hoogendijk, de Grootvisscherij op de Noordzee 3), bl. 200: De prikken levend
1) Vgl. Archief I, 437 en Maastrichtsch: Get veur ene struisnuis koupe (zie N.
Taalgids XIV, 198) .
2)
N
Een visch, als aas voor de kabeljauwvangst.
3) Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1893.
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houden. Deze term wordt gebezigd ook bij zaken, welke niets met de visscherij
gemeen hebben, eenvoudig in plaats van moed houden of den gang er in houden.

1885. Hij heeft den prins gesproken,
d .w .z . hij is aangeschoten, dronken ; zie Harrebomêe' I, 391: Hij heeft den prins
(of den keizer) gezien (gesproken of ingehaald) ; Menschenw . 353 ; 406 ; hetzelfde
als hij heeft 'em gesproken, de flesch aangesproken of hij heeft zijn broer gesproken;
Drente : hi hef de baos espreuken, hij is dronken geweest (Bergsma, 29) . In ZuidNederland gebruikt men hiervoor : hij heeft den keizer, den goeverneur, den veldwachter, Lippen gezien (Schuermans, 232 b; Bijv.. 104 a; Teirl. II, 123; Antw.
Idiot . 1804) ; te Antwerpen ook : hij heeft den reus gezien of gesproken (Schuerm.
536 a; Antw. Idiot. 1025) of: hij is deken (De Bo, 508 b; Antw. Idiot. 336) ; hij
is keizer (Teirl. II , 123; Ndl. Wdb. VI I , 2070) ; in Kl. Brab. hij is prins; elders
hij is gouverneur of hij heeft den prins gezien 1 ); in het fri. hy het de prins spritsen.
Waarschijnlijk, indien de uitdr. althans niet jong is, eene herinnering aan de
gilden aan wier hoofd een prins, een koning of een keizer stond 2 ), zooals o.a.
bij de rederijkers. Vooral in lateren tijd ontaardden de gildemaaltijden in zwelgpartijen, dronkemanspartijen, waardoor gilde de bet . kon aannemen van doorbrenger, drinkebroer (Ndl . Wdb . IV, 2363) en eene spreekwijze ontstaan als rederijkers, kannekijkers. Op zulk een feest zag en sprak men den prins, den koning 3 )
of den keizer en zijn mede-kamerbroeders, of trad men op in de waardigheid van
prins of deken. In navolging hiervan is de uitdrukking den goeverneur en den
reus 4 ) gezien hebben ' ontstaan, hetgeen wil zeggen : naar de stad geweest zijn
(van een boer gezegd), dat ook voor Noord-nederlandsche buitenlui dikwijls
hetzelfde gevolg kan hebben 5 ) .
.

1886. Van den prins geen kwaad weten,
d .i . zich geen kwaad bewust zijn, geen kwaad vermoeden, argeloos zijn ; syn.

van den drommel geen kwaad weten (Harreb. I, 155 b of van God geen kwaad weten,
dat in de 17de eeuw voorkomt bij Heinsius, Verm. Avant. I, 325 ; Poirters, Mask.
188 en thans nog in het Friesch bekend is, naast van Rodermont geen kwaad
weten; vgl. Ndl. Wdb. V, 211; XIII, 657 en W. Dijkstra II , 362 a: hy wit
fen 'e prins gjin kwea, hij is onnoozel in het geval; ook hy wit fen God gjin
kwea. Vermoedelijk dagteekent de zegswijze uit den tijd, dat velen den Prins
van Oranje hoog vereerden en geen kwaad van hem wilden hooren. Zoo kon

1)
2)

Familiekring, 115; 77; Joos, 121.
Zie Schotel, Maatschappelijk Leven, 343 vlgg. ; Kalft, Geschiedenis der Ndl.
Lettk. in de 16de eeuw I, 94; Hildebrand, Na vijftig Jaar, bl. 86 (noot).
3) Ik heb ergens gelezen: hij heeft den koning gezien, di. hij is dronken, doch
de plaats kan ik niet weervinden; zie voor koning als hoofd van een rederijkerskamer
Everaert, 542, 366.
4) Men denke aan den reus te Antwerpen
5) Vercoullie, 229 denkt niet aan den prins van een gilde, maar aan een vorst
blijkens zijne verklaring : eigenlijk aan de feestelijkheden eener blijde inkomst deelgenomen hebben. Nog andere verklaringen vindt men in Noord en Zuid XXVIII, bl. 283
(waar gedacht wordt aan herbergen, waar de Prins of zijn wapen uithing) en bi. 375.
In het Mnl . kent men den riesen gesproken hebben , van zijn verstand beroofd zijn.
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van den prins geen kwaad zeggen de algemeene beteekenis aannemen van zich
stil houden, niemand te na spreken, niets misdoen, en van den prins geen kwaad
weten, doen alsof men geen kwaad kent, aan iets onschuldig zijn ; argeloos zijn.
Vgl. Pamfl . Muller, 662 (anno 1608) , bl. 4 v: Wy hebben van den prins geen
quaet geseyt noch daer en is niemant te na gesproken ; Pers, 608 a : Rydende
voorts totten Deken, Heer Adriaen van Zuylen, wierde hy (de Prins) met soodanige blijdschap onthaelt en verwellekomt, dat yder hem ten Hemel verheffende, niemant van de Prins hadde quaed geseyt; 669 b: Dan kost hy (broer
Cornelis) wederom den smeerpot op de zyde hangen, als of hy van 't Prinsken
geen quaet hadde geseyt; Middelb. Avant. 780: De oude Beul, die wegens zyne
doofheid van de Prins geen kwaad wist. Tuinman I, 62 beweert dat de spreekwijze afkomstig is van Broêr Kornelis „die na 't uitbraaken van zyn dulle gal
tegen den Prins van Oranje op den predikstoel, uit vreeze van toon veranderde
en zeide : Ik ben bly, om .dat ik van den Prins geen quaad gezegt heb; Harreb. I,

460 b; Ndl. Wdb. VIII, 652.

1887. Een procrustesbed,
ook het bed van Procrustes in de uitdr. op het bed van Procrustes leggen, plaatsen,
gezegd van stellingen, voorgestelde wetten en verordeningen, die men voor
een bepaald doel willekeurig wijzigt, verkort of verlengt, aldus genoemd naar
Procrustes, een roover, die op de landengte van Corinthe doortrekkende reizigers
in zijn huis opnam, ze op een bed neerlei, en indien ze te klein waren hunne
voeten verlengde door er met een hamer langen tijd op te slaan 1 ) . Volgens Büchmann, 86 vertelt Diodorus (± 50 v. Chr.) in het 4de boek van zijne Bip2toi»*ij
16ro &Otxi het eerst, dat Procrustes de te kleine reizigers rekte en de te groote
inkortte. Vgl. Nw. Amsterdammer, 14 Sept. 1918, p. 4, k . 2: En toch meer en
meer zal men tot het inzicht komen dat ons Middelbaar Ondgrwijs is een geestelik
Prokrustesbed. Er zijn er die er in passen. Maar een groot aantal kleinbegaafden
worden er zoo in uitgerekt, dat ze hun veerkracht voorgoed verliezen; Handelsblad, 30 Maart 1921 (0), p . 2 , k . 5; fr. le lit de Procruste; hd. das Prokrustesbett ;
eng . the Procrustean couch (or bed) .

1888. Iemand (of iets) op de proef stellen,
(1.i. iemand of iets aan eene proef, een onderzoek onderwerpen; beproeven,
om de innerlijke waarde te onderzoeken, vooral gezegd van iemands eigenschappen
of gezindheden, als : geduld, vroomheid, deugdzaamheid , enz. Oorspr. gezegd
van ertsen of metalen, naar wier allooi, gehalte , een onderzoek gedaan wordt
en bij uitbreiding toegepast op personen en hunne eigenschappen ; vgl . Spreuken
XVII, 3; mnl. enen ter proeve doen. In de 17de eeuw komt de uitdr . o.a. voor
bij Vondel, Salmoneus, vs . 267: Uw Heiligheit wort op de proef gestelt ; Pers,
510 a: Deze raed zijnde van Alva op den proef gestelt, pooghde men nu te voltrecken ; zie verder C. Wildsch . IV, 428 ; Halma, 644 ; Waasch Idiot. 655 b : iemand
op den toetssteen leggen ; Afrik. iemand op .die proef stel; hd . einen auf die Probe
stellen, setzen, legen 2 ); fr. mestre qqn d l'épreuve; eng. to put a person to the
test (or proef).
.

1) Baumeister, Denkmdhler des Klass. Altertums III, 1787; Lübker, Reallezikon
des Klass. Altertums, 1176.
2)

Grimm V I I , 2142.
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1889. Zijn proefstuk leveren,
d.i. een bewijs van bekwaamheid afleggen, waardoor men in zekeren stand wordt
opgenomen of tot een rang wordt bevorderd ; eene herinnering aan den tijd der
gilden, toen men niet van leerling tot gezel, maar vooral niet van gezel tot meester
in een handwerksgilde kon worden bevorderd, dan nadat men zekere bewijzen
van bekwaamheid had afgelegd 1 ) . Vgl. mnl. sine proeve doen; Kiliaen: P r o e fs t u c k, tyrocinium , specimen : canon artis : documentum ; Plantijn : P r o e fstuck, chef d'oeuvre; Westvl. zijnen preufslag doen (De Bo, 891); fr. coup
d'essai ; hd . Probesti ck eng . trial -piece .
;

1890.. Een profeet die brood eet
is iemand, wiens voorspellingen weinig beteekenis hebben en geen vertrouwen
verdienen. In de 18de eeuw is de uitdr bekend, blijkens Tuinman I, 326 en
Sewel, 652: Het is een propheet die brood eet, he is a false, a sham,
a mock prophet ; in het Antw . Idiot . 1000 : een profeet van roggebrood ; in Westphalen : et ies en Profeite, dei Braut ietet (Eckart, 418). Hetzelfde wordt uitgedrukt door een broodetend profeet, een valsche profeet (17de eeuw) of een
broodprofeet, een schimpnaam voor iemand aan wiens voorspellingen men
geen geloof slaat; Ndl. Wdb. III , 1548; 1565; 1572; VII, 899; fri. dou hestfen
'e moarn in stik brea hawn, gij zijt een broodetende profeet. Volgens Laurillard,
45 en Zeeman, 416 is de uitdr. ontleend aan den Bijbel en wel aan Amos 7, 12,
waaruit zou blijken, dat men er in eig. zin onder moet verstaan „iemand, die
liever dan zijn profetentaak getrouw te vervullen, zijn brood eet, d.i. zijn eigen
kost en voordeel zoekt, en dus geen echt profeet mag heeten". Let men evenwel
op Bebel, no . 571 (anno 1508) : cacantes prophetaé ; in hariolos dicitur ; Wander
II, 466 : rnan glaubt an keinen scheissenden Heiligen (16de eeuw) ; Pers, 83 a:
„Sal dese narre, en broot eetent kacker, een Propheet zijn ?" dan komt het me
voor, dat we voor de verklaring niet zoo zeer op het broodeten als wel op het
cacare moeten letten, en Wander niet ver van de waarheid zal zijn, wanneer hij
zegt : „wer verehrt werden will, muss nicht versáumen, sich mit einer gewissen,
das Publikum bestechenden Glorie zu umgeben; er muss vermeiden, was an
menschliche Natur erinnert'' 2 ) . In Dat boeck van den drie coninghen, 66 v (Delf,
1479) komt voor : Ick gelove ghien hilligen oft sy moeten bzoodt eten ; Afrik.

die ou profete is dood en die jonges eet brood.

1891. Geen profeet is in zijn (eigen) land geëerd.
Dit is eert aan den Bijbel (Luc. 4, 24 of Matth. 13, 57) ontleend spreekwoord, in den zin van : geen man van verdienste wordt in zijn eigen land zoo
geëerd, als -dikwijls in het buitenland. Op beide plaatsen wordt het door Jezus
gebruikt, wanneer hij ondervindt, hoe de inwoners van Nazareth niet op zijne
1) Zie A. J. M. Brouwer Ancher, De Gilden, 59 vigg.
2) Zie nog Ndl. Wdb. VII, 899 en vgl. hiermede Harrebomée 1, 142: Die van
dominé's wil leeren (of: Die de dominé's wil eeren) moet er nimmer meê verkeeren;
I, 40: Men moet van een dominé geen beenen zien, men moet een' predikant niet buiten
den predikstoel beschouwen; en de fr. uitdr. il n'y a pas de grand homme pour son valet
de chambre.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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prediking acht geven, en hem door hun ongeloof bedroeven. Vgl. Zeeman, 418;
mlat. in propria natus est nemo propheta vocatus (Werner, 41); Prov. Comm.
635: ten is gheen prophete verheven in syn selfs lant ; Campen, 28 : der en is ghien
Propheet anghenaem in syn vaderlandt; Winschooten, 219: Daar werd geen sant
verheeven in sijn eige land; Cats I, 543; Hooft, Ged. I, 192, 49; De Brune, 370;
C. Wildsch. III, 6 ; enz. Zie Harreb. III, 319 a; Ndl. Wdb. XIV, 95 ; Antw. Idiot.
1054 ; Wander III, 1412 en vgl. het nd. wo de Profête geboren is, da geit he nich
(Eckart, 417) ; fri. in profeet wirdt yn syn heitelán net eard of ook der is nin profeet

yn syn lán forheven ; Joos; 211: niemand is profeet in zijn land ; nooit san(c) t
verheven in zijn land; Schuermans, 566; fr. nul n'est prophète en son pays; hd.
der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande ; , eng . a prophet has no hortour in his
own country .

1892. Op de proppen komen,
d .w .z . te voorschijn komen ; op de lappen komen ; in het fri . op 'e proppen komme,
weer op de been komen, herstellen ; met iets of iemand voor den dag komen;
in het gesprek te pas gebracht worden ; Molema, 337 b : Op de proppen komen,
wordt van eene gunstige wending in finantieele omstandigheden gezegd ; ook
na eene ongesteldheid weder op de been komen, de vouten weer onder 't lief kriegen
(Molenra, 556) ; met iets op de proppen komen, er mee voor den dag komen, de
zaak blootleggen. In de 18de eeuw treffen we deze uitdr. aan in de Brieven van
Abr. Bl. I, 193: Daar komt drift op de proppen, en die moet de plaats opgeeven
aan styfkoppigheid; W. Leevend I, 193: Toen wy zouden thee drinken, kwam
Oom op de proppen ; C. Wildsch. V , 304: Dan moeten zo alle krachten op de
proppen ; Brieven v . B . Wolff , 186 ; Janus , 7 : Het plan van eene gewapende
Neutraliteit begint hier weêr op de proppen te komen ; V. Janus III , 232: zich
op de proppen vertoonen; in Sara Burgerhart, 118 lezen we: Als jy brave lui op
de proppen helpt, dan doe je als een hupsch Christen mensch betaamt . Zie verder
Het Volk, 22 Oct. 1913, p. 5, k. 4; 2 Febr. 1914, p. 7, k. 4; 4 Febr. p. 6, k. 2 ;
11 Juni 1914, p.5,k. 1; Nkr. II, 7 Juni p. 6; III, 7 Febr. p. 2; 16 Mei, p. 2;
IV, 15 Mei, p. 2; VII, 13 Dec., p. 2; Prikk. V, 26; Dievenp. 16; Handelsbl.
12 Juni 1913 (avondbl . ), p. 9,k. 5; Nest, 34; Afrik. op die proppe kom. Het
znw. „prop" 'moet hier worden opgevat in de bet. van stut, steun, been. Kiliaen
vertaalt proppe door pedamen, fulcimentum, fulcum, en in het eng . bet . a prop
thans nog een stut, steun; to prop, stutten. De uitdr. is dus te vergelijken met
het gron. op de kloeten (op de been; eig. op de stokken (mnl. cloete 1 ), zie Molema,
206 a) ; op de kneppels komen (Noord en Zuid, X, 93) ; 18de eeuw : op de bouten
(= beenen) komen (Sewel); op de staken kommen, van zijn stoel opstaan (Dr.
Bi. III, 46) ; vgl. ook hoog op zijn latten staan (lord. 19) ; het Zuidnederl. op
zijne stokken (stekken) zijn, weêr te been, gezond zijn (Schuermans, 683 a; Bijv.
320 b en Tuerlinckx , 512) . In Deventer : van de kegels vallen ; iemand van de kegels
smijten (Draaijer, 19 a) ; eng . on one's pins, op de beenen, gezond en wel ; in 't
fr. spreekt men van quille, pincettes, f lutes, canne, baguette, arcades 2 ). Vgl.
no. 1338.
-

1) Vgl. den naam loopstokken, kuierstokken (Ktster Henke,
kuierlatten (Peet, 199) .
2) Leuv. Bijdr. XIII, 186.
-

37; Jord. II, 517),
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1892a . Hij heeft de pruik op ; zie no . 281.
1893. Pruimen,
in de uitdr. iets of iemand niet kunnen pruimen, van iemand of iets niet houden,
eig. iets niet lusten. Vgl. Handelsblad, 8 Febr. 1923 (A), p. 7:
Broekie 1 ), wat heb jij verzonnen,
Zeg , wat heb je nou gedaan?
Heb je Rotterdam verlaten,
Om naar Frankrijk toe te gaan ?
Moet jij nu op eens verkassen,
Met je geld en je talent?
Kun jij Holland niet meer pruimen,
Nu je 'n man in bonus bent?

1894. Een pruimenmond(je),
d .w .z een kleine , nette mond ; een preutsch mondje . De eig . beteekenis van
dit woord wordt duidelijk door eene plaats uit Van Effen's Spect. VI, 111: 't
Moedje stond of 't pruim wou zeggen; IX, 99: Het mondtje zo effen zetten,
als of men geen pruim zeggen kon; vgl. ook XII, 83: Precieuses en Dametjes
die la petite bouche, of het klein mondje maken. Zie verder Gew. Weeuw. II,
42 : Je hoeft jou mond zo pruimagtig niet te trekken; V. Loon, 91; Tuinman
I , 84 : Zy zet haar mond als of zy pruim wilde zeggen . „ Dit zegt men van eene,
die met een gemaakte staatigheid haaren mond in preutsche plooyen trekt,
gelykende naar die het woord pruim zullen uitspreken" ; Harreb . II , 100 ; Nkr.
I , 28 Juli, p . 2 : Hè toe nou, vleide De V . met zijn zoetste pruimenmond;
Op R . en T. 114 : De juffrouw schudt het hoofd langzaam heen en weer, terwijl
ze met een pruimenmondje : Sj onges , wat 'n bereddering! zegt ; ford. II, 17:
Met 'n pruimenmondje sprak hij over de stuitende verdorvenheid der menschen.
Vgl . ook Gallée, 35 a : 'n prümensnütje (zetten) , een mondje van pruimpjes
en prismas trekken ; Antw . Idiot . 1905 : een mondjepruim zetten . Personen, vooral
pedante vrouwen, die gemaakt zijn in hun spreken, zetten een mondje pruim;
Wander III, 778: dat Mündken in 't Püntken setten; fr. faire la bouche en
coeur ; hd . ein Karpfenmáulchen machen.
f

1895. Puf,
in de uitdr. geen puf hebben, geen opgewektheid, geen lust hebben, geen troef
hebben, zooals men in de 17de eeuw en thans nog in Zuid-Nederland zegt;
geen puf hebben in iemand of iets, geen lust hebben in iemand of iets; 17de eeuw:
geen puf hebben in, op of tot iets, er geen lust in hebben, er niet van willen
weten, niet vertrouwen ; zie Brederoo 1, 156, vs. 1622 : 'k Heb in myn Man
geen puf; Halma, 520; C. Wildsch. VI, 62: Maar dat de Hernhutters niet
willen zeggen hoe zij God in hunne verborgenheden dienen, daar heb ik geen
puf op ; Harreb . II , 204 : hij heeft er geen puf op ; Weiland , 530 : ik heb er geen
puf in ; fri . pof, levenslust ; Bouman, 85 : ik heb er geen puf op , ik vertrouw
die zaak niet; De Arbeid, 8 Juli 1914, p. 3, k. 3: Dat die arbeiders er weinig
1) Broekhuizen.
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puf in hebben hiervan gebruik te maken, is een vaststaand feit ; Kunstl. 113:
Potdorie.... ik ben d'r f'r kouwe as 'n meeuw.... daar heb ik nie feul puf
in! Nest. 13: Ze had geen „puf" ruzie te maken; Antw. Idiot. 982: poef, moed,
lust ; op iet geenen poef hebben, er geenen lust toe gevoelen ; eng . puff, pralerij,
bluf. Het znw. puf, dat samenhangt met puffen, poffen, blazen, beteekent oorspr.
in letterlijken zin opgeblazenheid ; het zwellen van de borst als teeken van
durf, moed; vgl. gri. ivu6s, lust, moed, naast w, opbruisen. Zie no. 586.

1896. Het puikje,
d .w .z . het beste . Onder , ,puik" verstond men in de latere middeleeuwen een
uitstekend soort laken, dat in verschillende steden als Gouda, Leiden, Delft
en Utrecht werd vervaardigd; vgl. Aert v. d. Goes, fol. 46, waar we lezen,
dat de Hollandsche steden verklaren, 13 Oct. 1550: „dat alle de lakenen,
die binnen den lande van Hollant gemaeckt worden, alle grove lakene zyn,
behalve de puycken binnen Delft gemaeckt, die in seer kleynen getale gemaeckt
werden"; zie Fruin, Inform. 676 a. Kiliaen kent het alleen in de algemeene
bet. van een soort laken: puyck, panrus laneus; mnd. puck, pu(i)cklaken,
eine art wollenes Tuch; Brederoo, Griana, vs. 29: 't Is wel te sien dat dit
delfs puyk is . Doch ook in den zin van iets voortreffelijks komt puik een enkele
maal in het Mnl . reeds voor ; eveneens als praedicatief bijv . naamw . ; ook in
de samenstelling puucgoet, bovenstbest; vgl. verder Sartorius III, 6, -37: De
beste zyn wy quijt . Het puyckjen heefter geweest ; Halma, 520: puik, 't best,
de bloem; puikspuik, het allerbeste; fri. puk, it pukje, pukwaer, puike waar;
Ten Doornk. Koolm. II, 769 b: puk, rein, sauber, zuverlâssig, brav; Wander
III, 1345; Eckart, 408; Korrespbl. XXIX, 74-78; Schuerm. 513 b: niet
puik zijn, niet pluis of niet te betrouwen zijn ; De Bo, 898 b : puik, voortreffelijk, uitmuntend; niet puik, niet pluis, niet goed, gevaarlijk, niet te betrouwen.
Welke beteekenis de oudste is, die van het adjectief of van 't znw. is niet met
zekerheid te bepalen . Waarschijnlijk moet men uitgaan van het bnw . ; zie N.
W. Posthumus, De Gesch. van de Leidsche Lakenindustrie, bl. 75.

1897. Een puisje vangen ; puisjesvangen,
d.w.z. bij iemand aanbellen en daarna wegloopen, beldeurtje spelen. In de
18deeeuw komt bij Van Effen, Spect. IV, 158 een znw. puisjesvanger voor. Zie
ook Sewel, 654: Een puisje vangen (een belletje maaken) , to knock or ring
at one's door in the evening; S. M. 115: Die brutale jongens, alweer een puistje,
zei hij in zich zelven en trad op de stoep om te zien, wie hem nog zoo laat
hinderde. De oorspr. bet. zal wel zijn : voorgeven eene poes (in de 17de eeuw
is puis = poes zeer gewoon) te vangen (bij avond), doch eig. straatschenderij
plegen . In N . -Limb . kent men hiervoor : muschkejagen ; in Antw . een beeldeken
plakken ; te Breda : eene rat jagen ; elders : een muisje vangen ; muiske bellen (te
Roermond) ; muisjes bellen (te Dordrecht) ; bolkies vangen (te Delft) ; zie Taalgids IV, 40; Schuermans, 399 b; 523 a; Bijv. 204 b en Hoeufft, 482. Vgl. ook
een uiltje knappen en om zeep gaan, aan welke uitdrukkingen eene soortgelijke
gedachte kan ten grondslag liggen.

1897a . Zich een puist lachen ; zie no . 265.
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1897b. Een puist aan iets hebben; zie no. 1514.
1898. Een punt (of een puntje) aan iets kunnen zuigen.
Eerre in Noord- en Zuid-Nederland bekende uitdrukking : ergens een voorbeeld aan kunnen nemen ; iets niet kunnen verbeteren ; met iets niet in vergelijking kunnen komen. Harrebomée II, 204 citeert: Hij zuigt (of slijpt) er een
punt aan; Weiland verklaart ,,eene punt aan iets zuigen" als ,,zich gereed
maken tot tegenspraak, of tegenstand", en vat ,,punt" op in den zin van
degen; Gron. hij ken d'r puntjes an zoegen (Molema, 339 a); in het fri. der
kinst in puntsje oan sugje. In Zuid-Nederland : Daar kunt gij nen punt aan zuigen;
daar kunt gij mede bezig zijn, op nadenken en er het uwe uit trekken (Schuerm.
Bijv.. 253 a) ; zie ook Joos, 75 : Lekt dat kalf ken zijn muilken af, zuigt daar
'nen punt aan; Antw. Idiot. 1007; Waasch Idiot. 521: Aan iets een pinne of
'nen punt kunnen zuigen, iets kunnen doen, iets verstaan ; 540: Zuigt daar 'nen
punt of een pin aan. Zie verder Schoolm. 19 :
Ja het ging zoo gaauw, hoorde ik mijn kleinzoon dikwijls getuigen,
Dat een stoomboot op stapel er gerust een punt aan had kunnen zuigen..

Handelsblad, 21 Mei 1914, p. 1, k. 5 (ochtendbl.) : De heer Vliegen begon met
het aftakelen der redevoeringen van de heeren Marchant en Bos (waaraan hij
echter de klassieke ,,punt" kon zuigen) ; Prikk. II , 57 ; Kmz. 81; ford. 197;
Nkr. II, 8 Maart, p. 2; Zondagsbl.'v. Het Volk, 1906, p. 114: Men bedenke
evenwel, dat er verscheiden redevoeringen waren, waar geen punt aan was,
andere waar maar een punt aan gedraaid was . Aan geen enkele viel een punt
te zuigen; Nkr. V, 13 Mei, p. 6; 9 Sept ., p. 2; VII, 9 Aug., p. 5; VIII,
7 Nov., p. 2. Hiernaast een punt draaien (of zuigen) aan iets, er een mouw
aan passen, een kop klinken aan iets, er raad op weten, er maar iets van maken;
vgl. Het Volk, 5 Juni 1914, p . 1, k . 4 : Men zou met zulk een verklaring dus
genoegen kunnen nemen. De heiligheid is daarmee toch van de zoogenaamde
christelijke politiek af. Maar neen, de „Standaard" draait er toch weer een
punt aan ; Nw . School , IV , 212: , , Op een stroowisch komen aandrijven" , heeft
K. ook opgenomen en als aan alles weet hij ook daaraan een punt te zuigen,
maar ook als elders slaat hij den bal mis ; VII, 179: De heer B . heeft op zich
genomen de brochurenreeks „Schoolhervorming" te openen. En dat was nou
weer net iets voor hem, hè . Hij zou d'r wel eventjes een punt aan kletsen, dacht-ie;
en hij hééft er een punt aan gekletst; VIII, 259: „Je hebt d'r 'n aardige punt
aan gekletst", zei de een 1
Zeker zelf nooit gehengeld hè", vroeg de ander;
Nkr. VI, 8 Juni p. 4: Om 't kiesrecht was de zaak begonnen, want Theo had
zich goed bezonnen : Dàt stel meneeren, lieve man, dat draaide er wel een puntje
an. Vgl. ook Lvl. 12 : Wat hei-je nou eigenlik willen beweren ? Verdomd as
'k 'r 'n woord van kan navertellen, je lult er godoome 'n punt aan; D. H. L.
39: Geef effe jouw jas, dan ziet-i me tenminste als korporaal, anders begint-i
te ouwehoeren en dan is-i vanavond nog niet klaar; je weet m'n vader is dominee
en die lullen d'r altijd 'n punt an ; Scharten, 't Geluk hangt als een Druiventros,
bl. 101: Toen Angelo met. een zoetsappig langs-zijn-neus-weg gezegd zinnetje
.... slechts een ontwijkend grijnsje kon ontlokken , wist hij . om een directe
*

) . ,,

1) Bij een proefles over „de v isscherij in ons land " .
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weigering te voorkomen, dadelijk een pointe aan zijn verhaal te zuigen. Een
punt aan iets draaien of zuigen (onder invloed van iets uit zijn duim zuigen)
beteekent dus eig. een pointe er bij verzinnen of er uithalen; in algemeenen zin:
iets klaar spelen; onze uitdr. je kunt er een punt aan zuigen wil dan zeggen: probeer er een punt aan te zuigen (maar het lukt je toch niet) ; ge kunt trachten
dat ook klaar te spelen, doch daartoe zijt ge niet in staat.

1899. De punten (of puntjes) op de i of i's) zetten,
(

d.w.z. zeer nauwkeurig te werk gaan; waken tegen misverstand en dubbelzinnigheid (Harreb. I, 348; Ndl. Wdb. VI, 1357); ook in -het fr. mettre les points
sur les i ; eng . he crosses all his t's and dots all his i's , hij is zeer nauwkeurig.

1900. In de puntjes zijn,
soms op zijn puntjes zijn ('t Daghet X, 178), d.w.z. tot in het geringste, de
puntjes, in orde zijn; volmaakt, stipt in orde zijn, zoodat er niets aan ontbreekt,
wat in het mnl. te poente of poentelijc, in de 16de eeuw en later puntig; dial.
puntelijk genoemd wordt, waarmede te vergelijken is het hd. punktlich, fr.
ponctuellement en het Zaansche 't is een lust met een puntje (nl. om er naar te
zien) , het is keurig in orde (Boekenoogen, 599 a) .

1901. Op het punt staan (of zijn) ,
gereed staan of zijn om iets te doen, teweeg zijn (Waasch Idiot . 649 a) , 17de
zndl . te of op scheute staan 2
eeuw op den kant staan; dia!. op 't kantje staan 1
Vgl. De Brune, Bank. II, 73: Augustus, op het punt en stond zijnde, van een
veldslagh te léveren ; Winschooten, 197 : hij stond op het punt van trouwen;
Halma, 521: Op het punt, gereed, sur le point, prêt. Bij Hooft, Ned. Hist.
384: in punte staan. Het znw. punt heeft hier de bet. van tijdstip, zoodat de
uitdr. eig. wil zeggen : zeer dicht zijn nabij het tijdstip om . Het is evenwel
ook mogelijk, dat punt hier toestand beteekent (vgl. het mnl. poent, toestand) .
Ook hier en daar in Zuid-Nederland bekend ; Afrik . op die punt staan om ; fri.
op it punt fen to boarsten ; i i het hd . auf dem Punkte stehen etwas zu tun ; eng.
to be at (or on) the point of; fr. être sur le point.
) ;

) .

1902. Als (het) puntje bij (het) paaltje komt,
ook als putje (pitje) bij paaltje komt (Top Naeff, Het Veulen, bl . 310) of als
't tot puntje* paaltje komt, d.i. als het op stuk van zaken aankomt, als het op
de uitvoering aankomt, als 't op zijn punt of zijn stuk komt, zooals men in ZuidNederland wel zegt (Antw. Idiot. 1007 ; 2075 ; fr. venir au point; eng. to come
to the point), als de noot gekraakt wordt, als de knijper op den staart komt. Vgl.
Nkr. I, 24 Nov. p. 2: Maar als puntje bij paaltje komt; VI, 24 Febr. p. 2:

Och als puntje bij paaltje komt dan halen onze dierbare broederen wel bakzeil;
De Amsterdammer, 7 Dec. 1913, p. 1, k. 3: Als dan puntje bij paaltje komt
1)
2)

Ndl. Wdb. VII, 1311.
Ndl. Wdb. XIV, 542.
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kan men dien officieelen geweldenaars niet euvel duiden, zoo zij eens doen wat
van hun beroep en hun roeping is ; Handelsblad, 8 Nov. p . 1, k. 2 (ochtendbl .) :
Het is hard voor zulke heeren dat zij, wanneer het puntje bij het paaltje komt,
blijk geven van een naïviteit, enz.; 16 Juni 1914, p. 5, k. 4 (avondbl.) : Duitschland en Oostenrijk vragen zich af, of zij, wanneer het puntje bij het paaltje
komt, wel veel steun zullen krijgen van hun bondgenoot ; De Arbeid, 31 Jan.
1914, p. 4, k. 2: Nu komt juist het puntje bij 't paaltje; Het Volk, 23 Mei
1914, p. 1, k. 4: Als het puntje bij paaltje komt, draai ik mij er wel op de een
of andere manier uit!; 2 Juli 1914, p. 2, k. 4: Nu is het puntje bij het paaltje
gekomen; 12 Oct. 1914, p. 2, k. 3: 't Lijkt wel wat zonderling, dat men eerst
alle bewoners letterlijk heeft weggejaagd door een dikke bravour-mededeeling
en dat men, toen 't puntje bij 't paaltje kwam, al die bravour heeft laten varen;
Nkr. VI II , 21 Nov . p . 2 ; Propria Cures XXV I , 188 : Toen 't puntje aan 't
paaltje kwam, deed de partij overal mee aan het toestaan der budgetten; enz.
.Hiernaast putje bij paaltje houden, wat bijeen hoort, ook bijeen houden, zich
bij zijn leest houden, consequent blijven (Ndl. Wdb . XII, 19) ; van pitje tot
paaltje iets verhalen (Spaan , 480 ; Harreb . I I , 159) . De oorspr . dezer allitereerende
zegswijzen is onbekend . Waarschijnlijk bewaren zij eene herinnering aan het
mnl. putten ende palen, puttepalen of pittepalen, de grenzen van een gebied door
putten (kuilen) en palen aanwijzen, nauwkeurig nagaan wat iemand toekomt 1 ) .

1903. In den put zitten,
d.w.z. in verlegenheid zitten; neerslachtig zijn, down zijn (eng. to be down or
in the downs) ; wellicht ontleend aan het ganzenbord ; vgl . Harrebomée II,
205: Die in den put zit, moet wachten, tot hij verlost wordt; Handelsblad,
9 Juli 1922, p. 9, k. 1: Het lijdt geen twijfel dat wij hier in den put zitten,
diep in den economischen put of economisch diep in den put; Nkr. VIII, 7
Nov. P. 4 : Een leening ? en 't volk diep in de put ? ; 14 Nov. p . 1: Ja, m'n
jongen, je ouwe vader zit leelijk in den put; Nkr. IX, 31 Juli p. 2: Gij zult
wel ten naasten bij weten, hoe diep uw vriend Batavus thans in de put is gezeten;
Nederland, Aug . 1914, p . 432 : Mannetje, er staan bij mij kamers te huur, ik
zit zelf in de put, dus.... - Iemand in den put helpen in Het Volk, 21 Juli
1915, p. 5, k. 3: De leiding van het veldleger is tegen haar taak niet opgewas.sen. Het beginsel van ancienniteit zal ons in dezen tijd onvermijdelijk in de
put helpen ; fri . hy siet der raer yn 'e put , hij zat daar in benarden toestand;
Gallée, 35 : in de pute (verwarring met putte ?) kommen, in verval geraken.

1904. Over den puthaak getrouwd zijn.
Dit wordt schertsend van man en vrouw gezegd, die in onwettige gemeenschap met elkander leven . Zie Harreb . I , 265 a ; Onze Volkstaal II , 102 (Ned . Betuwe) : over de puthaok vrije, waarmede bedoeld wordt „de allereerste vrijage
in de jongelingsjaren, dikwerf ontstaan uit of begunstigd door vertrouwelijke
buurpraatjes van jongelieden der beide kunnen aan den puthaak"; Ppl. 193:
Dat-ie nou trouwt over de puthaak, dat is nog tot daaran toe ; Peet, 181; Het
Volk, 23 Febr. 1916, p. 1, k. 1: Het vrije huwelijk, het huwelijk over den put1) Mnl. Wdb. VI, 59; 790.
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haak, het huwelijk zonder plechtigheden, het wilde huwelijk of met welken
fraaien naam men het konkubinaat ook wil betitelen; De Vries, 91; Nw. School
IV, 89. Ook in Groningen en Deventer is over de puthaak trouwen bekend ; het
wordt daar alleen gezegd van vreemden, bv . polderwerkers, landloopers, enz.
(Molenra, 339 a ; Draaijer, 32 a) . In het fri . zegt men in denzelfden zin : oer
de biezemstók trouwe, dat volgens Tuerlinckx, 64 en Rutten, 237 ook in ZuidNederland gebruikt wordt, waarvoor elders gezegd wordt over den bezem (bessem)
trouwen (Antw. Idiot. 217 2 ) naast achter de haag getrouwd zijn (Antw. Idiot.
518; Rutten, 85 a) en over de halfdeur getrouwd zijn (Volkskunde IX, 107),
waarmede te vergelijken is achter den steen getrouwd zijn (Harreb . II, 302 b) .
In het eng. kent men eveneens to marry over the broomstick en to jump the besom.
Dijkstra deelt naar aanleiding van de uitdr. de polderjongens trouwe oer 'c>
putheak mede : „Twee hunner, reeds op jaren, houden het werktuig ieder bij eert
einde vast, bruidegom en bruid springen er over en 't huwelijk is gesloten".
Het huwelijk wordt dan tegenover den putbaas gesloten. Harrebomée II, Iv
vermeldt nog in denzelfden zin : Hij is getrouwd aan de Bremer of achter den steen.

w.

1904a. Putlut hebben; zie no. 1818.
1905. Een Pyrrhus -overwinning,
d.w.z. een overwinning, die meer nadeel dan voordeel aan den overwinnaar
bezorgt, die op groote verliezen te staan komt. Pyrrhus, koning van Epirus,
behaalde in 279 v. Chr. bij Asculum eene overwinning op de Romeinen, waarbij
hij zelf ontzettende verliezen leed. Vgl. Het Volk, 15 Nov. 1913, p. 1, k. 2:
Zóó is de overwinning op het socialisme behaald, die voor de vrijzinnigen za 1
blijken een Pyrrhus-overwinning te zijn ; hd . ein Pyrrhussieg ; eng . a Pyrrhic

victory.

1906. Op zijn qui vive zijn,
d.w.z. op zijn hoede zijn ; f. être sur le qui vive. Ontleend aan de Fransche schildwachten, die als zij onraad meenen te bespeuren, roepen: qui vive! 2 ) wie daar!
Vandaar : oppassen of men ook iets bemerkt, waarvoor men op zijne hoede moet
zijn; ook : voorzichtigheid betrachten tegenover personen, die men niet vertrouwt . Vgl. Harreb . II , 206: Men moet daar altijd op zijn qui vive zijn ; Nkr.
III , 5 Dec. p. 2 : Het was een heele toer voortdurend op m'n qui vive te blijven; VIII, 18 April p. 2; Nest, 166; Gron. 95: Hij is op z'n qui-vive, wijl -ie
vermoedt, dat 't in Damstee 's bedoeling ligt, te speculeeren op nonchalance
en berekening ; hd . mit jernand auf dem Quivive stehen ; eng . to be on the qui-vive;

fri . op syn kevive wêze .
1) Moet hieraan gedacht worden op eene plaats uit de zeer onkiesche Vermakelijke
By- eenkomst oft selzaam Coffipraatjen, Amsterdam, 1701, bl. 20: Dat Deuntjen kanze
zo aardig, je sout om te hooren der wel voor over de Beesem-stok springen?
2) Hatzfeld, 2254: Qui vive, met de vraag of men eigenlijk wil zeggen: vive qui ?
c.-à.-d. pour qui ëtes-vous ? Zie echter Romania, XXXVII, 294: Y a-t-il ici nme qui
vive?; XLIV, 100.

1907. Een witte raaf ,
eig . een zeer zeldzame vogel ; vandaar : iets, dat zelden voorkomt, iets zeer
zeldzaams. Volgens Ovidius, Metam. II, was de raaf oorspronkelijk wit, maar
werd hij door Phoibos in een zwarten vogel veranderd, omdat hij had uitgebracht,
dat Coronis zich aan ontrouw had schuldig gemaakt. Kwam er sedert dien een
witte raaf voor, dan was dat een groote zeldzaamheid 1 ) . Ontleend aan het lat.
corvus albus (Juvenalis, VII, 202), waarvoor ook alba avis (Cicero, ad Fam.
7 , 28, 2 ), doch gewoonlijk rara avis ; fri . in witte raven ; hd . ein weiszer Rabe,
- Sperling. Zie Rose, 8243 ; Anna Bijns, Refr. 40:
Maar al sijn de goey cooplien schier witte raven,
Tsal nog eens beteren, alst God sal gelieven.
Vgl. ook Nieuwe Refr. 37 : De goey mans sijn witte raven ; Spieghel, 138: Zo
zeldzaam als een witte raven; V. Moerk. 577; Van Effen, Spect. IX, 57; Tuinman I, 229; Halma, 530; Harreb. II, 208 en Joos, 26, die als iets zeldzaams
opgeeft: witte hazen, witte raven, witte mollen, blauwe honden, waaraan nog
is toe te voegen zwarte zwanen (Maerl. Nat. Bi. III , 2150; eng. a black swan 2 ) ;
witte valken (Harreb . II , 357 , 513 ; een ringelduuf ken (Twente) ; fr . un merle

b lanc .

1908. Al zouden de raven het uitbrengen.
Dit gezegde kan een herinnering bevatten aan het oudgerin . geloof, dat
raven tijdingen brachten aan hunnen heer 3 ). Zoo brachten Odin de beide raven
Hugin en Munin (gedachte en herinnering) de tijding van al hetgeen zij gezien
en gehoord hadden ; en volgens een middeleeuwsch verhaal, waarschuwde een
raaf zijn heer tegen naderende en dreigende gevaren, en vertelde deze hem ook
de ontrouw zijner vrouw 4 ) . Bij Ovidius, Metamorphosen II, komt echter ook
de raaf als aanbrenger voor, evenals de kraai. In den roman van Willem Leevend
VIII , 63 staat : „al moesten de hanen het uitbrengen" , dat herinnert aan geen
haan zal er naar kraaien en aan het verouderde kraaier, verklikker, aanbrenger;
in de Gew. Weeuw. III, 20: Boosheit blijft niet verborgen, al zouden 't de kraayen
klappen. Vgl. Verdam in de Handelingen der Maatschappij v. Nederl. Ltk. 189798,
bl. 73; vooral Volkskunde XXII, 97 vlgg. 5 ); Sloet, De Dieren in het Germ.
Volksgeloof, bl. 223 vlgg. ; Ons Volksleven XII, 13 ; H . Beckering Vinckers in

Tijdschrift, XXXIX, 153 ; Antw. Idiot. 705: al zouden het de kraaien uitbrengen;
Waasch Idiot. 369: de kraaien zullen 't uitbringen, de zaak zal wel eens gekend
worden (evenzoo Teirl. II,
1)

178) .

Tijdschrift XXXIX, 153.

Wel kent men in het eng. his crow is the whilest ever seen, hij snijdt geweldig op.
3) Grundrisz der Germ . Philol. I 1 , 1010.
4) In den middeleeuwschen roman van De Seven Vroeden (vs. 2705) doet een ekster
dit ; vgl . ook het verhaal van de kraanvogels van Ibykus.
5) Ook De Cock in de Verslagen der Kon. VI. Acad. 1913.
2)
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1909. Iemand een rad voor de oogen draaien,
d.w.z. iemand door valsche voorspiegelingen misleiden; eig. zóó lang iemand
een rad voor de oogen draaien, dat het hem begint te schemeren, hij niet meer
goed kan zien ; fri . immen in rêd foar de eagen draeije . De uitdr . komt in de 17de
eeuw o.a. voor bij Droste, Overbl. 132 en bij Van Moerk. 551. Zie verder Van
Effen, Spect. IX, 189: Bato zal u beiden middelen verschaffen om ouders en
voogden een rad voor de oogen te draaijen, dat ze noch hooren noch zien kunnen;
Halma, 528 : Iemand een rad voor de oogen draaien, iemand bedriegen ; V. Janus
III, 247; Ndl. Wdb. III, 3194; Afrik. iemand 'n rad voor die oë draai. Voor het
Vlaamsch zie Joos, 71: iemand een wiel voor de oogen draaien; Wander IV, 1456:
er dreht ihm ein Rad vor die Augen, schwindelt ihm etwas in betrugerischer Absicht vor.

1910. Het vijfde rad (of wiel) aan den wagen,
d.w.z. iets overtolligs, hinderlijks; in de elfde eeuw in het lat. quem fastidimus,
quinta est nobis rota plaustri (zie Germania XVIII, 315); Despars, IV, 240: Dat
hij der al zo wel toe diende als tvijfde wiel an een waghene ; Campen, 59 : hy
is daer wel soe nutte toe, als tvyfste radt anden waeghen ; Sart . III , 3 , 39 : het soude
u dienen als het vijfde wiel aen een wagen; vgl. ook Marnix, Byenc. 71 v: Daer
na ghebruycken sy oock de gelijckenisse van het Water dat in Cana van Galileen
wesentlijck verandert worde in Wijn; weleke ghelijckenisse hier alsoo wonderlijck
wel dient, als het vijfste radt in de waghen; Coster, 37, vs. 806; Idinau, 228;
Paffenr. 100; De Brune, 281:

Vier wielen aen een koets, is goed:
Het vijfde maer belet en doet.
Zie verder Joos, 18; 95; Waasch Idiot. 549: 713; Antw. Idiot. 2159: Er zooveul
noodig zijn als 't vijfde wiel aan den wagen; Harreb. II, 208 b; Afrik. hy is' 'n
vyfde wiel aan die wa ; Grimm IV , 575 ; Borchardt no . 398 ; Wander III, 1456;
Dirksen I, 76 ; Bebel no. 565 ; en vgl. het hd . das funfte Rad am Wagen; eng.
the f ifth wheel to (or on) . the coach ; het fr . servir comme une cinquième roue ; fri.

it fiifte wiel of tsjel oan e wein.

1911. Radbraken,
d.w.z. verknoeien, bederven, vooral van eene taal gezegd : slecht spreken, haar

den hals breken ; mal . radebraken ; hd . rade brechen (eine Sprache) . Eig . beteekent
dit wkw. op of onder een rad (de leden van een misdadiger) breken, kneuzen (vgl.
ledebraken, ledebreken, verknoeien, en de uitdr. opgroeien voor galg en rad 1 ); vgl.
Lanc . II , 45020 : Dat menne daer breken soude opt rat ; Flor . 3479 : Some riedense,

1) Men lei soms latten onder de beenderen en knapte deze dan stuk door met een
rad er op te stampen (Zwolsche Herdr. 18/20 aant. bl. 23) . Nadat de verschillende ledematen stuk geslagen waren, werd het lichaam door de spaken van een rad gevlochten.
Dat rad moest negen of tien spaken hebben en mocht te voren niet aan een wagen gebruikt
zijn. Het rad werd met den misdadiger op een galg geheschen of in de zee geworpen
(Frederiks, Het Oud-Nederl. Strafrecht 1, bl . 885).
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dat mense hinge ; some , dat mense op rade brake ; Kiliaen : B r a e c k e n , vetus ,
i. breken, frangere, rumpere; r a d b r a e c k e n , rota tor quere ; rote insertum

convellere noxium, et paulatim radijs rotarum convulsum lenta morte perimere;
Plantijn : R a e y b r a k e n , casser et briser sur la roue , conquassere ossa in rota;
dilaniare rotario supplicio; Halma, 528: Rabraaken, verknoeijen, bederven;
Sewel, 661: De taal r a b r a a k e n, to speak a broken language ; verder Grimm,
Rechtsalterth. II,265-267; Ndl. Wdb. III, 1001; 1005: 1230; VIII, 1205; Mnl.
Wdb. VI , 942 ; Waasch Idiot . 543 en vgl. geradbraakt zijn ; hd . geriidert sein ; fr.
être roué (de fatigue) , zich afgemat en uitgeput gevoelen ; ledebreken, zich zeer
inspannen (17de eeuw en thans nog dial .) .

1912. Een raddraaier,
d.w.z. de aanvoerder, de aanstoker, de bewerker bijv. van een oproer; hd. ein
Rádelsfuhrer 1 ) ; eig . degeen, die het rad draait, waardoor eene machine in bewe ging wordt gebracht; vgl. in de 17de eeuw: een werveldraaier (Vondel, Rommelpot,
167; Pers. 669 b; Halma, 783) . Zie Harreb. II , 209 a; Afrik. raddraaier.

1913. Een vakje in den wind (of het zeil),
d.w.z tegenspoed, wanneer het niet voor den wind gaat. Onder een rak(je)
verstaat men „een end, of endjes sees, of wees, dat men nog te seilen heeft"
(Winschooten, 201) ; thans een gedeelte van een kanaal, afwijkende van de hoofdrichting, kromming in eene vaart of rivier (Molema, 340 ; Boekenoogen, 808;
fri rak, rek, een recht of nagenoeg rechtloopend gedeelte van een vaarwater).
Een rakje in den wind (of het zeil) wil dus zeggen : een eindje in den wind op,
met tegenwind. De uitdrukking dateert uit de 17de eeuw ; zie Cats I, 458 ; Winschooten, 201: Daar is een rakje in de wind, daar is eenige haapering, en teegenspoed ; Tuinman I , 143 ; Harreb . II , 209 ; Van Lennep , Ferd . Huyck : Wij hadden
altijd voordewind en geen rakje in 't zeil gehad ; Boekenoogen, 808: As er maar
geen in-de-winds-rakkie komt, als er maar geen letsel komt. Syn. in de 18de eeuw:

een rukje in den wind 2

)

1914. Rakker(d),
d.w.z. een deugniet, een schelm, een strop. In de 16de eeuw vermeldt Kiliaen
een znw . rakker in den zin van beulsknecht, pijniger ; 17de eeuw schoutendienaar;
in deze bet . moet rakker een a$ . zijn van racken, mnd . racken , rekken , waarnaast
racker, viller (vgl. fri. rakkert, paardevilder?) Doch er komt sedert de 16de eeuw
ook een ww. rakken, schoonmaken, reinigen voor (Molema, 340; Gallée, 35;
73; De Jager, Frequ. I, 486); een oprakken naast rakkeren (vgl. Kalv. I, 113:
de vuile boel rakkeren) en oprakkeren (Boekenoogen, 707) en een znw. rakker,
een houten plank met een langen steel (lijkend op dat, waarmede men de sneeuw
wegschuift), gebruikt bij 't baggeren 3 ). Dit •ww. kan verwant zijn met raken,
1) Volgens Grimm VIII, 53 en. Paul, Wtb. 402 beteekent hier rodel of r?idlein een
kring, troep, rot soldaten; zie ook Rechtsalterth. II, 178 en vgl. het eng. a ringleader
(ook in gunstigen zin) .
2)

Ndl. Wdb. XIII, 1811.

3) 0 .a . bij J . Eigenhuis , Stoere Werkers ; Boekenoogen , 808.
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rakelen, rakkelen en het znw. raak, hark. Uit beide znww. racker, beul of werktuig, kan zich de tegenwoordige bet. hebben ontwikkeld (vgl. no. 201 *en zie
Gunnink, 191; V. Weel, 135 ; V. Schothorst, 188 ; Molema, 340 : rakker, rakkerhond ; oostfri . rakkerhund = schindhund ; Gallée, 35) . In Zuid-Nederland bestaat een ww rakken, woest loopen (vgl. 17de-eeuwsche rekken, loopen?),
waarnaast rakker, wilde jongen, woelige straatjongen ; ruwe onbeschaafde kerel.
(Antw. Idiot. 1013) .

1914a. Jan Rap; zie no. 1020.
1915. Hij zit in de rats,
d.w.z. hij zit er in (zie Camera Obsc.: Gerrit Witse; Nw. School VIII, 36; 429;
Ndl. Wdb. VI, 2231), hij zit in transes (D.H.L. l ), hij zit in verlegenheid, in de
benauwdheid . Zie Opprel, 79 ; Amst . 97 ; Dievenp . 99 ; Nkr . III , 14 Febr . p . 4;
Mgdh. 111; Kmz. 161; Jord. 135; Het Volk, 14 Febr. 1913, p. 8, k. 3; Breuls,
62 ; enz. Onder „rats" verstaat, volgens Onze Volkstaal II , 120, de soldaat groente
met aardappelen door elkaar gekookt (bv. wortelenrats 2 ), ratjetoe (Onderin. 89;
fr. ratatouille), waaronder in Noord-Holland verstaan wordt waterige soep, dunne
spoeling (Bouman, 86). „In de rats zitten", (van angst) in eene brijachtige
massa (= stercus) zitten . Synonieme uitdr. r . zijn in het Latijn in luto (d .w .z.
slijk, drek) esse ; in het Ndl. in de,16de eeuw in een bruwet (ragout) zijn ; vgl.
verder in de piel, in de penaat, in de pekel (zie C. Wildsch. III, 329; M. z. A.
98; Nkr. V, 24 Juni p. 4), de piepzak (zie no. 1813), de boonen, de pik, de stront
(fri . yn 'e stront) , de schijt (De Bo , Joos en Rutten : in 't schijt zitten) naast
met kak loopen (Teirl. 2, 101 a) en kak krijgen (Antw. Idiot. 610), in den of zijn
stinkerd (Gunnink, 216 ; vgl. eng . funk, stank, verlegenheid), de pruimen (Nkr.
IV, 6 Nov. p. 4; fri.: yn 'e prommen), de purée (in Handelsbl. 3 Nov. 1922 (0.),
p. 5, k. 5 ; den draf(Hoeufft, 720), de dras (koffiedik), de soep, in 't roet (Molema,
352), de (n) broei (vleeschnat ? ; Ndl. Wdb. III , 1458) , de bras (Ndl. Wdb. III,
1139), in de pluimen, in de puien (luiers; De Bo, 889 b; Loquela, 405), in de
poepsche karn zitten, er slecht aan toe zitten (De Vries, 81), 17de eeuw in de luyeren
(Hooft, Stijve Piet, 6 v) zitten; fri. : yn 'e brij, yn 'e brou sitte ; bij Tuinman 1,
156 : Hy is in een derrigat geraakt ; fr . être dans la pommade, dans le tabac ; eng.
to be in hot water, in a stew, in a sad pickle, in a mess, in the suds, in the soup
(Amer.) ; hd. in die Tinte, in den Pfeffer geraten; in der Brühe, in der Schmiere
sitzen ; im Salz, im Dreck liegen ; in der Patsche stecken ; ndd . in den Rosen (stercus)
sitten ; in de Supp sitten.

1916. Recht en slecht,
meestal slecht en recht, d.i. eenvoudig; eig. rechtuit, oprecht en eenvoudig 3 ),
doch de beteekenis van slecht is overheerschend geworden (zie no . 882) ; fri.
1) Vgl. fr. être dans les transes, inquiétude mortelle. Hiernaast In trance(s) zijn,
in verrukking, extase zijn; eng. to be in trance. Zie aldaar.
2) Vgl. Het Volk, 3 Jan. 1914, p.9, k. 1: Wat meel en water, 'n stuk brood en nu
en dan wat gestampte rats ; Köster Henke , 56 ; D . v . S . 132.
3) Voor deze beteekenis van slecht vergelijke men de slechte (kalme, effene) zee;
eene vesting slechten; westvl. slechten, het geploegde land breken en effen maken met
de egge; slechtweg; iets beslechten (hd . schlichten 1 ; het fri . het slecht, de kleine steentjes;
Zaansch het slechtje (Boekenoogen, 931).
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rjucht en sljucht ; gron . slicht en recht (Molema, 380 b) . Vgl. Plant .: Slecht ende
recht, simple et droict, sans malice; Kil.: Slecht ende recht mensch, sincerus,
simplex, apertus ; R . Visscher, Sinnepoppen, 2de Schock, X : De menschen in
de gulden eeuwe waren slecht en recht ; Spieghel, 275: slecht en recht ; 97 : recht
en slecht; Vondel, Salomon, 1238: slecht en recht; Huygens, Hofw. 2415: t Hollands slecht en recht ; Brederoo II , 159 ; Van Moerk . 117 ; Br . v . A br . Bl . 1,
xxIII. Ook in het Oostfri . slecht un recht weg ; , hd . schlecht und recht ; recht und
schlecht ; schlechthin ; fri . sljuchtwei . In Zuid-Nederland onbekend.

1917. Iemand te recht zetten (of wijzen),
d.w.z. iemand op zijn nummer, op zijn plaats zetten (fr. mettre qqn à sa place);
hem eene schrobbeering geven. Iemand op de rechte, juiste plaats zetten of hem
wijzen waar hij behoort te staan, ook hem tot rede brengen, tot de orde roepen.
Misschien hebben we hier evenwel met een ouden rechtsterm te doen. Immers
het mnl. enen te recht setten of stellen beteekent iemand voor de rechtbank brengen,
hem in rechte betrekken; vgl. Leid. Keurb. 216, 5: Sulke brueken niet en hooren
te recht gheset te wesen of ter vierscair te comen (Mnl. Wdb. VI, 1097) . In het
tegenw. te recht stellen, het vonnis voltrekken, beteekent recht de uitvoering
van een vonnis, strafoefening, in welken zin recht ook reeds in het Mnl. voorkomt.
In te recht brengen (komen of zijn) beteekent recht een toestand die is gelijk hij
hij wezen moet, goede toestand, goede orde; evenzoo in te recht raken (Brederoo
I, 72, 1976).

1918. Recht door zee gaan,
d.w.z. niet langs slinksche wegen gaan, geen omwegen gebruiken, eerlijk en
oprecht zijn . Zie Winschooten, 244: Regt door see gaan, beteekend oneigendlijk,
niemand ontsien : doen soo het behoord ; De Brune, Bank. II, 177 ; 302. Een onbewust ghemoed gaet recht ter zee, zonder kromstreken, of om-weghen te ghebruycken; Huygens, Zeestraet, vs. 128: Recht uyt door zee gaen; Tuimnan I,
142: Dit zegt men van ymand die geene omwegen, noch kromme streekera gebruikt, maar onbeschroomt, zonder iets te wyken of te myden, doorstreeft;
Van Effen , Spect . V , 31 : Met een beproeft vriend moet men regt door zee gaan;
Harreb. II , 495 a.

1919. Na regen komt zonneschijn,
d.w.z. na lijden komt verblijden (De Brune, 371; Ndl. Wdb. VIII, 2215); voorspoed volgt op tegenspoed ; nader vasten comt paeschen ; middeleeuwsch latijn:
post nubila Phoebus. Zie Sp. Hist. IV 3 , 45, 36: Na scone weder coemt dat sure
ende na dat lelike coemt scone; Servilius, 101: Na regen .roemt sonnen schyn;
tampen, 105: Na een reghen comt gemeenlick een sonne schijn ; Spieghel, 296;
Idinau, 69:
Naer reghen, sietmen schoon weder volghen,
So volghter blijschap, naer droefheden.
Vgl. verder De Brune, 221 ; V. d. Venne, 186 : Na Regen komt schoon weer; Adagia,
49 : Naer 't onweder volght schoon weder, post nubila Phoebus ; bl . 50 : Naer regen
komt schoon weder, sequitur post triste serenum ; Bebel, no . 358 ; Taalgids V,
157; Eckart, 427; Büchmann, 415; Wander III, 1578; Harreb. III, 321; Afrik.
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na suur kom soes ; fr. apr. s la pluie, le beau temps ; hd . auf Regen folgt Sonnenschein ; eng . after a storm (comes) a calm ; after rain comes sunshine ; fri . nei rein
komt sinneskyn .

1920. Van den regen in den drup 1 ) komen,
d .w .z . van een onaangenamen toestand in nog erger geraken ; van den wal in
de sloot ; vgl . Sewel, 725 : Van den regen in de sloot ; hd . aus dem Regen in (oder
unter) die Traufe kommen ; fri . fen 'e rein yn 'e drip komme ; vgl. verder mlat.
incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdim (van de Scylla in de Charybdis 2 );
de calcaria in carbonariam pervenire ; gri. ptv yo v ainn'Óv cdg 7l fl 4Mirtzr-cl ;
tendere de fumo ad f lammam (Sart . I , V , 64 : uyt de roock in 't vier loopen) ; fr.
tomber de la poêle dans la braise ; tomber de f iévre en chaud mal ; eng . to fa ll out
of the frying pan into the fire (Tuinman I , 298 : uit de pan in 't vuur springen) .
In Groningen : van de Eems in de Dollert komen (Molema, 82 b) ; Rutten, 198 b:

o

van een scheele op een blinde vallen; Joos, 115: van 't vagevuur in de hel loopen;
van den kant in den gracht vallen ; ndd . van der Matten up 't Stro kamen ; van der
Platten in der Matten kamen; zie Wander III, 1582 ; Taalgids V, ' 175-176 ;
Volkskunde IX, 203-204; Antw. Idiot. 383; Harreb. I, 158; Ndl. Wdb. III,

3465 en no. 589.

1921. Als 't op den een regent, drupt het op een ander,
d .w .z . de een heeft voor- of nadeel van den voorspoed of den tegenspoed van
den ander. In de 17de eeuw komt deze zegswijze voor bij Coster, bl. 37 vs. 835:
Soo 't lijckwel op mijn regent, sel 't op Juffrou druypen (als ik straf krijg, zal de
juffrouw het ook niet ontloopen) . Vgl. Tuinman I, nal. 22 : Als het in de kajuit
regent, dan drupt het in de hut, dus zegt men ook : Als 't daar regent, zal 't hier
druppelen ; Harreb . III , 21; V . Daleb : 't Druipt op de kleinen als 't op de grooten
regent; Schrijnen, Volkskunde II, 118: Regent 't op den pastoor, dan drupt 't op
den koster; ook regent 't op den baas, de.-i drupt 't op den knecht; in de Handelingen
der Ndl. Juristen- Vereeniging, 1922 , I , bi. 28 : Wanneer het op den dominé druppelt
dan regent het op den koster, als 't rijk voorgaat, wat kun je dan verwachten van
de gemeentebesturen.

1922 . Zooals het reilt en zeilt.
Eig . gezegd van een schip , zooais het ten anker ligt en in volle zee zeilt;
dus : zooals het daar is (met al zijn toebehooren) ; overdrachtelijk wordt dit ook
gezegd van andere zaken en personen, in den zin van : zooals ze daar zijn ; fri.
in skip sa 't it seilt en reilt; it hiele spil, sa 't rydt en fart ; Joos, 53: gelijk het
reist en zeilt . De oorspronkelijke vorm dezer uitdrukking luidt : zooals het rijdt
en zeilt 3 ) . Onder rijden verstaat men ten anker liggen (vooral in een storm ), door

1) Moet hier gedacht worden aan den drup van een goot, die behalve nat ook nog
vuil is?
2) Ontleend aan Alexandreis van Gualtherus ab Insulis, 5, 301 : de regel is eene
navolging van een grieksch spreekwoord bij Apostolius, 16, 49 (Biichmann, 415) .
3) Zie deze verklaring ook bij Van Eijk I , Nat. 48 ; Harreb. I I , 344.
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de golven op en neder geslingerd worden 1 ), terwijl men ten anker ligt ; eng.
to ride at anchor (reeds in 't Ags .) . Zie R. Visscher, Brabbeling (ed . 1669), bl. 86:
Om duysent gulden soo het rijt en zeylt
Is 't schip dat Joris gekocht heeft geveylt.
In de 17de en ook nog in de 18de eeuw was dit de gewone vorm (Noord en Zuid
XVII, 35-38; Ndl. Wdb. XIII, 204 2 ); vgl. o.a. nog Van Effen, Spect. II, 78:
Vraagje my, wat ik in de waereld gedaan heb ? wel die heb ik laaten ryden en
zeilen, zo als hy het zelf goedvind. De tegenwoordige vorm „reilt en zeilt"
komt echter in het laatste gedeelte der 17de eeuw ook reeds voor in de K. U. E.
II , 240: Eindelijk wierd hy met bieden en boven de koop met mijn vader eens,
en hy telden hem voor dit beest, zo als 't reilde en zeilde, tien rijksdaalders
aan geld ; vgl. verder V. Janus, 372 : Zoo als het daar rij lt en zij lt ; B. B. 183:
Hij trekt zich van het schip, hoe het reilt of zeilt, al heel weinig aan; Handelsblad, 7 April 1914, p. 5, k . 1 (avondbl .) : Een markt is het stellig niet, al kan
men hier echter wel constateeren, dat alles wat in deze buurt reilt en zeilt tot
het aardappelvak in verband staat ; 9 Sept . 1914 , p . 2 , k . 6. (ochtendbl .) : Men
haalde levensmiddelen van boord, liet de zaak maar over den kant van het schip
vallen, bekommerde er zich niet om of het heel was oftewel kapot en liet alles
maar reilen en zeilen ; Gids, Maart 1915 bI. 568: De struische kerel zooals hij
reilt en zeilt, met al zijn ruwheid en al zijn teerheid; H. Post, 18 Dec. 1920,
p . 1, k.. 3 : Zoowel Bismarck als Wilhelm worden in dit boek voorgesteld ongeveer
in Adams costuum, precies zooals ze reilen en zeilen. — Oorzaak van deze verandering is de zucht om te rijmen. Vgl. voor dit verschijnsel mnl. gitten noch
tretten (voor tredden, betreden) ; praatjes vullen geen gaafjes (vroeger zakken) ;
iemand kennen van haver tot klaver (vroeger gort) ; het Zuidnederl. eeuwig
en ervig (zie no . 531 ) ; groote berommers (beroemers) zijn ijdele hommers 3 ) ;
die wel doet, wel ontmoet 4 ); die quaet doet, quaet ontmoet (Brederoo I, 278); van
hot noch tot weten (zie no . 966) ; het gron. brijven en brullen (= bullen) , oude
documenten, koopacten, enz. (Molema, 60 a) ; kanten en ransen (randen; Molema, 190 b) ; die 't eerst komt, 't eerst pompt (Nieuwe Taalgids VI, 182; XIII, 136) ;
het Zuidnederl. hulten en bulten (of knulten) ; het 17de-eeuwsche : een groot hart,
en een kleine start (= staart 5 ) ; hd . wei deits, so geits (gelijk gij het deedt, zoo
gaat het u ; zie Sinnepoppen, 140) ; wie thon also John (Wander IV , 1183) ; later
lat. uti vixit, ita morixit (Tuinman I, 265 g); tu ibi eris, ubi non peris (Archiv.
I , 377) ; aut capita aut navia (kruis of munt) ; enz . 7 ) . In Zuid-Nederland gebruikt
men in denzelfden zin : gelijk het waait (of haait) en draait (Rutten, 270 b; Antw.
-

-

1)
2)
't drijft
3)

Ndl. Wdb. XIII, 203.
In Navorscher LXI, 181 wordt vermeld uit de 17de eeuw: een speeljacht zooals
en zeilt.
Ndl. Wdb. III, 337.
4) Vgl. C. Wildsch. VI, 13: die wèl doet, wèl vind, dat ook in de middeleeuwen
bekend was ; zie H i ld . 154, vs. 151 en vgl. wye den anderen reden doet, reden dat hem gairne
moet (Mloop IV , 481) ; in Prov . Comm . 308: Die wel doei die baet es zijn.
5) W inschooten , 284; Harreb . * 1, 287 b.
6) Vgl. hd . er hot morexit gemacht, hij is gestorven (Schrader, 500) .
7) Zie over dit verschijnsel W . Wundt, Vólkerpsychologie I , 424 vlgg. ; Nyrop-Vogt, das Leben der Wdrter, 186; 0. Weise, Aesthetik der deutschen Sprache, 263.
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Idiot. 1411) ; vgl. ook „xooals hij daar gaat en staat" (hd . wie es geht und steht) ;
eene zaak zooals zij rekt en strekt (Joos, 50).
Naast .zooals het reilt en zeilt" leest men „zooals het treilt en zeilt" ;
vgl. Harreb. III, 68; Handelsblad, 21Juli 1913 p. 7, k. 4 (avondbl.): De tentoonstelling der Vrouw, zooals zij daar treilt en zeilt, is het werk der Vrouw; Het
Volk, 11 Maart 1914 p. 1, k. 2 : Wij wensten wel dat zij in streng incognito gedurende enige tijd het schoolleven, zoals het treilt en zeilt, konden medemaken.
Deze vorm der zegswijze is ontstaan onder invloed van de 17de-eeuwsche uitdr.
met seil en treil (treklijn; ofr. traille 1 ) en het wkw. treilen, een schip voorttrekken
(Kil . ; in het Mnl . is het intr . 2 ) ; ofr. trailler ; eng . to trail) ; vgl . nd . treideln
(Kluge, Seemannsspr. 793) . Nog in het oostfri. 't ganse schip mit seil un treil 3 ) ;
fri. in skip mei seil en treil.

1923. Den reinen is alles rein,
d . i . , ,er zijn geen dingen onrein in zichzelven ; zij worden het eerst voor hem,
die bij het gebruik zondige gedachten koestert, die ze tot verkeerde doeleinden
aanwendt : niet aan de voorwerpen kleeft de zonde, maar van de gezindheid,
waarmede men iets doet, hangt alles af". Dé uitdr. is ontleend aan Tit. I, 15:
„alle dingen zijn wel reyn den reynen", welke bijbelplaats wel eens te onrechte
gebezigd wordt om de deelneming aan hetgeen onheilig en onrein is, te verontschuldigen. Zie Rom. XIV, 14; Zeeman, 422; Laurillard, 98; Villiers, 104;
fr. tout est pur a' ceux qui Bont purs; hd. dem Reinen ist alles rein; eng. unto the

pure all things are pure.

1923a . Van eene kale (koude) reis thuiskomen 4 ) ; zie no . 1260.
1924. In rep en roer,
d.w.z. in opschudding, in beweging, in beroering; eig. aan het reppen en roeren,
welke werkwoorden beide „bewegen" beteekenen. Vgl. mnl. en 17de eeuw
roer in de uitdr. in roere sijn; in roere stellen, werden, enz. Bij de Brune, Bank.
II , 316 : Dit is de rede , waerom de ziele van een mensch geduyrich in rep
en roer is; R. Visscher, Brabbeling, 155: in rep en roeren; evenzoo bij Hooft,

Ged. II , 264:
Ick sie, langs Diemerdijck, een stofwolck herwaerts trecken;
In rep en roeren is de Waeterlandsche zy.
-

Pers, 476 b; 617 a; 669 a; 891 b: in rep en roer(e) ; Brederoo 1, 132, vs. 830;
248, is. 151; Paffenr. 5 : in rep en roeren ; in V. Janus II I , 46 : in rep en roer;
Halma, 538: Alles was in rep en roer, tout étoit en allarme; Harrebomée
1) Winschooten, 318: Treil noemen de seelui een lijn, daar men een schuit mee'
voort trekt: en hier van het seggen: Ik verkoop uuw de schuit met seil en treil, dat is, soo
als sij rijd, en seild: het leen met het ander; Brederoo, Griana, 1512.
2) Vgl. Mnl. Wrib. VIII, 662: Wilden zee (zij) treelen in Zeelant of elre met haren
scepen.
3) Ten Doornk. Koolm. I I I , 432.
4) Nog te vergelijken is Hij komt van dooie prikken, eig. visschersterm, wanneer
een beuger huiswaarts moet keeren, omdat de prikken gestorven zijn.
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I, 218; Villiers, 104. Bij Harduyn, Goddel. Lofsanghen, 172: in schrickel en in
rure ; voor Zuid-Nederland vgl. A ntw . Idiot . 1024: in rep en rure (roeren) ; fri.
yn rep en roer naast yn top en takel.

1925. In een slechten (of kwaden) reuk staan,
d.w.z. niet gunstig bekend zijn; eig. bekend staan als een slechten reuk hebbende,
zoodat men hem niet kan luchten of rieken (Zuid-Nederland) ; eigenschappen
bezitten, die bij anderen eene onaangename gewaarwording te weeg brengen,
bij vergelijking met iets dat stinkt. Vgl. het mnl. stinken vore enen, gehaat zijn
bij iemand ; hd . er stinkt vor mir, ist mir zum ekel ; eng. to stink, in slechten reuk
staan. Vgl. Sewel, 673: In een goede reuk zyn, to have a good character
or reputation. Hiernaast kwam in denzelfden zin voor: een slechten 'geur hebben,
o.a. in Van Effen 's Spect. IX, 98: De plaatsen, daar de verketterde Arrius, en
de strenge Govard met de bult het leven kwyt gingen, hebben een slechte geur 1 ) ;
Afrik. hy staan in 'n slegte (goeie) ruik. Vgl. fr. (n')être (pas) en bonne odeur;
hd . in gutem , schlechtem Geruche stehen ; eng . to be in good (bad) odour . Zoo spreekt
men ook van een reuk (of geur 2 ) van heiligheid, de kenmerken van heiligheid,
in de uitdr.* „in een reuk van heiligheid staan", voor zeer godvruchtig doorgaan,
de sporen van heiligheid vertoonen; fr. une odeur de sainteté ; hd. ein Geruch
der Heiligkeit; eng. an odour of sanctity. Zie Ndl. Wdb. IV, 1895; Taalgids I,
203 en vgl. de uitdr. Daar is, kleeft of zit een luchtje aan, dat is niet in den
haak, die zaak is niet pluis, ook van personen gezegd, die in een kwaden reuk
staan (M. z. A . 13 ; Nkr. V, 24 Juni p. 6 ; Nw. School II, 149 ; De Arbeid, 7 Nov.
1914 p. 2,k. 1; Amstelv. 152; Gron. 261: 't Is jandoppie of 'r 'n luchtje aan 't
huwelek kleeft ; De Nw. Amsterdammer, 9 Januari 1915 p . 1, k. 4 : De voornaamste
nieuwsagentschappen der wereld vervullen een officieuse rol, waar al te vaak
een luchtje aan is); Ndl. Wdb. VIII 3130; fri. der is inforkearde lucht oan; Afrik.
daar is 'n ruikie (geurtjie) aan. Vgl. ook Bij iemand in den (of goeden) geur
staan, dat wil zeggen in een goeden reuk staan bij iemand, bij hem in den pas
staan, een wit voetje hebben bij iemand. Zie Sjof. 198: Dat was de manier om
in de geur te komen; Het Volk, 7 Jan. 1914 p. 5,k. 2: De firma D. heeft ook een
winkel. Zij verkoopt schoonmaakbenoodigdheden en de vrouwen moeten, willen
zij niet al te slecht in den geur staan, zoo nu en dan eens wat koopen; 3 Maart
1914 p. 10, k. 3 : Wie het goedkoopst werkt, staat bij de administratie het meest
in den geur; 15 Mei 1914 p. 7, k . 4: Bij de justitie stond hij al evenmin in goeden
geur; De Arbeid, 4 Juli 1914 p. 3, k. 4: Door z'n optreden tegen de arbeiders
kwam hij natuurlijk in den geur bij de heerenfabrikanten ; Nkr . III , 14
Febr. p. 6:
Een agent in Amsterdam
Komt gauw in de geur en
In de gunst van zijnen chef
Door veel te bekeuren.

Nkr. II, 6 Dec. p. 6: Ben je van de kleur der regeering en sta je in den geur;
Jord. II, 59: Als je eenmaal bij hem in de geur staat as meid, kijkt ie je dood!
1)

Hier waarschijnlijk een woordspel, daar die plaats de „bestekamer" was.

2)

Nkr. V I I , 27 Dec. p. 5. In het Zondagsblad van Het Volk, 1905 p. 256: Omdat

de familie V. in een reuk van hekserij had gestaan.
STOETT, Ned. Spreekwoorden . II. 5e druk.
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1926. Ribbemoos,
d.w.z. een stevige, sterke kerel, een mannetjesputter (zie no. 1472). Vgl. Amst.
16 : De kok was een stevig gebouwd man : een ribbemoos, 'n mannetjesputter,
die vermogens in z'n hande had : Jord . 52 : Sau'n lefgauser.... sau'n ribbemaus;
II, 391: Hoe kon zoo'n ribbemous, zoo'n „krimeneele schepper" 1 ), nou zoo
mesjokke zijn ? Köster Henke, 57 : ribbemoos, mannetjes putter, sterke kerel;
hd. barg. reb(be)mosche, reppmosche, een soort breekijzer, syn. van repptauweie
(Rabben, 111); bij Kluge, Rotw. 304 : rebbemoosche, syn. van chlamones, clamone
(ald . 318 ; 349 2 ) . Voor den oorsprong dezer benamingen zie Günther, 86 : Ferner
ist Rebmosche oder Rebbemausche, wie die Gauner das bei Einbruchsdiebstahlen
benutzte grosze Brecheisen (Krummkopf, Lude) nennen oder wenigstens früher
nannten, wohl nichts andres als eine Verunstaltung von Rabbi Moses, dem
groszen Gesetzgeber des Volkes Israel, der, bei diesem der Typus der höchsten
Erhabenheit und Gewalt, hier in frivoler Weise einem verbrecherischen Werkzeuge gleichgestellt ist . Als identisch damit kommt übrigens zuweilen auch der
Ausdruck Rebtauweie oder Rebbe Toweie vor, d.h. Rabbi Tobias, wohl nach dem
Leviten Tobias oder dem Ammonier gleichen Namens der dort als Gewaltmensch
geschildert wird.

1927 . Ridder van de droevige figuur.
Eigenlijk Don Quichot, de hoofdpersoon uit den roman van Cervantes (1547-

1616) : El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, waar (1, 19) de schildknaap
Sancho Pansa zijn afgeranselden meester el caballero de la triste figura noemt.
In scherts wordt deze naam gebezigd voor een „armzalig heertje'. Vgl. Winschooten, 346 : Het is een bedroefde Ridder ; Langendijk, Don Quichot, vs . 973:
Zeg dat haar ridder van de droevige figuur met groote smart verlangt naar dat
gelukkig uur ; Tuinman I, 205 ; Hy moet echter al een voornaam Ridder van de
droevige f iguur zyn, van wien men zegt : Hy ziet als een uil in doods nood ; Harreb.
I, 191 ; Nkr. V, 16 Sept. p. 2 : Aalberse was sedert lang een ridder der droevige
figuur; V I I I , 17 Oct. p. 2. In het fr. chevalier de la Iris te f igure ; hd. Ritter der
traurigen Gestalt; eng. the knight of the woeful (or rueful) countenance.

1928. Den riem toehalen (of dichthalen),
eig . den i iem, dien men onder het middel draagt, toehalen ; minder eten ; zich
bezuinigen (no. 368) 3 ) . Vgl. De Amsterdammer 18 Aug. 1923 p. 1, k. 3 : Volgens
een krantenbericht zouden de rijksambtenaren den riem weer moeten toehalen:
een der bezuinigingsmiddelen van Minister Colijn zou wezen : de vermindering
van hunne jaarwedde met 15 percent ; Nkr . 1 Dec . 1923 p . 3 , k . 3 : Geef den amb
tenaar in Holland een dikken riem, zoodat de man hem om zijn te slanke middel
extra sterk dichthalen kan.
1 ) Een „schepper'' is iemand die schept, dat is bij een vechtpartij zijn hoofd
tusschen de beenen van zijn tegenpartij steekt en hem met een krachtigen ruk omhoog
slingert (vgl. Dievenp. 172-173; Lev. B. 35; Jong. 159; Leersch. 47, 49, enz.).
2) Köster Henke, 21: glamonius, ruit.
3) Vgl. het tegenovergestelde : zijn buik op de leest zetten of slaan , flink eten.
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1928a . Een riem onder het hart steken ; zie no . 846

1) .

1929. Het is goed riemen snijden uit een andermans leer,
d.w.z. men kan gemakkelijk met het geld van een ander royaal zijn, onbekrompen uitgaven doen; het is goed spinnen met een andermans garen. Vgl. Bouc

van Seden, vs. 537:
Dune moets uut ander mans siden
Ne gheene breede riemen sniden.
Zie verder Coninx Somme, 430: Uut ander lude leder sneden si brede riemen:
Goedthals, 29: men snyt breede riemen wt ander lieden rugge; Prov. Comm. 776;
wt vremder huyt snijtmen breede riemen; Campen, 111: wt ander luyde leer is guet
rijmen snijden; Winschooten, -207 ; De Brune, Bank. I 337: uyt een anders kasse
is 't licht geld te tellen ; V . d . Venne, 229: wt ander luyden vleys is 't goet hachten
snijden.; Cats I, 429: 't is licht groot vuur maken van een anders turf (Harreb. II,
348 b) ; Halma, 539 ; Afrik. Van 'n andermans se vel (leer) breé -rieme sny ; Joos,
86, 175; De Cock', 224: het is goed spinnen van een andermans garen; Suringar,
Erasmus, L, waar meer dan veertig varianten worden opgegeven; Ndl. Wdb.
XIII, 113; Bebel, no. 245; mlat. corrigias exide alieno in tergore largas. Voor
het ndd. vgl . Taalgids V, 176 en voor het hd. Wander II, 438: ausfremdem Leder
ist gut Riemen schneiden ; fr. du cuir d'autrui large courroie ; fri. fen in oarmans

lear ist goed riemen snijen.

1930. Roeien met de riemen, die men heeft,
d.w.z. zich behelpen met de middelen, die men ter beschikking heeft. Zie Spieghel, 269: elk moet roejen met de riemen, die hy heeft; Cats I, 479: Elck roeye. met
de riemen, die hy heeft; Hooft,' Warenar, vs. 563:
Wel isser gien spit ? maeckter ien van ien besem-stock.
De riemen die men heeft, daer moet men mee roeyen.

Winschooten, 207: Men moet roejen met de riemen, die men heeft: hetwelk óneigendlijk genoomen, beteekend : men moet de bal slaan soo hij leit : men moet
het neemen soo het komt, of valt, men heeft geen keur : men moet sig behelpen
soo men best kan ; V . d . Venne, 245: Men moet roeyen met de Riemen die by de
werck zijn; Halma, 539: Men moet roeijen met de riemen die men
heeft, men moet zig behelpen zoo als men kan, il faut s'aider de ce qu'on a.
Zie verder Harreb. II, 12 a; III, 275 b; Ndl. Wdb. XIII, 122 en vgl. het hd.
man muss mit den Pferden pflügen, die man kat ; eng. a man must plow with such
oxen as he hath (zie Wander III, 1302); bij Van Effen, Spect. XII, 150: Men

moet met de kaart spelen, die men heeft.

1931. In het riet sturen (- laten loopen of loopen),
d .w .z . in de war sturen ; misloopen ; eig . gezegd van een schuit, die vast loopt
in het riet. Zie Winschooten, 207, die iets in het riet schuiven als synoniem opgeeft van iets in de pooien (wilgen), in den wal schuiven; Tuinman I, 151; Van
Effen, Spect. VIII, 226: Wie zal op huis en huisraed passen, het loopt nu alles
1) Vgl. ook Ndl. Wdb. XIII, 113 .
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wel in 't riet ; Halma, 539 ; vgl : verder Haagsche Reize, 103 : zyne zaken in 't
riet laten lopen; Westerbáen, II, 475: zich seleen in 't riet seylen; Janus, 33:
in 't riet sturen; Pers, 737 b; 884 b: in het riet loopen ; zoo ook bij Janus, 159;
Onderm . 75 ; Kippev.. I I , 217 :. Ën. met „de Burgervriend " loopt het heel in 't
riet. Die wil hij met 1 Juli opdoeken, Vgl. voor Zuid-Nederland Joos, 116: zijn
schip. in 't riet stieren, zijne zaken verwaarloozen ; Antw. Idiot. 1995 : in 't riet
geraken, arm worden, tent onder geraken, tot armoede vervallen.

1932. Men moet rijden en omzien,
d .w .z • men moet . voorzichtig zijn ; eig . men moet als een goed voerman voortkomen en tevens rondzien ; men moet flink bij de hand zijn ; vandaar op eene
vrouw toegepast : zij kan rijden en omzien, -zij is bij de hand ; zij kan zich goed
redden. De uitdrukking komt in de 16de eeuw voor bij Goedthals, 138: Men
moet rijden en ó m m e s i e n, op zyn wachte ende hoe' zyn, chascun doibt
estre sur sa garde; Lampen, 88: hy can ryden ende ommesien; Servilius, 95* :
men sal ryden endé.gmsien; Sart. 1, 2, 35: ghy moet ryden ende omsien. Zie verder
Van Moerk. 144; .Cats I, 375 : ' t Is daerom de jonckheyt en alle soorten van menschen aen te raden; . datse rijden (soo men seyt) met ommesien, blijde zyn met
beven; Ndl. Wdb. X; -822; Harreb. III, 353 en De Bo, 938: „men moet rie'n
en ommezien; een Vlaamsch rijmpje otn te beduiden dat men niet onbezonnen mag
te werke gaan, dat de ijver moet gepaard gaan met omzichtigheid" ; Joos, 62;
193 ; Waasch Jdiot . 552 a ; Anti,,. Idiot. 1996 ; daartegenover in Antw. Idiot. 874:
ge kunt niet rij(d)en en omzien, men kan geen twee werken te gelijk verrichten,
waar „omzien" blijkbaar in een andere beteekenis is gebruikt.
-

1933. Rijden en rossen,
d .w .z . hard rijden ; eig . rijden en draven, doch thans wordt de uitdr. als eene
tautologie opgevat, waarbij de beteekenis van rossen, wild, woest rijden, onvoorzichtig rijden, de overheerschende is ; vgl. no. 125d. Zie Kiliaen : Rotsen,
rossen, equitare 1 ) ; Langendijk, Spiegel der Vaderl. Koop l . 35 : gereeden en
gerost 2 ) en C. Wildsch. 1, 56: te gaan rijden en rotsen. Bij Hooft, Brieven, 306
en Brederoo I , 380 lezen we reizen en rotsen ; bij Pers, 513 : rotsende en reysende;
Halma, 550: Hij doet niet dan rotzen en rijden, il ne fait que chasser
et courir; il est toujours à cheval; Sewel, 682: Ryden en rotsen, to ride post,
to ride and shog. In Zuid-Nederland gebruikte men naast het tegenwoordige
rijden en rossen ook rijden en rotsen, ritsen, rutsen; karren en rotsen, met wagens
en peerden (De Bo, 496 ; Rutten, 188 ; Waasch Idiot. 552 a ; Antw. Idiot. 1046) ;
reizen en rotsen, waarvan vele plaatsen worden opgegeven door De Bo, 957 a;
zie ook Schuermans, 540 a; Joos, 44; Waasch Idiot. 701: 'verrijden en verrotsen,
verkwisten door te rijden.

1934 . Een rijkeluiswensch,
d.i. twee kinderen, een jongetje en een meisje; in het fr. souhait de roi, fils et
fille. Vgl. bij Smetius, 9.5: Heeren wensch, souhaiet du roy, soon ende dochter;
Brederoo, I, 324, vs. 470:
1) Vgl. hossen uit hotsen. Het ww. rotsen beteekent eig. zich schokkend voortbewegen; mnl. ruisen; nhd. rutschen, glijden. Zie Ndl. Wdb. XIII, 1454.
2) Panthéon-editie.
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Die altoos arme sloof sit rontom in de ageren,
En waarse gaat of staat, komt met dat krijtend goet an bayeren.
Maer of ick schoon so mal noch worden alsen mens,
Ick hadder haast genoech an een rijckeluyer wens.

Ndl. Wdb. XIII, 296; Harreb. I, 138: Een zoon en een dochter is rijke lui's
wensch; vgl. in Zuid-Nederland een keuningswensch, wanneer men -drie zonen
en drie dochters uit één huwelijk in 't leven heeft (Antw.. Idiot . 645) ; of twee
kinderen, een zoontje en een dochtertje (Claes, 1119 ; Waasch Idiot. 339) ; fri.
twa jonges en twa femkes dat is rikelius-winsk .

1935. Een rij stebrijberg,
d .w .z . iets onaangenaams, waar men zich doorheen moet werken, voor men
zijn doel bereikt ; vroeger ook een brijberg genoemd ; ontleend aan het verhaal
van Luilekkerland, het land van Kokanje (fr. le pais de Cocagne), waar zulk een
berg van brij in voorkomt (zie no . 523) . Vgl . Van t' Luye-lecker-landt : Voor
aen dit Lant is gheleghen een seer hooghen ende langhen Bergh van Boecweytenbry wel drie mijlen breet oft dicke, daer zy voor eerst moeten door eeten, al eer
zy int landt tomen 1 ) ; Tuinman I , 243 ; Harreb . I , 48 ; Brieven v. B . Wolf, 342:
Zie hier 10de en l lde boek van Henry : in weinige dagen volgt het laatste boek,
en dan is dien breyberg d66r gegeeten; Het Volk, 27 Juni 1914, p. 2, k. 3: Er
rest nog een rijstebrijberg, waar v66rdat Maandagavond de voorbereidende aktie
tot den stemdag afgesloten wordt, doorheen moet zijn gegeten ; Ndl . Wdb.
III, 1358.

1936. Iemand door een ringetje kunnen halen.
Dit wordt gezegd van iemand, die er zeer netjes uitziet, die er uitziet als

tiré á
quatre épingles. Eig. gebruikt van een fijn -doekje, dat men door een ringetje kan
trekken (vgl . eng . to pass through a ring ; fr . faire passer par une bague) ; bij overeen goudhaantje (Harreb . I, 254 b), die is, zooals de Franschen zeggen,

dracht toegepast op personen, die er zeer keurig en fijn uitzien: Zie Brederoo I.
185, vs. 2615: Men wyf het sukke vervaarlicke hempjes, jy soutse deur ien ringetje trecken ; Zeven Duivelen regerende en vervoerende de Hedendaagsche Dienstmaagden, t' Amsterdam, 1682, bl. 329: 'k Heb daar zulke schone dassen met
kant, en zulke fijne mouwen en lobben, dat men ze door een ringetje zou konnen
haaien ; C. Wildsch . III , 44 : Ik heb gisteren keurlijk en keurlijk luiermandsgoedjen gekocht, 't was uit een Beniste boêl, en ook een doopdekentjen dat men
door een ringetjen zou Naalen; Esopet, De ontdekte eenhoorn, 4: Zyn hembd kan
ik schier door een ringetje trekken, zyn borstrok, zyn hemdrok, allegaar met
zilvere knoopen en galonnen van 't fynste lakentje ; Harreb . II, 222: Men zou
haar door een ringetje halen; 0. K. 146; Afrik. jy kan hom deur 'n ring trek:
hy kan deur 'n ring spring naast 'n mensch kan hom deur 'n naald trek (Villiers,
84 ; 105 ). Synoniem was : er uitzien alsof men uit een koffertje kwam (fri. oft hy
-ut in kofferke lezen is), dat we lezen bij van Effen, Spect. VIII, 100 ; Antw. Idiot.
1832 en Tuezlinckx, 335- alsof men uit een (spanen) doosje kwam; in W. Leev. 3,
1) Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, enz. bl. 142.
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1.47: Zoo proper of hy uit zyn vrouws porceleinkas kwam (vandaar uit de
kast, in de puntjes) ; fr. avoir l'air de sortir d'une botte; eng. to look as ifone kas
just come out of a bandbox 1 .).

1937. Op mijn risico.
Een handelsterm, ter aanduiding van den persoon, die bij eene onderneming
de kwade kansen voor Zijne rekening neemt; daarna ook in vrijere toepassing.
Het znw . risico is ontleend aan het Italiaansch risico ; vgl. Harreb . II, 222 : Het
is (of gaat) op risico ; Afrik . op my riesiko . Vroeger zeide men up minen anxt;
op mijn gevaar (hd. auf meine Gefahr) of op mijn hach (Ndl. Wdb. V, 1502) . In
Zuid-Nederland meestal op mijn risico's (fr. a mon risque et péril ; á mes risques) ;
eng . at one's own risk and peril ; at my peril

1938. Robbedoes,
d .i . een wild kind ; ook een jongen, die alles aandurft en wien het onverschillig
is, wat hij doet 2 ) ; soms : een ruw , gehard persoon ; vgl . Harreb . II , 223 : Het is
een wildeman of wilde Wouter, ook wel wilde robbedoes of wilde dragonder;
Iiouben, 118 Jord. II, 290; fri. robbedoes, slordig mensch. Dit fri. woord is samengesteld uit robbe, zeehond, en does, domme, dwaze, woeste wildeman; het
tweede lid versterkt en vult de beteekenis van 't eerste lid aan 3 ) . In Zuid-Afrika
kent men eveneens rabbedoe of robbedoe, een ruw en wild mensch. Hiernaast een
een bijv. naamw. robbedoezig in Sprotje, 59: 't Waren de robbedoezigste en slonzigste meiden van heel de naaischool geweest. Syn. is een rosbeier, eig. een ros
Beyaert, het woeste paard van Reynout van Montalbaen uit de Vier Heems-

kinderen .

1939. Een razende Roeland,
d.w.z. een woesteling, een dolkop, die wild en woest te werk gaat. Eene herinnering aan den Orlandofurioso van Ariosto (anno 1515 5 ), waarin o.a. wordt medegedeeld, dat Roeland, de dapperste ridder van Karel den Groote, sedert de ontdekking van de ontrouw zijner geliefde, Angelica, als een woedende, razende
vernieler overal verderf brengt, tot hij zijn verstand terugkrijgt. Vgl. P. K.
194 : Zij werd achtmaal gezoend in tegenwoordigheid van haar vader, die aanging
als een razende Roeland; hd. ein Roland, Rolander. In Zuid-Nederland onbekend.

1940. Aan het roer zijn (of zitten),
d.w.z. aan het bestuur zijn, het schip van staat sturen; ook aan het roer komen,
aan het bestuur, komen, de leiding krijgen ; hd . ans Ruder kommen. Zie Winschooten, 211 : Aan het roer staan, het roer houden beteekend oneigendlijk het bewind
.

1) Ook in het Grieksch komt de uitdr. voor in toepassing op eene vrouw, die door
minnesmart sterk is vermagerd; zie Taal en Letteren XI, 406; Gids, 1902 (Oct.) bl.
92 en vgl. De Bo, 922: Als door een reepe (een soort kam) getrokken zijn, zeer mager en
dun zijn van lijf.
2)

Taal- en Letterbode VI, 41.

3) Zie Tijdschrift XXXVI, 1 -9 en Ndl. Wdb. XIII, 643 en vgl. robbeklopper,
goeierd , dat eveneens met dit rob is samengesteld ; hd . robbenklopper, eig. degeen, die
de robben of zeehonden met stokken op den neus doodslaat.
4) Zie Ndl. Wdb. XIII, 1395.
5) Eene Nederlandsche vertaling van J . J . Schipper verscheen in 1649.
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hebben : gelijk ook aan het roer sitten, waarvoor wij thans ook zeggen het roer
in handen hebben; Hooft, Ned. Hist. 444: Verzoekende de dorpen, vyf persoonen
te mooghen uitmaaken, om, neevens de gemaghtighden der steeden, aan 't roer
te zitten; Halma, 545: Aan 't roer van den staat zitten, in de regeering
zijn. Vgl. ook Huygens, Scheeps praet, en het znw. goeverneur, lát. gubernator,
stuurman ; hd . am Ruder sein, sitzen ; eng . to be at the helm.

1941. Roervink,
d .i. onruststoker, opruier ; eig . een vink, die in de vinkebaan aan een lijntje
met de pootjes is vastgemaakt en door den vinker genoodzaakt wordt op te fladderen, als hij vinken in de lucht ziet, die daar dan op afkomen, lokvink (Chomel
II , 1252 a) ; zuidndl. een roer. In de 16de eeuw was roervink in den overdrachtelijken zin bekend, blijkens Kiliaen: Roervincke, rockvincke, auctor turbarum, homo inquies, turbator; vgl. verder Sart. III , 6, 56; Ned. kust. 352;
Vierl. 112; 399; Pers, 899 a; 410 a; Halma, 545: Roervink, belhamel, oproerstigter, instigateur, boutefeu; Sewel, 677 ; Tuinman II, 89 : 't Is een roervink,
zo noemt men een oproermaker, een stookebrand . Dit is ontleent van de vinken
der vogelaars, die andere door haar gefluit gaande maken, en in 't net lokken;
Harreb. II, 382. Ndl. Wdb. XIII, 813; syn. in de 17de eeuw roermaker of weervogel (bij Vierl. 115) . In Zuid-Nederland wordt roervink ook toegepast op een
kind, dat niet stil kan zitten, een roerwarmoes (Schuermans, 550 a), in NoordNederland op een onrustig, druk, bewegelijk persoon. Zie ook no. 1446.

1942. Bij den roes..
Vooral in verbinding met het wkw. koopen of verkoopen beteekent deze uitdr.

zonder te meten of te wegen, voetstoots, zooals het daar ligt, zooals het daar
neergesmeten is ; ook : de geheele rommel, massa . Vgl . Gew . Weeuw . III , 75:
Ik zag wel by de runs' (op 't eerste gezicht) dat hy geen scheet weerd was ; Halma,
545: Bij den roes, á la boule-vue, en bloc et d tache, sans peser ou mesurer;
roezen, by den roes verhandelen, faire négoce à
boule-vue, sans peser ou mesurer
ce que l'on vend ; Harreb . II , 225: Het gaat daar alles bij den roes . Bijna in geheel
Nederland is de uitdr. bekend; vgl. het fri. roeze, iets overnemen, zonder het te
meten of te wegen ; op 'e roes keapje (of forkeapje) ; ook by de roes, bij de massa,
vleet; in roeske apels, een aardige hoop, een zootje appels (vgl. dial. bof, bom,
eene goede hoeveelheid, naast boffen, bommen 1 ) ; Bouman, 89 : roezen, gissen
schatten, raden : het gaat bij de roes, hij heeft het maar zoo wat geroesd ; De Vries,
92: roezen, schatten, rooien; Hoeufft, 497: bij den roes, bij den koop, voetstoots;
Molema, 352 b: iets in de roeze koopen of verkoopen, alles wat er is; bl. 558: in
de roes , dooreen genomen ; Gunnik , 195: in de roes koopen, voetstoots koopen;
Jodenh. 34 : Wat kost dat zootje in de roest? Persl .: Hè-je dan alles verkoch?
in de roes verkoch voor achthonderd gulde ; oostfri.: ruse, ruse, de geheele
rommel; in de ruse koopen of rusen (Ten Doornk. Koolm. III, 72 a; 74 b); Draaijer,
34 b : in de rune verkoopen, d.i. op 't gezicht, zonder te tellen, te meten of te wegen;
ruzen, ramen (vgl . ook V . Schothorst, 192) ; Gunnink, 196: roezeln, bij den roes

la

1) Ndl. Wdb. 111, 247; Rutten, 34 a.
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koopen; De Bo, 962 : iets op de ruize koopen ;1400 b : roezen, iets koopen of verkoopen
zonder wegen of meten, bij den hoop en de wikke koopen of verkoopen. Over
den oorsprong van dit woord zie Ndl. Wdb. XIII, 819 ; 847 ; 1808.; Schröder,
Streckformen, 70 en Franck—v. Wijk, 555 en De Jager, Frequ. I, 547, die beide verwantschap aannemen met het oudnnl . werkw . rusen 1 ) , mnd . Misen , lawaai maken;
ouder deensch ruse, razen, storten , gaan; zweedsch rusa, snellen ; vgl . ook V . Schothorst 192 : rüzelen, ruischen; zuidndl. ruizen, werpen, smijten (Schuerm. 561);
het znw . ruzie en roezig weer, onstuimig weer ; een roezige boel (rommel) ; zuidndl.
ruisig weer, de jonge is ruisig van manieren (zie Waasch Idiot . 824) ; roezemoezig
onordelijk, en het sedert de 17de eeuw herhaaldelijk voorkomende ruizemuizen,
roezemoezen, leven maken, drukte maken, rumoerig zijn 2) • , , Roes" beteekent
dan iets wat zoo maar neergesmeten is, met lawaai is neergekwakt, niet uitgezocht
is, de geheele rommel, dat ook denzelfden overgang van beteekenis heeft, als
afgeleid van rommelen, lawaai maken, met lawaai vallen ; vgl. 17de eeuw : al
de preutel, de geheele rommel ; flap, logge massa, naast flappen, smijten (Ndl.
Wdb. III, 4512); verder het Noordnederlandsche de gooi, de geheele rommel..
de kwak, de kluts (De Bo, 539), de smijt (Ndl. Wdb. V, 411; 1233), de smak
(Tuerlinckx, 569 ), klets (Teirl. II, 142) ; fonk, merkelijke hoeveelheid naast
fonken, stooten, slaan (Tuerlinckx, 192) ; het dial . „een smak duiten, een
smijt geld hebben" (Boekenoogen, 952 ; fri. in smite folk) ; het vroegere wkw.
buischen, kloppen, stooten, slaan, met het hd. bausch (in bausch und bogen verkaufen) ; een bonk duiten naast bonken, slaan ; een bom duiten naast bommen,
klinken ; de heele rataplan, eig . trommelslag (fr. rataplan) ; hutsje, zootje naast
hutsen, schudden; meuk, hoeveelheid, troep, naast meuken, door slaan zacht maken
(vgl. moker); goes (in bij de goes, bij den roes), goesie, aantal knikkers naast
goezen, gutsen; goeschen, werpen, smijten (vgl. ruizen naast ruischen); een mel>
worst (een stuk, een zekere hoeveelheid worst 3 ) naast meppen , slaan ; kliek.
rommel; enz.

1943. Een roes hebben,
d .w .z . dronken zijn ; hd . einen Rausch haben 4 ) ; eng . a rouse , drinkgelag ; dial.
het schreeuwen van een beschonkene . In de 17de eeuw komt het znw . „roes"
voor in den vorm roes en rous; zie o.a. Jonctijs, Toon. d. Jal. I, 387: Zelfs'bezedigde menschen.... houden (na een ruimen rhous) ook somwij 1 hare handen van
een's anders echtgenoot niet t'huis ; Huygens, VI , 130:
Wilt gh'. om een rous te water gaen,
Uw leven hebt ghij niet gedaan.
Heemskerk, Minnekunst (anno 1626), bl. 200:
Ick heb, om vry te zijn van d' omme-gaende kroes,
De slapen wel gemaeckt, uyt vreese van een roes.
Winschooten, 212: „Een roes suipen, soo veel drinken, dat men de hoogte heeft,
en lustig vroolijk begint te werden". Zie verder Halma, 545 : Roes, z .m . halve
dronkenheid ; Schuermans, 550a en 557b :: een goede roes ophebben ; De Jager,

1) Deze vorm komt o .a . in de Vechtstreek voor naast een ww . roesten.
2) Vgl. Mnl. Wdb. VI, 1709.
3) Groot-Nederland, 1914 (Oct.), bi. 395.
4) Een zeer groot aantal benamingen voor een „rausch'' vindt men bij Wander
III, 1168 i. v. Palmen.
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Frequ . I , 543-547 , waar gewezen wordt op roezemoezen en het znw . roes in verband
wordt gebracht met het vroegere werkw. ruizen (vgl. ruzie), roezen, leven maken
(zie no . 1942) evenals soes (= roes) van suizen, soezen ; het zuidndl . een buis
van buizen (? Ndl. Wdb. III, 1864) een ruit ophebben, zat zijn, naast ruiten, op
eene woeste wijze rondloopen (Rutten, 186 a); ons brom van brommen, oorspr.
ook leven, rumoer maken (no . 1943) en een snor (aanhebben) van snorren ; vgl.
verder Ndl. Wdb. XIII, 815 ; Franck—v. Wijk, 555 ; Boekenoogen, 845 ; Molema,
353 a en Ten Doorpk. Koolm. III, 72 a: he is altid in de ruse od. in de suse, er
ist stets in Saus u . Braus , in einem Rausche ; fri . in roes ynhawwe.

1944. Roet in het eten gooien of smijten,
d.w.z. iemands genot vergallen, den boel bederven. Vgl. Handelsblad, 6 Mei
1914, p. 2, k. 3 (ochtendbl.): De scheidende regeering heeft in hare verbittering
over den uitslag nog wat roet in het eten gegooid voor hare onbekende opvolgers;
17 Sept. 1914, p. 2, k. 2 (ochtendbl.) : De eerste nederlaag van de Oostenrijkers
bij Lemberg wierp wat roet in het eten; De Telegraaf, 30 Jan. 1915 (avondbl.),
p. 5, k . 6 ; Nederland, 1914 II , 17 ; S. M. 11: Nu wordt 't 'n mooie boel, die leelijke
rooie Haantjepik van twee hoog boven gooit roet in ons eten; De Telegraaf, 29
Nov. 1914 (ochtendbl. ), p . 6, k. 6 : De betonwerkers die roet kwamen strooien
in de plannen gemaakt omtrent de opening ; Morks Magazijn, Juli 1914, p . 46:
Wel is waar mengden de anderen dikwijls roet in 't eten, maar daarin berustte
hij; Het Volk, 11 Mei 1914, p. 2, k. 2 : De „Standaard" gooit nu een dikke bonk
roet in het koalitie -eten ; 29 April 1914, p. 1 , k . 4 : Vliegen wierp roet in 't eten
van de heeren; De Arbeid, 4 Febr. 1914, p. 3 , k . 2: Niets deugde dan alleen zij,
die trouw het hunne hadden gedaan om geen roet in 't potje van den Zeemansbond
te gooien ; 25 Febr. 1914 , p . 3 , k . 3 : Zulke dingen houdt men echter achterbaks
om geen roet in het eten te werpen; 11 Juli 1914, p. 3, k. 2: Daar gooien de
kiezers van V . me waarachtig roet in den sociaaldemocratischen hutspot ; De
Amsterdammer, 26 April 1914, p. 7 , k . 5; Nkr. 1, 17 Nov. p. 2: Er werd echter
roet in 't eten gegooid door de hebzucht der inboorlingen ; VIII , 4 April p . 4;
IV, 19 Juni p. 4 (roet in de rijstenbrij gooien); Van Looy, Feesten. VI: Dat er ook
altijd menschen moeten zijn die roet komen doen in het eten; Handelsblad, 15 Jan.
1922 (0 ), p . 7, k. 2 : De griep heeft roet in het eten van de Belgische elftalcommissie geworpen; Boekenoogen, 844: er is roet in 't eten, de zaak is niet in orde,
er zijn moeilijkheden ; ook : er is ruzie ; Afrik. dit was roet in sy kos . Syn. een
haar in de boter (zie Het Volk, 5 Dec. 1913, p. 1, k. 4) .

1945. Zijn rokje omkeeren,
d.w.z. ombollen, „van gevoelen, gezindheid of partij veranderen, zoodat men
datgene voorstaat waar men vroeger tegen was, of andersom, omdraaien. Ontleend aan het dragen van kleederen met verschillende kleuren of leuzen, waardoor
partijen zich plachten te onderscheiden". Vgl. no. 981; fr. tourner casaque ou
jaquette; eng. to turn (one's) coat; a turn-coat; zie Ndl. Wdb. VII, 1913; X,
307; 550; Volkskunde XII, 102; Schuerm. Bijv.. 151 b; 147 a: zijne kappe keeren;

-
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De Bo, 503 b: zijne kazakke keeren ; Tuerlinckx, 307 ; A n tw . Idiot. 630 : kazak keeren 1 ) ; Rutten, 108 : kazak-draaien ; Joos, 113 en Waasch Idiot . 221 a : zijnen
frak keeren ; Sewel, 678 : Z y n r o k j e n omkeeren, de huik naar de wind hangen,
to turn cat in pan of to be a turn coat (vgl . zuidndl . kazakdraaier, -keerder) ; syn.
van Z y n gat o m s m y t e n, van party- veranderen (fri . it gat omsmi te) . De
uitdr. komt sedert de 16de eeuw voor; zie Ndl. Wdb. XIII, 892 ; Winschooten.
213 : Sijn rokje keeren : en de huik naa de wind hangen ; Tuinman I , 248 ; Spaan.
89; Van Effen, Spect. XII, 166; Harrebomée II, 226 b; Nkr. III, 18 Juli p. 6:.
Het Volk, 27 Dec. 1913, p. 10, k. 1: De vrijz. dem. die om de verkiezingen hun
manteltje hebben omgekeerd; in Nkr. IV," 24 Juli p. 3: zijn hemd omkeeren.
Syn . zijn jas omkeeren in Nkr. IX, 4 Dec . p . 7 : Vader en moeder waren rooms,
dus waren zij het ook, en voor iemand die „z'n jas omkeerde" hadden ze een
grenzelooze verachting.

1946. Een rokje uittrekken,
d .w .z . vermageren, afleggen 2 ) ; ook : een pak uittrekken ; volgens Harreb . II ,
226 eig. „een rok magerder worden". In de 17de eeuw van voortbrengselen:
in kwaliteit verminderen ; vgl . Hooft, Brieven, 208 : Ons genaakendt vertrek
doet ons haaken naa Dirk Haak oft yeinandt van zijnent weege, om den wijn
af te steeken, die, met lang wan te leggen wel eenen rok uittrekken mogt (in
kracht verminderen) ; Halma, 541: Eenen rok of rokje uittrekken, verslappen, slegter worden, empirer, déchoir. In Iel. -Brab. zijn kazak verliezen,
vermageren. Op Goeree en Overflakkee : Hij heeft een rok uitgeschoten (zie N.

Taalgids XIV, 253).
1947 . Aan den rol zijn

(of gaan) ,

aan den zwier, den draai zijn of gaan ; pierewaaien ; zie no . 483 en 493 , en vgl.
V. Lennep. K. Zev. 1 28: Wanneer hij eens - zoo men 't heet - aan de rol
ging, dan rolde hij ook zoo lang door, tot hij niet meer rollen kon. Zie verder
Ndl. Wdb. XVIII, 935; 950; V. Ginneken I, 513: gerol, gefuif, en vgl. 17de eeuw
op de rul komen, zijn; Boekenoogen, 862: An de rul zijn, aan den rol, aan den
zwier zijn.

1948. Een rolberoerte (of een rolling) krijgen,
eig. een beroerte, waarbij men over den grond rolt. Veelal gebruikt in een verwensching; vgl. Amst. 78: Die gannef zar een rolling hebben van hier tot Haarlem, alle paaltjes raak! D. H. L. 11: Luitenant M. heeft de dag en die telt ze
(portie's vleesch) allemaal nà. 0! heeft die pest-etterling de dag ? dan mag
'k lije dat-i zich 'n rolberoerte van hier naar de Vesuvius telt! ; Boekenoogen,
1353 : Krijg 'en rolling hier vandaan tot de sluis ; syn . van krijg een rolkoorts (of
een rolberoerte) ; De Vries, 92 : 'k Wou datje een rolberoerte kreeg, alle boomen raak.

1949. De rollen omkeeren,
d .w .z . , ,de rollen in een tooneelspel verwisselen , die van den eenen speler aan
den anderen opdragen, en omgekeerd. Veelal figuurlijk genomen voor : de onder-

1) Dit sedert de 17de eeuw; zie Ndl. Wdb. VII, 1913.
2)

Ndl. Wdb. I, 1127.
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linge verhouding tusschen twee of meer personen zoodanig veranderen, dat de
een in de plaats van den ander treedt"; zie het Ndl. Wdb. X, 310; XIII, 920;
M. de Br. 201 en vgl. fr. changer, intervertir les roles; hd. die Rollen tauschen.

1950. Op rolletjes gaan,
d.w.z. uitstekend , voorspoedig gaan. Vgl. (als) gesmeerd gaan 1 ) of als (de)
gesmeerde bliksem gaan 2 ). Vgl. Het Volk, 25 Januari 1915 p.3,k.2: Met de bedrijfsinrichting van de gemeentelijke vischbakkerij loopt het niet op rolletjes;

Nw. School. III, 250 : Het liep allemaal op rolletjes, want de geest van juffrouw
Essers zat nog in de klas ; Nkr. VII, 11 Oct. p. 1: Heb ik (tante N.O.G. 3 ) te
Zaandam niet vijftig jaar lang trouw toegekeken, dat alles op rolletjes liep, tot
't pleepapier toe? De Telegraaf, 4 Febr. 1915 (avondbl. p. 9, k. 5 : Liefdesgeschiedenissen, die niet dadelijk vlot en op rolletjes gaan ; p. 2, k 3 : Haar huishouden liep als op rolletjes. Hij is Roomsch op rolletjes , fijn Rooïnsch. Voor
Zuid-Nederland vgl. Waasch Idiot. 557 ; Antw. Idiot. 1036: iet opzeggen op 'en
rolleken, snel achtereen en zonder haperen ; bl. 1999: 't gaat op 'eh rolleken, 't gaat
vlug van de hand; bl. 1441: op wieltjes loopen, geen tegenkanting 'ontmoeten;
Waasch Idiot. 742: dat gaat op wielekens, dat gaat gemakkelijk, zonder last; fr.

cela va comme sur des roulettes.

1951. Hij is te Rome geweest en heeft den Paus niet gezien.
„Dat past men toe op ymand, die ergens geweest is, zonder het merkwaardigste te beschouwen" (Tuinman I, 30). Zie Servilius, 23* : wat maket men te
Romen, als men den Paus niet en siet;. Campen, 81: wat soldick te Romen doen,
als ick den Paeuws niet en saghe; De Brune, 210: Wat nut van Roomen, of gheniet,
wanneer men daer de Paep niet ziet ? De zegswijze komt in hare tegenwoordige
gedaante het eerst voor bij Tuinman. Zie Wander III, 1719: In Rom gewesen
sein, ohne den Pabst gesehen zu haben; it essere stato a Roma senza aver veduto
il Papa; Huygens I, 299, vs. 165-169; Joos, 76. Ook in het oostfri.: hê is in

Rom west un hed de paus nêt sên ; Jahrb . 38, 161: he is na Roum wiásen und huwt
den Pabst nig eseen.

1951a . Rood op de graat ; zie no . 722.
1952. Met een roode letter in den almanak aangeteekend
staan,
d .w .z . als een heilige vereerd worden ; hooggeschat, in eere gehouden worden;
ontleend aan de gewoonte om in den almanak de heilige dagen met, een roode
letter aan te wijzen ; vgl . eng . red-letter day, feestdag ; hd . einen Tag im Kalender
rot anstreichen. Zie De Brune, Bank II , 21: Kleyne beuzelingen, die van passe
zoo veel zouts hebben, dat-ze niet $etsch en smakeloos zijn, werden gecanoni1) Vgl. Nkr. V, 25 Nov. p. 6; VII, 30 Aug. p. 6; IX, 30 Jan. p. 2; Handelsblad,
27 Febr . 1915 (avondbl .) p . 2, k . 4 : Ook in deze broodzaak ging het als gesmeerd ; hd.
es gekt wie geschmiert.
2) Kent. 54: De dienst loopt als gesmeerde bliksem; ook loopen als de gesmeerde
bliksem (in Boefje, 71).
3) Nederlandsch Onderwijzers Genootschap.
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zeert, en verdienen een roode letter in den almanack ; Pierlep . 6 : Zoo je dat wel
uitvoert, je bent een roo letter in jou Almanak; Hooft, Brieven, 563: In vind' er
U .E . naam al meede gespelt, en, om zoo te zeggen met roode letters ; S ix . v.
Chand. Poesy, 575:
-

Ik teeken in myn almanach
Met rooden ink dien goeden dagh.
Verder Van Effen, Spect. X, 135 ; Tuinman I, 22 : hy zal geen roode letter in den
Almanack krijgen; De Cock I 1 , 248 ; Volkskunde XIV, 150 ; Harrebomée I, 13:
Het is geen heilige : hij zal geene roode letter in den almanak krijgen; Slop, 105:
Hij behoorde tot de zoogenaamde beruchte lui, die met een rood kruis staan aangeschreven 1 ) ; Ndl. Wdb. XII I , 1182; 1183; vgl. het fri .: hy kriget in reade
letter yn 't almenak, hij heeft zich verdienstelijk gemaakt, dit zal hem in 't vervolg goed doen. De Romeinen zeiden albo of candido calculo notare, met een
wit steentje merken; vgl. no. 1238.

1953. Geen rozen zonder doornen,
d .w .z • aan het aangename is altijd eene onaangename zijde ; geen lief zonder
leed. Zie De Brune, 378: Men vint gheen roozen zonder doren; ook bl. 402:
Gheen rooze, die gheen dorens heeft; Tuinman I, 94; 125. Het is eene in zeer vele
talen bekende zegswijze; vgl. o.a. Afrik. daar is geen rose sonder dorings nie; het
hd . keine Rose ohne Dornen ; fr. il n'y a- point de roses sans épines ; eng . no rose
without a thorn ; ital . non v'è rosa senza spina ; zweedsch : ingen ros utan tórne ;

enz. Zie Wander III , 1725-1726.

1954. Op rozen gaan,
d.w.z. gelukkig zijn, een aangenamen levensweg bewandelen, voorspoedig zijn;
hd . auf Rosen gehen 2 ) ; fr , être (couché) sur des roses ; eng . not a bed of roses , geen
sine cure 3). Vgl. Bank. bl . 211: De mensch moet geen staet en maecken op rozen
en welrieckende bloemen te treden, maer op doornen en distelen te wandelen. —
Bij feestelijke gelegenheden, o.a. bij het huwelijk, worden voor de jonggetrouwden
bloemen gestrooid, als zinnebeeld van den voorspoed, dien men hun op hunnen
levensweg toewenscht. Vgl. ook de gewoonte van sommige vorsten in de oudheid,
om op rozenbedden te slapen (Antiochus) . Cleopatra liet bij een gastmaal den
vloer een meter hoog met rozen bedekken. Nero liet bij een zwelgpartij rozen
op de hoofden der gasten regenen, en Heliogabalus- bestrooide zijne gasten zoo,
dat eenigen zich 'niet uit de bloemenmassa konden werken en er in stikten ; zie
Wander III, 1729. Ook in de middeleeuwen bestrooide men bij feestelijke gelegenheid den vloer met allerlei bloemen ; zie A . Schultz : das Höfische Leben zur Zeit
der Minnesinger I, 78 en 631;. Volkskunde XIV, 193; Afrik, sy pad gaan op rose.
1) Ook in het Fransch beteekent dtre écrit là en lettres rouges, er slecht aangeschreven
zijn; marquer quelqu'un à l'encre rouge.
2) Grimm VIII, 1172 naast nicht auf Rosen gebettet sein.
3) Sine cure in den zin van een gemakkelijk baantje in het lat . sine cura , zonder
zorg.
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1955. Slapen als eene roos,
d.w.z. heerlijk, vast slapen; vooral van kinderen gezegd, die in hun slaap een
hoogroode kleur kunnen krijgen, als hadden zij „rozen op de wangen" ; de uitdr.
zal derhalve eig. willen zeggen : in den slaap er uitzien als eene roos. Ze komt
voor bij Ogier, 15 : Geef ick het eens de Mem, dan slaeptet voort soo lacht als een
roos tot smorgens; Den eerelycken Pluck-vogel, 113: 'k Vondt onlanghs eens myn
Nymph heel soetjens slapen leggen, sy sliep gelyck een roos; zie verder Spect. XI,
117; C. Wildsch. V, 310; Noord en Zuid XIV, 219-221; Harrebomée II, 230 a;

Ndl. Wdb. XIII, 1319; 1542; Waasch Idiot. 560 b; Antw. Idiot .' 1044: slapen
gelijk 'en roos, waarnaast in dénzelfden zin een wkw. roozen; fri. sliepe as in roas.

1956. Onder de roos,
d.w.z. in het geheim; vertaling van het lat. sub rosa, eene sedert de 16de eeuw
bekende uitdrukking, die we lezen bij Kiliaen : Onder d e, r o o s e, sub rosa
dictum aut factum, dicitur, quod silentii fide stipulata inter lepidos sodales sit
aut dicitur; Goedthals, 127: tis onder die roosen gheseyt; Campen, 122: tis onder
die Roese ; Marnix, Byenc . 125 v ; Kluchtspel II , 92 ; Lichte Ligger, 3 r : Magme
niet wat praten ? t' is onder de roos hier; in Sweerts's Koddige en Ernstige Opschriften II , 117: Rontom een geschilderde roos boven een tafel:
Al wat hier onder de roos geschiet
Laat dat aldaar, en meld het niet.
Dat de roos het zinnebeeld der stilzwijgendheid is geworden, moet hieraan worden
toegeschreven, dat Harpocrates (de Egyptische god Heros), de god der stilzwijgendheid, van Cupido eene roos ontving, om hem te bewegen de minnarijen
van Venus niet te verklappen 1
) :

Est rosa flos Veneris, cuius quo furta laterent
Harpocrati matris dona dicavit Amor.
Inde rosam mensis hospes suspendit amicis,
Convivae ut sub ea dicta tacenda sciant.
Vandaar dat de roos prijkte aan de zoldering van feestzalen, of zooals De Brune,
vetst. I, 254 mededeelt „in plaatzen van genucht aan den balk geschildert
(werd ), om de gasten daar deur in te scherpen dat zy de bedreve vrolikheden in
stilswijgentheid (moesten) begraven". Zie verder C. Wildsch. II, 150; Br. v.
B. Wolff, 117; Nkr. VII, 26 April, p. 3; Noord en Zuid XIV, 216-219; Navorscher 1V, 149; Schrader, 326 -327 en Grimm VIII, 1179-1180; hd. unter der
Rose ; eng . under the rose.

1957. Een oude rot in de val.
Dit wordt gezegd als een slim, geslepen (soms bedriegelijk), ervaren mensch er
inloopt, verschalkt wordt. Vgl. Spieghel, 272: De oude rot wil niet in de val;
verder Winschooten, 322 ; daar is een ouwe rot in de val ; Gew. leeuw. III, 25;
Paffenr. 89; Van Effen, Spect. III, 49; IX , 209; V. Janus, 351; Tuinman I, 245;
Halma, 600: Daar is een oude rot in de val, daar is een oud man aardig bedroogen;
fri . in álde rot yn 'e (alle (of stap) ; hd . ' eine alte Ratte in der Falle haben.
1) Catul. 72; Varro de L. L. 5, 57; Plut. de Is. 68; Kil. 540
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1958. Rouwkoop.
Onder rouwkoop, hd. Reukauf, Reugeld, verstond men in de 16de eeuw eene
som geld, die men moest betalen, om een gesloten koop te vernietigen, ongedaan
te maken (hd. Reugeld; eng. smart-money 1 Zie Kilaen : Rouwkoop, pretium
sive mu lcta rescissae emp tionis ; vandaar: rouwkoop gheven, rescindere emptionem certo pretio. De eerste bet. zal dus zijn : het pactum displicentiae, contract,
waarbij bepaald is, hoeveel men moet betalen, ingeval riten den koop wenscht
te vernietigen; daarna die som zelve, welke handgift of godspenning genoemd werd,
en eindelijk het berouw, dat men over een koop heeft of berouw over iets in het
algemeen 2 ). Vgl. Spieghel, 287: Eerkoop, rouwkoop; Westerb. I (Ockenb. bl.
137); II, 143; Coster, 64, 1607; Halma, 551: Rouwkoop z.m., berouw over
eenigen koop; rouwkoop hebben, se repentir d'avoir acheté. Zie verder Harreb.
1, 434 b; Kalv. II, 112 (rouwkoop betalen) Bouman, 90; Schuermans, 559;
Antw. Idiot. 1047: rouwkoop hebben, spijt gevoelen over iets, dat men verricht
heeft ; fri .: roukeap jaen , hawwe eng . rue -bargain .
) .

;

;

1959. Rozengeur en maneschijn
wordt gebezigd om een toestand van gelukzaligheid aan te duiden ; veelal in ontkennenden zin. Zie Ndl. Wdb. XIII, 1544 en vgl. o.a. Het Volk, 12 Mei 1915,
p . 1 , k. 1 : Dit neemt niet weg, dat niet alles voor de miliciens en landweermannen
rozengeur en maneschijn was ; 29 Mei 1915 , p . 1, k. 1: De verhouding tusschen
Frankrijk en Italië is niet louter een atmosfeer van rozengeur en maneschijn
geweest; Haagsche Post, 23 Febr. 1924, bl. 284: Nu is het op deze aarde lang niet
alles rozengeur en maneschijn.

1960 . Een breeden rug hebben.
Men zegt dit in scherts van iemand, wien men alles ten laste legt, een zondebok; ook van iemand, die de verantwoordelijkheid draagt en zich er weinig van
aantrekt; vgl. Ndl. Wdb. III, 1170; Joos, 113; Antw. Idiot. 1048; Waasch Idiot.
563 a en W. Dijkstra II, 386: ik hab in bréde rêch, dêr kin folle op ófstuitsje. Dat
de zegswijze oud is, bewijst het voorkomen bij Campen, 23: ick heb eenen breden
rugge, ick cant al wel draeghen; Mergh, 34: hij heeft een breede rugge; zie verder
Pam$. Muller, 3934, 5 r: Ende ghy weet wel als men een schurfde, ende periculeuse saeck kan schryven op een breen rugh van de heele Gemeente, dat men
dat liever doen sal als datmen schier of morghen met zijn wéynighen daer over
in de peeckel sonde blijven; Tuinman 1, 202: Hij heeft een breeden rug; dit zegt
men van ymand, op wien veele beschuldigingen gelegt worden; C. Wildsch.
1) In sommige streken van Noord-Holland wordt dit koopbreken boffen of katten
genoemd ; Bouman, 14; 51; Ndl. Wdb. III, 248 .
2) Grimm VIII, 843; Mnl. Wdb. II, 2013; III, 127; Stallaert, I, 524.; Ndl. Wdb.
V, 1957 en Hugo de Groot, Inleidinge III, 4, § 27: Zoo lang de koop op d'een of d'ander
wijze niet en is voltrocken, mag den een of den ander daer uit scheiden zonder eenige
schade, anders dan dat den kooper verliest het hand-gift zoo daer eenige is gegeven,
welck hand-gift by ons oock genoemt werd een godspenning, om dat het gemeenlick
niet veel meer en bedraegt alsmen wel ghewoon is aen den armen om godswille te gheven,
maer den verkooper rou-koop hebbende moet het hand-gift, zoo hy des ontfangen heeft,
tweschat weder geven.
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V, 295; Harreb. II, 233 a; Ndl. Wdb. XIII, 1582; Afrik. hy het 'n breë rug.
In het hd . einen breizen Rücken (oder Buckel) haben ; nd . se hert en brêden Ruggen
(Eckart , 437) ; eng . to have a broad (or strong) back ; fr . avoir bon dos ; in het Dt^ensch
en Zweedsch is, volgens Wander III, 1755, de zegswijze eveneens bekend.

1961. Ruggespraak houden (of voeren),
d.w.z. een gesprek, een onderhoud met iemand hebben alvorens een besluit te
nemen of zijne stem uit te brengen ; in het innl . over rugge spreken, onder elkander,
afzonderlijk over iets spreken. Het znw. ,,ruggespraak" komt in het Ndl. sedert
de 17de eeuw voor. In het Hd. is rücksprache, sedert - 1550 bekend, terwijl
in het Mnd. ruggespráke, ri cksprache, ausflucht, is aangetroffen. Waarschijnlijk
beteekent „ruggespraak" eig. „het terug-spreken"; het spreken met dengene,
die zich achter den rug bevindt, n.l. op de plaats der afvaardiging, d.w.z. de
lastgever.- Ndl. Wdb. XIII, 1617; Grimm, Wtb. VIII, 1377.

1962. Ruimschoots,
d.w.z. in ruime mate, volop. Dit woord is aan het zeewezen ontleend, waarbij
enen onder ruimschoots zeilen (nd. raumschots segeln) verstaat zeilen met gevierden
schoot, d.i. het touw, waarmede men het zeil kan aanhalen en vieren (Winschooten
236) ; voor den wind . Zie Krul. Minnespiegel, 226 ; Beaumont, 78 ; Vondel, Adam

in Ba li. 49:
Wy zullen in den wint dien hoeck te boven zeilen,
En dryven dan ruim-schoots de rijcke haven in.
Vgl . ook Tuinman I , 142: Hy zeilt ruim schoots ; dat is, hy hoeft het niet nauw
te nemen, maar mag het zeil of den schoot vieren; Sewel 684: Ruimschoots
aanzeilen, to sail with afair wind; ruimschoots freely; Van Eijk I, 163; Ndl.
Wdb. XIII, 1726.

1963. Zich op (of in) de ruimte houden,
d.i. zich op de vlakte houden, zich zijn vrijheid voorbehouden, zich buiten schot
houden, zich niet bloot geven, zich niet genoegzaam uitlaten; zich niet verbinden
door een belofte (Molema, 351). Vgl. De Vrijheid, 12 April 1922, 1 bl. k. 4: Minister van IJsselsteijn hield zich volkomen in de ruimte : de Regeering wacht
liet resultaat van de conferentie te Genua af; Haagsche Post, 18 Dec. 1920, p.
2064, k . 2 : Frankrijk bleef zich op de ruimte houden ; Nkr . 21 Januari 1922 p . 5:
Hij (de Minister) hield zich veilig in de ruimte. Hij zou de zaak nog onderzoeken.

1963a . Praten (zwammen) in de ruimte ; zie Zwammen.

1964 . Rust roest.
„Dat is een spreekwoord ontleent aan 't yzer, dat wanneer het gebruikt word,
blank blyft; maar wanneer het stil ligt, uitslaat, ineet, en verderft. Men past dit
aardig toe op menschen, die door eenre vadzige ledigheid, in zich zelven onbequaam
worden, en als vervuilen en verroesten"; alzoo Tuinman I, 140 naar aanleiding
van dat rust, roest. Bij R. Visscher, Sinnep. 22 lezen we : rust ick, zoo roest ick;
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bij Cats, Papiere-Ki,nt . ( Panth.) bi. 19 : Als het ijzer rust, dan roestet metterdaet; I, 502: Rust maeckt roest, doch bij Van de Venne, 215 vinden we de uitdr..
in den tegenwoordigen vorm : rust roest. Vgl. voor zulke zinnen vrijheid, blijheid;
ongebonden best (Anne Bijns ; Spieghel, 276 ).; hd. Ehestand, Wehestand; Juristen,

böse Christen; Schwiegermutter, Tigermutter; Bettelleute, Beutelleute; Lehrzeit,
Schwerzeit en dergelijke; Harreb. II, 225; Afrik. rus roes. In het Friesch: dat
rêst roastet of rêst makket roaste 1 ) ; hd . Rast ich, so rost ich, sagt der Schlüssel.

1965. Rut zijn,
d .i . berooid zijn, geen geld meer hebben ; alles in het spel verloren hebben (zie
no. 264); robbie, list, luts (Waasch Idiot. 415 a; Fri. Wdb. II, 137 b) zijn; blek
zijn (Rutten, 31) ; kabs (Köster Henke, 29) ; kweps zijn (V. d. Water, 101) ;
loste zijn (Koster Henke , 41) ; mol zijn (Antw . Idiot. 829; Ndl. Wdb. IX, 1020) .
Vgl. Tuinman I, 3: „Hy is rut. Dit zegt men van ymand, die geheel kaal en
berooit is, en niets meer heeft"; Jord. 263: rusje zijn; bl. 420: rut zijn; Bouman,
91: hij is rutje; De Bo, 963 b: rut, adj. die al zijn geld afgespeeld is; Antw. Idiot.
1051; Waasch Idiot. 564 b; Schuermans, 563 a: rut, ruts, rutte als bijv. gebr.
in rut zijn, d.i. alles kwijt zijn, alles in het spel verloren hebben; Bijv. 273 : iemand
ros spelen, maken, iemand alles afwinnen ; hij is ros, hij heeft alles verloren;
Onze Volkstaal II, 143: ik bin ruts (te Aardenburg); Volkskunde XI, 162: ruttebeurs zijn, platzak zijn; Loquela, 424: rut, schaarschheid, krotte; ruttes, rut;
V. Schothorst, 492: rut, lens. Het is niet onmogelijk, dat we in dit „rut" hetzelfde woord moeten zien als in rut (entroy) , dat we in de 16de eeuw bij De Roovere
lezen in den zin van arm, gemeen volk, schorrimorrie 2 ), en bij Van Lummel,
166 : Het volck is weynich, haer macht is rut (nietig) . De oorspronkelijke bet.
schijnt te zijn die van schurft, vandaar schurftig volk, schorrimorrie, en als adjectief
schunnig 3 ) , armoedig, kaal, berooid ; vgl. het Z
Z. -Limb . ich bin schoep , d.i. rut,
naast het wkw. schoebbe, schobben, schurken (Kil . scobbe, scabies, scurra) ;
het hd. Rciude, ons ruit, rui (schurft 4 ), mnl. rude, vl. ruide, het 17de-eeuwsche
ruy, gemeen volk b), fri. rap en rut; het 16de-eeuwsche roy, eene ziekte, waarschijnlijk schurft 6) en onze uitdr. Jan Rap, het gepeupel, fr. rapaille, vroeger

1) Opmerkelijk is ook de verroestighe ledicheit, waarvan sprake is bij Dirc van
Delf ( - 1400) ; zie Tijdschr. XXII, 34. Door Prick wordt uit ± 1210 geciteerd : iren
thet lith tule gedereth sone rust.
2) Taal- en Letterbode III, 297.
3) Dit schunnig wordt wel in verband gebracht met het Bron. schin (ne) , roos op
het hoofd. Zie verder Franck—v. Wijk, 604.
4) Franck—v. Wijk, 564; Bouman, 90: ruiterig, rappig, jeukerig, schurftig.
5) Oudemans V, 909.
6) Vgl. Dagboek van Jan de Pottre, 48 : van roye ende ander siecten; voor de afwisseling van og en uy zie Taal- en Letterbode IV, 40 --41; Tijdschr. 40, 140 en voor de vocaal
het zndi. rut, gesnap, praats, drukte, naast ruiten, babbelen, mnl. ruten; wellicht ook
het 16de-eeuwsche berut (zie Everaert, 116, vs. 406), dat men in verband wil brengen
met een wkw. beruiten (berooven) , evenals berooid met een wkw. berooien (eig. berooven) .
Daar evenwel nergens een wkw. beruiten evenmin als berooien is aangetroffen, zou men
kunnen vragen of we in berut en berooid niet eene afleiding moeten zien van rut en rooi
(vgl. Everaert, 481: ramp ende roy), zoodat beide bijv. naamww. dan oorspr. scabiosus
(vgl. hd. scháibig) zouden beteekenen (vgl. bij Stallaert I, 190: beruit. ruidig, schurftig) .
Zie evenwel Tijdschrift XV, 324; Mnl. Wdb. I, 973; Franck—v. Wijk, 52.
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ook Jan Rappig, welk rap eveneens ook schurft beteekent 1 ), waarvan rappig,
schurftig (Bouman, 87) en het znw. rapaert (A. Bijos, Nw. Refr. 104); zie
no. 1020 2 ).

1) Zie Kiliaen: Rappe, scabies; rap p i gh, scabiosus, scaber; Plaiz. Kijv. 136;
rappig en slecht volkje; Boekenoogen, 811: rapperig, slordig, oud; rapzakken, Jan Rap
en zijn maat; Antw. Idiot. 1015: rap, puist, vooral in het aangezicht of op het hoofd; rap
en rui (g) , schurftig volk ; Claes, 198: rap, roof eener wonde ; hd. rappe, uitslag; De Jager,
Frequ. II, 1185; Franck—v. Wijk, 535; fri. skurf, haveloos, schelmsch, gemeen.
2) Harrebomée, II, 235 verklaart rut voor identisch met de bijbelsche Rulh, die
arm was. Zie ook Zeeman, bl. 427.

STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk

16

1966. Sakkerloot (of sapperloot).
Wellicht eene verbastering van lat. sacra lotio, heilige doop (De Vries,
Warenar, bl. 99 1 ) ; fr. saprebleu, saprelotte, saperlotte, sapremátin, sarpedié,
enz. 2 ) ; in het hd. sackerlot naast sapperlot, dat wij ook kennen (vgl. het 17deeeuwsche seker naast seper; sacristi naast sapristi (fr. sapristi) en sapperdebleu
d . i . sacre Dien). Vgl. in de 17de eeuw in de klucht van W . D . Hooft, Jan Saly,
24 r: gantsch-sacker-loot ; in C. Wildsch. II, 103; 143; III, 258: slapperloot;
verder Schuermans, Bijv.. 278 b; Antw . Idiot. 1053; Waasch Idiot. 566 a: saperpitjes, saperdeboeren; Molema, 359 en het Zaansch sakkerjannetje of sakkerjan
(in Lev . B . 126) ; syn. sapperdekrakepit , sapperdekwikstaart, sapperdekriek ( _
fr . sacre Christ) ; sakkerdeju — fr . sacre Dieu ; sakkenband, (V . d . Water, 126) ;
sapperdeboere, de mikke en de vlaoje (in N. Taalgids XIV, 198) .

1966a. Jan Salie; zie no. 1021.
1967. Santenkraam,
voorkomend in de uitdr. de geheele santenkraam, de geheele rommel, de heele
(sitsen)winkel (zie o.a. Draaijer, 36), 'n heele (pötte)kroam (Twente), al de
kraam (Halma, 286), hd. der ganze Kram. Varianten hiervan zijn santepetiek
(zie Jord. 263) , santenboetiek, -botiek (fr. bouti que ), -betiek (o.a. Ppl. 182) ;
santemedie (in B. B. 137) ; santepetie (in Groot-Nederland, 1914, bi. 460) ; santepetiekraam (in Leersch . 130) ; sapperlement (Nw . School III , 272) ; fri . de hiele
santepetyk, sitsewinkel; zie Schuermans, 566 b; Antw. Idiot. 1054 en Molema,
360 a. Eigenlijk is een santenkraam een kraam, waarin heiligenbeeldjes (vgl.
mnl . sant, ontleend aan 't lat. sanctus, heilige) worden verkocht ; daarna : koopwaar, rommel, boel, in welken zin het woord in de 17de eeuw wordt aangetroffen.
Vgl. Doedyns, Merc. I, 619: De Luthersche Inwoonders (hebben) den Catholyken Pastoor al desselfs kerksieraden met de geheele Sante kraam voor zyn huis
gebragt en aangezegt te verhuizen 3 ) ; De Seven Engelen der Dienst-maagden
(anno 1697), bi. 93 : Want soo als hy sijn arm op wou lichten om de schotel op
de Tafel te setten, bruid het stuk vlees met 't vet, en de boodem van de schotel,
en al den sante kraam vlak voor de knecht sijn voeten neer. Zie verder Tuinman
I, 21; Harreb. I, 466 b; Nkr. III, 17 Oct. p. 4; Groot-Nederland, 1914, bl. 460:
Hoe is 't gosmogelijk dat ze 'r bureaux op nahouen met 'n santepetie-van-niks
in de lajen!

1968. De sappel maken,
eene meermalen voorkomende Joodsche uitdrukking in den zin van zich inspannen,
hard werken, zich druk maken, naast een wkw. sappelen (hd. zappeln, spartelen,

1) Anderen denken aan verbastering van het fr . sacré noen de Di eu ; zie o.a. K luge
Paul en - Vercoullie.
2)

Nyrop, Gramm. Hist. IV § 380.

3) Zie Ndl. Wdb. VIII, 27.
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zich onrustig bewegen) ; vgl . Zoek . 54 : Woar mien zuster zich al niet de sappel
over moakt! ; bl. 147: Kiek die-beroerling zich ies de sappel moake; Kalv. II,
175 ; Heyermans, Ghetto, 25 : Dwarskop, wat maak je je de sappel; Nkr. VII,
11 Oct . p . 6 : Ik maak me te sappel, ik ben woest , ik ben kwaad ; Sabbath . 30;
73 ; 79 ; 89 ; Zoek. 128: De's veur mien sappelen de heele dag da'k as 'n siiotneuze deur iedereene in 't gezichte worre eslagen ; bi . 138: Hef-ie niet genog veur
jullie esappeld soms? Het Volk, 18 Nov. 1914, p. 5, k. 2: Henri Polak schreef mij,
hoe zwaar zij daarginds sappelden om nog een week uitkeering bijeen te harken;
Heyermans, Ghetto, 82: Heb ik je niet honderdmaal gewaarschuwd, as-ie uitbleef, as-ie ons alleen liet sappelen ; Persl. 167: Voor jou kan me zich dood sappele,
as jij thuiskomt is de hceleboel vuil en ondersteboven; ford. II, 135; Twee W.
B. 91; 129; Nkr. VIII, 28 Nov. p. 8; Groot-Nederland, 1914 (Oct.) p. 388; 455;
Handelsblad, 6 Febr. 1918 (A), p. 5, k. 2 : Die heeft hard gesappeld voor haar
vier kinderen.... Die zelfde afgesappelde ouwe Joodsche memmele, die toch
zoo slecht oppaste; Bladen van den Stadsschouwburg I, 84: Och, inensch, maok
je niet te sappel; zoolang der nog zuurkool met spek is, is der nog leve; V. Ginneken II, 295 (als term in de diamantslijperij): sappelen (knoeien, knoeiwerk),
moeilijk werk verrichten ; Koster Henke, 58 : sapperen, werken ; sappelen, talmen.
Vgl. ook de sappeltied (werktijd) in Zoek. 216 en het ww. afsappelen (Zoek. 87).

1969. In zijn sas zijn,
d.w.z. in zijn schik zijn, goed gehumeurd zijn. Onder de verschillende beteekenissen, die het znw. „sas" heeft, komt geen enkele voor, die in deze uitdrukking past of het moest die van „sperma" zijn. „In zijn sas zijn" kan dan beteekenen veel levenskracht bezitten, en vandaar : zich krachtig en opgewekt gevoelen.
Vgl. Draaijer, 34; fri. yn syn sas weze; V. Ginneken 1, 514; Ppl. 38: M'neer
Koning is niet in z'n sas, omdat m'neer Hans d'r niet is; St. L. 65: Omdat-ie
dikwijls dronken was en zonder bier niet in zijn sas ; Sprotje, 74 : Ant, die in haar
sas was over het buitenkansje van de fabriek; Falkl. VI, 88: Hij had 'n enorme

pret om het gekakel der kippen die niks in 'r sas waren; Kmz. 291: As die d'r
natje en d'r droogje het, is zij in d'r sas; Handelsblad, 29 Oct. 1913 p. 5,k. 2
(avondhl.) : De Cumberlanders moeten ook in hun sas zijn, nu zij hun zin doorzetten ; Speenhoff II , 66:
Daar komt de schutterij
Met vaandels en met pluimen;
Zij loopen in de rij,
Zij kauwen op d'er pruimen:
Wat zijn ze in hun sas!
Speenhoff I, 23; 38; Falkl. VII, 229; V. v. d. D. 39; Twee W. B. 40; Tint.
51; Het Volk, 20 Maart 1914; p. 5,k. 1: Eindelijk daar komt-ie aanzetten, een
gezicht als een oorwurm . Niet erg in je sas ? vraag ik ; Zondagsblad van Het Volk,
1905, bl. 302; Nkr. I, 6 Oct. p. 6; 1 Dec. p. 5; II, 28 Juni p. 3; 11 Oct. p. 2;
III , 29 Aug . p . 6 : Welkom ! 'k Ben met uw terugkomst erg in m'n sas ; 5 Dec.
p . 2 ; IV, 26 Juni p . 4 ; VII, 10 Mei p . 2 : De jochies en meisies van de hoogste
klas waren recht in hun sas; Handelsblad, 24 Oct. 1914 (avondtil.), p. 5, k. 4:
Ze is in 'r sas.... des te beter; Kunstl. 140; 142: Op zee be-je in je sas he?; II,
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heeft meestal in elke familie een onwaardig lid ; Kent . 73 : Ik dacht gezorgd te
hebben dat de familie zoo min mogelijk last had van het zwarte schaap, het afgesneden lid ; Handelsblad, 12 Dec. 1920, p. 3, k. 3 (0) : Een zwart schaap in
de familie, één die z'n moraal niet kan bewaren; Nkr. X, 8 Januari p. 8: Ze
kwamen dikwijls op de pastorie om de geestelike ongevraagd in te lichten over de
toestand van zijn parochie en over het levensgedrag van verscheidene zwarte
schapen ; Nkr . VIII , 17 Jan . p . 4 : De stem van langen Jan, den onverlaat , het
zwarte schaap (zondebok) van heel den Raad. Vgl. het fr. la bête noire, une personne
qu'on ne peut souffrir; Antw. Idiot. 1057 : een zwart schaap in huis, in de familie,
enz. hebben, bet. dat er onder de kinderen van het huisgezin een slecht kind is;
eng. a black sheep, een schurftig schaap (fig. ). Syn. het zwarte beest zijn in Nkr.
VI, 2 Nov. p. 4: Boykot staat je zelfs te wachten, ja jij bent nu 't zwarte beest;
fri. it lilke beest wêze, de zondebok zijn; hd. er ist das schwarze Schaf in der Familie,
von einem aus der Art geschlagenen Gliede ; eng. the black sheep of the family 1 ) .

1976. De schapen van de bokken scheiden
wordt gebruikt in den zin van de meisjes van de jongens, de vrouwen van de mannen scheiden, ook wel in algemeenen zin de goeden van de kwaden scheiden.
De zegswijze is ontleend aan Matth. XXV, 32-42. Vgl. o.a. Harreb. I, XLV:
Men moet de schapen van de bokken scheiden ; Amst . 69 : ' t Is precies als op den
dag des oordeels , de schapen zitten rechts en de bokken links; Nkr. II, 1 Maart
p. 4: Verder kon hij (minister Talma) uitstekend de bokken van de schapen scheiden, trad hij bij menige verkiezing als belhamel op ; De Arbeid, 27 Mei 1914,
p . 1, k 3 : De R . K . arbeiders mogen niet in aanraking komen met de socialistische.
De schapen moeten van de bokken gescheiden blijven ; vgl. ook Nkr. V, 29 April
p . 5 : Door deze list rekent men de schapen van de bokken te kunnen onderscheiden;
Handelsblad, 1 Dec. 1920 (A.) , p. 1, k. 3 ; Afrik. skape van die bokke skei.

1977. Hij heeft zijne schaapjes op het droge,
d.w.z. hij is een welgesteld man; hij heeft genoeg verdiend, om nu rustig en
onbezorgd te kunnen leven ; hd-. er hat sein Schcifchen im Trocknen. De uitdrukking
komt in de 16de eeuw voor bij De Pauw, Mnl. Ged. en Fragm. II , 353 (anno
1510) : Al heeft menich sijn scapen op trooghe ende mine int water staen toten
knien; Campen, 120: hy heft syn schapen opt droege gebracht; Tijdschr. XXI, 108:
U dunckt ghi hebt nu u scapen opt droge ; Sart . I , 1, 82 : sijn schapen op droogh
hebben, waar de opmerking gemaakt wordt, dat wij , met het oog op het lat . in
portu navigare, beter zouden zeggen : „sijn scheepen op droog hebben", welke
verandering evenwel door de plaatsen uit Campen en De Pauw onnoodig wordt
gemaakt 2 ) . Zie verder Huygens I , 120 ; W inschooten, 8 en 50 ; Kluchtspel II ,
244; Adag. 33: hy heeft sijn schaepkens in 't droog; Van Effen, Spect. VIII, 157;

1) Voor de beteekenis van zwart, moreel slecht, zie Leuv. Bijdr. X, 79.
2) • De uitdr. zelve komt echter in de 17de eeuw wel voor, nl. bij Hondius, Moufeschans, bl. 37: Al mijn schepen zijn opt droogh.
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W. Leevend I, 209; Sewel, 694; Harreb. I, 156 b; Ndl. Wdb. XIV, 144; Afrik.
sy skapies op die droë hê ; Waasch Idiot . 567 a ; Antw . Idiot . 2009 ; Eckart , 449;
Reuter, 22; Goedthals, 63: Tvuelen binnen stal hebben, de gage reconfort; Broeckaert, 30 : 't Schaepken es emmers binnen der koye ? enz . In Zuid-Nederland
kent men eveneens zijne schaapjes in 't drooge hebben (De Bo, 637 b) naast het
schaap is in huis, het schaap is binnen; zijn voetjes op t droog hebben (Antw. Idiot.
2138) ; zijn musschen liggen onder de pannen (Waasch Idiot. 449) ; synom. van de
beuter bachten den lijs hebben, de koorde bachten den knoop hebben (Schuerm. 277 b),
zijne handen aan den dokter getoond hebben (niet meer behoeven te werken) en wordt
in 't drooge zijn gebruikt voor binnen zijn, onder dak zijn (De Bo, 272 a; 1150 b)
en in 't droog steken voor verbergen, wegstoppen (zie Volkskunde XIII, 166) .
Volgens Joos, 77 zegt men ook : wij zijn met onze koel van 't ijs, dat herinnert aan
onze uitdr. zijne koetjes op 't droge hebben (Halma, 363; C. Wildsch. IV, 237;
V. Janus, 244; Nkr. IV, 22 Mei p. 2; Het Volk, 3 Jan. 1914, p. 9, k. 4), waar
op 't droge niets anders wil zeggen dan in veiligheid; de Vlamingen hebben wellicht bij „in 't droog" gedacht aan hetzelfde wat wij bedoelen met „onder dak,
binnen zijn". De uitdr. kan ontleend zijn aan de gewoonte om schapen, die men
liet grazen op gorzen, schorren en kwelders, bij hoogen vloed tijdig naar hooger
gelegen of door dijken beschermde gronden in veiligheid te brengen, gelijk men
de koeien ook doet, die op de uiterwaarden grazen, bij hooge rivierstanden.
Wie zoo gedaan had, kon den dag van morgen, de toekomst onbezorgd tegemoet
gaan 1 ) . In het Nederduitsch is de uitdrukking ook zeer gewoon ; zie Taalgids
V, 189: he het sine Schdpken in 't Droge ; he hett se in 't Droge brogt = in veiligheid
gebracht; Eckart , 449.

1978. Daar hangt de schaar uit,
d .w .z . het is daar duur , men wordt daar gesneden . Inderdaad hing bij kleermakers
een schaar uit, dikwijls verguld 2 ). Daar de snijers bekend stonden als oneerlijke
menschen, die 't laken door 't oog van de schaar haalden, kreeg de uitdr. daar
hangt de schaar uit, de bet . van : daar wordt men gesneden, afgezet . Ook de
herbergiers en tappers stonden om hun oneerlijke praktijken minder gunstig bekend, zoodat ook van herbergen kon gezegd worden, dat er de schaar uithing 3 ).
Voor bewijsplaatsen vgl. Winschooten, 221: Daar hangt de schaar uit, te weeten,
op sulk een plaats, daar men gesnooten werd, gelijk sommige waarden daar van
een handje hebben. Vgl. ook Langendijk, Wisk. 109 (Pantheon); Kluchtspel
III, 14:
Dan, het sel mijn heugen, dat ick tot Mr. Joris hier in de schaer heb
Mijn geit quijt! mijn geit, pots wongder!
[geweest!

1) Zie H. Beckering Vinckers in Tijdschrift XXXIX, 153. In N. Taalgids XI,
290 wordt voor den oorsprong aan een sprookje gedacht -- wat niet zeer waarschijnlijk is.
2) Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens 1, p. 112; 377.
3) Zie H . B eckering Vinckers in Tijdschrift XXXIX, 154-156. In West-Vlaanderen
aan de zee vindt men menige villa met het opschrift t' is hier in de scheer (schaar) , om
aan te duiden , dat men- er goede sier maakt onder vrienden ; vgl . ook Joos, 80 ; 114.
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Tuinman I, 73: De scheer hangt daar uit: „Dit zegt men van eene herberg, daar
de waard wel kan rekenen , en dus zijne gasten, gelijk de schaapen, scheeren van
hunne wol, dat is, den buidel van zyn vulsel" . Vgl. Sewel, 695 : Daar hangt
de s e h a e r uit, daar wordt men lustig gesneden, that's a cut-throat place;
Halma, 561: Men scheert duivelsch of lustig in die herberge, on écorche diantrement les gens dans cette auberge; II, 836 : on est logé ici a l'étrille, men ligt hier
in de roskam (wij zeggen in de schaar) thuis, dat is, in eene zeer duure herberg;
Harreb. II, 240; Antw. Idiot. 2012: daar hangt de scheer uit, op eenen winkel
waar men de klanten scheert, d.i. te veel doet betalen; Rutten, 199: scheer,
gierig wijf: de scheer hangt daar uit, daar verkoopt men duur; het fri.: hy het
my yn 'e skjirre hawn, hij heeft mij tusschen de schaar gehad, grof laten betalen.
Zie no. 32.

1979. Een scheeve of rare schaats rijden,
d .w .z . vreemd , zonderling , onbehoorlijk handelen . Vgl. Harreb . II , 240 : Hij
rijdt een rare schaats; Kippeveer I, 135: Maar hij moet geen baas spelen en vooral
nu niet; want Landek rijdt een scheve schaats. Waarmee ? vroeg Kippeveer
verwonderd . Omdat hij lijnrecht en opzettelijk tegen de Schrift handelt en geesten
oproept ; Handelsblad, 1 October, 1915 (avondbl . ), p. 2, k. 4 : Immers, 's Heereri
Mees verwijt dat ik to wait on en to wait for niet genoeg uit elkaar hield, moge
juist zijn — bij zijn opmerking over „iemand gaan ontmoeten", slaat hij reeds
een heel vreemde schaats (= doet hij zeer zonderling, vergist hij zich leelijk). Een
leelijke schaats rijden, er bekaaid afkomen, een leelijke pijp rooken ; een schuine
schaats rijden, een weinig zedelijk leven leiden.

1980 . Door schade en schande wordt men wijs.
Deze gedachte werd in het lat. uitgedrukt door eventus stultorum magister
est; mlat. stultus damnatus maiori cedit honori. Het spreekwoord komt in het
Mnl . nog niet voor ; wèl de verbinding scade ende scande naast sonde ende scande.
Het eerst vindt men het spreekwoord bij Campen, 17 : Men moet wys worden,
het sy met schade oft met schande; Servilius, 252* : Men moet leeren met scade
of met schande; Sart. I, 4, 52: Men leert niet dan met schade of schande; Goedthals, 57; Idinau, 173; Cats II, 280:
De schade die men lijt, de schande die men vreest,
Maeckt plompe sinnen sneegh, en wet een domme geest.
De Brune, 327 ; 477 ; Tuinman II, 174 : Men moet leeren met schade, en met
schande ; Adagia, 48 : Met schande ofte met schaede worden wy weys, quae nocent
docent ; Harreb . II , 240 ; Afrik . deur skade en skande word mens wys ; Suringar,
Erasmus CXI; Wander IV, 44; voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 1059:
ge moet leeren met schade of met schand ; fri . me moat leare mei skea en mei skande.

1981. Iemand in de schaduw stellen,
d .w .z . iemand overtreffen ; eig . hem overschaduwen ; iemand het licht onderscheppen, zoodat hij in de schaduw kont te staan, en het licht dus niet op hem
valt, hij minder uitkomt ; vgl . lat . inumbrare ; umbram facere alicui rei ; gri.
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á7tv61tcáE^ ' ; hd . jemand in (den) Schatten stellen ; eng . to cast (or to put)
a p . into the shade ; zie no . 1383 en vgl. Afrik. iemand in die skaduwee stel; oostfri.
du steist m£ in de scharr' (schaduw), du stehst so, dasz dein Schatten mich des

Lichtes der Sonne beraubt (Ten Doornk . Koo lm . II I , 87 a) .

1982. Niet in iemands schaduw kunnen staan,
d .w .z . niet met iemand kunnen vergeleken worden ; niet in één adem genoemd
kunnen worden ; verreweg de mindere zijn ; eig . niet in iemands nabijheid kunnen
staan ; vgl . Harreb . II , 242. a ; Afrik . ek kan nie in sy skaduwee staan nie ; Vondel,
Maeghden, opdracht, 22: Wy volgen in hun schaduw, slechts van veer, de Grieken; Virg. I, 31: Naerdien niemant zich openbaerde, die in de renbaen der
heldenpoëzye hem (Homerus) niet verre achter aen in zijne schaduwe volghde;
Taal en Letteren IX, 125 ; 220, waar andere verklaringen gegeven worden.

1983. Scharminkel (Scherminkel),
vooral magere scharminkel of scherminkel , een sedert de 17de eeuw 1 ) voorkomende scheldnaam voor iemand, die zeer mager is. Men meent het voor eene
volksetymologische verbastering te moeten houden van het mnl. siminkel, simminkel, scimminkel, bij Kil. scheminkel, verkleinwoord van simme, lat. simia,
d.i. aap , spook, geraamte 2 ) . Voor Zuid-Nederland vergelijke men De Bo, 988;
Schuermans, Bijv. 285: schermik, scharmik, schormik; schominkel, schaminkel,
scheminkel, scherminkel, aap (De Bo 1001) ; Antw. Idiot 1073: scherminkel,
schraminkel, oud en mager wijfken; Tuerlinckx, 566: schraminkel, mank,
sukkelachtig.

1984. Iets met scheele oogen aanzien,
iets met nijd en afgunst aanzien. Het adjectief scheel heeft hier de beteekenis
van scheef; vgl . zndl . scheels , zijlings ; Zaansch : scheel vouwen, scheef vouwen;

hd. scheel in 't opperd. = schief. De uitdr. komt sedert de 17de eeuw voor.

Zie Ndl. Wdb. X, 2269; XIV, 333; Tuinman II, 189: Hy heeft daar een scheel
oog op, hy ziet dat met nyd, of argwaan; Antw. Idiot. 1066: Scheele oogen maken,
iemands wangunst opwekken ; hd . etwas mi; schelen Augen ansehen ; Scheelsucht,
nijd, naijver. Vgl. de vroegere zegswijze : Ongelijke schotels maken scheele oogen
(zie Harreb. 1, 92) .

1984a . Een blauwe scheen ; zie no . 250.
1985. De schellen (of schillen) vallen hem van de oogen.
Deze uitdr. is ontleend aan den Bijbel, en wel aan Hand. IX, 18: „Terstont
vielen af van sijne oogen gelijck als schellen, ende hy wiert terstont wederom
siende", d.i. hij (Saulus) had een gevoel alsof er een vlies van zijne oogen afviel,
wat in werkelijkheid natuurlijk niet kan gebeuren. Met verwaarloozing van de
1) Zie Plaiz. Kyv. (anno 1695), bl. 5: Een mageren scherminkel.
2) Zie Mnl. Wdb. VII, 422; Franck—v. Wijk, 557; Vercoullie, 249; Taal en
Letteren, 1894, bl. 184; Ndl. Wdb. XIV. 285; Kluge, Nominale Stammbildungslehre,
2de dr. § 63; Deutsche Wortf. IX, 270-282; X, 253 —256.
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woorden gelijck als gebruikt men bovengenoemde zegswijze in den zin van : de
verblinding houdt op : iemand ziet thans duidelijk in, wat hij te voren niet begreep ; Zeeman, 399 . Vandaar ook : iemand de schellen van de oogen (af) lichten,
iemand iets doen inzien; zie Interest, 255; Huygens, Hofw. vs. 620 en vgl. Gew.
Weeuw . I , 41 ; Brederoo , I , 105 : Nadien my de vliesen van die verwaantheyt
zyn afgedaan.... hebbe ick (dan te laat) bevroet, dat ick in myn vernuft met
blinde streecken schermutselde; Van Effen, Spect. VI, 199: Iemand de vliezen
van de oogen lichten; Vondel II, 569: Gods suy'vre vinger treckt de schubben
van uw oogen ; Pers, 6 a : Soo dat hier door veeler donckere vliesen van de oogen
begosten af te vallen. Zie het Ndl. Wdb. X, 2256; XIV, 374 en Sewel, 33. In
't fri .: de skillenfalle himfen 'e eagen ; in het Bredaasch : iemand de oogen schellen,
d.i. de schellen van de oogen lichten (Hoeufft, 516) ; Twente: de döppe valt hem
van de oagen . Vgl . fr . les écailles lui sont tombées des yeux ; hd . es fallt ihm wie
Schuppen von den Augen ; die Schuppen sind ihm von den Augen gefallen ; eng.
the scales are fallen from his eyes; fri. de skillen (alle him fen de eagen 1
).

1986. Een schelvisch uitwerpen om een kabeljauw te vangen,
d.w.z. iets gerings opofferen om een grooter voordeel te verkrijgen. Vroeger
was meer gewoon : een spiering uitwerpen om een kabeljauw te vangen; vgl.
Spieghel, 295 ; Winschooten, 276 : Een spiering uitwerpen om een kabeljauw te
vangen: dat is, oneigendlijk genoomen: iemand iets kleins vereeren, op hoop
van iets beeters weer te krijgen' ; bij andere schrijvers is weer sprake van een
aal, bijv. Idinau, 168 : een aelken werpen, om eenen snoeck te vanghen. Zie Suringar,
Erasmus , no . CCXXV I I ; Harreb . III , 97 b en vgl. de synonieme uitdrukkingen:
een haring uitwerpen om een zalm te vangen (Harreb . I, 284) ; avontuur een sardijntje om een' snoek te vangen (Harreb . II, 236) ; mit een metworst noar een stuk,
een ziede spek, 'n schink gooien (Taalgids V, 154; Dr. Bl. III , 49; Dirksen I,
350) ; een teling uitzenden om een eendvogel te vangen (Harreb . I , 171 b) ; een avel
uitwerpen om een snoek te vangen (Welters, 95) ; een bliekske (of een rotse) smijten
om eenen snoek te vangen; een appel geven om een ei te krijgen (De Bo, 148 b; 957
a); een pieringsken, een witvischken, een vischken, een spieringsken, een baasken
in 't water werpen om eenen snoek (of eenen kabiljauw) te vangen (Schuermans,
476 a ; Bijv . 274 b ; Waasch Idiot . 317 b ; Antw . Idiot . 1379) ; een ei geven om
een hoen (een schaap , een os) terug te krijgen (Ndl . Wdb . III , 3971) ; met een (slecht)
vorentje een (vetten) karper vangen (De Brune, Bank. II, 174). In het fr. donner
un oeufpour avoir un boeuf; donner un pois pour avoir une f éve ; hd . mit der Bratwurst nach einer Seite Speck schieszen; oostfri.: mit 'n pinke na 'n schinkesmiten
(Ten Doornk . Koolm . II , 718 b) ; noordfri .: hi leat an Swalk (zwaluw) utj f lá
an wol an Gus (gans) wedder ha ; eng . to cast a sprat to catch a whale or to bait
with a sprat to catch a mackerel; fri. in spjirring utsmite om in kabbeljau tofangen
of in tielling utstjure om in einefugel to Jarigen.

1 ) G. S. Overdiep meent, dat de uitdr. overdrachtelijk is ontwikkeld uit: * ,.hij
wordt van de staar gelicht'' (stelling 24 zijner dissertatie: De Vormen van het Aoristisch

Praeteritum in de Mn t . epische poëzie) .
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1987. Oude (of dure) schepen blijven aan land,
d.w.z. oude of al te veel eischende meisjes blijven thuis, ongetrouwd. Zie Winschooten, 233: Duure schepen blijven aan land: het welk oneigendlijk beteekend,
dat juffertjes, die haar waar al te seer op geld houden, daarom somtijds ongetrouwd blijven. Zie Campen, 32 : die duyrste schepen liggen langest an lande;
De Brune, 493; Cats I, 470: „Dan nogh soo gebeurt het veel, dat duyre schippers
veeltijts aen lant blijven", dat op gelijke lijn staat met „trotsende schoonheden
en trecken geen herten"; Halma, 569: De oude schepen blijven aan land,
al te spijtige vrijsters blijven zonder man zitten; Harreb. II, 5 b; III, 273 b;
Van Eijk I , 120 ; Eckart, 457: dur schap stahn an 't Land; hd . teure Schiffe bleiben
am Rande ; in het Schotsch : a dear ship stands lang i' the haven (Prick) .

1988. De schepen achter zich verbranden,
zich zelf de mogelijkheid om terug te keeren ontnemen; zijn laatste redmiddel,
zijn laatste toevlucht vernietigen ; ook : besloten zijn te zegevieren of te sterven.
In de geschiedenis wordt meermalen gewag gemaakt van het verbranden der
schepen, waarmede veroveraars waren geland. Zoo deden de vrouwen der vluchtelingen uit Troje, toen dezen op Cicilie geland waren; Agathocles van Sicilië
(6de eeuw) ; Willem van Normandië (1066) ; Ferdinand in Mexico (1516) . Vgl.
Haagsche Post, 9 Maart 1918, p . 291, k . 4 ; Handelsblad, 18 Juli (0) 1918, p . 2,
k. 2: Als een man, die zijn schepen verbrand heeft, die niets en niemand meer
behoeft te ontzien — zoo sprak heden de heer Posthuma. Zie Schrader, 293;
Martel, Petit recueil des prov. franc. no. 25; vgl. fr. bruler ses vaisseaux; hd.
die Schiffe (oder die Briicke) hinter sich verbrennen (oder abbrechen) ; eng . to burn
one's boats (behind one) . Syn . de bruggen achter zich afbreken (in De Arbeid, 15
Oct. 1913, p. 3, k. 4).

1989. De jongste schepen velt (of wijst) het vonnis.
Men bezigt dit spreekwoord „als jonge lieden of kinderen iets beter willen
weten dan de ouden en hunne stem met gezag doen gelden", dus, als zij het
hoogste woord voeren. Het spreekwoord is vermoedelijk ontleend aan de gewoonte
om den jongsten schepen het eerst zijne stem te doen uitbrengen, zooals voor
alle rechterlijke collegiën en krijgsraden was voorgeschreven ; ook in den schuttersraad stemde de schutter eerst en daarna de officieren naar hun opklimmenden
rang. De jongste schepen velt het vonnis dus niet, doch spreekt het eerst zijn oordeel uit; heeft dit „gevolg", stemmen de andere rechters hiermede in, dan wordt
het zijne door de rechtbank uitgesproken . Ook in andere dan schepenengerechten
heet hij, die het vonnis heeft voor te stellen, de ordelwijzer 1 ) . Vgl. Cost. v.
Rotterdam, a. 15, waar wordt medegedeeld : als de instructie in een crimineele
zaak is afgeloopen, belegt de baljuw eene zitting, neemt conclusie „ende belast
den jonxten schepen mit het vonnisse" (d .w .z . met het voorstellen van een
vonnis 2 ); Hooft, Brieven, 547; Huygens, Een wys Hovelingh, vs. 346; Sewel,
1) Ndl. Wdb. XI, 103.
2) Mededeelingen der Vereeniging tot uitgave van bronnen van het Oudvaderlandsche
Recht, deel IV , bi. 557.
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701: De jongste schepen spreekt het vonnis, the joungest justice pronounces the sentiment ; W. Leevend II , 74 ; Taalk . Magazijn III , 474 ; Nieuwe
Bijdr. voor Regtsgel. en Wetg. 1853, bl. 273-275 en Van Eijk II, Nal. 311).
.

1990 . Schering en inslag.
Onder de „schering" verstaat men de op het weefgetouw gespannen (ge-

schoren) draden, en onder den „inslag" de draden, die door middel van een
spoel door de schering of den ketting worden geslagen, de dwarsdraad . Vandaar
dat de zegswijze „dit is bij hem schering en inslag" beteekent: dit vormt het
voornaamste deel van hetgeen hij gewoonlijk zegt, hiervan spreekt hij altijd,
of: dit doet hij altoos ; dit is het eenige wat men van hem (of er) ziet of hoort.
De uitdr. komt in de 18de eeuw voor in C. Wildsch. III, 268: Bethje is bij Oom,
schering en inslag, koek en ei (hier dus in den zin van : er één geheel mee vormend, alles zijn voor iemand) ; IV, 43 ; II, 345 : Overal waar wij kwamen was
visch de scheering en visch de inslag; W. Leevend VI, 266: Azor is haar scheering
en inslag ; V. Janus III , 50 : (De opgeschreven woorden) waren de scheering
en de inslag van het discours; vgl. Harreb . 1, 361; Ndl. Wdb. VI, 1920; V.
Schothorst, 194 ; De Telegraaf, 15 Januari 1915, p . 5, k . 3 : Zulke tooneelen
zijn schering en inslag ; Kalf, Gesch. der Ndl. Lik. 1, 156 : Van de gedichten
(v . Hadewijch) is de minne schering en inslag ; fri .: dat is skearing en ynslach;
gron.: scheergoaren en inslag (Molema, 362 a 2 ). Voor de 16de eeuw vergelijke
men : ja ende neen, is kooplieden voer, koot ende bickel der kinderen (Sart.
III, 4, 21).

1991. Achter de schermen blijven,
zich achteraf houden, „in een beweging de drijfkracht vormen of helpen vormen,
zonder er openlijk aan deel te nemen" (Ndl. Wdb. XIV, 487). Sedert het midden
der 18de eeuw is deze uitdr. bekend; ontleend aan het tooneel, waar de regisseur
achter de schermen alles regelt. Vgl. Harreb. II, 246 : Hij schuilt achter het scherm;
Kippeveer I, 134 : Wie regeert „de Burgervriend'' ? Dat is de baron, al zit hij
ook achter de schermen; Handelsblad, 28 Febr. 1915 (ochtendbl.), p. 2, k. 6:
Zij ergerden zich over het optreden der militaire autoriteiten, die achter de
schermen blijven ; Het Volk, 11 Maart 1915 , p . 1, k . 1: De moordenaar van den
edelsten strijder dien het socialisme in den laatsten tijd bezat, Jaurès, is gevallen
door een chauvinist, werktuig van achter de schermen gebleven nationalisten;

1) Was in de steden iemand ter dood veroordeeld, dan moest de jongste schepen
uitwijzen, door welk soort van dood hij sterven moest; Noordewier, 408 en Cannaert,
11; vgl. ook H . Brunner, Deutsehe Rechisgesch . ( 1887) I, 175 : „Auf engen Zusammenhang zwischen Friedlosigkeit und Todesstrafe weist es auch hin, wenn die Satzungen,
die letztere androhen, es unterlassen eine bestimmte Todesart auszusprechen, wenn
das Urteil schlechtweg auf Tod ohne A.ngabe der Todesart lautet und wenn es, nach
jüngeren Quellen, Befugnis des jtngsten Schnfjen oder gar des Henkers iet, die Todesart
zu bestimmen `' . Hier (in dit bijzondere geval) zou men dus eenigermate kunnen beweren,
dat de jongste schepen het vonnis wijst, ofschoon dit in eigenlijken zin reeds door de
rechtbank was geschied.
2) Ook bij tiet roeien spreekt mei van schering en inslag ; en bedoelt er mede het
langs 't water scheren en het daarna in het water slaan der roeiriemen .
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Dievenp . 25 : Zoo'n sliegeraar blijft heelemaal achter de schermen ; bij de instructie komt hij niet voor den dag . Vgl. fri . hy háldt hem efter 'e skerm ; in Zuid-Nederland : achter de gordijn zitten, fr. se tenir derrière le rideau, een ander iets doen
uitvoeren, terwijl men zelf zich verdoken houdt om "buiten de zaak te blijven
(Antw. Idiot. 502; Waasch Idiot. 263), wat herinnert aan Tuinman I, 251: Hy
schuilt achter de gordyn, dat is, hy houd zich bedekt en verborgen 1 ); hd. einen
Blick hinter die Koulissen werfen oder tun (vgl . ndl . achter de schermen zien;
Afrik. achter die skerms sien); fr. se tenir dans les coulisses, in het verborgen
handelen. Zie Aan de touwtjes trekken.

1992. Schibboleth.
Onder een schibboleth of sjibboleth (dat „korenaar" of „stroom" beteekent)
verstaat men een herkenningswoord, eene leuze . Het woord is ontleend aan
Richt. 12 v. 6, waar wordt medegedeeld, dat de Ephraimieten, die over de Jordaan
wilden vluchten voor de Gileadieten, aan de veren dit woord moesten uitspreken,
dat ze niet konden, zoodat zij niet sjibboleth maar sibboleth zeiden, waaraan ze
door hun vijand werden herkend . Hetzelfde middel pasten de Vlamingen bij
de overrompeling van Brugge (1302) toe om de Franschen te onderkennen, door
ze schild en vriend te laten uitspreken. Vgl. Ndl. Wdb. XIV, 548 en Handelsblad,
18 Mei 1923 (0), p . 9, k . 4 : Nog vaak is een voldoend cijfer voor rekenen het
shibboleth, dat beslist over de verhooging.

1993. Een schietgebed(je),
d.w.z. een zeer kort gebed, dat iemand in angst, nood of gevaar, in een paar
oogenblikken doen kan ; ook de korte gebeden op bidprentjes worden aldus genoemd 2 ) . Vgl. mal . schootachtich ghebet (of ghebedeken 3 17de eeuw corte ghe
bedekens uytschieten 4 ). Het woord komt in de 17de eeuw voor bij Poirters, Mask.
39: dit vierigh schiet-ghebedeken; zie ook Br. v. Abr. Bl. 1, 103; Mgdh. 96; Men) ;

.

schenw . 471 ; Handelsblad, 21 Febr. 1917 (A) , p . 2 , k . 4 ;

Ndl. Wdb. XIV , 595.

In Zuid-Nederland is het algemeen bekend ; ook in schertsenden zin voor een
vloek ; zie Schuermans, 587 b : schietgebed, kort en herhaald gebed, smeekende
verzuchting ; Antw. Idiot. 1076 ; fr. une prière jaculatoire, „on les nomme prières
jaculatoires parce que ce sont comme des traits enflammés qui tont à coup partent
de 1'áme et percent le coeur de Dieu" (Hatzf. ' 1341) ; in het hd. ein Stoszgebet,
waarnaast ook ein Stoszseufzer; eng. a jaculatory prayer.

1994. Schijn bedriegt,
d .w .z . men moet niet afgaan op den uiterlijken schijn van menschen en dingen,
„want daer veel op eerden leeft die van buten dragen schijn anders dan si van
binnen sijn" (Rein. II , 4310) ; mnl. waen bedrieght. Deze gedachte drukt Seneca,
De Benef. 4 , 34 , 1 uit met de woorden fallaces enim sunt rerum species . Bij ons
komt het spreekwoord voor sedert de 16de eeuw; zie Harrebomée II, 248 en
1)
2)
3)
4)

Zie Ndl. Wdb. V , 435: Buiten de gordijnen (17de eeuw) , in 't openbaar.
Stellwagen, Roomsche woorden, 21; 203.
Mnl. Wdb. VII, 658.
Tijdschrift XVIII, 43.
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vgl. De Brune, 187: De spieghel lieght, de schijn bedrieght; Brederoo I, 228,
vs. 414: Eleman, schijn bedrieght, daer is meer gelyx as eygen; V. d. Venne,
67 : Schijn bedriegt ; 149 : Schijn bedriegt, of bedroch is maer schijn ; Tuinman
I , 106 : Schyn bedriegt ; Halma, 566 ; Sewel, 717 : Schyn bedriegt, appearance
deceives ; Afrik . skijn bedrieg ; enz . enz . ; hd . der Schein trugt ; zw . Skenet bedrager.

1995 . Schijt hebben aan iets.
Eene sedert de 17de eeuw voorkomende zeer gemeenzame, platte uitdr.
voor: niets om iets geven; eig. iets beschouwen als schijt, dus iets verafschuwen,
van iets walgen ; vgl . hd . mir liegt Dreck daran ; einen (alten) Dreck! ; merd (fr.
merde) aan iets hebben (zie no. 1504), kak aan iets hebben; op iemand -, in iets
schijten (reeds in de middeleeuwen ; hd . scheiszen auf etw .) ; Sewel, 198 : ik kan
hem wel dryten, I laugh - at him ; Sartorius III , 7 , 92 : Schijt Lonscientij alst gelt
cost; IV, 31: Schijt eer, 't geldt is de man; fri. skyt geweten, as tjild kostet (vgl.
17de eeuw kak rijk, ik geef niet om rijkdom) ; Huygens VI , 109 :
OP HET SECREET.

Het gaet wat slordigh ; maer
Al evenwel is 't waer:
Als ick hier ben geseten
Heb ick de schijt van 't eten.
Harreb . II , 248 ; Sjof. 274 : Ze had schijt aan al de bure ; Mgdh . 247 : Dan kan het
je niet meer verdomme wat ze van je zegge.... dan heb je schijt aan de praatjes;
bl. 284 ; Kmz. 188 ; enz. Zoek. 129 : Ogh! heb-ie doar óók al 'n meening over?
Kak op oe meening . Bij Opprel, 46 : beschijten, er. voor bedanken, niet willen doen;
Waasch Idiot. 104: beschijten, verachten, misprijzen; Teirl. II, 101: op iemand
of iet kakken, er zich niet om bekreunen; 17de eeuw : iemand bedrijten, beveesten,
minachtend bejegenen, hoonen; fr. chier sur quelque chose. In Zuid-Nederland
zegt men hier en daar : de prot (wind , veest) van iets hebben (Schuerm . 150 b)
naast den schijt van iets (of iemand) geven, den bras van iets (iemand) geven,
en evenals bij ons op iets of iemand schijten, er den brui van geven, minachten
(De Bo, 993 a; Schuerm. 588 b; Antw. Idiot. 1077; Waasch Idiot. 577 b; Rutten,
200; Tuerlinckx, 551) naast dat 't schijt, 't is mij onverschillig, ik geef er niet
om (Antw. Idiot. 1078) ; fri. dêr hak 'e skijt oan.

1995a. In de schijt zitten; zie no. 1915.
1996. In zijn schik zijn,
d.w.z. opgeruimd, blij, in zijn nopjes zijn, in zijn sas zijn, opgezet zijn met iets,
zooals men in Zuid-Nederland zegt. Het znw. schik, afgeleid van het wkw. schikken
voegen , passen , ordenen, bet . eig . orde 1 ) (vgl . fri .: hy is der mei yn oarder,
in zijn schik ), zoodat in zijn schik zijn eig . wil zeggen : goed in elkaar gevoegd,
in orde zijn, zijn zooals het behoort, in welken zin het voorkomt bij Hooft, Ged.
1) Kil.: Schick, dispositio, ordo, accommodatio; Planti.jn: , sonder schick,
sans ordre.
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Wander IV, 178; Grimm IX, 120-121 ; vgl. het mnl. sinen scilt keren, van
gedrag, van houding veranderen, en de syn. uitdr. iets in zijn vlag voeren (Van
Lennep, 246) .

1997a. Een schip op strand, een baken in zee ; zie no. 138.
1998. Schipbreuk lijden,
zijn doel niet bereiken, zijn verwachtingen niet vervuld zien; mislukken. In
de 17de eeuw komt deze uitdr. voor in fig.• zin; vgl. Vondel, VI, 48 : Menighten
lijden hier schipbreuck, die, door verwaentheit aangevoert — zich te vroegh
en te diep op dezen Oceaen wagen ; Halma, 569 : Hij heeft schipbreuk aan 't
geloove geleden, hij is zijn geloof afgegaan. Zij heeft schipbreuk in haare eere geleeden, zij is haare eere quijt; Harreb. II, 252 ; Ndl. Wdb. XIV, 721; fr. faire
naufrage ; hd . Schiffbruch leiden (an der Ehre, an seinem Glauben) ; eng . to make
(or suffer) shipwreck.

1999. Schipperen,
eig. handelen als een schipper, zeemanschap gebruiken, weten te geven en te
nemen, regelen, beredderen, klaar spelen (vgl. schimannen 1 ) ; ook moeilijkheden
ondervinden, heen en weer geslingerd worden, onzeker zijn, weifelen. In den
eersten zin komt „schipperen" voor in de 18de eeuw, o.a. in C. Wildsch. V,
226 : Ik vroeg haar eens in vertrouwen, hoe of zij het toch schipperde ? Zij gaf
mij dit antwoord : Hoe ik het schipper ? zeer eenvoudig! ik schijn altoos te wijken,
toe te geven, maar bewaar mijn grond, en geef nooit toe. Zie verder Harreb. II,
253 : Hij moet het maar zien te schipperen ; Weiland : schipperen, doen uitvoeren;
onzijd. voor gedaan worden, schikken; Dukro, 154: Ik stap op, zegt Dukro,
adieu, je ziet 't dan wel met die meneer te schipperen, als -i komt; Sabbath.
50: Als-ie iemand voor honderd guldens had bestolen, kon-ie volgend oogenblik
rustig in de synagoog bidden, zonder (twijfel of 't verkeerd was. Hij schipperde
niet ; Gron . 239 : Jij schipperde in geschiedenis en natuurkunde , hè ? vraagt
Doorweerd, ja, dat was mijn fort ook al niet; Handelsblad, 24 Oct. 1914 (avondbl.), p. 5, k. 2: Langzaam — wel te verstaan van háár zijde — zijn goede natuur-uit-één-stuk schipperde geen moment — dreef een vertroebelend schuim
op de eertijds limpiede klaarheid van hun schijnbaar onverwelkbaar geluk;
fri. skipperje, schipperen, beredderen, samen eene zaak regelen, door van weerszijden iets toe te geven. 2)

2000. Schobbejak,
d.i. een schurk 3 ), een deugniet, in welken zin dit woord ook in den vorm schobjak sedert de 17de eeuw bij ons bekend is; zie o.a. de klucht van Drooghe Goosen
(1651), bl. 10 : Ick seghje noch iens schobbejack packt jou van hier; Snorp.
II, 21: Smoddermuyl die Kacketeyn was van de Schobbejacken; J. S. Colm,

1) Harrebomée III, 59.
2) In de 16de eeuw komt schipperen voor in den zin van ruw, onbeschaafd zijn.
Vgl. Sart. III, 3, 80: Sarone magis nauticus. Het schippert al lal daer aen is; coneruit
in hominem horrido cultu et moribus feris: De Brune, 466: Het schippert al, dal aen
hem is. In het Oostfri. bet. schippers, den Schiffer machen oder spielen (Ten Doornk.
Koolm. III, 126).
3) Van het wkw. schurken, dat met een k-formans staat naast schuren. evenals
bijv. snorken naast snorren, en vele andere; vgl. schubbe rt (Halma, 470; Twee tij?. B .
172 ; Ppl. 55) van schobben , schurken (Hoeufft, 522) ? zie Tijdschr. X , 23 ; vooral XV I ,
175 vlgg.; Franck—v. Wijk, 605.
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Malle Jan Tots boertige vryery (anno 1617), bi. 8 ; d'Enchuyser Ybocken, bi.
185 (schobjak) ; Kale Uitrechtse Edelm . bi. 46 (anno 1698, bi. 46 : schobjak) ;
Halma, 570 ; enz. 1) Het woord is hoogstwaarschijnlijk in de Duitsch-Slavische

grenslanden gevormd van schobbe (vgl . no . 1965 ), met een in het Slavisch zeer
gewoon achtervoegsel -ak, dat in die streken ook wel achter Duitsche woorden
gevoegd wordt 2 ). Ook in Zuid-Nederland is het bekend (ook in den zin van
korte kiel), evenals in het hd., waar het onder zeer vele *vormen, als schubjack,
schobbjack, schuwejack, schobiack, schuwiak, enz. voorkomt. Een afgeleid adjectief
schobbejakkig vindt men in Menscheuw._ 297 ; een ww. schobbejakken, uitschelden
voor schobbejak komt in de 17de eeuw voor (Ndl. Wdb. XIV, 736).

2001. Op (de) schobberdebonk loopen

(of zijn),

d.w.z. klaploopen, 16de eeuw op schimmel rijden 3 ); ook in het oostfri.: up
schubbe (of schubber) de bunk utgán, hungrig, gierig u. schmarotzend uurher. ziehen, um irgendwo einen Knochen od. Rest von Fleisch u. sonstigen Speisen
zu erhaschen (Ten Doornk . Koolman III , 151 b) . , ,Op de schobberdebonk loopen"
wil zeggen : loopen op de schobben (schuifjes, wat na den eten van de tafel geschoven wordt, kliekjes ?) en bonken" 4 ) . In Zuid-Nederland ook op schobberdebok loopen en op schabbernak gaan (Schuerm . 591 a ; 578 b ; Bijv . 279 b en Kil.
schavernacken, parasitari); een schavernak is aldaar een tafelschuimer, panlikker.
In Deventer op schabbertjendebonk loopen (Draaijer, 34 b) ; Noord-Brab . op schaberdebonk loopen, waarvoor aldaar en te Antwerpen ook gebruikt wordt schaafof op schaaf loopen (Hoeufft, 506 ; Antw. Idiot. 1056), dat in Zuid-Nederland
ook op den schooi, op 't schuim, op den snoep, op schuffel, op den schoffel, op schoef
(of schoefel) loopen, met 't vischspaan (schuimspaan) aan zijn gat loopen luidt,
waarnaast schoeffeláar, schoffelaar, schuffeleer, tafelschuimer (bij Kiliaen schuyffelleer en schuyffelschappraye, parasitus; Schuerm. Bijv. 288) en schoefelen bekend is ; in Groningen op schoefies loopen (Molema, 368 b) ; evenzoo in het Zaansch:
op schoofies, op de schoofjes (schuifjes) loopen (Boekenoogen, 920 ; 17de eeuw:
op schuifkens loopen; schuifjeslooper). In Limburg : op de smacht loopen (Welters,
108) ; in de 18de eeuw ook op de schooibrok loopen (J . Zeeus, Gedichten, 432);.
bij Halma, II, 139: Un parasite, een die op schuifjes of op schuim loopt; fri. skobberje, klaploopen ; op schobberdebonk rinne ; Harreb . II , 253: Hij loopt op schobberdebonk; Nest, 54: op de schobberdebonk zijn; Zandstr. 47: op den schobberdebonk rauzen (stelen). Hiernaast een ww. schobberdebonken, luieren, in Handelsblad, 25 Juli 1914, p. 5, k. 1 (avondhl.).-

1) In Noord-Holland verstaat men onder een schobbejak een tvanhavenig ledia(Bouman, 93), een schooier, afgeleid van schooien, gaan, achter lande gaan, landloopen, bedelen; zie Van Helten, Proeven, 75 vlgg.
2) Schuchardt, Slawo- Deutsches und Slawo-ltalienisches, Graz, 1895, bl. 87. Zie
Noord en Zuid XXI, 323; Grimm IX, 1818 en vgl. De Jager, Frequ. 1, 578, waar het
woord verklaard wordt als iemand, die zich in zijl* jak scheukt, schobt; Vercoullie, 273
denkt aan jak, persoon; Kluge 7 , 414: schubjack, der sich wie ein lausichter Bettler in
der Jacke schubbet. Hetzelfde achtervoegsel schuilt wellicht in ons zwijnjak, (o.a. Persl.
99 ), nd . swienjack, poolsch swiniak, zwijnenhoeder. Een poolscb woord als pijak =
zuiplap, van pi (= drink!) kon licht agnleiding geven tot de gedachte aan een samenstelling mrt jak (D. Wortf. X, 47) . Zie no. 440.
3) Noord en Zuid XIX, 204.
4) Zie H . Beckering Vinckers in Tijdschrift XXXIX, 156 en vgl. Taal en Letteren I,
245 en Vercoullie, 253.
looper

STOETT, Ned. Spreekwoorden H. 5e druk.
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2002. Een schoelje,
d .w .z . een gemeene kerel, een schoft 1 ), een jakkepoes 2 ) ; ook hier en daar in
Zuid-Nederland (Antw. Idiot. 1081). De eig. beteekenis van dit scheldwoord
is ovenpaal, in welken zin in Zuid-Nederland schoelie nog bekend is (Schuerm.
521 b ; Antw . Idiot . 1082) ; vandaar : gemeene kerel , welken overgang van betee
kenis we ook waarnemen bij gaffel, Toen en schudde (eig. gaffel, daarna schelm,
schurk, fri. skodde) ; zie Van Helten, Proeven, 85; 87 en no. 201. Of dit schoelje
verwant is met het ofr. escouillon, escouvillon, nfr. écouvillon, ovendweil, ovenwisscher, eng. scullion, keukenjongen (Franck-v. Wijk, 588; Vercoullie, 253)
is onzeker (Tijdschrift XVI, 85 3 ). Bij De Roovere, 178 komt schoelie reeds als
scheldwoord voor ; zie ook Spaan, aan den lezer; Halma, 570 : Schoelje , een
deugniet, un vaurien, un maraud, un coquin; Br. v. B. Wolff, 129; enz.

2003. Ieder weet het best, waar hem de schoen wringt,
d.w.z. „elk kent en gevoelt zyn eigen leed, dat andere menigmaal niet merken,
want niemand hinkt aan een anders zeer" (Tuinman I, 166) of, zooals Poirters,
Mask . 308 zegt : , ,Niemandt en siet waer een ander den schoen wringht" . Deze
zegswijze vinden we in de 16de eeuw bij Goedthals, 48: een yeghelyck weet best,
waar hem zynen schoen dwinght, chascunt sent mieux son soullier ; Prov . Comm.
347: een yeghelijck weet best waer hem sinen schoen wrinct, varius hoc egomet
scio quo me calcius urget. Vgl. verder Cats I, 518; De Brune, 376: elck weet,
waer dat de schoen hem wringt; Idinau, 185 ; V. d. Venne, 36 : Yder weet waer
hem de kleeren dwingen; Joos, 166; Harrebomée II, 254 a; Afrik. elkeen weet
die beste waar die skoen hom druk. Plutarchus, V. P. Aemilii c. 5, p. 257 deelt
mede dat, toen een Romeinsch edelman door zijne vrienden berispt werd , omdat
hij van zijne schoone, kuische en rijke vrouw was gescheiden, hij zijn voet vooruitstak en zeide : et hic coccus quem videtis, videtur vobis novus et elegans,
sed nemo scit praeter me ubi me premat. Zie Bebel, no. 333 ; Werner, 66 : Omnis
homo bene scit, ipsum quo calcius angit en vgl . het hd . jeder weiss am besten, wo
ihn der Schuh druckt ; fr. chacun sait ou le soulier le blesse ; eng. none knows where
the shoe pinches so well, as he that wears it; Wander IV, 351-352; Eckart, 472;
Grimm IX, 1847 ; vgl . het fri .: elk wit sels bêst hwêr 't him de skoech twingt ; Twente:
ieder weet, woar 'm de schoo knip ; in Zuid-Nederland : weten waar de schoe duwt
(De Bo, 998 a), douwt of nijpt (Antw. Idiot. 1082) . Ziè Ndl. Wdb. XIV, 745.

2004. Wien de schoen past, trekke hem aan,
d.w.z. wie zich schuldig gevoelt, passe de zinspeling op zichzelven toe, beschouwe
het gezegde als tot hem gericht, die een neus heeft kan rieken, zooals in Zuid-Neder1) Zie dit woord bij Sewel, 707 ; Halma , 571 ; Steijnen, Verbijsterden , 78 ; Antw.
Idiot. 2019, Franck-v. Wijk, 589 houdt dit schoft voor hetzelfde als „schoft van een
dier" . Voor den overgang van beteekenis wordt. gewezen op bonk en invloed van andere
met ach beginnende woorden als schavuit, schoelje, schobberd. In het hd . dateert 't uit
het nd. overgenomen schuit uit de 17de eeuw als , ,spottname fiir einen armseligen Menschen, spater auf moralische gemeinheit bezogen (Paul, Wtb. 466(.
2) Zie Ndl. Wdb. VII, 153.
3) Aldaar wordt het gehouden voor een aan het Jodenduitsch ontleend woord.
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2009. De stoute schoenen aantrekken,
d.w.z. na aarzeling wagen, zich verstouten. Vgl. Haagsche Reize, 60: De begeerte
om zoo eenen schoonen stuiver te verdienen deed haer de stoute schoenen aantrekken; Van Effen, Spect. VII, 58: Daerom heb ik men stoute schoenen aangetrokken, om je ook een consolaesie af te vergen; V. Janus, 324; Harrebomée
II , 254; Kalv. II , 96; Sjof. 191 ; Afrik. hy het die stoute skoene aangetrek; Van
Eijk I, nal. 78, waar vergeleken wordt de vroegere uitdr. hij heeft de hondsschoenen
aangetrokken, d.i. hij gedraagt zich onbeschaamd, heeft zijne schaamschoenen
uitgetrokken (vgl. Mnl. Wdb. VII, 227); Sart. I, 9, 15: Frontem perfricare,
sijn onbeschaemde hantschoenen aentrecken. In het fri.: de dryste skoen oantsjên,
de malle skoen oantsjên, de leelijke schoenen aantrekken, zijn kwade luim botvieren (W . Dijkstra, 398) ; vgl . ook Waasch Idiot . 397 a : zijn lichte schoenen
aantrekken, spoeden; mnl. sijn gecke sporen spannen, een dwazen streek uithalen,
tegengesteld van enen wisen rock antien (zie Mloop I , 899 ), wat te vergelijken
is met het fri. it mal jak oantsjen, een booze bui krijgen.

2009a . Met boden schoenen gaan ; zie no . 1426.
2010. Over de hooge schoenen gaan

(of loopen),

d.w.z. alle maat te buiten gaan, alle perken overschrijden, de spuigaten uitloopen;
vgl. het fri.: it giet oer de hege skoen, 't is buitensporig; hy giet der oan 'e hoasbánnen (kousebanden) ta troch , hij leeft verkwistend ; dat giet oer 'e klompen
hinne, dat loopt de spuigaten uit. Eig. gezegd van een watervloed, die reikt
tot over de hooge schoenen 1 ) . Vgl. Rechtbanck tegen de Ydele, Korzelighe ende
Wispeltuyrige Vrouwen (anno 1670), voorwoord, bi. 5 : Nochtans sal ick so verre
over de schoen niet loopen, ofte ick sal soecken drooghvoets weder daer uyt te
raecken ; Harreb . II , 254 a : Het loopt over de hooge schoenen heen . Syn . Het
gaat of loopt er over heen 2 ) .

2011. Men moet geen oude schoenen verwerpen, voordat men
nieuwe heeft,
d .w . z . men offere niet iets op , voordat men weet iets anders en beters er voor
in de plaats te krijgen. Zie Spieghel, 273; Cats I, 493 en 502:
Al hebt gy schoon versleten schoen,
En wilt se nimmer van u doen:
Maer hout se tot gy beter siet,
Of anders, vrient! u naeckt verdriet.
Zie verder Winschooten, 358 ; De Brune, 381: Gheen oude schoenen wegh en
smijt, of hebt eerst nieuwe, voor dien tijd; Tuinman I, 165 ; C. Wildsch. I, 237;
Harrebomée II, 255 a; Ndl. Wdb. XI, 1532; Afrik. moertie ou skoene weggooi

1) Of moet gedacht worden aan een strijd . waarbij zooveel bloed vloeit, dat het
over de schoenen loopt ? Vgl . C . C . v. d . Graft, Middelnederlandsche Historieliederen,
bl. 219: Veel van den boeren sach men als dan het bloet over die schoenen vlieten;
Despars, 1, 244: Daar was sulke bloetstortinghe dat die van Gendt ghingtien tot halven
schoene (tot aan de enkels) int bloedt.
2)

Ndl. Wdb. XI, 1600; IV, 86.
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voor jy nuwes het nie; Wander IV, 353; Grimm IX, 1849 en vgl. De Bo, 998
a: gooi uw oude schoe'n op strate niet, eer gij er nieuwe hebt; Joos, 193; Antw.
Idiot. 2019. In het Friesch zegt men : min moat gjin álde planke ut 'e wan skoerre
ear 't min der in nijen-ien for klear het naast min moat gjin álde skoen weismite
ear 't min nije het.

2012. Schoenmaker, blijf bij je leest.
Dit zegt men tot iemand, die een oordeel velt over iets, waarvan hij geen
verstand heeft. De zegswijze is ontleend aan het verhaal van Apelles (den beroemden Griekschen schilder, tijdens de regeering van Alexander den Groote),
die een zijner schilderijen in het openbaar ten toon stelde. Een schoenmaker had
iets aan te merken op de eene sandaal ; Apelles veranderde die . Toen de schoenmaker evenwel daarna ook op andere dingen aanmerking maakte, zeide Apelles:
schoenmaker blijf bij je leest, d.w.z. oordeel alleen over dingen, waar je verstand
van hebt . Zie Plinius, Nat . Hist . 35 , 84 ; Otto, 97 -98 ; Wander IV , 398 en vgl.
Brederoo I, 91, 2678 : Bleef een yder by de schoen of by tgheen dat hy wel verstaat, hy sprack met wyser rijp beraat; De Brune, 63: Die schoenen maect, wat
dat hy doe, en spreke niet, als vande schoe; Halma, 307; W. Leevend VI, 10;
Harreb. II , 14 a; Afrik. skoenmaker hou jou by jou lees ; D. Doncker, ( 1700) :
Zich boven d' enklaauw (enkel) geen schoenmaker moet bemoeijen ; Ndl . Wdb.
VIII, 1357 ; XIV, 756 ; vgl. lat. ne sutor supra crepidam ; fr. cordonnier, bornetoi à la chaussure (mêlez-vous de vos pantoufles) ; hd. Schuster, bleib bei deinem
Leisten ; eng . let the cobbler stick to his last ; 16de eeuw : the shomaker must not go

above his latchet.

2013. Niet waard zijn iemands schoenriem te ontbinden,
d.i. eig. „zóó ver beneden iemand staan, dat men zelfs niet waardig is hem
den geringsten dienst te bewijzen, niet op den verst verwijderden afstand in
eene vertrouwelijke betrekking tot hem te staan . De spreekwijze drukt bij ons
den diepsten eerbied uit, de duidelijkste erkenning van onze eigene minderheid
tegenover dezen of genen uitnemenden persoon" ; Zeeman, 398 . Ze is ontleend
aan Joh. I, 27, waar Johannes de Dooper getuigt: Deselve ist die na my komt,
welcke voor my geworden is, wien ick niet weerdigh en ben dat ick sijnen schoenriem soude ontbinden . Vgl . Afrik . nie werd om iemand se skoenriem vas te maak;
fr. il n'est pas digne de lui dénouer les souliers; hd. er ist nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzulósen; eng. he is not worth to whipe his shoes or to untie his shoe-strings.

2014 . Uit de school klappen.
Eig. gezegd van schooljongens, vertellen wat er in de school gebeurd is;
bij uitbreiding „uitbrengen wat ergens tusschen de muuren, en in 't geheim
geschied" (Tuinman 1, 335) . De uitdr. komt in de 16de eeuw voor bij Goedthals, 127: niet te clappen wier schole, aldaar als synoniem opgegeven van tis
onder die roosen gheseyt. Zie verder Volksb. XII, 55; Valcooch, Regel der Duytsche
Schoolmeesters, 25; Kluchtspel I, 160 (anno 1583); Com. Vet. 7; Langendijk,
Wederz. Huwelyksbedr. vs. 264; Van Effen, Spect. VII, 146; Harreb. II, 257
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a; Potgieter, Schetsen en Verh. II, 3 ; voor Zuid-Nederland zie Joos, 83 ; Teirl.
II, 98; Waasch Idiot. 344: uit de biecht 1 ), de kaart, de school klappen, geheimen
vertellen; zuidndl. uit de kapelle klappen of praten 2 ); fr. dire des nouvelles de
l'école; hd. aus der Schule plaudern; eng. to teil tales out of (the) school.

2015. Schoonschip maken,
d.w.z. in letterlijken zin het schip schoon maken (zie B. B. 49; 55; 68; 197,
enz . 3 ) ; fig . opruimen, opruiming houden (van personen of zaken) ; een toestand zuiveren ; zijn schulden afbetalen ; uitverkoop houden ; vgl . Harreb . II,
250 ; Kmz . 158: Met alles te zeggen maak je schoon schip, met te verzwijgen blijf
je gevallen vrouw; 0. K. 170: Ze is waarachtig weer aan 't schoonschip maken
tusschen de stamboomen; Het Volk, 6 April 1914, p. 8, k. 1: Aan het hoofd der
bedrijven een sterke en aktieve wethouder staat, die zoo noodig schoon schip
maken kan ; Nw . Amsterdammer, 17 April 1915 , p . 2 , k. 2 : Zulk eene partij
moet juist die gebeurtenis als gelegenheid aangrijpen om schoon schip te maken
met schrobbeering van de schuldigen ; Handelsblad, 3 Maart 1914, p . 5 , k . 1
(avondbl .) : En nu er schoon schip gemaakt werd zou tegelijkertijd eens opruiming gehouden worden in de verouderde bepalingen; 21 Sept. 1914 (avondbl.),
p . 7 , k . 4 : Men (Het N. Tooneel) wil een fusie met den troep van Verkade ; voor
dien tijd moet schoon schip worden gemaakt (schulden betaald) en dat nog wel
ten koste van de artisten; Sjof. 252: Ze betaalde dan wel weer, as ze geld in d'r
handen kreeg, maar schoon schip make, dat ging nooit; Ndl. Wdb. XIV, 700;
fri. skjinskip meitsje.

2015a . Zich schoor zetten ; zie no . 2029.
2016. Daar moet de schoorsteen van rooken,
d.w.z. daar moeten we van leven, bestaan; dat verschaft ons voedsel, levensonderhoud. Vgl. Winschooten, 352: Mooi weer en geen haring: hetwelk oneigendlijk
beteekend, alle ding is meutje, maar de schouw rookt 'er niet van; Kluchtspel
III, 201: Die (Amsterdamsche jongelui) studeeren nu maar, hoe ment geld zal
verteeren.... daar rookt de schoorsteen niet van ; V . d . Venne, 52 : Schoorsteenen
kosten veel om roockend' te houden; Tuinman I, 106: Daar van rookt de schoorsteen niet, dat is, daar van komt niets in den pot, die door 't ondergestookte
vuur den schoorsteen doet rooken ; Harreb . II , 257: Daar moet de schoorsteen

van rooken. Daar de schoorsteen rookt, is het best vrijen; bl. 258: Van liefde rookt
de schoorsteen niet; Kunstl. 134: Daar kin de schoorsteen nie van trekke ; G. W.
Lovendaal, Lentedagen, de Mulder:
1) Stellwage n , Roomsche woorden, 85.
2) Ndl. Wdb . VII, 1437.
3) In den zin van , ,zich van schuld zuiveren" , zich verontschuldigen, zijn pad
schoon'egen of -maken (V. Ghistele, Terent. Heaut. 57 - Westerbaen, II, 457 ; Antw.
Idiot. 932) komt zijn schip schoon maken voer in Pamflet, Rogge II 2 . bl. 124 (anno 1600) :
-

Maer want men sommighe menschen vindt, die welgherust ende te vreden zijn als sy eenighe
ontschult ghevonden hebben, om haer schip schoon te maecken. Vgl. voor Zuidndl.
Joos, 115: Ieder maakt zijn schup (schip) schoon, ieder tracht zich te verontschuldigen.
Evenzoo in Waasch Idiot. 578 b: Zijn schip schoonmaken, zich verschoonen, verontschuldigen .
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De wind, de wind
Is mulders vrind:
Zijn molen moet er van draaien.
Hij zingt altijd, de witte man:
„Daar rookt er bij ons de schoorsteen van".
Molema, 371: Hier stoan en nijt verkoopen, doar ken mien schöstijn nijt van rooken,
zeggen de vrouwen als zij den tijd verpraat hebben en heen willen gaan ; Antw.
Idiot. 1091: de schouwpijp zal daar niet blijven rooken, ze zullen er gauw door,
ten ondere zijn; De Bo, 474: met hier te staan en niet te verkoopen, ons kavetje
kan niet rooken, die wil geld winnen, mag niet ledig zijn; Afrik. daar sal die
skoorsteen nie van rook nie ; nd . darvan wilt de Schornstên nich roken, das wird
schlechten Vorteil bringen (Wander IV, 328). Vgl. hiermede Servilius, 15: ten
brengt niet in die cuecken; Erasmus, CLXXXVI en het lat. domus fumabat, er
werd braaf gegeten en gedronken (Cicero) .

2017. Schootgaan,
d.w.z. er vandoor gaan, snijden (Antw. ), van een vlieger gezegd, als het touw
breekt (fri . op 'e kletter g jean) ; weggaan zonder te betalen ; ook : met een meisje
weggaan ; doodgaan ; schot gaan met iets , er mee weggaan (Frocquenbr . II , 19) .
Oorspronkelijk zal de uitdrukking geluid hebben te schote, tschoot gaan (vgl . schrap
staan, pal staan, zoek raken, schuil gaan, enz. ), vooruitschieten, voortschieten,
hetzij gedacht moet worden aan het 17de-eeuwsche schoot (voortgang; vgl. bij
Hooft zijnen schoot nemen) of aan schot, .dat bekend is in de uitdr.: er zit of komt
geen schot in l ), het schiet niet op ; schot maken, voortgaan (Winschooten, 237;
Halma, 573) ; schot zetten, spoed maken; een scheut krijgen, opschieten. Zie Van
Lennep, 192; Harreb. II, 258; Leopold I, 188; Landl. 169: Nou zie je 't eris,
as 't er op an komt gaan die andere schoot met de zaak ; Handelsblad, 22 Febr.
1916 , p . 5 , k . 4 (ochtendbi .) : Met den door den vader gekozen candidaat gaat
een oude vrijster schoot. Vgl. bui gaan (Harrebomée III, 24 a), dat hetzelfde
beteekent. In Zuid-Nederland schoots zijn, -gaan, weg zijn (Loquela, 435); op
scheut gaan, uitgaan om te drinken, aan den zwier gaan of op zwik, op schok gaan
(Schuerm : 586 a; Rutten, 199 b; Antw. Idiot. 1083; 1074; Tuerlinckx, 550;
554) ; scheut zijn, weg zijn (Leopold I , 49) .

2018. Den schoot vieren,
d.i. toegeven, vrijheid geven; eig. den schoot, het touw dat aan den benedenhoek van het zeil is vastgemaakt en dient om het te spannen, wat laten schieten,
en vandaar: eenige vrijheid geven, toegeven. Vgl. Winschooten, 236: de schoot
vieren, oneigendlijk, wat toegeeven; Hooft, Brieven, 326; Ned. Hist. 54: Oranje,
Egmondt, Hoorn en Mansveldt, ziende de geestelykheit sampt haare onderworpelinghen (niet teeghenstaande dat de Koning zelf scheen schoot te vieren) zoo
styf op hun roer; Huygens, Oogentroost, vs. 152: Soo vierense staegh schoot en
1) Vgl. De Telegraaf, 9 Januari 1915 (avondbl. ), p. 6, k. 1 : Meer kans dat het
botert, dat er „schot" in komt, dat de wereld beweegt om in een oude term van • Galilei
te spreken; fri. der is gjin skoat gn 't wirk.

247
voeren 't in den top; Tuinman I, 142; 363; Halma, 572: Den schoot vieren,
wat toegeven, zig zo stijf niet houden ; iemand den schoot vieren, iemand
wat meer vrijheid geeven; Harreb. II, 258 a; enz. Syn. was de kabel vieren (De
Brune, Bank. 1, 125) ; zie no. 332.

2019. Iemand den schop geven,
d.w.z. iemand afdanken, wegjagen; den schop krijgen, weggejaagd, afgedankt,
ontslagen worden, zijnen cache krijgen (Rutten, 43 a); ook gezegd van eene vrijster,
die bedankt wordt of van een vrijer, die een blauwtje loopt; zie Molema, 371 a:
hij hef de schop kregen, hij heeft een blauwtje geloopen; fri.: hy krige der de skop, hij
werd afgedankt ; hij kreeg er een blauwtje . In de 17de eeuw o .a . bij Hooft, Ged.
1, 293: Wie zoud U willen geven de schop, en willighlijk, ten vaderlande ujt
bannen ? Zie verder bij Vondel, Jos . in Egypte, 93 ; Winschooten, 237 ; 352;
Westerbaen I, 496 ; Van Effen, Spect. VIII, 32 ; Asselijn, J. Kl. 415: Nou willenze
dat ik Jan Klaasen de schop zel geven en met dezen kwaeker trouwen zel; Sweerts,
289: Toen gaf ze my de schop in plaats van weder-min; Sewel, 709; Halma,.
573; Waasch Idiot. 588: iemand 'nen schup onder de broek geven, wegjagen. Het
is niet onmogelijk, dat deze uitdr. moet vergeleken worden met eene als den
bons geven (no . 291), den bof geven, de(n) klap geven, en zij derhalve wil zeggen:
iemand door het geven van een schop van zich verwijderen, zooals o.a. de gewoonte
was bij het zeewezen, waar een matroos, die met een rood paspoort wordt weggejaagd, van de valreep geschopt werd 1 ). Doch het is evenzeer mogelijk, dat
ze ontleend is aan de uitdr. iemand op den schopstoel of op een schop zetten; vgl.
mnl. scoppen, scuppen 2 ); Plantijn: Schuppen, op een schupstoel setten,
den s a ck geven, bailler le sac à aucun, donner congé à l'improveu, repente
aliquem expellere ac dimettere, ablegare ; Teuth, 346: schuppen, precipitare ; mnd.
schuppen, stossen, fortstossen, vertreiben, wegjagen; Winschooten, 237: Iemand
op een schop setten : iemand los zetten, soo dat men hem verstooten kan, als men wil:
dat ook schoppen genaamd werd : sij hebben hem geschopt, sij hebben hem de schop
gegeven; Pers, 475 a; 710 b : iemand schoppen; Oudemans op Hooft, 286 ; dial. hd.
einem die Schipp geben ; no . 2020.

2020. Op den schopstoel zitten,
d .w .z . niet vast zitten ; gezegd van iemand, die geen vaste plaats heeft, die elk
oogenblik van zijn post, uit zijne betrekking of zijn huis kan worden verwijderd;
syn. van op stootgaren liggen (Harreb. 1, 202 a 3 ). Kiliaen citeert : S c h u p s t o e l ,
sedes qua quis subito expellitur deturbaturque; schuppen i e m a n d e n wt s ij n e n
1) Dit gebruik bestond althans in de 17de eeuw, zooals Winschooten, 233 mededeelt: „Het luid niet wel dat iemand ontschipperd werd, want dat is niet beter, dan
of een Kapitein de deegen voor de voeten gebrooken, en een voet in 't gat (dat de gewoonte
is) gegeeven wierd'' .
2) Mn l . Wdb. V I I , 662.
3) Vgl. de zeilen op stootgaren zetten, de beslagbanden van de marszeils losmaken
en deze alleen met kabelgarens op de ra samenbinden, zoodat die maar los te snijden
of als 't ware te stooten zijn; op stootgaren liggen, klaar zijn om spoedig weg te kunnen
zeilen. Zie o.a. L imb . Brouwer, Leesgez . v. Diepenveen, 17 a (Leiden, Sijthoff, 1874) en
vgl. Harreb. 1, 202.

248
stoel, deturbare aliquem a sede; Mellema: Op een schupstoel zetten, donner
congé à l'improveu. s'en aller sans dire à Dieu. In middeleeuwsche geschriften
is meermalen van de schupstoel en schappen sprake; o.a. Rek . der Buurk. 170:
Van een vraugen van Maersen, starf opte scupstoel; Rek. v. Utr. I, 137, 15:
Den knecht soudmen scuppen ; Matth . Anal . 3 , 221 noot : By Sunte Katherinen
velde, daer die oude scupstoel plach te staen; zie verder Mnl. Wdb. VII, 663
en Frederiks, Oud-Ndl. Strafrecht I, 410. Een schopstoel was een strafwerktuig,
waarop vagebonden, kinderdieven, overspelers enz . gestraft werden ; het was
een soort wip, waaruit men, met de handen op den rug gebonden, omhoog geslingerd werd (hd. Schnellgalgen) om daarna voor honderd of minder jaren uit
de stad en haar rechtsgebied verbannen te worden. Reeds vroeg kwam de thans
geldende bet. voor; tenminste Sartorius I, 5, 52 stelt op de schop zitten gelijk
met een gladden aal bij den staart hebben, en ook in het Mnd . komt schuppestól
reeds voor in den zin van „ein Verhâltnis aus welchem einer in jedem Augenblick
wieder entfernt werden kann" . Zie Schiller und Lubben IV, 152 ; Grimm IX,
2011; Rechtsalterth. II, 324; Nav. III, 205; Schuermans, Bijv. 294-295; Erasmus, 84 vlgg. en voor plaatsen uit de litteratuur Lichte Wigger, 22 r;Kluchtspel
III, 264 ; Hooft, Ned. Hist. 7 ; Brieven, 506, die aldaar de synonieme uitdr.
op de wip staan gebruikt (vgl. iemand wippen (Pers, 475 b), op de wip zitten (Harreb.
II, LXXXVI; Handelsblad, 24 April 1914, p. 6, k. 3 (ochtendbl.). Zie verder
nog Halina, 573: Iemand op e e n e n schop zetten, iemand zoo los zetten
dat men hem verstooten kan als men wil ; Sewel, 709 ; Gallée , 74 ; 39 b : op den
schupspaon (of op schupstól) zitten, in onzekerheid zijn ; Draaijer, 36 a: op de
schópstól zitten; Bouman, 93 : hij zit op de schop zegt men van iemand wien waarschijnlijk eerlang. de huur opgezegd , of die van zijn post ontslagen zal worden;
Sjof. 47 : Maar och, ze kon toch nergens meer terecht. Ze zat op een schopstoel;
Handelsblad, 14 Mei 1914, p. 5, k. 1 (avondbl.) : De pachters zitten op een schop-

stoel. Ziet de eigenaar kans zijn grond voordeelig te verkoopen, dan zegt hij
de pacht eenvoudig op ; De Cockt, 78 : op een schopstoel, schipstoel 1 ) zitten, in
een huurhuis wonen (vgl. Loquela, 433) ; Waasch Idiot. 588 ; Antw. Idiot. 1099:
op 'ne(n) schupstoel zitten, niet zeker zijn van zijne betrekking ; iri Kl. •Brab .
op 't waagsken zitten, gezegd van iemand, die elk oogenblik kan worden benoemd.

2021. Met schorpioenen geeselen,
met de gestrengste tuchtmiddelen kastijden ; ontleend aan 1 Kon . XII : 11 of
2 Kron. X : 11: „Mijn vader heeft u met geeselen gekastijdt : maer ick sal u met
scorpioenen kastijden" . De hier bedoelde schorpioenen zijn eene soort van smartelijk wondende geesels, bestaande uit een darinvormig, met zand opgevuld
en met scherpe stekels bezet lederen werktuig 2) ; hd. einen mit Scorpionen zuchtigen ; eng . to chastise a p . wi th scorpions .

1 ) Vgl. Rutten, 231 : Schip, schop met den voet; schippen, wegjagen; zie ook
De Bo, 997.
2) Bijb. Wdb. III, 295 a. De Leidsche bijbelvertaling heeft hier: met geeselslriemen . Vgl. Pass. S. (1489) 145 b: Doe wordt Decius gram ende deden mit scorpioenen
slaen, dat sijn 'geezelen mit loden knopen (Mnl. Wdb. VII, 678).
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2022 , Schorriemorrie,
d.i. samenraapsel, gepeupel. De oorsprong van dit woord is onzeker. Hoogstwaarschijnlijk is het afkomstig uit het Oosten. In de Oost-Europeesche talen
tenminste komen woorden voor, die zeer veel op het onze gelijken en in beteekenis vrijwel overeenkomen. Zoo bestaat er een Perzisch-Turksch woord sjurmur,
dat vertaald wordt door confusion, tumurte ; Albaneesch sjirimiri, Servisch
sjuriburi, sjurumuru, Sloweensch cjurimuri, Russisch sjurymury, die alle beteekenen : alles door elkander, onverstaanbaar, verward gepraat. In de Spaansche
woordenboeken : churriburri, „persona baja" en „concurso de esta especie de
gente". Zie Tijdschrift XVI, 240. Het woord komt sedert het laatst der 17de
eeuw voor. Vgl. H. Sweerts, Koddige en Ernstige Opschriften, 1709 (2de druk),
III , 26 : Als schorri-morri loopt met nieuwe haring om ; C. Wildsch. III , 331;
Br. v. B. Wolff, 205: Want zie, men heer, ik ben van geen schorrimorri, risken
risken, haksken paksken; Huydecoper op Stoke II, 144; Tuinman I, 204: t Is
'schorremorre van volk ; fri . skoaremoare . Een verkorte vorm is schorem (zie
Menschenw. 8; Jord. II, 32; 335; Twee W. B. 172; Kalv. II, 149; Sjof. 202;
Nw. School II, 276: Onder ons gezegd, zijn die meisjes, ondanks de opvoeding
bij de model-juffrouw, een zootje schorem 1 ) . Als adjectief in Landl . 15 : Zoo'n
schoreme nachtboot, vanwaar weder schoremerd (in Prol. 18) .

2023. Een schot(je) voor iets schieten (of steken),
d .w .z . een afsluiting of versperring ergens aanbrengen ; fig . iets tegenhouden,
den voortgang beletten ; mnl . iet versculten ; . 17de eeuw : schutten ; in de Zaanstreek ergens den duim tusschen zetten (Boekenoogen, 183). Een „schot" is een
planken afsluiting, een beschot, schutting (vgl. het wkw. afschieten), terwijl
„schieten" moet worden opgevat in de beteekenis van snel er voor schuiven.
De uitdr. komt in de middeleeuwen voor bij Hild. 212, 9 in den zin van eene
afsluiting maken voor iets, en verder overdr. bij Sart. II, 8, 46 : hy sa l daer,
Godt wouds, een schut voor schieten; Hooft, Ged. I, 140: U schoonvader Tijndar
schoot een schot voor sulcken quaet ; ook Warenar, vs. 805 ; bij Winschooten,
237: Ik sal daar wel een schot voor schieten: oneigendlijk, ik sal dat wel beletten.
Zie verder Vondel, Virg. I, 38: o Bacchus; schiet een schot voor zulck een zwaricheit ; II , 18 : Het noodlot schiet er een schot voor ; W . D . Hooft, Verl . Soon,
13 ; Asselijn, 232 ; 235 ; 239 ; Tijdschr . VIII , 122 ; H. S . 50 : Ik zal daar een schotje
voor leggen ; C . Wi ldsch . I , 61 ; V. Janus , 143: Daar hoop ik een schutjen voor
te steeken; Sewel, 710: Ik zal 'er een schot voor schieten, I'll put
a stop to it; I will prevent it; Halma, 578: Ik zal daar een schut voor
schieten, j'empêcherai que cela n'arrive; in het fri .: ik scil dêr in skoatteltsje
(grendel) foar strike of ik scil dêr in boerdtsje foar skutte ; in Limb . er iemand
een spijken voor zetten ('t Daghet XII , 111) ; hd . der Sache einen Riegel vorschieben;
einen Pf lock vor etw. stecken. Syn. in de 16de eeuw een stof scuven voor of tegen
iets (zie Despars 1, 280; V. Ghistele, Virg. Aen. 123 b) ; in de 17de eeuw: een
knoop slaan voor iets (Doeden , 15) .

1) Bij Voorzanger en Polak, 268 wordt schorem vergeleken met shegorim, arm,
slecht, leugen.
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2024. Zich buiten schot houden,
-

waarvoor in de Middeleeuwen: hem uten scote houden (Froissart I, 324) gezegd
wordt ; 16de eeuw : zich buiten schoots of scheuts houden, naast buiten schoots blijven;
vgl. Sartorius I, 4, 44: Extra telorum jactum, buyten schoots, pro eo quod est
in toto, extraque periculum; 45: intra telorum jactum, binnen schoots, hoc est,
intra periculum ; ghy zijdt nu al binnen schoots, quoties emptor precium venditori
offert non rejiciendum, aut qui paciscendo conditionem offert commodam satis
et minime contemnendam ; Winschooten, 235 : Wij kreegen de vijand binnen
schoots : dit beteekend ook oneigendlijk, in de klem, in het naauw : buiten schoots
blijven : oneigendlijk, sig in geen gevaar begeeven ; sig niet laaten inwikkelen
in een saak, daar gevaar in steekt; evenzoo Hooft, Ned. Hist. 725 (zich buiten
scheuts houden) ; Brederoo, III, 528, vs. 8 (buiten schoots zijn) ; Tuinman I,
283; bij Halma, 565: Zig buiten scheuts of buiten schoots houden,
se tenir à l'écart; ik zal mij wel buiten scheuts houden, je n'ai garde
de m'exposer, je n'ai garde de m'intriguer dans une affaire perilleuse; Sewel, 709:
Buiten schoots b l y v e n, to keep one's self out of danger. Het schijnt dat
eerst in de 19de eeuw , ,buiten schot blijven" voorkomt ; vgl. Harreb . II , 259;
Ndl. Wdb. III, 1849; XIV, 541; Nkr. VI, 1 Juni p. 2 : De heeren, die de dubbeltjes
hebben, die deelen nu eenmaal de lakens uit. Die zullen wel zorgen, dat ze buiten
schot blijven; ford. II, 72: Zou hij zwijgen.... ontmaskeren..., en zichzelf
buiten schot houden? Oostfri. he hold sük buten de schöt.

2025. Elk schot is geen eendvogel,
van eene daad blijven de natuurlijke gevolgen wel eens uit; niet alles gelukt.
Vgl. Winschooten, 235 : Elke schoot is geen endvoogel: dat is, het lukt altijd niet
eeven wel; Halma, 138: Elke schoot is geen endvogel, spreekw. tous
les coups ne portent pas ; on ne rencontre pas toujours ; Sewel, 214 ; Tuinman I
280: Een paard met vier voeten struikelt wel; zo mist het ook een meester wel
eens. Elke schoot is geen endvogel; Adagia, 3: Alle scheuten zijn geen entvogels,
non semper feriet quodcumque minabitur arcus ; Harreb . I, 171: Elk schot is
geen eendvogel, anders kwamen er meer, men past dit toe op mislukking van allerlei
aard, bepaaldelijk op het gedrag van den lichtmis, die er zich mede troost; Molema, 516: Elk schot is gijn eendvogel; zuidndl. Alle scheuten zijn geen endvogels,
niet alles gelukt (Antw. Idiot. 406); oostfri. elker schöt is gen treffer (of gen dnt-

•

fógel).

2026. Schot en lot betalen
is eene verouderde uitdrukking voor belasting betalen, aan zijne verplichtingen
als burger voldoen; mnl. scot ende lot ghelden, belastingplichtig zijn, zijne belastingen betalen, syn . van te scote ende te lote staan . Het znw . scot wordt afgeleid
van het ww. scieten, in den zin van geld schieten, tot iets bijdragen, terwijl men
onder lot moet verstaan „door het lot bepaald aandeel", „aandeel in de belasting". Zie Vondel, Roskam, 153; Gijsbr. v. Aemst. vs. 59; Mnl. Wdb. IV, 827;
VII, 687; Ndl. Wdb. VIII, 3060; fri. strot en lot bitelje.

2027. Iemand over den schouder aanzien,
d.w.z. „van ter zijde naar hem zien, om hem even op te nemen, doch met minachting en zonder zich tot hein te richten" (Ndl. Wdb. 1, 510) ; syn. overdwars
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gluren (Hooft, Ged. II, 366) of zien. Zie Winschooten, 253: Iemand oover sij'
aansien: dat is, oover dwars, oover schouwer, met veragting aansien; Pers,
833 b; Van Effen, Spect. V , 23 : Zy hadden het zo drok, dat ze myn groet ter
naauwer nood beantwoordden, en zagen my alleen eens over schouder aan ; V.
Janus, 30; Halma, 573: Iemand over schouder aanzien, regarder quelqu'un de travers ; Sewel, 710 ; Eckart, 473: den süt se kum över de Schullern an.
In het hd . einen liber die Achsel ansehen ; fr . regarder quel qu'un par-dessus 1'épaule ;
in het Vlaamsch is over zijne schouders zien bekend in den zin van hoovaardig
zijn of (van een meisje) naar een man uitzien, op hem „pinken "; vgl. Joos,
89 ; Waasch Idiot. 583 en no . 1608. Bij Van Lennep in den zelfden zin : over den
nek aangezien worden (Rom . 13 , 55) .

2028. Daar is schraalhans keukenmeester,
,d .w .z . daar is het armoedig ; daar krijgt men niet veel te eten ; hd . Schmalhans
ist da. Kuchenmeister; Tuinman I, 105: Smalhans is daar keukenmeester; Harreb.
1, 284: Schraalhans (of gierige Hans) is keuken- (of kelder-) meester; De Arbeid,
11 Febr. 1914, p. 2, k. 4: In menig gezin is schraalhans reeds keukenmeester,
in sommige heerscht zelfs gebrek err wordt alles wat een beetje waarde heeft
naar „Oome Jan', den lombard, gebracht. Syn. Magerman is kok 1 ), zooals
in Zuid-Nederland gezegd wordt (De Bo, 665), waarvoor Tuinman I, 101 citeert:
Bij schraalhans is magerman kok ; bl . 349: Eene keuken waarin Magerman kok
is ; II, 41: Magerman is 'er kok . Vgl . het mnl . die kokene vet hebben, het goed
hebben ; Afrik . dit is by hom maar skraalhans.

2029. Zich schrap zetten,
d .w .z . zich vast, stevig op den grond zetten ; zijn uiterste best doen ; schrap
staan, onwankelbaar staan, stevig staan; eig. te schrap staan, zooals Hooft meermalen schrijft in den zin van op het uiterste staan, op het punt staan iets te doen,
,gereed zijn tot iets of in dien van vaststaan; zie Ned. Hist. 424: Als de scharprechter t' schrap stond ; bl . 433: Als de beukeryen t' schrap stonden ; vgl . Sart.
I, 1, 58: Res ad triaros rediit. 't Staet al schrap, cum significabimus rem eo
periculi reductam esse , ut extremo conatu surnmisque viribus sit enitendum et ad
suprema confugiendum consilia; Tacitus, bl. 29: En konde men in 't waater zich
. niet t' schrap zetten ; Ned . Hist . 359: t' Schrap raken (stand houden) , waarvoor
in het Zaansch nog schrap raken, naast schrap komén, een steunpunt vinden,
houvast krijgen, klaar komen (Boekenoogen, 913) ; Pers, 548 a: de voeten schrap
zetten, op zijn stuk blijven ; 2 b : zijne voeten tegen iemand schrap zetten, zich verzetten tegen iemand ; 293 a ; 837 a ; 893 a schrap staan, op het uiterste gespannen
staan; Vondel, Lucifer, 1090: schrap 'zetten, strijdvaardig maken; Geboorteklock,
151: zet u schrap; Virg. II , 47; 49; 192; Bat. Gebr. 948; 1163: schrap geraecken,
den strijd beginnen; Winschooten, 250; de zeylen schrap zetten, zoo scherp mogelijk bij den wind brassen (V . Eyk VII, 2) ; Tuinman I, 279: hij stelt zich schrap;
Halma, 575: Schrap staan, in eene gereede gestalte staan ; hij kon niet schrap
raken, hij kon zijn oogwit niet bereiken; Sewel, 711; enz. Wellicht is ook te
vergelijken Schuermans, 601 b: schrap, mager, dun, karig, nauwgezet; schrap
:

1) Ndl. Wdb. IX, 95. De voorstelling van een „magere keuken'' vindt men onder
de schilderijen van P. Bruegel.
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buiten de meet ; Waasch Idiot. 585 ; Schuermans, 601; Tuerlinckx, 106 ; Rutten
43 . Vgl . verder het syn . buiten (of uit) de kerf (Campen, 80 ; Sart . II , 84 ; II ,
3, 39); De Vries, 78 : Dat is over kerf en klamp heen, dat is over 't erg heen; Houben,
121: Gekheid, mer nét boete de schraom (schram, grens, streep) ; vgl. ook met mnl.
over die pale (grens) gaan 1 ) ; 17de eeuw : buiten rooi zijn 2 Synoniem is over de
streep. Vgl. Handelsblad, 24 Dec. 1915 (ochtendbl . ), p. 5, k. 1 : Dat het nu juist
de heer Van Twist moest zijn, die klaagt over dit begrag van 200 millioen, is
eenigszins over de streep.
) .

2030a . Een schreefje voorhebben ; zie Een streepje voorhebben..
2031. Schrijven en wrijven,
ook geschrijf en gewrijf, d .w .z . groote bedrijvigheid met de pen, schrijven en
nog eens schrijven; laat-mnl. scriven ende wriven (Froissart I, 461). Onder het
, ,wriven" verstond men het drukke heen en weer schuiven met den arm over de.
schrijftafel, waarbij men oudtijds, om het slijten der mouwen te voorkomen,
zoogenaamde wrijfmouwen aantrok (vgl. Brederoo, Moortje, vs. 499 3 ). Thans
wordt -aan deze beteekenis van „wrijven" niet meer gedacht, maar wel aan de
wrijving van gedachten, waarbij veel brieven worden gewisseld 4 ) . Vgl. Nav.
XLI, 188: Gij meucht schrijven en wrijven, ick hebber niets mede te doen (anno
1670) ; Coster, 203, vs. 1581; C. Wildsch. III , 72: Wat is er al een water vuil
gemaakt! wat is er al over geschreven en gewreven!; Harreb. I, 231: Daarover
is al vrij wat geschrijf en gewrijf geweest ; fri . skriuwe en wriuwe, allerlei schrijfwerk verrichten ; Antw . Idiot . 1094: schrijven en wrijven, veel schrijven ; Waasch
Idiot. 586.

2032. Wat men schrijft -dat blijft,
ook wel die schrijft die blijft, d.i. hij die goed boekhoudt, uit zijne boeken onmiddellijk een overzicht over zijne zaken heeft, dus kan zien, wat winst en verlies
oplevert, gaat niet ten onder (Peet, 52) ; hd. was man schreibet, das bleibet, durch
Urkunden und Briefschaften kann der Beweis einer Sache am leichtesten geführt
werden ; nd . de der schrift, de der blift ; schrift klivt (Eckart 470-471 ; Wander
IV, 335 ); wer nig schrivt, de nig blivt, wer ein behaltener Mann bleiben will, muss
über Ausgabe und Einnahme ordentlich Buch halten (Wander IV, 336 ). In
mlat. scripta manent of littera scripta manet. Zie ook Jan Matthijssen, R. v. d.
Briel, bl. 82.

1 ) In den zin van „door den beugel kunnen'' lezen we ,- over de schreef kunnen"
;

in Handelsblad, 29 Oct. 1914 (avondbl . ), p. 5, k. 3 : De inhoud van het weggelaten ge-

deelte kon zóó weinig over de schreef, dat de directie (van de Figaro) gemeend had
het entrefilet met een laag chemische, ondoorzichthare stof te moeten overstrijken.
2)

3)

Ndl. Wdb. XIII, 1241.

Steets was hy op 't Kantoor en met de nues int boeck ;
Syn mutsjen op zyn hooft, zyn mouwen an voort wrijven,
Want hy was besich staach met dit of dat te schrijven.

4) Ndl. Wdb. IV, 1744; 2146.
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2033. Iemand eene schrobbeering geven,
d.w.z. iemand een standje geven, de les lezen, den mantel uitvegen; hem doorhalen, hem de ooren wasschen ; iemand een katje geven 1 ) ; eig . iemand op eene
ruwe wijze boenen, zoodat deze uitdr. te vergelijken is met de vroegere iemand
met een boender schrobben ; iemand boenen 2 ) . Vroeger kwam voor : iemand (be) schrobben (fri. immen biskrobje); iemand eene schrobbe of eene schrobbing geven;
iemand schrobbeeren (De Jager, Frequ. I, 605 ; II, 497 ; Sewel, 713 ; Ndl. Wdb.
11, 2001) . De tegenwoordige uitdr. staat o.a. in W. Leevend 1, 274; C. Wildsch.
VI , 35 ; Br. v . Abr . Bi. I , vi . Voor Zuid-Nederland vgl. : iemand een schabaring
geven (Ons Volksleven VII , 71; Antw. Idiot. 1058) ; eene schrabbade geven (Schuermans, 599 b) ; Rutten, 203 : schrobben en schrobbing ; in Deventer en elders in het
Noorden ook : iemand een uitschrobbéring geven (Draaijer, 35 b) ; vgl. Waasch
Idiot. 589: iemand zijn schuurwater geven; nd. eine gude Schrape kregen
(Eckart, 470).

2034. Op (losse) schroeven staan (- zetten),
d .w .z . onzeker, onvast staan of maken, zoodat er niet op te bouwen is ; hd . auf
Schrauben steken, seizen, unfest, so dasz jederzeitige lösung móglich ist 3 ). Zie
Pers, 567 b : Louis de Requesens, die der landen vryheeden Bocht op schroeven
te stellen ; 602 a ; 710 b ; Hooft, Ned. Hist . 984 : ' t Welk 't heele werk op schroeven
stelde ; 159 : Dat deeze woorden op schroeven staande hoe schoonder van schyn,
hoe ydeler of bedrieghelyker van gronde waren ; Tuinman I , 236 : , ,'t Staat op
schroeven, dit zegt men van 't geene geen zekere vastigheid heeft', dat van het
hoofd, de hersenen, gezegd ook voorkomt bij Langendijk, Wederz. Huw.-Bedrog,
VS. 1079 4 ) . Mèt het bijv. naamw. los komt de uitdr. evenwel ook reeds in de 18de
-eeuw voor, zooals blijkt uit Sewel, 713 : Zyn hoofd staat op losse schroeven
('t is een loskop), he is a weather cock, a wild goose, waarvoor thans nog in Limburg gezegd wordt de kop staat hem net als op een wervel (Welters, 80) ; Harreb.
II, 262; Ndl. Wdb. VIII, 2953; De Telegraaf, 2 Dec. 1914 (ochtendbl.), p. 3
k . 4 : De mobilisatie heeft dezen zomer veel op losse schroeven gezet ; Nw . School
VI, 206: Heel ons optreden bestond in een op losse schroeven zetten van vastgeroest-ingedraaide waarheden; Handelsblad, 6 April 1915 (avondbl.
p. 5,
),

1) Dievenp. 125: Toen liet ik me verleiden een uitdrukking te gebruiken, die me
een katje zou hebben bezorgd van m'n inspecteur, als ik vroeger zoo iets in de theorieklas zou hebben gezegd! In C. Wildsch. III, 263: iemand een oud kattebakkes (leelijk
gezicht, onaangename bejegening) geven; bl . 346 : Het lijkt me niet alle daag zulke
ka ttebakkes jens van mijn' baas af te wachten; Ndl. Wdb. V I I , 1860.
2)

Ndl. Wdb. III, 150; 152.

3) Grimm IX, 1651. In V . Janus, 252 komt de uitdr. voor in den zin van vast
staan , als het ware vastgeschroefd.
4) Vgl. De Bo, 774: Ontdraaid zijn, niet wijs zijn; syn. van er is 'nen snaar (of
een vijs) los; hd. ihm ist eine Schraube los; verschroben oder verdreht sein; oostfri. 'n
schrufe los hebben, die Folge davon ist, dasz es einem solchen im Kopfe rappelt (Dirksen
I, 45) ; eng. he has (got) a screw loose somewhere; fr. il manque un clou à son casque. In het
Friesch: hij is ut 'e skroeven, hij is in verrukking.
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k. 4: Het is toch heel jammer, dat die ellendige oorlog op losse schroeven zet
de pogingen om te komen tot een gezond internationalisme. Syn. was op rollen
staan. 1
)

2035. Het schuifje krijgen,
in de biecht geen absolutie krijgen; eig. het schuifken zien toegaan, zonder dat
de biechtvader de absolutie gegeven heeft; Harreb. II, 262 a: Hij krijgt het
schuifje, dat is: hij wordt niet gehoord, maar ongetroost weggezonden. Algemeen
in Zuid-Nederland: het schuifken geven, - krijgen (Schuerrnans, 605 b; Claes,
214 ; Rutten, 204 ; Waasch Idiot. 825 ; Antw. Idiot. 1098) naast het deurken krijgen
(Rutten, 50 b ; Teirl . 267 ; Antw. Idiot. 340 ; Schuermans, Bijv. 62 a) ; het vensterken krijgen (Waasch Idiot . 689 2 ) of een korf krijgen (De Boe, 1223) ; de plank
krijgen (Waasch Idiot. 821) ; den zak, den knol, den smouter krijgen (De Bo, 1417):
fr. donner la p lanche .

2036. Schuilgaan,
d .w .z . zich verschuilen, zich verbergen ; eigenlijk te schuile gaan, waarin „schuil"
een znw. is met de beteekenis van schuilplaats; vgl. fri. skul, skule, schuilplaats,
beschutting; oostfri. schul, schuilplaats, afdak, en het `'laamsche schuile, regenscherm (Schuerm . 605 b) . Bij vroegere schrijvers komt dan ook nog voor t' schuil
loopen ; ter schuile staen ; ter schuil loopen ; te schuyl steken ; zich ter schuyl houden;
ter schuyl voeren ; zich ter schuyle stellen, en thans is in het Geldersch nog bekend
in de schule staan, beschut staan (Gallée, 39 b) . Zie no. 2029.

2037. Schuilevinkje spelen,,
d.w.z. verstoppertje spelen, zich schuilhouden, elders duikertje-weg, schuilmuiltje, mol in 't peperhol, wegkruipertje spelen (Leopold I, 120) genoemd. Het
spelletje wordt door Kiliaen vermeld als S c h u y l w i n c k e l s p e l j, borgh-spel,
pueritiae ludus, quo obstructis ei qui in medio sedet oculis, caeteri in latebras
sese abdunt, mox dato signo, dum ille latentes vestigat, hi ad sedem eius tanquam
ad metam recipientes se, praevertere illum satagunt 3 ) ; Plantijn: S c h u y lw i n c k e 1 s p e 1, le jeu a' cachette, quand les enfans se vont cacher. Hieruit blijkt
dat de uitdr. geheel veranderd is en dat ze eig. wil zeggen: in een winkel(hoek)
zich schuilhouden (vgl. ook het vroegere schuilhoekje en schuilhokje spelen).
In de 17de eeuw sprak men van schuilevinkje spelen; zie Rodenburgh, Egl. Poeë tensborstw . 1619, p . 426 4 ) , waarnaast in de 18de eeuw (zie Tuinman 1, 234;
Halma, 714), schuilewink spelen, thans als syn. schuilhoekje spelen 5 ), of schuilei
spelen 6 ) . Zie Molema, 369 a; Taalgids 1, 293; Kinderspel I, 42; Volkskunde

1) Janssen, Chr. Verm. 270: De dronckenscap verstomt de geest, en helptse als
aen 't hollen, en maeckt 'et menschen breyn verbeest, en schroeveloos op rollen (Ndl.
Wdb. XIII, 928).
2) Vgl. Joos, 76: Biechten, naar Iraliekens venster gaan.
3) Ndl. Wdb. III, 566.
4)
Tijdschrift XXXIX, 157.
5) De Arbeid, 21 Maart 1914, p. 2, k. 4.
6) Handelsblad, 18 Juli 1914 (avondbl.), p. 5, k. 3.
STOETT,_ Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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XIV, 96; Het Volk, 15 Juli 1915, p. 1, k. 2: Wij wenschen niet langer schuilevinkje te spelen . Man en paard moeten nu maar worden genoemd ; J . W . P.
Drost, Het Nederlandsch Kinderspel véór de zeventiende eeuw, bl. 4 vlgg.

2037a. De schuine deur; zie no. 1019.
2438. Schuin(s)marcheerder,
zwierbol, doordraaier, een raar heer; iemand die den rechten weg niet bewandelt,
die schuine gangen, slinksche wegen gaat (op sexueel gebied) . Zie P. K. 109
en Nkr. II, 6 Dec. p. 5.

2039. In iemands schuitje komen (of varen),
d .w .z . het niet iemand eens worden ; eig . met hem gaan varen, zijne partij kiezen;

in zijn vaarwater komen (De Arbeid , 10 April 1915, p. 1, k. 2) ; mnl. in enespander
(korf) comen. In een (of dezelfde) schuit zitten of zijn, in deiizelfden
toestand verkeeren, het met iemand eens zijn ; eng . to be (or row) in the same
boat or embarked in the same boat or embarked in the same bottom with. Vgl. Winschooten, 241: Wij zijn in een schuit, wij hebben geen verschil; W . D . Hooft,
Jan Saly (1622), 6 v: Wy komen daer mee ghelijck in ien schuyt; Plaiz. Kijv.
10 : met iemand in éen schuit zyn, met iemand in denzelfden toestand verkeeren;
De Brune, 24: Hy vaert met ons in 't zelve schip; Halma, 57 8 : Wij v a a r e n in
eene schuit, wij zijn van éen verstand, wij hebben het zelve belang, nous
sommes d'accord, nous avons la même pensée ou le même intérêt ; Sewel, 715 ; Van
Effen, Spect. IX, 151 : Ik beken, dat ik hier eenigermate met myne Medemakkers
in de zelfde schuit ben; C. Wildsch. I, 63 : Gij komt tog altoos bij slot van rekening
nog al in mijn schuitje; Handelsblad, 26 Maart 1915, p. 6, k. 4 (avondbl.) : Is
het dan niet verkeerd, dat de Regeering zich thans begeeft in het schuitje van
partijen, die zoo lichtvaardig denken over de gemoedsbezwaren van hun tegenstanders?; Nkr. IX, 3.0 Jan. p. 4: Heb dank, gij, man van het Handelsblad,
dat ge'rneevaren komt in mijn schuitje; Molema, 366 b: zij komen mit 'n kander
in ijn schip (Tuinman I, 141; Harreb. II, 252 a). In h-et Bredaasch: hij zal nog
wel in mijn straatje komen (Hoeufft, 584) . Vgl. ook de uitdr. iemand in (of op)
zijn boot krijgen, iemand tot zijne belangen of zijne denkwijze overhalen ; met
iemand in één boot varen (in Kippev. I, 305: U meent dus dat u met Paulus in
één boot kunt varen, baron ? vroeg de borstelmaker.

2040. In het schuitje zijn (of zitten),
d .w.z. in eene zaak ingewikkeld zijn, welker bestuur men aan anderen overlaat,
en overlaten moet (Weiland) ; zich met eene zaak ingelaten hebben, waaraan
men zich niet meer kan onttrekken; vgl. die in het schuitje (of scheepje) zit, moet
meevaren of moet er mee over, o.a. bij Van Effen, Spect. IX, 151 ; Harreb. II,
262 ; Nkr. VII, 19 Juli p. 2 ; Kalv. 1, 67 ; Nest. 52 : Maar ik zit nu eenmaal in
het schuitje en men moet roeien met de riemen die men heeft; vgl. no. 1725 en
Antw. Idiot. 1331 : die in 't schipken is, moet veren, die gescheept is, moet varen;
Waasch Idiot. 572 a: nu gij scheep zijt, moet gij veren; fr. qui s'est embarqué doit
achever; fri. ik sit yn 't skipke en ik moat meifarre, ik moet de gevolgen er van
dragen ; vgl . mnl . ic ben in gewat dus moet ic waden over.
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2041. In zijn schulp (of schelp) kruipen,
d .w .z . achteruitkrabben , bakzeil trekken ; eig . gezegd van een slak of een ander
schelpdier, dat zich uit vrees in zijne schelp terugtrekt. De uitdrukking komt in
de 16de eeuw o.a. voor bij Marnix, Byenc, 1 r: Soo ghebruyckt hier onse Meester
Gentianus ten eersten aenval, een also heerlijcke, grondighe ende scherpsinnighe
bewijsreden, om sijn seggen te bevestighen, dat de Ketters ende Hughenoosen
alreede in haer schelpe beginnen te cruypen. Vgl. ook Sart. III, 9, 97 : Hy kruypt
in sijn schulp, de eo qui metu dat locum potentiori, et revocat se in tutum ; II,

5, 57; II, 1, 7. Zie ook Vondel, Bat. Gebr. 1249; Hekeld. (1707), bl. 71; De Brune
470 ; Smetius, 192 ; Winschooten, 242: In zijn schulp kruipen : dit is een eigenschap
van de schulpvissen, dewelke eerst leggende gaapen, om aas te vangen, daar naa
onraad vreesende, of verneemende, haar schulpen toedoen : soo gaat het ook met
sommige menssen, die met den ophef van een saak groot opgeven : maar siende,
dat men geneegen is haar met reeden teegen te gaan, terstond haar melk ophaalen:
en haar woord, of beloften, of bod geen gestand durven doen : en dan seid men al
laggende, sieje wel! hij kroop in sijn schulp; Tuinman 1, 277; Harreb. II, 52 b;
Jord. II , 112 ; Ndl. Wdb. XIV, 399. In het fri .: hy krup t yn 'e sku lp ; in ZuidNederland in zijn schelp kruipen (ook in den zin van : naar huis gaan) ; uit zijn
schelp komen, buiten komen, zijne woning verlaten 1 ) ; in zijn schelp blijven, zich
met eene zaak niet inlaten, er zich niet mede bemoeien; iemand uit zijn schelp
doen komen, hem dwingen zich door woord of schrift te doen kennen (Antw. Idiot.
1070 ; 2014) ; in Zuid-Brab . in zijn kot kruipen ; Twente : de achterbokse antrekken;
Bommelerwaard : iemand in zijn nest keeren, iem. in zijn schulp doen kruipen,
(V. d. Water, 111) ; fr. rentrer dans sa coquille.

2042. Van (de) Scylla in (de) Charybdis,
d .w .z . van den eenen slechten toestand in den anderen ; van de branding in den
maalstroom . De Scylla en de Charybdis zijn gevaarlijke maalstroomen in de
straat van Messina; in het middeleeuwsch latijn : incidit in Scyllam qui vult vitare

Charybdim, en in het gri. Apost. 16, 49 : rr)v Xd9vf dtv .upuy div t?^ juV2 t2
TTeot1 Jre60v ; hd . der Charybdis entfliehen und in die Scylla gera ten ; fr . tomber
de Charybde en Scylla ; eng . in trying to avoid Charybdis to drift into Scylla;
Büchmann, 415; Archiv XIII, 268; Otto, 82, zie no. 1920 2 ) en vgl. Brederoo I,
384, vs. 2526:

Al waar 't hem is gegaan, recht alst die gene gaat,
Die de vreeslijcke smuyl Charybdis willen schuwen,
En vallen Schilla wreet bedoven in de kuwen.

2043. Goede sier maken,
d.w.z. fijn, lekker laten opdisschen, een prettig, vroolijk leventje leiden, mijken
en smijken, zooals de Westvlamingen zeggen; smikkelen (Schuerm. 632 b; Boeken1) Ook in Noord-Nederland uit zijn schelp komén, te voorschijn komen; vgl.
Handelsblad, 17 Maart 1914, p. 6, k. 6 (avondbl .) : Maar de academische raad der universiteit komt thans ook uit zijn schelp en roept : , ,niet verder!''
2) Vgl'. ook Roscher, Lexikon der Griech. und Róm . Mgth. 1, 487; Baumeister,
Denkmaler 111, 1682; Rreclus , la Terre (1876) 1, 152.
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oogen, 710 : opsmikkelen) ; goeden smik maken (K1. -Brab .) ; fr. faire bonne chère

a qqn ; mnl . goede (goet) chier(e) maken, eig . iemand een vriendelijk gelaat (lat.
pop . cara) toonen, en vandaar : hem goed ontvangen, gastvrij onthalen ; en bij
verdere overdracht : een vroo lijk leven leiden, pret maken ; zie het Mn l . Wdb . 1,
1498; Joos, 81 en Jacobs, Verouderde woorden, 52 229.

2044. De sigaar zijn,
er bij zijn, zuur zijn, vooral bekend door de operette van H. Bouber, de Jantjes,
waarin het couplet:
Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren,
Je zeilt er in tot allebei je ooren;
Wordt nooit verliefd, meiden, wat ik zeg is waar:
Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar.

Het Volk, 15 Febr. 1922: Maar toen was de hanedresseur zelf de sigaar; omringd
van eenige menschen uit het publiek werd-ie in een doek gevouwen en levend
begraven ; D . v . S . 20 : Je suis le cigare! Gisterenmiddag moest ik bij den C . C.
terecht staan wegens 'n vergrijp ; Handelsblad, 21 Febr. 1916, p. 5, k. 5 (avondbl .) :
't Was een echte Havanna, zei Pietje. Dat zag hij aan de asch. Zijn vader was
sigarenmaker. Hij mocht ook een trekje doen. Ik bedoel Pietje. De meester zag
liet. Toen was ik de sigaar. Hij zei: wee je gebeente als ik je weer zie rooken;
Elseviers Maandschr. XXVI , 63 : En hoe kan ik naar zee gaan met een pandjesjas
en een paraplu? Bovendien als opa, de vice-admiraal er achter komt, ben je de
sigaar. Ook in den zin van zijn les niet kennen of een slechte beurt maken komt

de sigaar

of de sik zijn voor. Syn. is : de klos, de (te) piel, de pik, de pook zijn.

2045. Geen sikkepit(je),
d.w.z. bijna niets, hoegenaamd niets, geen zier. In de 17de eeuw voorkomende
in de Gew . Weeuw . III , 8 : Geen fnazel of zikkepitjen zal er aan nianqueeren ;
zie verder W. Leevend VI , 5 : Dat de Engelsman alle onze dorpen in Oost-Indien
neemt of steelt en geen sikkepit weer wil geeven; Slop, 144; Nkr. III, 22 Aug.
p. 2; IV, 11 Dec. p. 2; VII, 8 Febr. p. 3; Falkl. IV, 145; 226; VI, 143; 227;
Mgdh. 187 ; Uit één pen, 48; enz. ; fri. gjin sikkepit(sje) . Het wordt ook vervormd
tot sittebit(je) en sissepit(jt ) . Wat onder een „sikkepit" moet worden verstaan,
is niet geheel duidelijk ; waar-c•hijnlijk zal men aan een keutel(tje) van een sik
(geit) moeten denken ; vgl . tact Noordhollandsche schapepitje en het mnl. niet
enen stront; fri. gjin loart (keutel) ; zie Lat. Versch. 94 en Schuerm. 611 a 1 ) .
,

2046 . Hij is sikker (of sjikker) ,
d.w.z. hij is dronken; hij is sela (Boekenoogen, 924) ; vgl. hebr. sjikkór, dronken;
hd . schicker, beschickert, angeschickert ; Harrebomée II, 226 a : Hij is mooi sikker,
hij is in de beginselen van dronkenschap. In de Zaanstreek zegt men sikkerig,
een beetje aangeschoten (Boekenoogen, 925) . Vgl. Landl. 159 : Sainpanje, as

1 ) Vercouillie, 260 houdt het voor een dial. uitdr. voor „zulk een beetje, uitdrukking die vergezeld gaat van een gebaar roet vinger en nagel''
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je daar sikker van wor, dan denk je dat je zóo pardoes de hemel in vaart; bl. 317:
As tie sikker is, staat ie aldeur te zeure : Schoolm . 247: Och, geef je neusdoek eens
eventjes. Aal! dat niezen maakt me sikker; Koster Henke, 61 ; Nachtb. 145;
Uit één pen, 111 : Foei! een dominee en dan sikker; t'is meer dan erg; Op R. en.
T. 107: Die sikkere muziekmof; bl. 116; Speenhoff II, 89; Ghetto 2 ), 16; Amst.

26; A. Jodenh. 42: straal- malazeres-sjikker; Zandstr. 100 (half sikker); Zondagsblad van Het Volk, 30 Mei 1914, p. 1, k. 2 (ha.lf sikker) ; gazzer sikker, zoo dronken
als een zwijn ; so sjikker wie Lot 1). Hiernaast een znw . sjikkerheid (Jord. 67)
en een ww. (op)sjikkeren, (op )drinken (Zandstr. 78; Diamst. 301). Syn is
zadder (o.a. Nachtb . 19) of laveloos (dia!. uitspr. van lijveloos ?) . Vgl. no.
1051; 1069.

2047 . Iemand onder de (of het) sim hebben,
d .w .z . iemand onder den duim, in zijne macht hebben (Boekenoogen, 925) .
Sedert de 17de eeuw is de uitdr. onder sim hebben bekend, blijkens Kluchtspel
III, 262; zie verder Tuinman I, 328; Sewel, 718: Iemand onder sim houden
(in bedwang houden), to keep one in aw ; Halma , 810: Iemand onder 't z i m
houden, tenir quelqu'un dans la crainte ou dans le respect; Harreb. II, 266:
Hij heeft hem onder de sim. Onder een „sim", gron. sem, verstaat men het in het
water hangend gedeelte van een hengelsnoer, ook achtersim of ondersim geheeten,
maar in het Zaansch, Friesch en Oostfri. 2 ) heeft het ook de bet. van band, koord
of touw, waarmede een vischnet of een vogelnet is omboord, in welken zin het in
de 17de eeuw voorkomt bij Westerbaen 1 (Ockenb . ), 159 waar hij , sprekende over
het vinkenvangen met een slagnet, zegt : „wat de simmen raeckt, laet vleugelen en
koppen". Thans is nog bekend „simplankje, eene klos, waarom garen wordt
gewonden tot het breien van netten", uit welke gegevens wellicht mag worden
besloten, dat men onder het sim moet verklaren als, „onder het net", dus: gevangen, een vermoeden, dat steun vindt in het gron. iemand onder slag hebben,
onder den duim hebben, gehoorzaamheid van hem kunnen vorderen (Molema,
379 b ), waarin „slag" natuurlijk slagnet beteekent . Dat de uitdr . aan het visschep
zou ontleend zijn, komt me zeer onwaarschijnlijk voor. In Zuid-Nederland onbekend ; fri . iminen onder ' t sim holde, krije, bringe ; op Goeree en Overflakkee:
iemand onder den benzel (bindsel, bindzeel) houden 3 ).

2048. Een Simsonsverzuchting,
een zware verzuchting, aldus geheeten naar Simson, die in den tempel van Dagon
tusschen twee zuilen staande Jahwe smeekte hein nog eenmaal zijn vroegere kracht
te verleenen om wraak te nemen op de Filistijnen . Zie Richt . XVI , 28 en vgl.
Camera Obsc . bi. 82 : Op dit gewichtig oogenblik was het dat de merkwaardige
Petrus Stastokius Junior een Simsonsverzuchting slaakte.

1) N. Taalgids X, 284.
2) Boekenoogen, 925 en 710; Fri. Wdb. 111, 74; Ten Doornk. Koolm. 111, 183
b. De visschers verstaan onder een sim de lijn, welke het gaas van een net omringt.
3) N. Taalgids XIV, 252.
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2049. Sip kijken,
d.w.z. leelijk op zijn neus kijken; ontevreden, zuinig, sneu kijken; ook onnoozel
kijken (V. Schothorst, 198). Zie o.a. Nkr. VII, 29 Maart p. 5; Menschenw. 314;
Falkl. VI. 173; VII, 67; Mgdh. 138; Diepenp. 111; Slop, 2; ford. II, 97; enz.
Misschien mogen we vergelijken het nd. sip, noorw. sipe, sippe, grienen, de mondhoeken huilerig omlaag trekken; sippet, overdreven fijngevoelig, gauw huilend 1 ).
In het Oostfri. is dit woord eveneens bekend; het wordt bij Ten Doornkaat Koolman
III, 186 vertaald door zimperlich, spröde, albern, affectirt, geziert. In Zuid-Nederland onbekend; fri. sip, onnoozel uitziende; sippens, verslagenheid, moedeloosheid, treurigheid.

2050. Het loopt met een sisser af.
„Dat wil zeggen : wij dachten wel, dat er vrij wat gebeuren zou, maar 't is
slechts eene kleinigheid, en zal tot geene dadelijkheden overslaan. Onder de
vuurwerken is een balletje van nat gemaakt kruid, dat wegbrandt, zonder een
slag te geven, maar slechts een sissend geluid maakt, en daarom sisser genoemd,
zeker wel het allergeringste" (Harrebomée II, 270 a) ; vgl. Sewel, 718 : Sissertje,
zeker vuurwerkje, a pen fulled with gunpowder; Weiland : Het zal met eenen sisser
afloopen, het zal tot geene dadelijkheid komen; Jong. 160; Lev. B. 135 ; Nkr.
III, 18 April p. 4: Het was een heibel en niets meer, die afloopt met een sisser;
Kippeveer 1, 26 ; De Amsterdammer, 26 April 1914, p. 9, k. 1; De Arbeid, 5 Nov.
1913, p. 4, k. 3; Het Volk, 12 Dec. 1913, p. 2, k. 1: De aanval mislukte, want
na eenige uren van debat liep alles met een sisser af; 2 Mei 1914, p. 1, k. 2; 19
Juni 1914, p. 2, k. 4: Tusschen beide bestuursleden ontstond toen wat mot, doch
de herrie liep gelukkig met 'n sissertje af; Kippev. II, 316 ; enz. Syn. met een
snister afloopen (in Taalgids III, 157).

2051 Een Sisyphusarbeid,
d.i. een zware arbeid, die nooit tot een einde komt en vruchtelooze inspanning
vereischt. Sisyphus was door Zeus veroordeeld om een zeer groot rotsblok tegen
een berg op te wentelen, doch zoodra hij bijna den top had bereikt, rolde het blok
naar beneden, zoodat hij telkens op nieuw moest beginnen. Vgl. het lat. saxum
vorsare (Otto, 310) ; fr. un travail de Sisyphe ; hd. eine Sisyphusarbeit; eng. a

Sisvphean task, - labour.

2051a. Zich sjakes houden ; zie no. 1009

2)

.

2052. Sjappietouwer,
ook genoemd een sjap of een sjappie, is een losbol, lichtmis, gemeene kerel,
slampamper. Het woord komt in het begin der 18de eeuw bij ons voor in den vorm
sappatouwer, sabbetouwer, sjappetau, sapitau en sappetau 3 als naam van een matroos
van de groote vaart, van de 0 .I . vloot; het is, volgens een gissing van Dr. A.
)

1) Franck-v. Wijk, 610.
2) Aldaar had moeten worden verwezen naar 't fr faire le Jacque(s) , zich onnoozel
houden, dat evenwel van jongen datum is.
3) In een pamflet van 1702 komt naast sappetau ook sappetausvaarder voor. Het
schijnt dat de beteekenis van sappetau door den schrijver toen niet meer werd gevoeld
en hij er den naam van een land in zag (Tijdschrift XXXIV, 68) .
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Beets, van Maleischen oorsprong en ontstaan uit slapa taoe of tau, wie weet het?
in indiomatisch Hollandsch : weet ik het ? gaat het mij wat aan ? wat raakt het mij?
Onze ruwe oostinjevaarders, die dit dikwijls zeiden, kregen hiernaar den naamn
van siapa-tau, siapa-tautje, siapa-tauer (= siapa-toea-zegger; vgl. fr. un je
m'en foutiste, -moquiste; unjusqu'auboutiste in Amsterdammer, 9 Febr. 1924, p. 3:
Wie eens met De Metz gesproken heeft, met dezen sluwen, gladden en chauvinistischen jusqu'auboutiste, krijgt onmiddellijk dezen indruk: eng. a devilmay-care ; hd . Heinrich Jasomir-gott ; ndl. een ezeltje-draag-maar (Nkr. VII, 15
Maart p . 2) ; een door dik-en-dunner (De Arbeid, 5 Nov. 1913 , p . 1, k. 4 ; 3 Januari
1914, p. 4, k. 2; Het Volk, 15 Nov. 1913, p. 1, k. 3); de partij der Het-geefttoch -geen -bliksemers (Nkr. VII, 8 Maart p. 2) ; Het Volk, 13 Maart 1915, p. 6,
k. 4 : De wasch-echte geen-man-en-geen-center, d.i. iemand die zich niets ter wereld
aantrekt, een onverschillige vent, een rouwe klant, een ongure gast; „zoo werd
het gaandeweg een generieke benaming voor onverschillige vechtersbazen en loszinnige pierewaaiers". Hiernaast is ook een verzwakte opvatting gangbaar geworden ; immers in de 18de eeuw beteekent het gewoon zeerob, zeebonk, zooals
o.a. blijkt uit:
Sapitau, Sapitau weet geen beter raad,
Als dat hij weer naar den zielverkooper gaat.
En voor al zijn druk
Acht het hem voor geluk,
Als hij maar weer naar Indië gaat.
Een rijmpje dat in de 18de eeuw de matroos zong, die zijn opgespaard geld aan
land verteerd had en zich opnieuw bij de Compagnie liet aanwerven 1 ) . Zie
Tijdschrift XVII, 193-199; XXII, 202; XXIX, 316 en vgl. Sjof. 118: Wat is
dat voor een sjappie ; Landl. 13 : Van die sjappies as wij , ze kanne je misse ; Jord.
II, 67 : 't Stonk er eeuwig en niks dan chappies zwabberden om je heen; Dukro,
116: De eerste de beste sjappie wordt reiziger; Lvl. 306: Twee geparfumeerde sjappies met gekleurde zakdoekjes; Nkr. VII, 11 Jan. p. 6 : De Protestantsche sjappies
daar komt de Dominé voor ; 8 Maart p . 3 : Die brave sjappietouwers ; Speenhoff
II, 89: Bij de politie was niemand zoo gauw in 't bekeuren van sikkere sjappen;
Zondagsblad van het Volk, 30 Mei 1914, p. 2, k. 2: Lelike sjap! schold Jaap binnensmonds ; Het Volk, 22 Juni 1914, p . 5, k . 3 : En de jongens die dansten en
een gong er net staan doen als een beroepsorgelsjap ; De Telegraaf, 18 Juni 1914,
p . 5 , k . 3 (ochtendbl .) : Verreweg de meeste visschers is het om het vermaak
zelf te doen. Natuurlijk zijn er ,,sjappies" onder. Maar het zijn uitzonderingen;
D.H.L. 39: De sjap Loods trekt z'n kapotjas uit en die van korporaal Stam
aan; Nkr. IX, 27 Maart p. 7 : Vroeg in den avond kwamen er al twee binnen, een
gewone sjap en een matroos; Opprel, 82 sjappietouwer, losbol, doordraaier,
lichtmis.

2053. Sjeezen,
d.i. ophouden met de studie, de hoogescheol verlaten zonder dat men zijne studie
heeft voltooid; eig. op een sjees wegrijden 2 ); vgl. Harreb. I, 107: Hij is op de
chais, hij is voort, in den wind ; V . Ginneken I, 513: gesjeesd worden, gedwongen
1) Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, LXIX,
bl. 365.
2)

Een andere verklaring bij De Cock, 341.
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heengaan van de universiteit; gekard zijn, van de Militaire Academie verwijderd
zijn; opkrossen (eig. opkarossen l), opkarren; in Zuid-Nederland sees, fr. chaise 2 );
opsjeezen, wegloopen (Rutten, 163 : Tuerlinckx, 457) naast seezen, sjeezen, loopen
vluchten (Rutten, 204 ; Antw . Idiot. 1 101 ) ; afseezen, snel afloopen ; deurseezen,
snel voortloopen (Antw. Idiot. 142 ; 346) ; opseezen, zich wegspoeden ; iemand
iets opseezen, iemand iets aansmeren (Antw . Idiot . 906) ; wegseezen (in Kl . -Brab .) ,
uitseezen, verseezen (Antw. Idiot. 1297; 1351); Boekenoogen, 923: seezen, zeer
snel voortbewegen, hard loopen; Koster Henke, 61: sjeezen, hard loopen, wegvluchten.

2053a. Sjikker; zie no. 2046.
2054. Ergens naar slaan,
ook wel ergens een slag naar slaan, d.w.z. ergens in het blinde naar raden; Kil.:
Slaen nae eenigh dinck, j. gheraeden, coniicere, coniectare. De zegswijze
luidde oorspr. „ergens naar slaan, als de blinde naar het ei", zooals blijkt uit
Lekensp. 1, 2, 60:
Niement en mach volweten
Sine (Gods) ghedane, noch sijn wesen;
Ende die daer meest na lesen,
Dolen meest weder ende wey,
Alse die blinde die slaen na tey,
Dat haerre gheen gheraken en can 3 ) .
Zie verder Sp. d Leken, 78 r: Hi sloecher vaste mit een stocke na, ghelijc dat die
blinde na den eye doet ; Hild . 169 ; 463 : den blinden slach slaen , in den blinde
slaan; Teest. 1475; 1496; Mnl. Wdb. VII, 1215; Campen, 123: ick slae daer
nae als die blinde nae 't Ey; Servilius, 40: hy slaet daer na gelyc de blinde na dey;
Pf. Muller, 584 (anno 1607), bl. 2 v : Desen sraet als eenen blinde naer 't ey metter
gis; Hooft, Tac. Ann. 280 ; Harreb. I, 62 a; III, 131 b; Erasmus, CCiXVi : Schuermans, 60 ; Joos, 28 : slaan gelijk de blinde naar 't ei ; Antw. Idiot. 400 : blindeislaan, geblinddoekt naar een ei slaan ; 1112 : naar iet slagen, er naar raden ; naar
iet slagen gelijk 'nen blinde naar 'en ei ; Waasch Idiot . 123 b ; 594 a ; Tuerlinckx , 85:
blindemanslaan; Kinderspel IV, 148-150 . In het Friesch: hy slacht (of riedt)
der nei as de bline nei 't aci en hy slacht der in slach nei. Zie no. 2058 en vgl. het
vroegere blindpotten, slaan naar een pot, dien men niet kon zien ; in den blinde
handelen (Ndl. Wdb. II, 2862).

2055. Iemand in slaap wiegen,
d .w .z . iemand het mooie woorden of beloften misleiden, paaien , bezighouden;
17de eeuw ook alleen iemand wiegen ; vgl. in denzelfden zin fr. bercer q qn ; hd.
einen ein schliifern ; eng. to lull to sleep. Vgl. Hooft, _Ned . Hist. 377 : Evenwel, hoe
1) Niet te verwarren met opkrassen, dat ook beteekent weggaan, eig. krassend,
strijkelings langs iets gaan; zie het Ndl. Wdb. 1, 1102; XI, 956.
2) Zie Schuermans, 608 : sees, rijtuig met twee raderen en een peerd ; bij 1)e Bo,
205: cieze; in Waasch Idiot. 154; ceeze, licht rijtuig op twee wielen. Op Marken is de
sees of de sjees een kerkbank (Taalgids IV, 201 ), mnl. siedse, fr. sièye, lat. series.
3) Men moest trachten geblinddoekt een ei, dat aan een koord was opgehangen
of op den grond was gelegd, met een stok stuk te slaan.
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heftig hy de vyandschap inzette, zoo verzuimd' hy echter niet de volken met
aanbodt van genade, en voorslagh van vreede, te wiegen ; V. Lummel, 375:
Don Lowijs kon soet wiegen
d'Arme Mooren met soeten klap:
Om hun soo te bedriegen,
Gelijck Judas en Joap .
Cats I, 469: Wie sich door praet in slaes laet wiegen, die kan men wonder Naest
bedriegen; Winschooten, 359: Iemand in slaap wiegen beteekend oneigendlijk:
iemand onder schijn van vrindschap en door goede woorden, en beloften bedriegen;
Tuinman I, nal. 28: Hy laat zich in slaap wiegen, dat is, hy laat zich bedrieglyk
gerust en zorgeloos maken, om geen quaad te vreezen, en niet op zyne hoede te
zyn; Sewel, 958; Halma, 784; Harreb. II, 199 a; Antw. Idiot 2159; Waasch
Idiot. 742 ; Handelsblad, 21 Mei 1915 (avondhl.), p. 1, k. 1 : Engeland, waar
men zich in slaap laat wiegen door al te luidruchtige berichten van overwinningen,
die slechts van locaal belang zijn ; Niv . Amsterdammer, 30 Jan. 1915, p. 3, k.
1: Men late zich niet in slaap wiegen door de misleidende zinswending van het
bericht. In dieventaal beteekent ,,ic.land in slaap wiegen" hem stomdronken
maken ; vgl . Dievenp . 26 : Z66 handig hadden de heeren 't aangelegd , dat ze hun
slachtoffer in slaap hadden gewiegd, waaronder ze in 't bargoensch verstaan,
dat de man stomdronken in 'n hoek van de kroeg z'n roes zat uit te slapen.

2056. Er een slaatje uitslaan (of maken),
d .w .z . met iets een voordeeltje behalen . Vgl . Harreb . II , 270: Hij zal daar een
mooi slaatje vandaan halen , d .w .z . hij zal er een groote erfenis vandaan halen;
Nest, 83 : Er was een slaatje te slaan ; P.K. 116: Dat mensch maakt er alleenig
nog een goed slaatje uit en ik blijf nuchter van de fooien ; De Arbeid, 14 Januari
1914, p. 4, k. 3: Was dat wel het geval geweest, dan had deze bakker ook nog
een aardig slaatje geslagen uit deze verhooging van den melkprijs; 5 Dec. 1914,
p. 3, k. 4: Of men nu de eene kapitalist neemt of den ander, zij trachten allemaal
een slaatje uit den huidigen toestand te slaan; Het Volk, 1 Maart 1913, 2de bl.;
23 Oct. 1914, p. 6, k. 2 : Intusschen betaalt het gemeentebestuur geen salaris
aan plaatsvervangende leerkrachten. Zoo slaat het in dit opzicht nog een slaatje
uit den toestand; Menschenw. 224: Moar stommeling! zien jullie dan nie dat die
skoelje d'r 'n sloatje van moakt ? Jullie bin ommers 'n vetje veur sain, 'n kalfskoetje ; Amstely . 58 ; Nkr. VII, 4 Januari p . 4 : Licht slaat er de partij der orde ten
slotte nog een sla'tje uit; 19 Juli p. 2 : Ook in dat geval kunnen wij een aardig
slaatje slaan; VIII, 3 Oct. p. 2: Elke gebeurtenis welke hun hoop geeft er een
slaatje voor hun zaak uit te kunnen slaan; 12 Dec. p. 4: Dan sla je een slaatje
roet deze wet uit de tijdsomstandigheên ; IX, 27 Febr. p . 5 : Valt er uit handel in
vleesch of graan menigmaal niet een slaatje te slaan ? ; IX, 13 Maart p . 6 ; ford.
II, 157: Wou hij zich nou nog vermaken met het oppeuzelen van een z66 blond
slaatje (een meisje) ; Handelsblad, 22 Mei 1915 (avondbl.
p. 2, k. 2 : Werklieden die uit het gebrek aan werkkrachten gepoogd hebben een slaatje te slaan.
Een „slaatje" (verkleinw. van salade) zal wel moeten vergeleken worden met
een vetje, zoodat slaatje hier beteekent iets lekkers, iets prettigs; daarna
),
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iets voordeeligs, een patrijske (Zuidndl.). Of moet aan slaatje in den zin van
een ,pruim tabak 1 ), een kees 2), een kaai (in ford. II , 368, 420) gedacht
worden ? Een derde onderstelde, doch niet zeer waarschijnlijke mogelijkheid is,
dat we er een verkl. vorm van het verbaalnomen van den stam van „slaan" in
moeten zien (vgl. zijn weetje weten 3 ). Syn. een slagje slaan uit iets, in Amsterdammer, 19 Aug. 1922, p. 8, k. 2: De Romeinen hadden de voortreffelijke gewoonte
uit hun ambtenaren een slagje te slaan..., ze lieten hun magistraten betalen
voor de eer.
)

2057. Slabbakken,
d.i. lui zijn, talmen ; Afrik. s labak . In de 16de eeuw bij Kiliaen ; S l a b b a c k e n ,
s l a p p a c k e n, labascere , languescere, deficere, laxari : Plantijn : S l a b a c k e n,
commencer à $eschir et faillir, labascere; de n e r i n g e s l a b a c k t, la traffique
commence á se fleschir, labascit negotiatio. In het laatst der middeleeuwen (R,
v. Gouda, 373; Despars, I, 254) en in de 16de eeuw beteekent slabbakken, slap
worden, aan kracht verliezen, verflauwen, verzwakken, beteekenissen, die nu nog
voor dit woord in Zuid-Nederland gelden 4 ); in de 17de eeuw ook trans. verwaarloozen 5 ) . In de 18de eeuw komt ook slapbakken voor (Van Effen , Spect . IX,
118). Dat slabbakken eig. zou moeten luiden slaphakken, d.i. met slappe hakken
gaan, is niet zeer waarschijnlijk 6 ). Hoe het dan wel is ontstaan, kan echter evenmin met zekerheid worden gezegd ; vgl. evenwel De Bo, 1026, die meent dat het
kan zijn gevormd uit slakken, slap worden, verminderen, met ingevoegd ab,
dat volgens hem ook in andere woorden voorkomt. In dat geval zouden we met
een zoogenaamden „streckform" te doen hebben. Zie Beitri ge XXIX, 346 vlgg.;
H. Schröder, Streckformen, 183. Zie no. 2069.

2058 . Slabek of slasmoel.
In Amsterdam wordt een grote mond een slabek, een slasmoel of een slamond
genoemd; ook iemand die zoo'n mond opzet, heet een slabek; vgl. Slop, 233;
Maar wat 'n slabekken! wat zeg-je me daarvan? ze zouen je waarachtig door de
straat brengen, zulke kletswijven ; Jord. 72 : Toch durfde niet één der Paard-inde-Schout-beschimpers zich op hem werpen, omdat hij zelf zoo'n brutaal pre-

1) Zie S. M. 98: Jij komt uit den Oost, jij zal wel goeie tabak hebben. Nou ik
gaf 'm een slaadje; Bouman, 95; Molema, 382; fri. slaedtsje, een pruim tabak; een versch
slaatje, het laatste restje uit een .groezeligen puntzak (Amsterdammer, 29 Juli 1922,
p. 9).
2) Zie A . Jodenh. I I , 26 ; Onderm . 33 ; Menschenw. 8 ; Handelsblad, 16 April 1914,
p. 5, k. 1 ; N ierstrasz , 25 ; D. v. S. 69 : Kauwend op z'n van links naar rechts laveerend
„keesie "; Ndl. Wdb. VII, 2006; Antw. Idiot. 1802; kees: snuifje.
3) Leuvensche Bijdr. X, 191. Aan „slaatje'' in de bet. rommel, zoodje (zie Rusting,
144 ; fr . salade) kan toch zeker niet worden gedacht.
4) Zie Antw. Idiot. 2033; Waasch Idiot. 593; Schuermans, 614. In Noord-Holland
komt slabakken ook voor in den zin van verslappen, verminderen, stillen (van den wind);
Bouman, 96; op Zuid-Beveland in dien van verminderen (Nw. Ndl. Taalm. II, 233) .
5) Zie V. d. Venne, Tafereel v. d. Belacchende Werelt, anno 1635, bl. 161: Alle
werckluyden, die haer loon te vooren op-eyschen ende 't werck slabacken.
6) Zie Tijdschrift VII , 319-320 ; XV I , 206 , waar het voor een met een k suffix
gevormde afleiding van slabben, slap worden, aan kracht verliezen, wordt gehouden.
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velement had en een sla-bek voor tien, vol wreed en wrang gevloek en gedreig;
ford. II, 177: En voor den kijvendeii slabek van zijn vrouw Nel, trilde hij van
nerveuzigheid; bl. 129: Dan weer zet je een slabek en een kol (hebr. kool, stem)
en schreeuw je ; bi. 309: As je 'n mut aarepels in je slabek gooit.... seit de laatste
nog.... plomp! bl. 486: En je moeder ... die haaibaai.... 1 ), die slabek;
Kunstl. 2 : Kom penneprikker, laat d'r je lijfie ereis beefe! Soo! soo ! maar geen
slabek van kuresou! ; bi. 270: Zoo lapte ie dat sluwigjes en suste ie haar sla-mond;
Falkl . V , 56 : Ilou je slabek dicht ; Nest . 54 : „Trijn" riep ze met d'r slasmoel,
d'r is iemand voor je. — Deze naam is ontleend aan iemand, die luide roept dat
hij sla te koop heeft, en daarbij den mond wijd moet openzetten.

2059. Een slag slaan in (of naar) iets,
d.w.z. iets op den gis ramen; eig. in het wilde, in het honderd naar iets slaan,
lukraak; mnl. den blinden slach slaen. Zie no. 2054 en vgl. Winschooten, 257:
Slaat 'er een slag in : doet het bij de gis ; Halnia, 582: Wij moeten 'er eenera slag
in slaan, wij moeten 't bij de gis raamen ; Van Effen, Speet. IX . 147 ; Tuinman
I, 225 verklaart men moet 'er een slag in slaan, de zaak door inschikking vereffenen.
Vgl. voor Zuid-Nederland De Bo, 1028 a; Rutten, 206 b; Waasch Idiot. 593 b:
Antw. Idiot. 1111 : er 'ne(n) slag deur slagen, iets bij benadering bepalen. sprek.
van eene rekening, eene schuld.

2060. Zijn slag slaan (of waarnemen),
d.w.z. eene gunstige gelegenheid waarnemen ; nin 1. sifon slach wachten of nier/een;
eig. gezegd van iemand die strijdt en het gunstigste oogenblik waarneemt om zijnen
tegenstander te treffen (vgl. het mnl . sinen slach sien, zijne kans schoon zien),
of gezegd van een kaatser, zooals men zou opmaken uit Vondel, Gebroeders (anno
1650), bl. 25 : Den hemel kaetst uw toe : dies neem die slagh nu waer. Bij Sarto-

rius 1, 8 , 37 : neemt u slach waer ; smeet het yser als 't heet is ; zoo ook 111, 5 , 2;
Vondel, Virg. T, 177; II; 230; Pers, 78 a; 739 a; Rusting, 220; Janus, 8: zijnen
slag waarnemen ; Halma, 582 ; SPwel, 721 ; Karreb. II. 271 ; Diet'enp . 115. Landl.
363 ; enz . In het fri . In slach slaen , belangrijk voordeel behalen ; eng . to do a Bood
stroke of business ; fr. faire son coup; hd. seinen Schlag machen naast seinen Schnitt
machen, dat doet denken aan het slaan (dorschen) en afsnijden van het graan en
te vergelijken is met het Bredaasche goed zijn snitjes snijden (doen of maken);
zie Hoeufft, 558 en vgl. vooral De Bo, 1028 a, alwaar o.a. uit de lóde eeuw
wordt aangehaald zijn slach schoon zien; verder Waasch Idiot. 593; Antw. Idiot.
1111 ; Rutten, 206 b: zijnen slag schoon hebben, in gunstige omstandigheden zijn
om iets te doen; en vgl. nog het mnd. sinen toge ten, seinen Profit machezi . Syn.
was in de 18de eeuw zijn grut slaan 2 ) .

2061. Zonder slag of stoot,
d.w.z. zonder een slag met het zwaard of een stoot van cie lans; zonder eenigen
tegenstand. Vgl. Maerlant. Oversee, vs. 221: Bi Carle, die node lach dat si (de
kerk) stoot ontfinc of slach; Melis Stoke VIII, vs. 1091: Soudemen in deler noot
1) Germ .-Rom . Monotschr. IX, 51.
2) Ndl. Wdb. V, 1179.
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sonder slach ende sonder stoot tlant upgheven ? Sp . Hist . IV 7 , 33 , .49 : Sonder
slach ende sonder stoot (vgl. 12 : sonder slach ende clop ; Heelu, 2684 : Sonder
slach ende sonder steke (niet in een strijd maar door ziekte) ; Exc . Cron . 138 b:
Si en schoten niet eenen schoot, maer lieten se incomen sonder slach oft stoot;
Vondel, Gijsbr. v. Aemstel, vs. 6:
De vyant, zonder dat wy uitkomst durfden hoopen,
Is, zonder slagh of stoot, van zelf het velt verloopen.
Pers, 161 b; V. Janus III, 222; Sewel, 721: Zonder slag of stoot, without
drawing a sword, or without any resistance ; Halma, 582 ; Harreb . II, 272 a en
Oudemans, Wdb. op Hooft, 455; Afrik. sonder slag of stoot.

2062. Op slag komen (of raken),
d.w.z. goed aan den gang komen, de vaardigheid, de handigheid van iets beetkrijgen, op streek komen (vgl. de kluts kwijt zijn) ; op slag zijn , goed aan den
gang zijn, de vaardigheid beethebben ; eig. de bepaalde wijze van slaan (voor
het eene of andere doel, bijv. het dorschen, roeien, smeden of kaatsen noodig)
kennen. Zie Molema, 379: an slag kennen komen, kunnen beginnen; Ten Doornk.
Koolm. III. 190 a; bij Rutten, 207 a: op slag kunnen komen, zijne spreekbeurt
krijgen, dat wellicht te vergelijken is met geen slag aan den bak kunnen krijgen,
door het praten van anderen niet aan het woord kunnen komen (Ndl. Wdb. II 1
872); fri. op slach reitsje; hy is aerdich op 'e slach, slaat gelukkige ballen; Afrik.
hy kom nou op slag.
,

2063. Slag houden,
d.w.z. in dezelfde maat iets verrichten; hd. Takt schlagen, halten; Schlag halten;
eng. to keep stroke, bij 't roeien (vgl. Vondel, Virg. II, 93; 134); Kil. Slach,
mate in den s a n c k, modi, moduli, mensurae cantus, numeri ; s lach houden
int danssen, j. voet houden; mnd. slach, mass, takt. De uitdr. kan ontleend
zijn aan het smeden, zooals blijkt uit Ferguut, vs. 1875:
Noit smet bet slach hilt
Dan si twee, op een anebilt.
Vgl. Cats I, 509: Daer er veel smeden moet men slagh houden; De Brune, 282:
't Is van nooden slach te houden, daer der vele smeden zouden ; Vondel (ed.
Unger), anno 1646, bl. 151: De smeden onderling uit al hunne kracht slagh houden;
Sewel, 721: Slag houden (gelyk ankersmidts), to strike exactly at one's
turn; Halma, 582: Slag houden, op zijne beurt slaan gelijk de smeden; 203:
Hamerslag houden , battre le fer l'un aprés 1'au tre, comme font les forgerons ;
Grimm IX, 326; Ten Doornk. Koolman III, 190; Ndl. Wdb. V, 1744. In ZuidNederland : slag houden, op maat kunnen dorschen (Antw . Idiot . 1112) ; slag houden
in 't spreken, op zijne beurt goed kunnen redeneeren (vgl . no . 2062 en Halma, 582) .

2064. Met den (of een) Franschen slag,
d.w.z. niet degelijk, niet grondig, onnauwkeurig, slordig en half. In de 17de en
18de eeuw was de uitdrukking bekend als term in de rijkunst. Vgl. Gew. Weeuw.
III, 6 : Zy verstaan de Fransche slag, d .i . het klappen van de zweep ; Van Effen,
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Spect. I, 30: Wy leiden 'er de Fransche slag eens over, en lieten hem de hielen
van onze ruintjes zien ; bl . 56 : Ik ben tegenwoordig bezig met een Tractaatje
te schryven, over de Konst van een Sweep wèl te handelen, beneffens een nauwkeurige beschryvinge van een nieuwe Fransche slag, die ik zelfs heb uitgevonden;
bl. 80: Dat je maar een broddelaar bent, en de Fransche slag niet eens weet ter
degen te slaan ; Bartelink, Beemst. Kermis (1774), bi. 3 : Men hoort (op eene
paardenmarkt) den franschen zweepslag kletsen, door vaardig slingeren, terwijl
de kooplieden zwetsen; E. Wolff, Walcheren (1769), bl. 198 : Jan slaat den Franschen slag en doet het (schoone span) lustig springen; zie ook Nav. III, .bijbl.
CxCI en Harreb. I, 195: Hij legt er de Fransche zweep overheen of hij slaat den
Franschen slag; ,lord. 133: Tusschen het gepel en gekook, beredderde ze de grienende kinderen, met franschen slag . • Onder een Franschen slag zal men dus een
bepaalden slag met een lange zweep moeten verstaan, wellicht een die los en
zwierig is ; vandaar kon met den Franschen slag de beteekenis aannemen van:
op losse, zwierige wijze 1 ), luchtig, niet degelijk. In het fri.: him er mei infranske
slach ófineitsje. In Noord-Holland zegt men : ergens een bolstaart van maken, er
zich met een Franschen slag afmaken (De Vries, 66) ; in de Zaansche volkstaal:
iets 'en streek van Pauw geven, iets met den Franschen slag doen (Boekenoogen, 734 2 )
-

2065. (Den) slag van iets (beet)hebben,
d .w .z . bedreven, behendig zijn in iets ; iets gemakkelijk kunnen doen ; de behanhandeling van iets beethebben, er het stieleken van hebben (Waasch Idiot. 629 b).
Vgl. voor de 17de eeuw Van Moerk. 202 : Al weer moet ic door beswering maken
gewach, met een drolligen slach soo sal 't in zijn werck gaen; Winschooten, 257:
Slag een handeling of habitus, of handigheid, dexteritas beteekend: dat is geen
slag: hij heeft 'er geen slag van; Vondel, Aenleidinge: Wie dit maghtigh is, en daer
den slagh van heeft, kan veel velts winnen; Harreb. II , 270; Antw. Idiot. 1111:
van iet den slag weg hebben, het kennen ; hij heeft den slag van de zweep weg of hij
kent den slag van de zweep, hij weet hoe hij 't moet doen, hoe hij 't moet aanleggen.
Synoniem is het vroegere een greep in iets hebben, waarnaast ook voorkomt den
(de) greep weghebben (Waasch Idiot. 265 b ; hd. etw. im Griffe haben), de handigheid
van iets beethebben, waarin greep uit de bet. wijze van aanvatten, manier van
handelen, die van vaardigheid, handigheid in het algemeen ontwikkeld heeft
(Ndl. Wdb. V , 637) . Vgl. ook het fri. de guit of de goai 3 ) der fen habbe; oostfri.
hê hed d'r god slag fan (Ten Doornk . Kooim . III, 190 a) ; de pak van iets hebben, dat
in het Bredaasch, Limburgsch en Antwerpsch bekend is (Hoeufft, 447 ; Antw.

Idiot. 933 ; 't Daghet, VII, 49) ; ievers de snee van weghebben (Antw. Idiot. 1138) ;
het noordh. er den vaat van weg hebben (Bouman, 110) ; westfri. er de fit (vgl.
eng. fit ?) van weghebben (De Vries, 70) ; het Vlaamsch den feem hebben van iets

1) Vgl. Het Volk, 27 Mei 1915, p. 1, k. 5: Het is wel geen bezem, waar de jonge
professor mee werkt, het is eerder een zwabber — maar groot is het ding, waar hij mee
zwaait, en hij doet het met een Franschen slag.
2) De beteekenis van , handigheid' heeft Fransche slag bij J. J. Cremer, 't Hart
op de Vëluw: Hoe 't zoo geloopen was, kos Bram zich eiges niet verkloaren, maar met
'en wondere Franse slag had die tolboas hum tot den aftocht bewogen.
3) Vgl. ga je gooi; no. 715.
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(De Bo, 317 b) en het Hagelandsche den trek van iet eweg hdmme (Tuerlinckx
634) ; in het Antw. Idiot. 1263: den trek van iets vasthebben. Zie no. 806 en vgl.
dia! . hd . den Schlag haben von etwas ; eng . to get the hang of a th . ; fri . hy hat er
aerdich de slinger fen; Afrik. hy het die slag om dit te doen.

2066. Een slag om den arm houden.
Dit wordt eigenlijk gezégd van een touw, dat men niet ten einde toe laat
vieren ; vandaar : zich niet onherroepelijk en stellig voor iets verklaren, maar
zoo, dat men altijd nog terug kan. Vgl. Tuinman II, 120: hij houdt de streng,
of een slag, om den arm. Eene synonieme uitdr. was de bocht onder (of achter)
den arm hebben, dat wellicht eveneens ontleend is aan het vieren van een touw,
dat men niet terstond geheel laat uitloopen, maar waarbij men een bocht, een slag
omn den arm houdt, teneinde het uitschieten te beletten. In Groningen en OostFriesland beteekent de bocht om de(n) arm hebben welgesteld zijn, er warmpjes in
zitten. Zie Ndl. Wdb. II 1 , 651; III, 16-17; Bergsma, 7: Kippev. I, 375; Handelsblad, 15 Dec. 1914, p. 1, k. 1 (avondbl.): Het Oostenrijksche bericht over den
toestand in Servië is een merkwaardig bewijs van de slag- om-den-aren-politiek,
die in de oorlogvoerende landen in moeilijke omstandigheden worden gevolgd;
Ten Doornk. Koolm. III 190; Dirksen II, 76 en vgl. het Friesch : hy het de bocht
om 'e earmtakke (elleboog), hij heeft wel geld, is boven Jan; hy háldt in slach.
om earmtakke, behoudt zich iets voor, zorgt gedekt te zijn ; de slach om 'e earm
habbe, zijn zaak geldelijk goed kunnen drijven ; in slach om 'e earm (en) ha^lde,
niet alles zeggen, wat men denkt. In Twente : nein drei um 'n arm holden; Afrik.
hy hou nog maar 'n slag om die arm.

'e

2066a. Een slag van den molen weg (of beet) hebben; zie
no. 1534.
2067. Op alle slakken zout leggen,
d.w.z. op alle kleinigheden aanmerking maken, bij alles blijven stilstaan. De
uitdrukking heeft haar ontstaan te danken aan het volksgeloof, dat, wanneer
men zout op een slak legt, deze wegsmelt. Vgl. Maerlant. Nat. Bl. VII,"988:
Al men worpt op haer (slecken) sout, dan verdeerftse met ghewout. Zie Harreb.
II, 272: „Men moet op alle slakken geen zout leggen, dat is men moet niet alles
aan de proef onderwerpen of naauw onderzoeken"; Het Volk, 14 Set:-1912, 2de
bl. : As je op iedere slak zout zou willen legge dan kan je wel zegge datPr.. Kuyper
voor de arbeiders altijd doof is geweest; Het Volk, 4 Mei 1915, p. 3, k. 1: Op
nog een slakje moeten wij een snuifje zout leggen; De Arbeid, 25 Febr. 1914, p. 3,
k. 3: Ik liet deze absurde redeneering langs mij heen gaan terwille van den lieven
vrede . Men kan bij een samenwerking niet op alle slakken zout leggen ; Handelingen.
St.-Generaal, 1914-1915, p. 1353: Ik zou willen vragen of het wel goed kan genoemd worden dat men op alles wat er bij de marine verkeerd gebeurt de aandacht
vestigt, dat men op ieder slakje zout legt, dat men bij 't minste of geringste wat
niet geheel in orde is, dadelijk in de Tweede Kamer opspeelt; Groot-Nederland,
1914 (Oct.), bl. 419: Als je op iedere slak zout leit, smeer 'k 'm! 'k sta niet onder
je kerateele; N. Rott. Cour, 29 Maart 192] (0), A, k, 2 : Het optreden van Westergaerd blijkt nog al streng : hij legt zout op elke slak en straft bij herhaling verkeerd
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ingooien ; Handelsblad, 29 April 1920 (0 ); p, 6, k . 1 : De Heer Weiss houdt er
een allerbeininnelijkste loslippigheid op na, waarop wij eenige weken geleden
ook eens zout hebben gelegd ; Schakels, 127: Ze mosten jou Jan-trap-netjes noemen! Op elk woord leit-ie 'n kom zout! Handelsblad, 8 Jan. 1916, p. 2, k. 2
(ochtendhl.) : Het tegenspreken van onjuiste berichten over ons land in buitenlandsche bladen, zou ons tegenwoordig wel dagwerk kunnen geven; wij kunnen
maar zoo nu en dan op een enkele slak zout liggen. Syn. fri. men kin op alle vasten

de bile net sette.

2068. Een slaplip,
d.i. iemand „die slappe lippen heeft", die van nature dorstig is, wiens lippen
naar 't drinken staan, een drinkebroer. Vgl. S. M. 112: Zoo'n leelijke slaplip.
0 Teun, we moeten op hem loeren als hij thuis komt. Hiernaast een ww. slaplippen,
drinken (Woordenschat, 1071) .

2069. Slampamper.
Hieronder verstaat men een slemper, een brasser, een doordraaier, drinkebroer, dwazen vent, snuiter 1 ) . Voor den oorsprong vgl. Schröder, Streckformen,
212: „Form und betonung erweisen schlampámpen als praduplizierende streckferm : schl(amp)umpen von schampen; sch(lamp)ámp von schlamp" (fuif). Zie
verder Kil. : S l a rn p a ra p e n, s l a m p e n, slempen, ligurire, dus: brassen,
smullen 2 ); slampamper, j. slemmer, popino; Plantijn: Slampampen,
licharder, faire bauquets dissoluz, gourmander; slampamper, lichard, rogier
bon temps ; s l a m p a m p e r ij e, gourmandise ; s l a m p a m p h u y s, maison ou on
faict des banquets dissoluz, bourdeau. In de litteratuur der volgende eeuwen
komen deze woorden herhaaldelijk voor 3 ); hd. schlampampen.

2070. Iemand op sleeptouw houden,
d.w.z. iemand aan het lijntje houden, aan den praat houden, niet loslaten, door
gedurig uitstellen misleiden ; mnl. enen trecken; enen an die lange veter houden;
fri. immen op sleeptou of oan it tsjoar (tuier) hálde . Vgl. Vondel, Leeuwend. vs.
1308: Iek zie enen zoetkt me slechts aen 't lange touw te houden; Boekenoogen,
:1075: Aan 't lange touw loopgin, gezegd van knechts die tijdelijk afgedankt zijn;
Ziet Volk, 30 Maart 1914, p. 8, k. 4: Nu zijn wij twee maanden op sleeptouw gehouden door een spreker en het gevolg was alweer dat wij naar hem konden fluiten;
I_)e Tijd, 18 April 1914, p. 2, k. 1 : Huerta houdt Wilson op sleeptouw, om de
aandacht der Mexicanen van den jammerlijken binnenlandschen toestand af te
leiden; Handelsblad, 25 Maart 1922 (A), p. 1, k. 1: Door den loop der omstan
digheden is de eigenares van het huis twee jaar lang op sleeptouw gehouden door
den staat. Twee jaar lang heeft het huis daar renteloos snoeten staan; Afrik.
iemand op sleeptou neem. Iets op het sleeptou* houden, iets niet afdoen, sle-

-

1 ) Voor andere beteekenissen zie Groningana, 59 b.
2) Dialectisch het. het ook slabbakken, langs de straat slenleren; zie Taalgids IV, 43.
Zie ook T ijdschrifl XXIII, 91 ; Korrespbl. XXI, 3, H. 38-40; Franck—v.
3)
Wijk, 613 ; Jahrb . des j'ereins f. nd . Sprach f. XL, 55-81.
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pende houden (Harreb . YI , 341) hetzelfde als iets op de(r) tui 1 ) houden (Harreb.
II, 347 a; R. Visscher, Brabbeling, 97 ; Ned. Hist. 194), op den tuil houden
(Erasmus, Colt. 109; Pers, 256 b; 269 b; 370 a) of op 'en tok (of vertok 2 ) houden;
zie no. 1409.

2071. Iemand op (het) sleeptouw nemen,
d.i. iemand meeslepen, helpen; verleiden. „De schepen, die de vloot niet kunnen
volgen, neemt men op het sleeptouw, dat is : men maakt ze aan een ander schip
vast, en voert ze zoo mede. Zoo ook neemt men iemand op het sleeptouw, wanneer
men hem brengt, waar hij uit eigene kracht niet komen kan" (Harreb . II , 341 b) .
Vgl. Schuer:nans, 618 a: ik breng hem op sleeptouw nioe, d.i. 'rij komt achter mij
aan; Waasch Idiot. 596 a: op sleeptouw meegaan, meegaan zonder goede kaart, vol
betrouwen op de goede kaart van den maat ; hd. jemand ins Schlepptau nehmer ;
oostfri .: he hed hum in de slêptau namen ; eng. to take in tow ; Handelsblad, 23 Mei
1915 (ochtendblad.), p. 10, k. 4: Een gepmn nadeerde nietsdoener, die degelijke
vrienden mee op sleeptouw neemt in zijn nachtavonturen. Zich op sleeptouw
laten nemen, zich laten meeslepen, verleiden; vgl. De Vrijheid, 11 Jan. 1922,
lste bl. p. 1, k. 1: Toen Europa zich door veelbelovende termen van president
Wilson op sleeptouw liet nemen; vgl. De Arbeid, 24 Dec. 1913, p. 3, k. 4:
De man was vol geestdrift voor een strijd en verklaarde onomwonden dat de arbeiders zich niet op sleeptouw moesten laten nemen door de patroons ; 1 Mei
1915, p. 3, k. 3: Wij laten ons door niemand op sleeptouw nemen, doch gaan
voorwaarts op eigen initiatief, zelf onze zaken beredderende ; Handelsblad, 5
Juni 1914, p. 9, k. 6: Voordat de minister zich door den heer Ter Spill op sleeptouw heeft laten nemen; Handelsblad, 13 i taart 1915 (avondbl .) , p. 6, k. 4:
Het is jammer dat ook deze volkomen zuivere redeneering het publiek niet bereikt,
dat zich door de vijanden der kennis op sleeptouw laat nemen; Het Volk, 11
Febr. 1913, p. 1 : hij waarschuwt de arbeiders zich in den politieker strijd niet
met mooie praatjes door de heeren op sleeptouw te laten nemen; Nkr. III, 30 Mei
p . 2 : Omdat het meerendeel zich nog altijd op het sleeptouw laat nemen door de
liberale en christelijke heeren; M. de. Br. 493: Laat je niet op sleeptouw nemen
door die daar boven ; Het Volk, 1 Oct. 1914, p. 5, k. 4 : Het blijft maar schandelijk,
zooals te Terneuzen de werkloozen en hongerlijders op sleeptouw worden genomen.
Op sleeptouw zijn van iemand, iemand blindelings volgen; vgl. Het Volk,
13 Juni, 1914, p. 1, k. 3 : In de haven van Rotterdam vormen de arbeiders, die
nog op sleeptouw zijn van de kerkelijken, een kleine minderheid; fr. être la

a

remorque de q qn .

2072. Slemiel.
Schlemiel beteekent arme jongen, ongeluksvogel, lummel; vgl. Op R. en
T. 122 : Ik ben en blijf toch een schlemiel, d'r zit geen affaire voor me an vandaag!
A . Jodenh. 4 : Sjlemielig (ongelukkig) in 't sjpel, 'n bemazzel in de liefde; II,
27 : 'n sjlamielige week ; II , 2 : reuzesjlemiel (domkop) ; II , 14 : sjlamielieteit
1) Een „tui'' is een touw (vgl. (ver)tuien en tuieren) ; zie De Jager, Frequ. II,
664-669.
2) Tijdschrift XLI, 204.
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(ongeluk) ; Köster Henke, 59 ; Gunther, 86 ; Voorzanger en Polak, 287 ; Woordenschat, 1069. Door sommigen wordt dit woord afgeleid van Sjeloemiël, die vermoord werd (Num. 1, 6) ; Tijdschr. voor Taal en Lett. IX, 120; X, 81: sjlamiel,
slecht ; een sjlamiel sos , een slecht paard.

2073. Sliep uit!
Uitroep dien men gebruikt, wanneer men met den eenen wijsvinger over den
anderen strijkend, iemand uitlacht. In de '18de eeuw riepen de kinderen, wanneer
ze iemand uitjouwden sliep! sliep! (Tuinman I, 182). Vgl. fri. utslipe, zetslipje;
oostfri u^tslipen, durch Schleifen des einen Fingers über den andern hin Jemanden
verhöhnen (Ten Doornk. Koolm. III, 491); Molema, 291: oetsliepen, waar aangehaald wordt A. Fokke, J. C. Wdb. 125: Net als de kinderen roepende : sliep uit!
sliep uit! ik ben zoo ruig als jij! Molema, 547: oetsliepen ; Gunnink, 228 ; Opprel,
74 : oitsliepe; voor Noord-Brab. zie Onze Volkstaal II, 110 ; in Zuid-Nederland
uitslippen (Antw.. Idiot. 1299) ; uitslijpen (De Bo, 1221), syn. van uitvijlen;
ook uitsliepen (Rutten, 244) . In het hd. schabab! en Rübchenschaben; fr. faire
ratisse a' qqn; ratisser des carottes à qqn; eng. to cut (or cock) snooks. Zie no. 2075.
.

2074. Zijn slinger hebben,
syn. van zijn draai hebben, schik, plezier hebben (zie no. 485) . Zijn slinger over
iets hebben, er pret over hebben. Vgl. . Handelsblad, 20 Nov. 1914, p. 2, k. 6:
Ik heb maar m'n slinger als ik die mannetjes (Engelsche geïnterneerden) zie
tippelen ; 26 Januari 1915 (ochtendbl .) , p . 5 , k . 1 : , ,Ik ga jou in de lucht laten
vliegen", • deelt hij den schildwacht mee. „Daar heeft hij nou z'n slinger in"
licht de landweerman mij weer toe ; Menschenwee, 292 ; Trien.... die aêre... .
nee.... die ha' d'r slinger!; bl. 313: Wa' he'k main slinger!.... dá' kost 'm
sain heule stal ! .... lolde zenuwachtig 'n ander; V. Ginneken II, 464: hij heeft
zijn slinger, hij heeft het naar zijn zin ; Maastricht slinger hóbbe of slingertig einde 1
:

) .

2075. Slipvangen,
d .w .z . zijn doel niet bereiken, in zijn oogmerk niet slagen ; ook in den zin van

botvangen (zie no. 331). De schrijfwijze slip (en niet slib), die op de oudste plaatsen
voorkomt , wijst er op, dat we hier niet aan het znw. slib, slijk, mogen denken.
In de 17de eeuw lezen we herhaalde.malen : slip halen, - krijgen, - hebben, - vangen, - geven; een slippert vangen 2 ) ; slip zijn, - raken, weg zijn, - raken . Het
waarschijnlijkst komt het me voor, dit „slip" te moeten verklaren als het slippen,
de ontslipping (vgl. hd schliff en schlipfe), terwijl „vangen" hier nog de vroegere
bet. bewaart van ontvangen 3 ) , die nog bekend is in het Noordhollandsche geld
vangen (d.i. ontvangen) . Zie verder Taal en Letteren VI, 227-230 ; Hoeufft,
551; 728 ; Opprel, 82 b : slip loope 4), spaak loopen ; slip zijn, mis zijn (Doeden,
1)
2)
3)
4)

N. Taalgids XIV, 198.
In de Mag-gift van verschegde Vogelen aan alle eerbare jongelieden, bl. 49.
Vgl. bijv. Hooft, Ned. Hist. 221: Waardoor zy niet dan schoone woorden vingen.
Contaminatie van spaak loopen en slip vangen .

STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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17) en vgl. bij Tuinman I, 182 : Hij heeft een slipper gekregen, 't is hem ontslipt,
't is hem ontschoten of ontglipt, hy is het quyt geraakt; 310: Sliep sliep, dit is
een jouwwoord van de kinderen, waar mede zy ymand verwijten, dat hy een slippert heeft gekregen, gelijk die een paling by den steert houd. In Groningen : da's
'n slippert, dat is mislukt, dat is niet raak geweest; 'n slippert hollen, een fout
begaan hebben 1 ) ; vgl . ' n tumel hollen een mispas houden, zich te buiten gaan
(Molema, 381 b ; 433 a) ; het eng. to give a p. the slip, iemand ontsnappen, hem
in den steek laten; to get a slip, niet slagen; deensch give slip paa, laten schieten.

2076. Uit zijn slof schieten,
d.w.z. ,,uit den hoek' komen, beginnen te spreken, ,,uit te pakken"; boos,
driftig worden; zich ongewone moeite geven, eig. uit zijn „versloffing" schieten,
d.w.z. zijne traagheid, onverschilligheid laten varen; vgl. Hooft. Ned. Hist.
52: Alle hoop van slof oft slapping beneemen; Halma, 586: Slof, verzuim, agteloosheid ; Sewel, 725 : Slof, versloffing, neglect ; Opprel, 82 : in de slof blijven,
niet gedaan worden ; Harreb . II , 274 : dam' komt de slof in . Zie voor bewijsplaatsen
uit onzen tijd Sjof. 20: De buurvrouwen verbaasden zich er over dat ze zoo uit
d'r slof schoot, zij die altijd zoo'n lutje was en bij wie 't eene woordje niet gauwer
ging dan 't andere; Lvl. 11 : Martin, geprikkeld, schiet uit z'n slof; Nkr. 1,
24 Nov. p. 5: Borgesius schoot herhaalde malen uit zijn slof, maar over de kiesrechtkwestie zweeg hij als een mof; Amst. 25: Jonges, meheer, die kan zoo orisineel uit z'n slof schiete, dat ie de heele boel an 't lachen maakt ; Handelsblad,
5 Dec. 1913, p. 5, k. 3 (avondbl.): De „Kölnische Zeitung", die zoo vaak optreedt als orgaan der Duitsche regeering, schiet nu plotseling uit haar slof; 15 Febr
1914, p. 2, k. 4 (ochtendbl.): Alleen bij uitzondering, als er parade is, schilt
op eens het Rijksgezag uit zijn slof; 2 April 1914, p. 5, k. 1 (avondbl.): In de
Nederlandsche pers was het Het Leven, dat op den eersten dag van het tweede
kwartaal steeds frisch uit de slof schoot ; Het Volk. 1 Nov . 1913 , p . 11, k. 2;
7 Nov. 1913, p. 1, k. 3: De heer Kuyper had misschien hoop, dat een van ons
uit zijn slof zou schieten en plechtiglijk verklaren : wij doen niet mee ; 23 April
1914, p.2,k. 2; 9 Mei 1914,p. 9, k. 2 ; De Arbeid, 15 Oct. 1913, p. 4, k. 2 : Eindelijk
zijn dan deze menschen uit hun slof geschoten en brengen heel wat beroering te
weeg; Zondagsblad v. Het Volk, 1905 p. 107 : Is hij zoo balsturig van aard ? Schiet
hij zoo gaarne uit zijn slof? Is hij zoo'n haantje de voorste ? ; Nw . School. III ,
266 : Zijn die redacteuren razend ? z66 te schieten uit hun slof! ; De Arbeid, 3 April
1915, p. 2, k. 2: Hierop schiet Oudegeest triomfantelijk uit zijn slof; Handelsblad, 19 Oct. 1914 (ochtendbl.), p. 3, k. 3: Daarna schoten Smits, Lesoeur en
Heim wat meer uit hun slof en spoedig gaf de eerste aan Vernooy het nakijken,
bijna onmiddellijk gevolgd door een tweede doelpunt; 29 Dec. 1914, p. 6, k. 4
(ochtendbl.) : Het tweede bedrijf bevat ook een kostelijk stuk spel voor den heer
Reule als Louis de Grancé. Zelden zagen we hein zoo uit zijn slof schieten ; 1.1
Febr. 1915 (avondbl.), p. 10, k. 1 : Veel moois was er tot nu toe niet vertoond totdat

1) Een andere beteekenis heeft een slipper(tje) maken, stilletjes wegslippen (17de
eeuw); zie o.a. S. M. 54 en vgl. eng. to slip off.
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plots in de 23ste beurt Robijns (een biljardspeler) erg uit z'n slof schoot 1 ) ; Schakels,
142: Schiet niet uit je slof (houd je bedaard). Syn. zijn Hij komt raar uit de koets
vallen en Hij kan raar uit zijn klomp schieten (Harreb. II, XLVIII), welke laatste
uitdrukking ontstaan is door de opvatting van slof = muil.

2077. Iets op zijn slofjes afkunnen,
d.w.z. iets op zijn gemak afkunnen, eig. iets op zijn pantoffels, dus in huisgewaad afkunnen ; syn . iets op zijn sokken doen (in Kokad . 56) ; zie Harreb . II,
275: Hij kan het wel op zijne sloffen af; Nkr. IX, 27 Febr. p. 6: Laat ze maar
dokken die Britten, die Moffen, gaat het zoo door, je wordt rijk op je sloffen;
Molema, 383; D. H. L. 40: Kalmjes-aan, op z'n slofjes, z'n geëerbiedigde
koningin als kapitein te dienen ; De Telegraaf, 2 Juni 1914, p. 5, k. 6 (ochtendbl.) :
Didier won op zijn slofjes den invitatie-wedstrijd voor Haagsche onafhankelijken.
Vgl. het 17de-eeuwsche op zijn muiltjes gaan of loopen, een gemakkelijk leven
hebben, op zijn gemak leven ; het syn . iets op zijn pantoffeltjes afkunnen ; fr.
en pantoufles (zeldzaam), op zijn gemak, gemakkelijk; Handelsblad, 6 Nov.
1914, p . 2, k . 5 (ochtendbl .) : Hij gedroeg zich als een die 't op zijn kamerpantoffeltjes af kan.

2078. In (of naar) geen zeven (of twee) slooten tegelijk loopen,
d .w .z . niet onvoorzichtig zijn , goed uitkijken, niet van gisteren zijn . Vgl . Snorp.
29: Daerom vreest men Man oock voor een ongelock; maer, datjet weet, ick
en sel in gien twie slooten gelijck loopen; Tuinman I, 271: Hij zal in geen twee
slooten seffens loopen (ook Nal. 14); C. Wildsch. VI, 26: Nu Tantelief! al je
zorg en kwelling was voor niet : heb ik je niet altijd gezegd dat Keetje in geen
twee slooten te gelijk loopen zou ? Nest, 33 ; 101: Ik zal naar geen zeven slooten
te gelijk loopen ; J . Steynen, Verbijsterden, 24 : Ze was een flinke bij-de-hande
meid, zou in geen zeven slooten tegelijk loopen ; V. v. d. D. 8 : Ik mopperde dat
ik toch zeker wel de baas over me zelf was en dat ik in geen zeven slooten tegelijk
zou loopen; Ndl. Wdb. VIII, 2830. Vgl. voor Zuid-Nederland Waasch Idiot.
667: Hij zal in geen twee grachten te gelijk springen, als er maar een is, hij is slim,
voorzichtig ; Antw. Idiot. 2097: Hij zal in geen twee grachten (of slooten) te gelijk
springen, hij is te slim om zich te laten beetnemen ; Teirl . 515.

2079. Slot noch zin hebben,
d .w .z . hoegenaamd geene beteekenis hebben ; eig . geen gegronde reden, noch
beteekenis hebben ; gezegd „van eene rede of een geschrift, waarin een goede
zin en samenhang ontbreekt, waarin het een niet op het ander sluit" (vgl. no.
2081) . Het znw . , ,slot" in den zin van samenhang, logische volgorde komt
reeds in het Mnl . voor ; zie verder Winschooten, 263: Ten had geen sh t : ten sloot
niet, de reedenen hadden geen klem; Vondel, Leeuwendalers, vs. 1041: Vergeefme, dat ick u bedille, zonder slot. Bij Hooft, Warenar, vs. 307: Heeft dit ook
slot? d.i. sluit dit, past dit, is dit betamelijk? Cats, Sp. Heyd. vs. 1939: Vrij
1) In Jord. II, 84: Zoo een sloome kaasdraaier, die nooit ereis uit de mouw schoot,
nee, 't maakte hem wee.
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wat slots hebben, d.i. zin hebben, eig. wat sluit, overeenkomt met het gezond
verstand ; Vondel, Bat. Gebroeders vs. 1612 : Zonder gront en slot ; Sewel, 725:
Die reden heeft zin nog slot, that's a nonsensical reason; vgl. 17de eeuw:
niet sluiten en 't syn. slot noch end hebben. Bij V. Schothorst, 199: dat het geen
slot of val (vgl. het 17de-eeuwsche slot noch val hebben). Vgl. fr. n'avoir ni rime
ni raison ; hd . weder Sinn noch Verstand haben ; eng . neither rhyme nor reason;
fri. dat praet sit slot noch sin yn; dêr sit slot noch styl yn.

2080. Bij slot van rekening,
ten slotte, per slot (van rekening) , eindelijk; alles wel beschouwd ; oorspr. bij
't sluiten van de rekening, nadat de rekening is opgemaakt; 16de eeuw: bi slote
van rekeninge; vgl. voor later tijd Halma, 587 : Slot van rekening, solde de compte,
liquidation; Sewel, 725: Slot van rekening, a clearing of accounts or a ballancing
of accounts . In den tegenw . zin komt de uitdr . voor in C . Wildsch . I , 63 : Gij
komt tog altoos bij slot van rekening nog al in mijn schuitje. Hiernaast op 't
laatst van de rekening (Esopet, Toverlantaaren, 7) en bij 't sluiten van de rekening
(Br. v. Abr. Bl. 1, 1) . Zie Harreb. II, 216; Afrik. per slot van rekening.

2081. Dat sluit als eene bus,
d .w .z . dat sluit zeer goed ; van eene rekening, eene redeneering enz . gezegd.
In de 16de eeuw bij Marnix, Byenc. 4: Petrus Waldo richtede eene iieuwe leere
aen, die effen op der Hugenose leere so wel sloot als een Busse. Zie verder Winschooten, 35 en 39 : Het sluit als een Bus ; dat is, het sluit soo digt als een Pot;
Oudaen, H. Broederm. 54: 't Verhaal sluit als een bos; Halma, 98: Dat sluit
als eene bus, het sluit heel digt, celaferme comme une boite; Harreb. 1, 104;
Ndl. Wdb. III, 1926. In Vlaanderen : sluiten gelijk eene peperdoos (Schuerm.
470 a), dat in Oost-Vlaanderen beteekent gierig zijn (Bijv. 238 a); fri. it stut
as in bos. Bij J. Vosmaer, Leven en wandelingen van Mr. M. Vroeg, hoofdst.
XV : Woorden die op hem pasten als een deksel op een pillendoosje.

2082. Over den smaak valt niet te twisten.
Deze meening wordt in de 18de eeuw gevonden bij Tuinman I, 105: Smaak
laat zich niet betwisten; II, 29 : Elk zijn meugje. De smaak laat zich niet betwisten;
Harreb. II, 276; hd. Ueber den Geschmack lcisst sich nicht streiten; fr. des gouts
et des couleurs il ne faut pas disputer; chacun (a) son gout; eng. there is no accounting for tastes. Het lat. de gustibus non est disputandum is eene vertaling van
deze spreekwijze. In klassiek Latijn komt het niet voor.

2083. Dat is geen smaldoek,
d.w.z. dat is niet gering, geen kleinigheid, vrij duur. In de 17de eeuw bij Winschooten, 264: Smaldoek, doek, of linden, dat smalder is, als ander doek: en hier
van het spreekwoord (dog oneigendlijk genoomen) als men wil seggen, dat iets
uit geen bekroinpe beurs gedaan is : ten is geen smaldoek, wat je meend! ; Doeden,
56 : Waar voor sie jy 'mijn an, voor smaldoek, dat sou jy willen. Zie ook Halma,
588 : Het is geen smaldoek, ce n'est pas petite chose, ce ne sont pas des
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moineaux, ce ne sont pas des bagatelles ; Grimm IX, 926: schmaltuch, nur 3/4 ellen
breite, gröbere leinwand. In het Friesch : dat is gjin smeldoek. Vgl. Het is geen
blik (op Goeree en Overflakkée 1 ), dat is (lang geen) snert, in De Telegraaf, 5
Jan. 1915 (avondbl.), p. 5, k. 2: Daar stond woordelijk dit in, dat misschien
niet zoo heelemaal , ,snert" is ; Speenhoff IV , 99 : En toen zijn bord weggenomen
werd, dacht hij : nou die erwtensoep lijkt ook wel snert; Peet, 29; 140; Nkr.
12 Maart, p . 4 2 ) ; niet veel soeps (Boekenoogen, 960 ; Nw . School, III , 76) ; dat
is geen appelepap (De Vries, 61 ; Nest, 50), geen kattedrek, kattepiemel, kattepis 3 ),
en het Zuid-nederlandsche dat is geen klein bier; zie o.a. Antw. Idiot. 229;Waasch
Idiot. 347 a en vgl. hd. das ist nicht von Pappe; oostfri. snirt, ein geringes Etwas,
e in Nichts ; het eng . that's no small beer ; fr . ce n'es t pas de la petite biëre ; ce n'es t

pas du toc.

2084. Iemand smeer geven,
d.i. hem afranselen; in Jord. II, 23: wagensmeer geven; bl. 321: smeer likken,
slaag krijgen ; eene uitdr. die ontleend is aan iemand smeren of afsmeren, hem
afrossen (hd . einem den Buckel schmieren ), eene ironische uitdrukking, die eig.
wil zeggen hem de huid lenig maken 4), en die te vergelijken is met het Zuidnederl . iemand vetten of invetten ; iemand een vetting geven (Schuerm . 809 ; Tuerlinckx, 292; iemand rottingolie geven; zijne panne boteren (Joos, 73); wiks geven,
wiksen, insmeren ('t Daghet, XII, 187) en dergelijke; zie no. 1573 en vgl. De
Arbeid, 20 Febr. 1915, p. 1, k. 1: Het Duitsche rijk moet boven staan, schiet
Russen en Franzosen neer, Brit, Belg en Japannees krijgt smeer b). Vroeger
was het wkw. afsmeren, hd. (ab)schmieren 6 ), fri. 8fsmarre, zeer gewoon, evenals
iemand de ribben smeren (Halma) ; fri. immen ribbesmoar jaen. Thans kent men
in Zuid-Nederland nog smering, afrossing (Schuerm . 631 a) ; smeer, slag ; smeren,
slaan (Rutten, 209 a; Antw. Idiot. 1129); iemand afsmeren of afsmauten, afranselen (Antw. Idiot. 144 ; Teirl. 44) naast iemand den baard smouten, eene
les geven, berispen; smouting, afrossing (Schuerm. 635). Vgl. fr. graisser les
épaules à q qn ; hd . jem . Schmiere, Jackenfett geben ; es giebt Schmiere oder Wichse;
einem die Lenden schmieren ; eng . to give a p . palm-oil 7 ) .

2085. Smeren,
in de uitdrukking 'm smeren (zie o.a. Köster Henke, 63; Nkr. VI, 15 Juni p.
6; VII, 11 Januari p. 3; Nachtk. 43; Gunnink, 209; De Telegraaf, 16 Jan. 1915
(avondhl. ), p . 6, k. 1), er vandoor gaan, stil wegloopen, er „uitsnijden" of
„'m snijden" (vgl. eng. to cut), 'm piepen (Köster Henke, 52; Sjof. 217); wel1) Vgl . hd . Blech , törichtes Zeug en zie no . 253.
2) Vgl. ook samenstellingen als snertstaking (in De Arbeid, 14 Januari 1914, p. 3,
k. 3) ; snertreden (Nkr. V, 12 Maart p. 3) ; snertboel (Nkr. VII, 20 Sept. p. 6) ; snertkarweitjes (Schoolblad, XLIII, k. 1237) ; snertmevrouw (Speenhoff, VI, 21) ; snertportret
(Speenhoff, VII, 38(; snertwet (Prikk. V, 13) ; enz.
3) Ndl. Wdb. VII, 1861.
4) Opmerkelijk is dat het ww. smijten, slaan, oorspr. smeren beteekent.
5) Bij Gunnink, 209 komt iemand smeren voor in den zin van : iemand een steek
onder water geven.
6) Ndl. Wdb. I, 1454; Grimm IX, 1085-1086.
7) Een aantal uitdrukkingen voor slaag, klappen, geeft V. Ginneken II, 142.
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licht eig . de voeten smeren ; vgl . fr. graisser ses bottes ; hd . seine Sohlen schmieren;
Woeste, 243 b : de hacken smeren, reiszaus nehmen ; de . at smere Haser, en voor
een soortgelijke elliptische uitdr. 'm poetsen ; zie no. 1833 ; en vgl. Spaan, 24:
Hy smeerde zyn schoenen met hazevet, hij liep weg (hd. seine Schuhe mit Hasenfeit
schmieren) . Vgl . evenwel het noorw . dial . smita (smeren ), dat refl . gebruikt
wordt in den zin van „'em smeren" ; het Zuidndl. er uitvetten, snel wegloopen ,
syn. van er uitsnijden, er van deur snijden, gaan snijden en er uitvegen (Antw.
Idiot. 1140 ; 2109) ; het 16de-eeuwsche smouten en roeten 1 ) ; het eng. to rub
off ; het mnl . scaven, mhd . schaben, zich wegpakken ; mnl . striken, gaan, o .a.
in henenstriken, wechstriken ; scheren (hd . sich scheren) in zich wegscheren ; mnl.
scuven, zich heimelijk wegpakken (zie no. 2086), dan kan de oorspr. beteekenis
van smeren geweest zijn : ergens langs strijken en vandaar strijkelings langs den
grond gaan (vgl. Taal- en Ltb. 1, 236 vlgg .) ; zie no. 2053 noot 1.
?

2086. Smeris.
Deze scheldnaam 2) voor een politieagent is van Hebreeuwschen oorsprong.
Hij komt overeen met het hd. Schmiere, wachter, wachtpost = het hebr. schémirá(h) , wacht . In de hd . dieventaal verstaat men onder (auf der) Schmiere
stehen (Kluge, 411), ndl. (op) smeris staan, op wacht staan, op post staan, terwijl anderen stelen of iets, dat verboden is, uitvoeren ; dus op den uitkijk staan
of er onraad is. Vandaar ook eine Schmiere aufstellen, een wachtpost uitzetten;
verschmieren, bewaken (Kluge, 307). Dit hd. Schmiere is in het Nederlandsche
dievenidioom overgenomen en voorzien van den uitgang is, die in vele bargoensche of joden-duitsche woorden wordt aangetroffen, als in hommeles (zie no.
918) ; noppes (zie no. 1651) , naches (vreugde 3 ) , kapoeres (zie no. 1083), dalles
(zie no. 402), emmes (goed 4), nulles (17de eeuw; Ndl. Wdb. IX, 2211) ; hd.
schiebes machen, d .i. sich schieben, gaan schuiven, zijn schuif of een schuiver nemen,
en dergelijke 5
Het woord „smeris" wordt o.a. aangetroffen bij Köster Henke, 63; Boefje,
42 ; De Arbeid, 24 Sept . 1913 , p . 4 ; Kmz . 56 ; Op R . en T . 111; Het Volk, 8 Maart
1915, p. 1, k. 2 ; enz. Samenstellingen komen ook voor als knobbel- of knopsmeris,
brigadier van politie (,lord. 43) ; knolsmeris, bereden politieagent (Handelsblad,
30 Dec. 1920 (0), p. 5, k. 5; vgl. hd. blechreiter, blechkopf); knopknolsmeris,
brigadier bij de bereden politie ; hoofdsmeris , hoofdcommissaris van politie;
andere benamingen B) voor een politieagent of de politie zijn adje, hd. aude
) .

1)

Vgl. Mnl. Wdb. VI, 1559; VII, 1381.

2) De oudste scheldnamen voor een dergelijken ambtenaar zijn het mnl. treeft
(hondenslager) en roeke (veldwachter) . In Brugge werd in de Middeleeuwen een agent
van politie een scadebeletter genoemd.
3) Vgl. hebr. nachas, nacha th , genoegen, . genot.
4) Vgl. Köster Henke, 16 ; Voorzanger en Polak, 119, waar „emmes'' in verband gebracht wordt met èmèt, waarheid, waar, waarachtig; Nkr. I, 19 Januari p. 3
(zoo emmes leuk); III, 9 Mei p. 2; A. Jodenh. 2, 12, 22; II, 20, 36, 39, 45; Diamst.
389 (zijn emmes bed) ; Landl. 17 (wat 'n emmese snuiter) ; 10 (zoon emmes vrij leven) ;
117 (die kattebeiers benne weer emmes verneuried); 142; Boefje, 169; 241; S. en S. 36,
40; Peet, 147; Tijdschr. voor Taal en Lett. VIII, 319; in emmes (in waarheid, voorzeker;
Zoek. 205; 228) .
5) Zie mijn artikel in het weekblad De Amsterdammer, 5 Nov. 1905, bl. 8 en vgl.
voor vele namen op es, is Van Ginneken II, 129-130.
6) Gedeeltelijk ontleend aan Koster Henke en aan Van Ginneken 1, 496-497 .
Zie voor de verklaring van enkele namen De Amsterdammer, 1905, 5 Nov. p. 8.
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(Leipzig), o.a. Jord . II, 13; 277; Boefje, 24; 161 ; 208; 237) ; bleeker (Maastricht) ;
bout(je) , koperen bout of koperen (vgl. Jord. 249: Een bende glimmende bouten;
Slop, 69 : Die kopere bouten zonen an z'n boddie zoo min mogelijk verdienen) ;
bollebof of bulboef, commissaris van politie (Kluge, 394; Jord. 244; 246; Dievenp.
171), bullenslokker (Maastricht) ; dekkel (Landl. 23; eig. hond, nhd. deckel) ;
diender'); dofgajes (rechercheur; vgl. ford. II, 444; Dievenp. 127 ; V. v. d. D.
5; Zandstr. 31) ; glimmend gassie (eig. pet) ; glimmerd, glibberik (Zandstr. 38) ;
glimmende gajes ; glimwurm ; grandiger (o .a . Amst . 86) of grandere (Jord. II,
378); helmbout (in Jord. II, 399); hoed (Boefje, 116: Hoed! spoeg bloed, zooals
de waterleiding doet ; Ndl . Wdb . VI , 785) ; jato ; juut (Amsterdam) ; kanarievogel
(Alkmaar) ; kip (o .a . Lev . B . 23 ; eig . grijper, hond (zie kolenbak, klabakkie;
(in Kmz. 56 ; S . en S . 56) ; klebakkium (in Menschenw . 62) ; klaks ; klapwaker 2 ) ; knikker op het dak, brigadier v . politie ; kloud ; latkip , bereden agent
of kip zonder eieren ; kallebak, klabak 3 ), ( Venlo) ; koei (Amersfoort) ; krauter
(Jord. II, 290); lamp (zie no. 1324); luis of luis aan den ketting (Leiden), meneertje, hoofdcommissaris, Haagsche Post, 29 Dec. 1917, p. 1385, k. 1 ; oppasser
(Alkmaar) ; pikker (Haarlem) ; ploert (Zutphen) ; poedel (Jord. II , 447) ; poets
(Dievenp . 127) ; prins ; prinsemarij (de politie ; Dievenp ..127 ; Jord. 43 ; II , 15;
18) prinserij (de politie ; De Amsterdammer, 13 Dec. 1914, p. 7 , k. 2 ; 443) ; Zandstr.
31; 38 ; V. v . d. D . 5 ; A ms t . 97) ; rus (afkorting van rechercheur ; Dievenp . 127;
ford. II, 460 ; Zandstr. 31 ; 32 ; 61) ; russies ; schrandere (verbastering van grandere) ; siene, sjen, sjéne, sjijn, sjien 4 ) ; sjouter (zie noot 4) ; sossem prinserij,
bereden politie; stille, rechercheur (Jord. II, 299; tuut (in Kl. Johannes II,
127 ; naar het geluid van 't signaalhorentje) ; veldpees (Vechel) ; wees of weets
(stille agent ; Jord. II , 23 ; Zandstr . 38) ; woud (Venlo) ; woudkonijn (Leeuwarden) .

2086a . In de smiezen (of smoezen 5 ) hebben ; zie no . 606.
2087. De (of het) smoor inhebben,
d .w .z . het land hebben , de pest inhebben , het zeer slecht naar zijn zin hebben;
de uitdr . is te vergelijken met de damp inhebben (zie no . 404 ; vgl . ndl . smoren

1) Vgl. ook dooie diender als scheldnaam voor een sukkel; o.a. Boefje, 57 ; Falkl.
VI, 221; Kaly. I, 46; Prikk. V, 24: Die saaie Piet, die dooie diender met zijn uitgestreken gezicht, die weet van achteren niet. dat hij van voren leeft ; Ncv . School II , 338 ; I V ,
131; 328; VI, 258; V I I I , 215: Die dooie d ienderachtigheid .
2) Wellicht van het barg. cleb (hond = Joden-Duitsch kelew) + het achtervoegsel ak (vgl . doerak) ? „ De vorm kolenbak, die met klabak synoniem is, ontstond uit een
anderen vorm van hetzelfde grondwoord, een vorm waarin tusschen k en 1 een op o gelijkende klinker stond'' . Zie Tijdschrift XXV, 310-312 en vgl. klabakarium, bureau van
politie; klabakariana (in Het Vaderland (0), 11 Juni, 1922) .
3) Sedert de 18de eeuw; zie Groot Placaatb. VI, 486; VII, 743.
4) Eig. de hebr. letter schin = sch, de naam van de voorlaatste letter van het
alphabet en de aanvangsletter van shauteir (politie )beambte, die als afkorting van
verschillende woorden wordt gebruikt, zooals schandarm (gendarm), schutsmann,
schlieszer, schuster (= hebr. sch8têr, beambte) . Zie Güntner, 44 noot en N. Taalgids
x, 283.
5) Opprel, 83: smoeze, begrijpen, vatten; iemand in de smoezen hebben of krijgen,
hem begrijpen, weten waar hij heen wil.
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dc mpfen; zuidndl. smoor = damp, rook). Vgl. Jord. 145: Als die den smoor
in had, kwastte hij 'n ieder aan; Menschenw. 13: De fent is daas, sarde Piet... .
hai hongerlaie.... hep ie de smoor in.... hai hongerlaie!.... ken ie begraipe;
H. v. Z. 83; Landl . 181: De mannen hadden er zelf 't smoor over in; St. L.
26: Heb je de smoor in, in hevige mate; De Vrijheid, 25 Jan. 1922, 4de bl. p. 1:
Soms heb ik de smoor in om naar de comedie te gaan; Opprel, 83; fri. it smoor
dêr oer yn ha, er erg kwaad om zijn; de smoor inkrijgen in Boefje, 25 ; Zevende
Gebod, 111; Nkr. IV, 3 Sept. p. 2 : Dan krijgen ze natuurlijk de smoor in, dat
ze zich hebben laten verleiden ; Groot-Nederland 1914 (Oct.) p. 413 : Je het me
gister ook telkens de smoor ingejaagd.... stik nou! 't Smoor an iets (gezien)
hebben, er het land aan hebben ; vgl. Landl. 75 : 'k Heb er het smoor an gezien
tegenwoordig; bl. 164: Die heeft 't smoor an zoo'n sta-in-de-weg.

2088. Smoel hebben op (of in) iets,
belust zijn op iets, er zin aan hebben; er plezier in hebben (zuidndl.). Vgl. zijn
mond op iets maken, zijne zinnen op iets zetten. Zie Tuinman I, nal. bl. 8: Hij
heeft daar smoel op , dat is, hy watertand daar na, hy heeft daar lust toe ; Harreb.
II, 277; Handelsblad, 27 Dec. 1917 (A), p. 5, k. 2: Onder 't oplaoie' ha' m'n
buurman spijt, dat ie da' mooie lange touw nie' hemme moch' . Hai is beereleider motte weete', en hai had van stonde af aon „smoel" op dat touw gehad;
Opprel, 83 : Smoil op of in iets hebben, lust hebben in; Antw. Idiot. 1132 : Smoel
in iet hebben, er vermaak, voldoening in hebben. Vgl. het 18de-eeuwsche Geen
bek hebben op iets, niet veel beks hebben op iets (Tuinman I , 82 ; 324) .

2089. Geen snars (of sners),
d.i. geen zier, hoegenaamd niets. Men houdt dit znw. voor eene afleiding van
het wkw. snarren (snerren, snirren), hd. schnarren, een hard en krassend geluid
maken ; het komt in .de 17de eeuw naast snirs meermalen voor in den zin van
een snelle beweging in : een beker met een snars (in een teug, in een veeg) uitvegen
(uitdrinken) ; vgl. Westerbaen I, 532 : Hy dronck de klyster in zu einer snars
und snirs 1 ) . Bij overdracht ook voor de teug, den dronk zelf (vgl. onze uitdr.
een sners aanhebben, dronken zijn, ook : een snor aanhebben 2 ), en Van Spaan,
Opkomst der Oostind. Comp. 68: s' Ontfingen dan hier voor een snars om 't hart
te laven of voor een bete, spijs; zie Langendijk, Ged. II, 118 : 'k Heb zo'n honger,
of ik een half talf jaar gien snars geproefd had 3 ). Vandaar kreeg „geen snars"
de beteekenis van hoegenaamd niets (Boekenoogen, 962 ; Peet, 138 ; Franckv. Wijk, 630) ; vgl. het 17de-eeuwsche niet een krits (eig. geen kras ; ndl. krats) ,
1) De Jager, Lat. Versch . 462 ; Spaan, 24 ; 141; 243 : Met een snipsnapsnarigheid,
d i . in een oogwenk.
2) C . W i ldsch . I , 26 : Een snor weghebben ; d . i . een snee in zijn neus of zijn oor
hebben , een snee aanhebben (Harreb . II , 278) ; Harreb . III , V I I : hij heeft een sners je weg,
hij is een weinig beschonken; Tuerlinckx, 747, die een znw. zjop vermeldt, eene klanknabootsing van het drank uitgieten in den mond ; de daad van drank in den mond te gieten
en ook de drank zelf; vgl. een slokje en snaps, hd. Schnaps naast met een snap, in eens,
met een veeg.
3) Frequ. II, 590; Antw. Idiot. 1137: snars, sners, afval van vleesch.
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hoegenaamd niets 1 ) en geen klap ; zie Propria Cures, XXVII, 235 ; Ppl. 4 : Denk
je dat ik d'r 'n klap van geloof? Ook in het hd. is bekend nicht ein Schncirzchen,
Schnc rtzlein, dat bij Grimm IX, 1191 beschouwd wordt als een diminutief van
Schnarz, schnarrender Ton, Spott 2 ) . Voor bewijsplaatsen van „geen snars"
zie Jord. 31; Lvl. 229; Kunstl. IH, 133; Nkr. IV, 22 Mei p. 4; VII, 8 Febr. p.
3; 15 Maart p. 2; Slop, 74; 166 (geen sners) ; De Arbeid, 21 Febr. 1914, p. 2,
k. 2; 11 Maart 1914, p. 2, k. 3; 8 Juli 1914, p. 4, k. 2; 17 April 1915, p. 4, k.
1; Nkr. IX, 1 Mei p. 2 : Als ik daar nou een snars van snap, laat ik mij levend
villen; enz.

2090. Hij is niet goed snik,

e w.z. hij is niet wel bij zijn hoofd, niet sneech (17de eeuw), een halve gedraaide
4;f een halveslag (Zuidndl.). „Snik" is synoniem, wellicht ook verwant met
snugger, dat vroeger ook fijn beteekende ; vgl. het oostfri. snig, snigge(r) , snikker,
glad, sierlijk, fijn, verstandig; het noorw. snögg, vlug, flink; zweedsch snygg,
rein, zuiver, lief, fijn; de. snyg, glad, net, fijn; in nd. dial. ook schnick. Zie
Nkr. III, 19 Dec. p. 4; Mgdh. 304; Kalv. I, 154; Sjof. 182; Het Volk, 30 April
1914, p. 5, k. 3: Theo zei: Zeg, ouwe jongen, oome Bram, die is niet snik; De
Arbeid, 4 Oct . 1913 , p . 4 , k . 1 : In der tijd werd L . niet verward genoemd , maar
getroebleerd, wat zoo wat hetzelfde beteekent. Op zijn spaansch noemen ze het

mesjogge 3 ). Ik geloof warempel dat-i nog niet recht snik is of om het op z'n
Hollandsch uit te drukken: een tik van den molen te pakken heeft; Ten Doornk.
Koolm. III, 244 a; Franck-v. Wijk, 635; V. Schothorst, 201; Bouman, 99;
Grimm IX, 1328 ; fri . net rjucht snik wêze .

2091. Hij heeft een snoek gevangen.
Eene ironische uitdr. voor : hij is in het water gevallen. Zie Winschooten,
268: Een snoek vangen, het welk oneigendlijk beteekend, in het waater vallen;
en derhalven werd het spotsgewijs geseid. Zie R. Visscher, Quicken, III, 38;
Snorp. I, 22; Van Moerk. 97 en Tuinman I, 80: Die in 't water ploft, vangt een
snoek, en die knikkebolt vangt een uiltje ; Harreb . II , 279 ; Opprel, 84 a : snoek
zijn, in het water gelegen hebben; Breuls, 85: ene snook vange, onverwachts in
een plas water trappen ; Waasch Idiot . 607 a ; Kinderspel I , 277: Komt er een
in 't water terecht die vangt sloek of snoek ; te Denderleeuw : snoek hebben, water
in zijn schoenen of klompen hebben. In Vlaanderen, Limb. ('t Daghet XII,
112) en Brab. zegt men daarnaast eenen visch vangen, ook voor: in een waterplas
trappen (De Bo, 1328 b ; Waasch Idiot . 715 a ; Antw . Idiot . 1379) ; Rutten, 260:
eenen visch pakken ; Antw . Idiot . 935: een paling vangen (dat ook beteekent niet
slagen in een onderneming ; Schuermans, Bijv . 232 ), syn . van een kater vangen
Lat. Versch. 135; zie no. 1274.
Draaijer, 37 b citeert: snals, zier en wijst op snars, in den zin van veest (vgl.
lat. crepitus) ; dus geen snars = geen scheet( ?)
3) Hebr. meschuggd, verbijsterd, gek; bij ons ook voorkomend als mesjoege,
mesjogge (n) (o .a . Nkr . V I I I , 4 Juli p . 4 : Pers! . 54 ; Barb . 178 ; Zoek . 16 ; A ..l odenh .
4. 16, 20, 25, 27, 31); mesjoqgaas (in Nk.r,,.VIII, 18 Juli p. 3); mes(j)okke (in Nkr. II,
13 Dec. p. 2); half-sjoeg (in Nkr. VIII, 3 Oct - . p. 7`; besjokken (in Nw. School II, 202);
sjoege geven (in Nkr . IX, 22 Mei p. 6(, gekheid maken. Zie Koster Henke, 45; Gunther, 95;
1)

2)

v.

Ginneken II, 79; Voorzanger en Polak, 211-212.
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(Antw . Idiot . 1800) . Volgens Schuermans, 848 b beteekent het ook : hij is dronken . Vgl . ook hij gaat aan 't kikkers vangen (van een dronkaard die in 't water
valt ; Harreb . I, 400) ; het Nederduitsche : he hett Al steken ; he hett en Quapp
fungen (is door het ijs gezakt ; Eckart, 419) ; het vroegere mollen. vangen, 16de
eeuw mollen rooven, dood gaan 1 ) ; hd . Krabben fangen (bij 't roeien niet diep
genoeg in 't water slaan en achterover vallen 2 ) ; eng . to catch a rab (or crabs) ;
amer . to catch a lobster ; it . pigliare un granchio ; fri .: hy het in snoek fongen.
Zie no. 33].

2092. Een snoepreisje maken.
Onder een snoepreisje verstaat men een pleiziertochtje, dat men in stilte
doet . Snoepen moet hier worden opgevat in den zin van iets heimelijk nemen,
grijpen, en is in dezen zin synoniem met snappen, zoodat Hooft, Brieven, 379
dan ook kon spreken van een snapreisje. Zie De Jager, Frequ. II, 582 en vgl.
Brederoo I, 279, vs. 265: Vind' ick yewers ien moy meysje, ick tyer altemet
me op de kittel-jacht om ien snoep-reysje; Halma, 562: Snoepreisje, z.g.
p l a i z i e r r e i s j e, une partie de plaisir, un petit voyage pour se divertir; Sewel,
733 : Snoepreisje (pleizierreisje), a party ofpleasure, a little trip, an intrigue
with a girl; Harreb. II, 216 a.
2093.

Mijne snoeren zijn in liefelijke plaatsen gevallen,

d .w .z . een goed lot is snij ten deel gevallen ; voorspoed en geluk is mijn deel;
ook wel gebezigd om te kennen te geven, dat men in een aangenamen kring of
aan een welvoorziehen disch mocht plaats nemen . De zegswijze is ontleend aan
Psalm 16, vs. 6 : De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen, ja, een schoone
erfenis is mij geworden 3 ) . - In den Bijbel komt snoer meermalen voor als een
werktuig om mede te meten, om akkers of landerijen in afgemeten deelen te
splitsen. Vandaar dat deze zegswijze eig. beteekent „het met het meetsnoer voor
mij afgebakende deel ligt in liefelijke plaatsen. Het werkwoord vallen doet denken
aan het lot als middel der toewijzing, hetwelk zeker vaak bij eene verdeeling
aangewend werd, waardoor de voorstelling is ontstaan, dat Kanaân door het
lot onder de Israëlietische stammen verdeeld is" ; zie Zeeman, 412 en Leidsche
Bijbel II, 98. Vgl. Harreb. II, 18 7 ; Huygens, Zeestraet, 65:
K heb jong en achteloos, nu menigh jaer geleden,
Soo t Kalf treedt in de Weij , all daer ick tré getreden.
Maer sonder gae te slaen in wat een Paradijs
Myn snoer gevallen was.
De Genestet II, 10:
0 lusthof mijner ziele,
Goed plekje mij zoo waard,
Hoe wèl mijn snoeren vielen
Ginds bij mijn hof en haard, enz.

1) Het Bron. hij het 'n bolk fangen, hij heeft een nat pak gebaald, kan niet. vergeleken worden, daar bolk hier niet kabeljauw maar regenbui beteekent (Molema, 48 b;
Ndl. Wdb. hII, 303).

2) Ook bij ons beteekent een snoek vangen, de riemen recht in 't water steken.
3) Funes ceciderunt mini in praeclaris, etenim hereditas mea praerlara erat mihi ;
mnl. die repen vielen mi in eloerheden ende mijn ene is mi stier Haer (zie Mnl. Wdh.
VI, 1174).
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2094. Een snoeshaan.
Een vreemde, rare snoeshaan is een vreemde snuiter, een malle vent, een
kwibus ; nd . snushán, wijsneus ; fri . snoeshoanne . Het woord komt in de 17de
eeuw herhaalde malen voor en beteekent wellicht eig . iemand die overal met
zijn neus bij is, een snuffelaar, een oude snoeper, een rare snuiter, een kwibus.
Het eerste deel van dit woord moet dan worden opgevat in den zin van neus,
snuit (vgl . dial . duitsch schnuss) ; vgl . den ook voorkomenden vorm snoetshaan
en onze uitdr. ,,een snoes van een kind" met ,,een lief bekje", een lief snoetje"
(fri. snutsje ; dial . hd . schnute, schnutchen) ; snoezig naast snuitig, enz 1 ) en nuf,
eig. neus, fijne neus, iemand met een fijnen neus (ndd. nüff, neus, snuit; oostfri.
nuf (snuf) ; ndd. nif, pedante persoon (Franck-v. Wijk, 464).

2095. De snuf van iets (in den neus) hebben (of krijgen),
d .w .z . de lucht van iets krijgen, iets in de gaten hebben , rnnl . iet smaken ; iets
in de neuze krijgen (De Bo), in de(n) snuf hebben (Joos, 85 ; Antw. Idiot. 1143),
neuze, snuite hebben van iets (De Bo), in de gaten (neusgaten) krijgen , in het snotje
hebben (Boekenoogen, 964 ; Nkr . I , 15 Sept . p . 2 ; V , 16 April p . 2 ; IX , 17 April
p . 2 ; Schakels, 120: Hoor je 't kind ? Die het 'm ook al in 't snotje) ; in den snuifer
hebben (in Menschenw. 513) ; een snuf in den neus hebben (in ,lord. II, 109) ; in
't snuitjen hebben - (Antw. . Idiot. 1144) ; eig. ,,de inademing van den reuk der
dingen, of het genot van dien reuk". Vgl. Hooft, Brieven, 271: Als hun (de
paarden) de snof der stallen in den neus slaat; Warenar, vs. 102: Krijchtse de
snof vande Pot mit ghelt inde neus, ick bin armer man as de ghevanghen slaven;
Ned. Hist. 339 ; Mouf . 393 ; Pers, 419 a ; 534 a ; 606 a ; Paffenr. 87 : Den ouwe
heeft de snuf al in den neus, en past op je handel naer ik merk; Sewel, 734: Hy
heeft 'er de snuf van, he has the scent of it; het oostfri. : hê hed 't al in de
snuf; hê hed d'r snuf fan kregen (Ten Doornk. Koolras. III , 249 a) ; in het nd.
ook versnuff krigen; zie Grimm IX, 1385 en vgl. no. 1624.

2096. Een (vreemde, rare, brutale) snuiter,
d.i. een snoeshaan, een kwibus, een kwant, grappenmaker; een rare snijer (fri.
in rare, frjemde snijer) ; vgl . o .a . Op R . en T . 30 : Dat 's 'n eigengereide, brutale
snuiter. Wellicht beteekent „snuiter" eig . bedrieger als afleiding van het wkw.
snuiten in den zin van iemand geld afzetten; vgl. het mnl. enen die nose snuten,
iemand afzetten; Kiliaen: Snuyten, snutten, emungere pecuniis, fallere, deplumare, deglubere aliquem; Winschooten, 268: Snuiten beteekend ook iemand
te veel gelds voor eenige waar af neemen : waarvan sij hebben ons gesnooten : sij
hebben ons bij de neus gehad : emungere aliquem pecunia ; Tuinman I , 23 : Hy is
gesnoten, dat is, bedrogen; Halma, 593: Snuiten, verschalken, bedriegen; Sewel,

1) Grimm IX, 1212; nanek-v. Wijk, 634; Noord en Zuid XXV, 269 en vooral
De .Jager, Freq^.i. II, 594-595. In de 17de eeuw komt het voor in den zin van iemand
die snoes!, snuffelt, snoept; dus een snoeper, iemand die naar mingenoi haakt, een snuffer
(Hoeufft, 559) ; zie Hooft, Warenar, vs. 958; De Gemeenzame Geest (anno 1679), bl. 5;
vgl. Frequ. II, 594 en het de. snuushane, einer der uberall umherstöbert. Later wordt
ook de vorm snoefshaan aangetroffen, die door de gedachte aan snoeven, snuiven, rondsnuffelen, is te verklaren.
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734: H y heeft m y g e s n o o t e n, he has nosed (or rooked) me ; he made me
pay through the nose ; Rutten, 210: afsnuiten, ontnemen ; iemand snutten, iemand
zijn geld afwinnen of bedriegen; Schuermans, Bijv. 311 a: snutten, snuiten,
't zelfde als vastnemen, te veel doen betalen, bedriegen (Antw. Idiot. 1145.
Vgl. voor denzelfden overgang van afzetten tot bedriegen het wkw. vlooien, dat
in de 17de eeuw voorkomt in den zin van iemand van zijn geld berooven en thans
nog in Zuid-Nederland bedriegen, foppen beteekent (Rutten, 262 a; Schuerm.
823 a) . Ook in het hd . einen ums Geld schnc uzen, iemand geld afhalen 1 ) ; fri.
immen snute, iemand afzetten ; barsch terecht wijzen.

2097. Sodom en Gomorra,
twee steden in Kanaan, die bij een ontzettende verbranding van het geheele
dal Siddim, verdelgd werden. Men schreef deze ramp toe aan de straffende rechtvaardigheid van God over de zedeloosheid, de natuurlijke ontucht, waaraan de
inwoners van Sodom zich schuldig maakten. Thans duidt men bij overdracht
door die twee steden een plaats vol zedenbederf aan. Vgl. sodomieter, sodomieterij
en no. 1516.

2098. De soep wordt niet zoo heet gegeten, als ze wordt
opgediend,
d .w .z . de uitvoering van bevelen, verordeningen en bedreigingen is dikwijls
minder streng dan men naar den inhoud verwacht. Men bezigt deze uitdr. om
te kennen te geven, dat naar iemands meening het zoo'n vaart niet loopen zal.
Vgl. Handelsblad, 16 Jan. 1921, p. 1, k. 4 : De soep wordt nooit zoo heet gegeten
als ze wordt opgedaan; 18 Juli 1920, p. 1, k. 1: In de militaire quaestie heeft
Duitschland moeten toegeven.... al zal onder den drang der omstandigheden
wellicht ook hier de soep niet zoo heet worden gegeten, als ze is opgediend ; 11
Maart 1921 (0) , p. 6, k. 4: Als men niet wist, dat „de soep nooit zoo heet wordt
gegeten als ze wordt gekookt", zou men durven voorspellen: de tabaksbelasting
gaat er aan; 26 Juli 1917 (0), p. 2, k. 1 : De pap wordt niet zoo heet gegeten
als ze gekookt wordt; 19 Juni 1923 (A) , p. 13, k. 4: Een lichtpunt dat den ouders
en ook den examinatoren tot troost zal strekken is, dat vermoedelijk de soep
ook hier niet zoo heet gegeten zal worden, als ze ter tafel komt; Afrik. pap word
altyd warmer gekook as dit geëet word, men overdrijft licht. Vertaling van 't hd.

Der Brei wird heiszer aufgetragen als gegessen ; es wird nichts so heisz gegessen als
gekocht (gebacken) ; der Brei wird nicht so heisz gegessen als er vom Feuer kommt,
als er aufgegeben wird.

2099. In de soep jagen,
in verlegenheid brengen (zie no. 1915). Harreb. II, 280: Hij zit in de soep, in
groote verlegenheid . Ik kom er mooi mede in de soep , ik kom er gek af; Handelsblad, 20 Febr. (A), 1922, p. 7, k. 1 : Het zou nu zoo zijn, dat spreker „de partij
in de soep heeft gejaagd " ; Afrik .: In die sop wees , in moeilijkheden verkeeren;
hd . amen in die Suppe bringen ; in der Brühe si tzen ; eng . to land in the soup.
1) Franck--v. Wijk, 636 ziet in snuiter een overdracht van snuiter, voorwerpsnaam, dus kaarsensnuiter, en vergelijkt bengel (zie no. 201).
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2100. Een sof.
Onder een sof (hebr. sauph, einde) verstaat men een slecht einde 1 ), tegenslag, teleurstelling, slecht verloop, mislukking; een (leelijke) sof innemen, een
tegenslag ondervinden (Woordenschat, 1077 ). Vgl. Speenhoff III, 9:
Hij kon de koets niet eens betalen:
't Ging op de pof,
En de koetsier dacht bij z'n eigen:
Dat wordt een sof.
Het Volk, 18 Oct. 1913, p. 5, k. 2 : Alles wat er geprobeerd werd leverde een
sof; Speenhoff VI , 38 : De brouwerij die heit de sof; Leersch . 129 : Omdat de
Seere dan toch mit se proats as 'n geheel-enthouwer d'r uit wier gemikmakt,
dat 't om te baste was van de sof die-die- had; Nkr. I, 24 Nov. p. 3: Gijs, zei
de laatste , weet je hoe 't komt dat 't zoo 'n sof is met de effecten ? ; V II I , 18 Juli
p. 3: Morgen aan den dag heb ik ze (mijn kiezers) noodig bij mijn aftreden eti
worden ze ja kwaad dan steunen ze me néé en neen ik de sof in ; De Nieuwe Amsterdammer, 26 Dec. 1914, p. 11, k. 1: Woedend ging hij naar de kroeg en deelde
den kellner mede, dat hij er nog één poffen wilde, dat de tooneelspeelkunst een
„sof" was en al de direkteuren niksnaksen en dikdoeners waren. „Hij had ze
in zijn zak!" riep hij uit; Handelsblad, 26 Maart 1915 (avondbl.), p. 10, k. 4:
Toch is ook daar (Nieuwmarkt) een categorie, die net zoo een sof hebben als de
„schlemielum" van Amstelveld en Waterlooplein ; A . Jodenh . 9 : In 't begin
heb 'k hier 'n reuzesof gehad ; bl. 43 ; II, 5 : Ik wil maar 's zien wat voor 'n sof
of jullie zalle inneme; bl. 10: Je schrijft ook niet mooi Jacob, wat 'n sof (schan.
daal) van 'n schrif, je kan nie" eens schrijve; Nkr. VII, 8 _Maart, p. 6: Iedereen
noemt me 'n sof van 'n ridder, het geld dat is weg en de glorie er bij . En vader
Bram die heeft ook al een sof, ongehoord! Handelsblad, 18 Januari 1917 (A),
p. 6, k. 2 : De meeste zeelui hebben 't wel gesnapt dat 't met die boarding-houses
toch maar sof is. Hiernaast een ww. soffen, ongelukkig zijn in zijn onderneming;
zie Handelsblad, 15 April 1924 (0) , p. 7, k. 2 : Cor Ruys schijnt genoeg ge , ,soft"
te hebben in het groote tooneel. Hij is overgegaan naar het kleine tooneel.

2101. Van (of voor) de sokken
wordt verbonden met verschillende werkwoorden en beteekent dan gewoonlijk
, ,van de been ", , ,van de baan ", , ,onderstboven " . Vgl . van de sokken vallen,
flauw vallen ; van de sokken getimmerd, gedegradeerd (Woordenschat, 1098) .
In jagerstaal verstaat men onder sok het onderste deel van den achterpoot van
een haas * of een konijn, en wordt op de sokken zijn gebezigd in den zin van loopen
van haas of konijn 2 ) . Vgl . Sjof. 206 : Een lange rij groote meisjes botsten tegen
een jongen, die haast van de sokken struikelde; Vlenschenw.. 337 : Ksjt! ksjt!
katjes.... siste 'n kerel, slaon jullie de gaile rnedam veur de sokke; Het Volk,
15 Juni 1914, p. 1, k. 2 : En dan wordt de arme Brummelkainp door Ter Laan
l) Zie Voorzanger en Polak, bl. 268; V. Ginneken II, 94: Woordenschat, 1077.
In tooneeltaal noemt men een stuk met een onbevredigend of slecht einde een ..miese
sot", waarin mies, slecht, leelijk, het nhebr. mioes is, dat ook voorkomt in miesnikkel,
iemand die leelijk is; iemand mies maken, iemand zwart maken, kwaad spreken van
iemand, enz. Zie Voorzanger en Polak, 215.
2) Van Ginneken II, 272.
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met een kanon van de sokken geschoten ; Jong. 217 : Als ze (de aansprekers)
niet nu en dan een verheuging hadden, zou de makkolie van het vak ze per saldo
van de sokken helpen ; Prikk . V , 23 : In de kamer praat hij ze allemaal van de
sokken; Nkr. III, 19 Aug. p. 4: Hij sloeg ze met een enkel woord gewoonweg
van de sokken; Nw. School IV, 92: De heeren lieten zich er heusch niet uit 't
veld of van de sokken slaan ; Nkr. III , 1 Aug. p. 6 : Nou ben ik drie-vierden
gestorven, nou ben ik van de sokken geslagen; Speenhoff III, 77 : Rijdt zoo'n gek
je van de sokken; Lvl. 73: Zie zoo, ik heb 'n gezellig avondje van de sokken
geslagen; Nkr. III, 5 Sept. p. 3: Ik ben een vent die twaalf slokkies rustig van
de sokken slaat ; De Telegraaf, 17 Dec . 1914 (avondbl .) , p . 1, k . 2 : Het geglij
en gestruikel begint alweer. „Oppassen, dat niemand van de sokken gaat";
Nw. Amsterdammer, 30 Januari 1915, p. 9, k. 1 : Ik heb ze (soldaten) in kudden
langs de straten zien slenteren, waar ze iedereen van de sokken liepen ; Handelsblad, 6 Febr. 1915 (ochtendbl . ), p. 1, k. 5 : Overdag worden er in deze passage
de boemelaars van de sokken geloopen door de haastigen; Speenhoff VI, 59:
Vrijdags waai je van de sokken; II, 49: Maar de tram is van de sokken, het verkeer is niets meer waard ; Nkr. V , 9 Dec . p . 4 ; Het helpt niet als je van gebrek
haast van de sokken slaat; De Vrijheid, 28 Mei 1924, 2de bl., k. 2 : We lagen
allemaal van de sokken ; fri . in flesse fen 'e sokken slean ; immen fen 'e soallen
lichte ; fen 'e soallen reitsje (vallen) ; syn . van de been af zijn in Kippev . II, 374:
Het geachte blad is totaal van de been af; syn . iets van de beenen slaan ; zie V.
Ginneken, De Regenboogkl. v. Ndl. Taal, 116: Er werd een rondje gegeven, we
sloegen het handig van de beenen.

2102. Hij zet de sokken (er in),
d .i. hij maakt beenen, zet het op een loopen, zet er den pas in ; ook : hij geeft
zijn paard de sporen (Woordenschat, 1078) ; hij zet 'em of geeft 'ni de sokken, fri.
hy jowt 'm de sokken, hij geeft 'em katoen, hij is een en al ijver voor die zaak;
hy sette de sokken der yn, hij ging aan den haal; geef hem de sokken! spoed u! pak
aan! veeg 'cm! raak 'em! Harreb. I I , 281 a; Boekenoogen, 966 ; De Vries, 97:
de sokken d'r in zetten, 't op een loopen zetten ; Koster Henke, 64 : sokken, hard
loopen. De sokken zetten, hard loopen; Zandstr. 97: Ik veranderde heelegaar,
zet' er de sokken in, hij me na; ford. II, 330: As je nie gauw de sokke set, krijg
je 'n pot op je wang ; bl. 378 : Ze had geen splint en nou zette het beest de sokken;
Peet, 138; Handelsblad, 3 Maart 1922 (0), p. 5, k. 2: Zij wandelden heel be daard ; Mc. Kenna, de financier, en de minister Baldwin schenen er de sokken
in te zetten. Vgl. het hgd. sich auf die Socken (oder die Strumpfe) machen; nd.
sich up de scholappen geven ; ook socken, gaan (vgl . bij ons in de 17de eeuw sokken) .
Voor de verklaring der uitdrukking vgl. men de syn. dial. uitdr. er de beenen in.
gitten, er den pas in zetten; vgl. no. 1338 en 2101.

2103 . Iets soldaat maken,
d.i. iets opmaken; zoo kan men een visch of een flesch wijn soldaat maken, door
hem op te maken, haar uit te drinken; zie Lev. B. 111 : In tijd van 'n oogenblik
had hij maar effetjes vier kadetjes soldaat gemaakt; Het Volk, 5 Oct. 1914, p.
5 , k . 3 : De kommandantsuniforin lag aan flarden , wat den nian meer uit zijn
humeur bracht dan de ontdekking dat zijn voorraad van 1800 sigaren soldaat
was gemaakt; Handelsblad, 7 Maart 1917 (A), p. 6, k. 2: De wijnkooper Itinga,
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is de sop niet waard, it will not quit cost, 't is not worth one's while; C.
Wildsch. II, 102; Harreb. III , 464 b; Prol. 158; Sjof. 28; Breuls, 82: De sop
is de breui neet weerd; enz. Ook in Zuid-Nederland is de uitdrukking bekend;
zie Joos, 96 ; Waasch Idiot. 735: De kool is 't zap niet weerd ; Schuermans, 648
a, die ook citeert het sop is de boonen niet weerd. Vgl. Welters, 83: de soep is de
breu niet waard; de kool is de saus niet waard; 't Daghet, XII, 190: de soep is 't
vuur niet weeral ; 144: 't is de sop de kuel niet weerd ; fri .: hy is 't sop fen 'e grauwe
earte net wirdich; de koal is 't fet net wirdich; Huygens, Cost. Mali, 421: Waar
't vleesch de wortels waert, noch luste my 't verweeren.

2106. Met hetzelfde sop (of nat) overgoten zijn,
d .w .z . dezelfde gebreken hebben als anderen ; aan elkander gelijk zijn ; eig . gezegd van gelijksoortige spijzen, die op dezelfde wijze bereid worden ; mnl . met
enen neetken sijn wi al begoten (Brugman 1 ). Zie Campen, 87: sy sinnen altsaemen
mit eener sop begoten ; Sart . III , 5 , 26 : wy mogen. malkander de hant wel geven 2 ) ;
wy zyn al met een sop overgoten, de his qui similibus vitiis aut malis obnoxii
sunt; Anna Bij ns , Refr. 143:
Tsijn beye schorfte schapen uut Christus coye,
Der heyligher kercken, weerdich ghesloten.
Met enen sope synse overgoten.
Idinau, 217:
Sy syn al met t'selfde sop over-goten,
Als zijnde van eenen aerdt ende nature.
Zie verder Poirters, Mask. 26 ; Middelb . Avant . 113 ; Tuinman I, 108 ; Adagia,
48: Met een sop overgoten syn, ejusdem farinae; Langendijk, Wederz. Huwel.
Bedrog, 69; V. Janus, 3, 228; Ndl. Wdb. IX, 1580; XI, 1719; Nkr. IX, 20 Maart,
p. 3 : Met hetzelfde sop is heel de bent begoten; enz. Vgl. Harreb. II , 282 a;
III, 335 a ; Erasmus, LXVI ; Schuermans, 446 b ; Waasch Idiot . 768 ; Welters,
116: ze zijn beide met een saus of brui overgoten ; Rutten, 151 b: met hetzelfde nat
overgoten zijn ; Antw . Idiot . 1145 en Tuerlinckx, 575: met dezelfde soep euvergote
zijn, aan dezelfde gebreken mank gaan. In het Friesch : hja binne allegearre mei
't selde sop oergetten. Syn. Koekjes zijn van hetzelfde deeg; vgl. lat. ejusdemfarinae
esse; zie no. 1212.

2107. Iemand in zijn eigen sop (of vet) laten gaar koken (of
smoren),
d .w .z . zich niet met iemand bemoeien, hem geheel aan zich zelven overlaten.
Ontleend aan spijzen, die genoeg eigen vet of sop hebben om gekookt of gebraden
te worden, en geene andere zelfstandigheden daarvoor behoeven. Syn. van het
17de-eeuwsche zich met zijn eigen smeer of smout droopen ; J . v . d . Veen, Antw.

Wederbotten:
Soo veel my aenraeckt, 'k vind my genoegh gewroken,
Want in syn eygen vet sien ick den vogel koken.
1)

Tijdschrift, XLI, 1IS.

2) Vgl. de uitdr. broeder geef mij de hand, „gezegd tot iemand met wiens, uit een
gezegde blijkende, ervaringen, denkbeelden, gezindheden men volle sympathie gevoelt";
Ndl. Wdb. III, 1438; Trou m. Bl. 10, vs. 201 ; Coster, 22, vs . 370.
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1) . Vgl. Haagsche Reize, 29: Ik wachtede my voor
al wel om hein te contradiceren of zyne dwaasheid aan te tonen, latende hem
in zyn sop gaer kooken, en beantwoordende alles met stilzwygen; no. 170; Tuinman I , 101; Nest, 13 : Hij had het liefst dat men hem maar in zijn sop gaar liet
koken ; Prol. 7 : Och, laat 'in toch in z'n sop gaar koke.... as ie z'n eige door
z"Ii wijf op z'n kop wil late zitte, la t 'in z'n lol; Nkr. VIII, 9 Mei, p. 2; Het
Volk, 14 April 1914. p. 9, k. 4; Handelsblad, 22 April 1914, p. 6, k. 3 (avondbl.);
Op R. en T. 114: Koin Gerrit, laat ze maar in d'r vet gaar smoren; Nw. Amsterdammer, 20 Maart 1915, p. 9, k. 1 : Nou kerel, laat hem dan in zijn vet gaarsmoren; Heyermans, Ghetto, 102: Laat 'r gaar koken in d'r eigen vuil; Rutten,
151 b: iemand laten stoven in zijn eigen nat; gron.-overijs. iemand in zien (eigen)
vet baten smoren, hem doodzwijgen (Molema, 451), dat ook voorkomt bij Pers,
666 b: Den Staeten in hun eygen vet te doen smooren ; vgl. ook H. v. Z. 112:
'k Zal je maar in je eigen vet late gaarsmoore; Breuls, 87: Laot em in zen eige
vet gaar kooke, laat hem links liggen, stikken. In het Friesch : immen yn 't sop
bisoarje litte of yn syn eigen sop bikoelje litte; hd. einen in seiner eigenen Brühe
kochen lassen (taander 1, 489) ; fr. faire cuire quelqu'un dans son propre jus;
eng . to let a person stew in his own grease ; frye inne oure owne gres (+ 1370 ; Prick) .

Ndl. Wdb. IV , 99 ; I II , 3464

—

2108. Eene spaak in het wiel steken,
d .w .z . iets door een onvoorziener hinderpaal beletten ; eig . door plotseling
eene spaak in het wiel te steken beletten dat het voortdraait, zoodat de wagen
moet blijven stil staan. In de 17de eeuw reeds vrij gewoon naast een stok in 't
wiel steken (- leggen of werpen); vgl. Sart. III, 10, 73: Een stock in 't wiel werpen,
scrupulum inj icere ; Winschooten, 294 : Een stok in 't wiel steeken, is een voermans woord, hetwelk oneigendlijk beteekend een saak verhinderen : een saak
in de wal schuiven : want als men een stok in een wiel, of rad van een waagen,
steekt : soo kan de waagen niet voortrijden : maar moet stille staan; bij Paffenr.
224: een stok in 't wiel leggen. Zie verder Hooft, Ned. Hist. 444; Brieven, 158;
199 en 414: Hoewel te duchten staat, dat de Deen ook een' spaak in 't wiel zal
steeken, met stijven van den Sax; Pers, 408 a; 525 a; 596 b; Sewel, 760; Halma,
595: Eenen spaak in 't wiel steeken, iets in zijnen voortgang stuiten;
V. Janus, 3, 330; Harreb. II, 282; Het Volk, 3 April 1914, p. 2, k. 4; ford. II,
155: Hij zou een gekke spaak door Jet's drijverijen steken; enz. In Zuid-Nederland : daar is eene sport in 't wiel (Schuermans, 662 b) ; Waasch Idiot. 612 : speeken
in 't wiel steken , iemand in eenig ontwerp dwarsboomen ; Antw . Idiot . 2068:
stokken in 't wiel steken, iemand of iets dwarsboomen ; in 't Hagelandsch : ieverens
in schil i (schei, platte sport, dwarsliout) tusse steke (Tuerlinckx, 546) ; Afrik.
'n spaek (of 'n stok) in die wiel steek ; in 't Friesch : in speak(e) yn 't tsjil stekke;
in 't fr. mettre des batons dans les roues; eng. to put a spoke in the wheel ;16de eeuw:
to set a spoke in one's cart (Prick); Gunnink, 216: iemand een stike steken.

2109. Spaakloopen,
d .w .z . vastloopen ; geen voortgang kunnen hebben ; pal loopen ; misloopen;
eig. te spaak d.i. op een spaak loopen (vgl. no. 1766), gezegd van een ronddraaiend
1) Eene andere verklaring in Tijdschrift XXXIX, 159.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.

19
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wiel, dat tegen een spaak loopt en niet verder kan ? Vgl. Molema, 565 a : spoak
loopen, misloopen ; 'k bin spoak loopen, ik kwam te onpas, ik vond hem niet thuis;
Harreb . II , 282 a : Het zal spaak loopen ; en 287 b : Daar zal het ook nog wel eens
op eene spie loopen (vgl. Antw. Idiot. 2053: 't loopt op een spie, er gaat een einde
aan komen) . Elders spanker loopen, misloopen (te Monnikendam) ; fri, speakje
of (to) speak rinne, syn. van stomp rirne; Handelsblad, 26 Maart 1915 (ochterdbl.
p. 2, k. 2: Wie had nu ooit gedacht, dat het in de Eerste Kamer ooit spaak zou
kunnen loopen met het ontwerp?
),

2109a. Daar gehakt (of gekapt) wordt vallen spaanders; zie
no. 775.
2110. Die wat spaart, die wat heeft.
Deze gedachte vinden we in de litteratuur der 16de eeuw in Prov. Ser. 14:
Die wat holt, heeft wat; voor later tijd vgl. Hooft, Warenar, .557: Die wat spaert,
die wat het; Brederoo, Moortje, 2889: Neen, ick gheeffer niet een mijt so ten
eersten een duyt ; t is een kostelijcken tydt : die wat spaart, die wat het ; Tuinman II, 38: Die wat spaart heeft wat en zooveel men spaart, heeft men; Harreb.
III, 213 ; Zuidndl. sparen is 'en goei rent; nd. de wat heegt, de hett wat; spar
wat, hett wat; hd. Sparen ist ein groszer Zoll; Sparen bringt Haben; fr. qui

épargne, gagne.

2111. De (of zijn) spat zetten (of er in zetten),
d.w.z. het op een loopen zetten, er de latten, de kuiten in zetten, snel wegloopen;
er een spatjc op leggen; er een spatje of de spat inzetten, er den stap, er gang in zetten ; in het Afrik.: die spat set (Onze Volkstaal III, 143) ; laat spaander (of spat) ;
in het Zaansch : den spat opnemen, snel gaan loopen, aan den haal gaan (Boekenoogen, 970), waarvoor in het Westvl. gebruikt wordt spetteren (De Bo, 1070) ;
in Oost-V1. en Kl . -Brab . speeten (Schuerm . 653 a ; Waasch Idiot. 612) en in ndl.
dial. er de spanker (d) in zetten of de spanker nemen naast spankeren,
hard loopen (Boekenoogen, 969-970 ; Boefje, 34 ; ford. 169 ; II , 134 ; 183 ; Peet,

80; S. en S. 31; Mgdh. 132: rondspankeren; Landl. 94; 180: wegspankeren; ford.
II, 378: Ze spankerde de Alhambra uit alsof een grandere haar op de hielen
draafde) ; afspankeren (in D . v . S . 11) , inspankeren (ald. 6 ) . In de 18de eeuw
ontmoeten we de uitdr . in de Gewaande Kraamvrouw , a . 1712 , b l . 42 : Ik sta 'm
niet — ik zet de spat ; Het wydberoemde Overtoompje (anno 1731), bi. 32:
Sy kregen my by mijn Gat,
En ik most 'er aen geloven,
En myn maet zetten sijn spat.
Koster Henke, 64; 0. K. 166: Daar bijt me dat vuile dier naar mijn jongen
en zet meteen de spat ; Dievenp . 27 : Meteen, dat ze ons van vlak-bij in de .gaten
krijge, zetten de twee op-den-uitkijk er den spat in ; Uit één pen, 116: Manua
smeet zijn ratel weg en zette de spat; Het Volk, 18 April 1914, p. 7, k. 2: Schielijk
sprong hij op het paartje toe, met het gevolg dat mevrouw flauw viel en de ander
de spat zette; Zondagsblad v. Het Volk, 28 Dec. 1912, p. 1; ford. 58; II , 18;
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120 ; 410 ; Op R. en T. 16 : Maar eenmaal heb ik toch mijn lange beenen moeten
opnemen en de spat zetten ; V. v. d. D. 159 : Ik neem 'n sprong en zet er de spat
in; fri. de spatte sette . Het znw. ,,spat" behoort bij het wkw. ,,spatten" in den
zin van wegspringen, wegloopen, uiteenstuiven (fri. spatte), in welke bet. het in
de l.7de eeuw o.a. voorkomt bij Vondel (Aeneis, 5de Boek, vs. 795). Zie De
Jager, Frequ. II, 606 vlgg. 1 ); vgl. de synoniemen den stap, den gang opnemen
(Ndl. Wdb. XI, 1050).

2112. De speelman zit nog op het dak.
Dit wordt gezegd van jonggetrouwde lieden, die nog in de wittebroodsweken
zijn ; de eerste vreugde is nog niet geheel voorbij , de muzikanten bevinden zich
als het ware nog op het dak (of zooals Tuinman I, 96 zegt: op den zolder; en II,
65: op den vloer); syn. de pijper sitt noch op het huijs, de recens nuptis (Smetius,
193). De uitdr. komt voor in den Eerl. Pluckvogel, 243: Als den speelman sit
op 't dak is het blijschap en gemack te trouwen ; Gheschier, Des Werelts Proefsteen,
263 (anno 1643) : Watser snelder als de saken, die van soete suer gheraken ? Hoe
langh duert het lieve knuys dat den speelman sit op 't huys? Bij Van Effen, Spect.
V, 22 : Ik wilde myn Sofia zo vroeg en terwyl de Speelman (gelyk men zegt)
nog op het dak zat, geen verdriet aandoen ; zie ook X, 218 ; W. Leevend II, 126;
VI, ' 16 ; Rusting, 217 2 ) ; Boekenoogen, 971: de speulman zit (nog) op het dak,
soms met de toevoeging en botertje tot den boom; Schuermans, 654 a ; ' t Daghet
XI, 95: daar is de speelman gauw van 't dak gevallen; Antw. Idiot. 328; Waasch
Idiot. 612 b; Rutten, 212 en De Bo, 1065 a: „De speelman op het huis. Van de
nieuwgehuwden zegt het volk dat de speelman bij hen eerst in den hoek van den
heerd zit, van waar hij aldra verschuift tot op de zulle (drempel) van de deur,
en van daar al verder voorttrekt op het dak van 't huis, waar hij nog eenigen tijd
verblijft, om dan eindelijk met den rook van de kave (schoorsteen) weg te vliegen".
Vgl. de in de 16de eeuw bij Everaert I, 207 voorkomende uitdr. de speillieden
noch bachter duere sitten. In het fri.: de spylman sit yette op it tek.

2113. Met spek schieten,
d .w .z . liegen , opsnijden , met de leugenpees schieten (Harreb .. II , 18 a) ; fri . mei
spek scjitte, waarvoor men in Groningen ook zegt een spekkoegel op 't geweer hebben
(Molema, 565 a) ; in het Haspengouwsch er onder schieten (Rutten, 200 a) . Deze
uitdr . wordt aangetroffen in het Boek der Rabouwen en Naaktridders, 37 : Hoort
hoe hy met speck daer schiet ; Klucht van Claes Cloet, 12 v : Je hoeft mit gien
speck te schieten ; in V . d . Venne's Tafereel van de Belacchende Werelt, 45 : Schoot
ick somwijl mittet speck, dickwils snoerden ick mijn beek; bij Winschooten,
229 : „ Met spek schieten, te weeten, om brand te veroorsaken in des vijands schip:
oneigendlijk iemand scherp aan tasten : en sijn saaligheid lustig zeggen : hij schoot
geweldig met spek : hij gaf hem genoeg te ruiken'. In de Bisschop voor Groningen
op de manier van Tragi-Comedie door C. H . 4de Uytkomst:
1) Vgl. ook J. Ligthart, Jeugdherinneringen' , bl. 25: Natuurlijk wendden we
allerlei pogingen aan om van dat schoolblijven verlost te worden, „weg te spatten",
gelijk we dat noemden.
2) Een voorstelling hiervan vindt men bij Breughel, no. 28.
]
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Geeft lardum cameraden
T'sa groetwe te gelijck en te gelijck weer laden t) .
Vandaar een spekschieter, een druktemaker, iemand die den baas speelt, in welken
zin we dit woord lezen in Pamfletten, Muller no. 584, anno 1607, 4v:
Hy spreeckt de waerheyt, so recht als een sickel mach wesen.
Jae al had den Duyvel sijn tonghe belesen,
So en mocht hy niet beter roeren sijnen duyme.
Alsulcke Spec-schieters zijn in 't Pausdom opgheresen,
Die soo konnen Philosopheeren int ruyme
Ghelyck als onsen I . H . hier volgt sijn costume .
De ontwikkeling der beteekenissen kan dus zijn : met een met spek voorzienen
brandkogel schieten ; geweldig aantasten, een uitbrander geven, met grof geschut
schieten ; groote woorden gebruiken, opsnijden, bluffen, liegen 2 ) . In de bet.
,,iemand onder handen nemen", ,,de les lezen" komt de uitdr. in de 18de eeuw
nog voor bij Sewel, 738: H y schoot lustig met spek op hem, he upbraided
him severely, he gave him his share 3 ) . Zie verder Tuinman I , 32 ; Afrik . met spek
schiet ; hy skiet nie alleen met spek nie, maar hy gooi met die heele vork ; Harreb . II,
284; Amstelv. 152: Leeuwen, tijgers, giraffen, die door een zekeren Roosevelt
met spek -geschoten zijn in de binnenlanden van „Humbug" ; Nw. School, VII,
244: Zoo'n schutter met het spek zijner opgeblazenheid ; De Amsterdammer,
26 Jan. 1924, p. 6, k. 2 : Met leede oogen heb ik de toenemende onzedelijkheid
op handels- en scheepvaartgebied, zich uitend in het met spek schieten bij het
opmaken der jaarbalansen.... waargenomen; Ndl. Wdb. XIV, 586. In ZuidNederland is de uitdr. eveneens in den tegenwoordigen zin bekend, volgens

Schuermans, 587 b; Joos, 93; Antw. Idiot. 2052: met spek schieten, liegen. Voor
het nd . vgl . Wander IV , 677: er Scheust mit spek (in Hessen von einem Lugenhaften) .

2114. Voor spek en boonen meedoen (of er bij zitten, loopen),
d .w .z . niet geteld worden, een bijlooper zijn, bij eenig werk overtollig zijn ; Transv.
ver spek en boontjes, voor weinig geld (Onze Volkstaal III,* 143) . Elders : voor
spek en brood, voor spek en 'n metworst, voor spek en appels (Molema, 51 b); voor
1) Aangehaald door G. Kalf!, Gesch. d. Ndl. Lik. V, 139.
2) In het Ndl. Wdb. III, 1759 wordt met spek schieten vergeleken met het verouderde, thans nog in Friesland bekende, builen met (oor)kussens (of met hooi) slaan, eig.
iets onmogelijks (beweren te kunnen) doen, bluffen, pochen. Dat deze verklaring niet
juist is, blijkt uit Grimm VII, 2036 en Schiller und Lubben IV, 307 b, die eene plaats
citeert, waar werkelijk sprake is van schieten met spek, dat eene verschrikkelijke uitwerking heeft.
3) Opmerking verdient, dat men te Antwerpen ook zegt: met laaien schieten (dus
met vlammen schieten) in den zin van liegen, eene uitdrukking, die de hier gegeven verklaring eenigen steun kan geven (Schuerm. 319 a. doch niet in het Antw. ldiot. ). Volgens
het Waasch Idiat. 385 b zegt men ook met de lade (zou Schuerm. dit bedoelen?) schieten,
liegen, naast met draadkees schieten, uitdrukkingen, die mij niet zeer duidelijk zijn,
doch blijkbaar haren oorsprong vinden in het weven. Of moeten we denken aan „lade"
in den zin van uitgehold gedeelte, waarin de loop rust, voorheen ook de affuit van een
kanon? Zie Ndl. Wdb. VIII, 899.
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spot en bonen zitten, meedoen (Opprel, 84 b); voor spot en spiegel (Noord en Zuid
VII , 348 ; Nav . LIX , 43) fór spek un bonen, för 'n stuk spek mitlopen (Ten Doornk.
V. Janus
Koolman I I I , 270 ; Dirksen I , 60) ; voor doove neuten ergens bij zitten (V
II, 135 ; 136) for spek en brea (brood) meidwaen (W. Dijkstra, 400) ; voor kiekenvleesch mee doen (Schuermans, 240 a) 't wittebrood zijn (ibid. 869 a). Volgens
het Ndl. Wdb. I I I , 441 beteekent de uitdr. vermoedelijk eig. ,,geen loon maar
alleen.den gewonen kost verdienen, gelijk b.v. oudgedienden, die het genadebrood
eten"; vgl. De Bo, 195 : voor den babbel en den buis, voor eten en drinken, zonder
andere vergelding dan ate en drank ; Ndl . Wdb . III , 1494 : voor den rok en den
brok werken, voor kost en kleeding werken; Van Effen, Spect. IX, 239: Dat ge
nog niet voor vol kunt aangezien worden, en, om een kinderlyke dog kragtige
spreekwyze te gebruiken, dat ge nog maar voor spek loopt. Volgens Halma en Sewel
verstond men in de 18de eeuw onder spek en boonen studentenhaver, rozijnen
en amandelen l ), dus iets lekkers, waarin weinig voedsel zit, dat men „toe eet";
en vergelijkt men nu de Zuid-nederl. uitdr. 't wittebrood- of kiekenvleesch zijn;
ook voor kiekenvleesch meedoen (Claes, 109) ; veur kiekebil, voor niets (Waasch
Idiot. 339 2), onze zegswijze „voor zoete koek meedoen", en de door Harreb. II,
XXXI en LXIII vernielde zegswijze hij doet meê voor de groene kaas, dan ligt het
vermoeden voor de hand , dat de eig . bet . kan zijn : voor iets gerings geteld worden,
den dienst doen van spek en boonen. De andere uitdrukkingen kunnen dan navolgingen zijn, toen men den eigenlijken zin niet meer verstond. Ze komt o.a.
voor in Buiten, 19 Sept. 1914, p. 456: In 't Zuiden waken ernstige jongens, die
op hun qui vive zijn en drommels goed beseffen, dat ze daar niet voor spek en
boonen staan; De Amsterdammer, 29 Maart 1924, p. 8: En zoo loopt de normale
mensch-in-het-algemeen in ons, een beetje overspannen, geforceerde wereldje,
er nog al eens voor spek en boonen bij ; Nkr. II, 9 Febr. p. 2 ; De Arbeid, 25 Maart
1914, p. 4, k. 2; Ppl. 65; Het Volk, 13 Mei 1914, p. 1, k. 4; A. Jodenh. II, 2;
Afrik . vir spek en boontjies ; enz.
;

2115. Dat is (geen) spek(je) voor jouw bek(je),
eig. dat spek lust gij (niet) ; bij uitbreiding : dat is (n )iets voor u, (niet) van uwe
gading, daar krijgt gij (niets) van; 16de eeuw dit hout is u te hert om te bijten
(Sart. III , 5, 34) . Zie Marnix, Byenc. 103 r: Dat is recht speck voor haren beek;
Middelb . Avant. 114: Het is geen spekje voor je bekje; A. Vreugdestr. 148: Dats
spek voor er bek ; Tuinman I , 107 ; Molema , 394 a ; W . Dijkstra II , 400 a ; Harreb.
1, 44; Amst. 98; De Amsterdammer, 18 Aug. 1923, p. 1, k. 3: Bij de militaire
begrootingen zal minister Colijn dus wel geen spekje voor zijn bezuinigingsbekje
vinden; Handelsblad, 8 April 1923, p. 1, k. 1: Dat is het echte spekje voor het
bekje der Franse nationalisten; Ten Doornk. Koolm. III, 270 b; Schuermans,
653 a ; Rutten, 212 a ; Antw. Idiot, 201; 1153 : Dat is geen spek veur uwen bek,
dat is voor u ,niet bestemd ; De Bo, 1067 ; Waasch Idiot. 99 b en Ndl. Wdb. II,

1 ) In Zuid-Nederland bestaat een znW. spek, vroege ontleening uit lat. speciem,
fr. espèce, een soort caramel, een babbelaar, een suikergebak, dat de kinderen gaarne
snoepen (De Bo, 106 ,7 en Schuermans. 653).
2) Als Antwerpsche jongens soms eenen kleine, die nog niet zoo snel als zij en
kan loopen, laten meespelen, en overeenkomen, dat hij er niet en zal moeten aan zijn,
dan heet die kleine kiekenuleesch (Kinderspel I, 79) .
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1557. Vgl. dat is geen snuif voor zijn neus (Harreb. II, 123 a) niet fr. cela n'est
pas pour son nez; ce n'est pas viande pour ses oiseaux; hd. das ist nichts fur seinen
Schnabel; eng. that's meat for your master.

2116. Een heele (of behouden) spekkooper zijn,
d .w .z . geluk in zijn zaken gehad hebben, een heel heer zijn ; er weer bovenop zijn;
eig. iemand die spek kan koopen ? vgl. vetkooper. Sedert de 18de eeuw is de uitdr.
bekend. Vgl. Harreb. I, 435: Het is een heele spekkooper; Boefje, 106, Z'n
moeder zei glunder : 't was altijd 'n raar kind geweest ; gisteren nog onder 'n
hoedje te vangen.... en dat ie nou ineens weer 'n heele spekkooper was; fri.
dou bist in hiele spekkeaper, een heel heer, een rijk man, iemand die een ruim
bestaan heeft; Molema, 394: t' is 'n hijle spekkooper; Boekenoogen, 972: dat's
een spekkooper, hij heeft geluk in zijn zaken ; ook hij is een behouden spekkooper,
hij is er weer bovenop, hij is boven Jan.

2117. Er is geen speld tusschen te krijgen,
d .w .z . er is op de logica der redeneering niets aan te merken, er is nergens ook
snaar eenig gemis aan logisch verband, „het sluit als een bus" ; ook wel gezegd
van een stortvloed van woorden, die niet te stuiten is. Vgl. Harreb. I, 4&8:
Men kan er geen speldenknop tusschen krijgen; Allerz. 44: Daar kan je geen speld
tusschen steken; Het Volk, 18 Maart 1914, p. 7, k. 3 : Formeel is daar geen speld
tusschen te steken ; V. v. d. D. 165: Ik had m'n pleidooi nu zelf in mekaar
gezet, en daar was geen speld tussehen te steken.

2118. Een speldje bij iets steken,
d.w.z. over iets niet meer spreken. Eene sedert de 17de eeuw zeer gewone uitdrukking, die wordt aangetroffen bij R. Visscher, Brabb. 169; Hooft, Ged. I,
211: 'k Magh hierbij een speltje steeken; Brieven, 261 ; Coster, 507, vs. 318;
Brederoo I, 324 vs. 475: So wil ick daer een speltje by steken; Huygens I, 204:
Daerme steeck jck hier en spel ; Oogentroost, 957: Ick staeck het by die spell ;
Asselijn, 250: Nou hier een speltje bij esteeken, we zellen 't daer bij -laeten ; Tuinman I, 223: Ik steek daar een speld by, dat wil zeggen, ik houde daar van op;
Harreb. II, 287; De Bo, 1068: een spelle ergens voor steken, iets verhinderen, eene
zaak belemmeren ; Waasch Idiot. 613 b : laat er ons een spelle in steken, niet langer
over spreken ; enz . De uitdr . is ontleend aan de vroegere gewoonte om bij het
lezen van een boek een kleine speld te steken op de bladzijde, waar men gebleven
was (vgl. Hermans, Reder. 293, 117: Aen dat blat steeck ick een spelle).. Synoniew was de uitdr. ergens een vouwtje bij slaan, die wordt aangetroffen in de
Klucht v. d. Pasquil-maecker, 11. In Groningen : d'r 'n stikje bie steken (Molema,
404 a); elders der en schreefken bij zetten (Dr. Bl. 3, 47); vgl. ook Eckart, 503:

da wil ik en Sticken bisteken; fri. der in speldtsje by stekke.

2119. Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht,
d .w .z . die uit het ongeluk van anderen leering trekt , wordt goedkoop wijs ; vgl.
het lat. felix quemfaciunt aliena pericula cautum. Zie Plantijn : Wijs is hi, die hem
aen eenen anderen spiegelt ; Goedthals, 82 : Hy spieghelt hem saechte, die hem aen
eenen anderen spieghelt, il se chastie bien, qui se chastie par autruy, welke gedachte
in den Lekenspieghel III, 10, 249 wordt uitgedrukt door:
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Dat hem die ghene zaechte castijt,
Die an andren leert ende verstaet
Wat hem Boet si ofte quaet.
Vgl. verder Mnl. Wdb. VII, 9; 1718; Scaecsp. 1 j 9 ; Servilius, 253; Spieghel,
271; Van Vloten, Geschiedzangen 1, 226; Everaert, 128, vs. 366; Sart. II, 4,
13 1 ) ; Hooft, Brieven, 162; Idinau, 223; Winschooten, 276; Cats I, 525; Vierl.
46; 220; Starter, 438: Hy spiegelt hem sachtlijck, die hem spiegelt an ien aêr ;
Asselijn, 280: Hy spiegeld hem sagt, die hem spiegeld aan een anders gebreken;
Halma, 598: Een spiegel ergens aan neemen, prendre exemple de quèlque
chose; hij spiegelt zig zagt, die zig aan een ander spiegelt, t's
gemakkelijk te leeren aan eens anders schade ; Sewel, 739 ; Adagia. 26 : Geluckigh
in 't leven is hy boven al, die sigh spiegelt aen een anders ongeval ; bl. 35 : Hy
spiegelt sigh wel, die sigh aen een ander spiegelt; ook bl. 37; Harreb. III, 35 b;
62 b; Wander IV, 694; enz.

2120. Geen spier om iets geven,
d.w.z. niets geven om iets, er zich niet om bekreunen. Onder een „spier" moet
men een grashalmpje verstaan, zooals blijkt uit de Teuthonista, 132: Gras,
s p y e r, graen 2 ) . Reeds in de middeleeuwen lezen we:
Roelant die stoute, noch Olivier
En hadden niet bi hem een spier.
Ook in het Duitsch is kein Spierchen ; nig ein Spier, Spire gebruikelijk in den
zin van „niet het allergeringste" ; zie Molerna, 565 ; Eckart 495 ; Hoeufft,
563, V. Schothorst, 203; Schuerm. 657 a; Antw. Idiot. 1157; Waasch Idiot.
615; fri. gjin spier of gjin sprutsel; Ten Doornk. Koolm. III, 277: spire, spir,
eine Aehre od. ein Halm, eine Faser, etc.; fr. pas un fétu, un brin. De Jager,
Lat. Versch. 86 en Ndl. Wdb. V. 595.

2120a. Een spiering uitwerpen om een kabeljauw te vangen;

zie no. 1986.
2121. Spieren

3)

is een der schooltermen, die voornamelijk in Holland gebezigd wordt voor afkijken
of heimelijk in 't boek kijken, knoeien, waarvoor ook gezegd wordt fielten (Groningen), foetelen (Roermond), kiepen (Snoek; fri. kopje,, kijken), smokkelen,
spieken (hd. spicken ? t), stechelen (o.a. Breda 5 ), tikken (Indië) . Het papiertje,
waarvan men afleest of waarop men kijkt heet spiertje, spiekpapiertje, smokkeltje.
De oorsprong van ,,spieren" is onbekend 6 ) .
'

1) In de 16de eeuw ook : Hi spiecrhelt hein saechte, die hem aen een ander spaect (Gloss.
Anna Bijns, bi. 66) .
2) Tuerlinckx, 601 : Stroospier, stroohalm ; Rutten, 213; spier, halm; Archief
III, 383: Spier, de vliem van het koren (MaaSlricht ).
3)

Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs VII, 1324; IX, 42`2--423.

4) Paul, W tb . 499 plaatst dit ww. onder één hoofd met spicken, spekken.
5) Vgl. Gall'e, 43: Stechelen, valsch spelen (hij kinderen) .
6) In de 17de eeuw komt in liet Noordhollandsch wel een ww. spieren voor in den
zin van de rietspieren uittrekken, iets dat herhaaldelijk bij keur verboden werd, omdat
daardoor het riet ons de landerijen vernield wordt (Boekenoogen, 974) . Kan , ,spieren'
daaraan de beteekenis ontleend hebben van ,iets wat verboden is doen", en vervolgens
in engeren zin: knoeien, afkijken?
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2122. Spierwit,
d.w.z. uiterst Wit; eig. zoo wit als de spier, het vleezigst deel van een vogel:
carnis delicatoris et tenerioris atque albioris pars in avium pectore, zooals Kiliaen
mededeelt, die eveneens wit van den kapuyn gelijk stelt aan spier, q .d . album.
Het adj . spierwit wordt in de 17de eeuw meermalen aangetroffen ; vgl . o .a . Six
v. Chandelier, 189: blanker dan een spier; Winschooten, 276: het is soo wit, als
een spier, het is spierwit ; Sewel, 739: Spierwit, very white, as white as snow;
waarnaast thans ook gevormd is spiernaakt, moedernaakt, en het gron. spier
in 'i witte, geheel in 't wit gekleed (Molema, 395 a); fri. spearneaken, spear-

nochteren; sa neaken as in spier.

2123. Den spijker (of den nagel) op den kop (of het hoofd)
slaan (of tikken),
d.w.z. de zaak juist treffen, juist zeggen waar het op aankomt, het juiste middel
aangeven. In de 16de eeuw lezen we bij Campen, 122: ghy hebt den naegel lijck
opt thoeft ghereackt; bij Servilius, 11 : ghi hebbet iuyst op zyn hooft gheraect; Sart.
II, 1, 1 : de spijcker op 't hooft slaen, scopum attingere; 5, 68: rem acu tetigisti,
ghy hebt de nagel op 't hooft geslagen ; Marnix , Byenc . 40 r: den spyker op 't hooft
geslagen; Vondel. Rommelpot, str. 34: Marten, die het al gelooft en de spijker
raekt op 't hooft; Hooft, Brieven, 261 ; Ned. Hist. 123; Spaan, 168; Poirtiers.
Mask. 166; Willem Leevend II , 229; V, 208; Haagsche reize. 190; Sewel, 745:
•Den spyker op 't hoofd slaan, to hit the nail on the head; to hit the mark;
Adagia, 26: gy hebt den nagel op 't hooft geslaegen, rem acu tetigisti; enz. Zie
Harrebomée I , 438 a ; III , 265 b ; 266 a ; Afrik . hy slaat die spijker op die kop;
Antw. Idiot. 1836: den nagel op den kop slagen, een doeltreffend antwoord geven;
,Toos, 105 ; Waasch Idiot. 364 en De Bo, 729 b. Vandaar ook op den kop (fri. op
'e kop óf) , in den zin van precies : een spijker moet net op den kop getroffen worden,
wil hij „pakken' ; Ndl. Wdb . XI , 246 ; Campen, 122: op den kop geraden ; in het
Overt. Praatje, 74: Sy raakt het effen op zijn kopje; Kluchtsp. 3, 230; zuidndl.
op de kop, juist het getal, het bedrag (Teirl. II, 174; Antw. Idiot, 695); lid. den
Nagel auf den Kopf treffen, vroeger ook den Keil auf den Kopf schlagen 2 ) ; nederd.
den Nagel up 'n Kopp drêpen (Eckart, 380) ; eng. to hit the nail on the. head. In
het Friesch : hy slacht de spiker op 'e kop.

2124. Hij slaat spijkers

(of nagels) met koppen,

d.w.z. hij voert deugdelijke bewijsgronden aan of hij neemt afdoende maatregelen; spijkers met koppen immers houden lat of plank, waar ze in gedreven zijn,
sterker, dan spijkers zonder koppen (Nav. XX, 264) . De zegswijze komt in de 17de
eeuw voor in de Klucht v. d. Pasquilmaecker, 21 (spijkers met hoofden slaan ), en
staat eveneens opgeteekend bij Tuinman I , 254: Men moet nagels met hoofden
slaan, dat is, zaaken doen die vastigheid en klem hebben; nagels zonder hoofden
hechten niet vast, en glippen door; Sewel, 745: S p y k e r s 'net hoofden
slaan, to speak to the purpose; in het Overt. Praatje, 52: Ik hoor (lat hy soo al
1) Wander 11, 1237; 111, 863.
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wat spykers slaat met hoofde, die niet door en glye. In V. Janus, 3, 326: Spijkers
met koppen slaan ; Harreb . I, 438 ; Krat . 102 : Ik hou van spijkers met koppen;
Falkl. VII, 68; De Arbeid, 5 Nov. 1913, p. 1, k. 1: De zeelieden waren het
moe er nu nog lang over te kletsen en wilden spijkers met koppen slaan ; Zoek.
132 : We hebben niet lang neudig te proaten jonges, we mutten maar met de deure
in huus vallen, spiekers met koppen sloan, heur; Afrik, spykers met koppe slaan;
Waasch Idiot. 364 : nagels niet koppen slaan, doorslaande, treffend antwoorden;
Antw . Idiot . 1836. Ook in het Nederl. Nagel mit Koppen maken , de partij door
schriftelijke contracten verbinden (Eckart, 380 ; Taalgids V, 169) ; Ten Doornk.
Koolm . 274 : spikers mit koppen slán, eine haltbare und tüchtige arbeit liefern;
in het Friesch : hy slacht spikers mei koppen.

2125. Spijkers op laag water zoeken,
d.w.z. vitten, onbeduidende gronden aanvoeren; ook uitvluchten zoeken, zwanglieden of bezwaren zoeken, waar er geen kunnen zijn, de egge op den tas gaan
zoeken (Waasch Idiot 644 a). In werkelijken zin worden bij. laag water aan de
scheepstimmerwerven de spijkertjes, die bij het timmeren gevallen zijn, opgezocht
(zie M. z. A . 17) ; vandaar bij overdracht : naar kleinigheden zoeken, die bijna niet
te vinden zijn, vitten ; en ook : nietige uitvluchten zoeken, bedenken om iets te
verbergen of te ontkomen, of zooals men vroegen zeide ninl. musselen in die gootkijns soken of dat haer int oge soken (zie Coninx Sornme, blz . 627) ; het futselboek
zoeken (De Bo , 316 a) ; het bijltje (met den langen steel) zoeken (Ndl. Wdb. II,
2619) ; knorven in de biezen zoeken (lat . in scirpo nodum querere ; Hooft, Brieven,
445 ; Ndl . Wdb . II , 2554) ; een speld in een hooitas (of een voer hooi) zoeken (Scherm.,
Bijv. 127 a) ; een haartje in de boter zoeken, redenen vinden om te vitten of om twist
te maken ; Ndl . Wdb . V , 1400 1 ) . In Zuid-Nederland onbekend . In 't fri . in

splinter-siker.

2126 . Verandering van spijs doet eten,
d.w.z. door nu en dan eens te veranderen van spijs, behoudt men eetlust; bij
overdracht : door verandering van werkzaamheid, van uitspanning enz. verliest
men den lust, het genoegen daarin niet ; gri . gera f 1o,Z&) ,rrz J'T(C P y,v1Ct ; lat.
varietas delectat . In de Prov . Comm . 759 vinden we : vele gherichten doen vele
eten, hoc plures escae faciunt bene quodlibet esse. Vgl. verder Sart. I, 8, 31:
veranderingh van spijs doet wel eeten; Smetius, 159: verscheydentheyt van spijse doet
eten ; Huygens, Een onwetend Medecyn, 20 : nieuwe schotelen ontsteken niew' begeert;
V . d . Venne, 260 : verandering van Gras doet de Koeyen dyen ; De Brune, 177:
Veranderingh van praet en kont,
De menschen in vermaecking houdt.
De nieuwe spijs tot sausse streckt ,
Die ons den appetijd verweekt.
Zoo ook bij Brederoo, I, 278, vs. 255: Verandering van spijs, seyt men, doet wel
eten (obscoen) ; III , 412, 71: Verandering van spijs maakt lust en appetijt;
Vierl. 36 ; Tuinman I, 341: verandering van spijs doet wel smaaken ; II, 1; Adagia,
1) Eene andere verklaring vindt enen in het Tijdschrift XVIII, 136.
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65: verhanderinge van Speijs doet wel Eten, jucunda rerum vicissitudo; Afrik.
verandering van spyse (kos) laot eet (gee eetlus); Joos, 160: verandering van spijzen
geeft nieuwen appetijt ; in het Friesch : foroaringe fen spize docht iten.

2127. Spikkel hebben op iets,
d .w .z . iets met welgevallen zien, er zijn vermaak in scheppen, zin in iets hebben.
„Spikkel" wordt gehouden voor een verkorting van spikkelatie (speculatie),
dat in denzelfden zin voorkomt bij Wolff en Deken, C. Wildsch. III, 28: Ja,
als hij (mijn man) eens een glaasjen extra drinkt.... dan kan hij met Juffrouw
Hoffman nog wel eens zo wat stoejen en meesmuilen ; en daar heb ik altoos mijn
spikkelatie in ; 266: Het heugt mij nog wel.... en daar had ik dan grooten spikkel
aan; VI, 68: Gods lieve vogeltjes te zien huppelen en te hooren zingen, daar ik
ook recht mijn spikkel aan heb. Vgl. Halma, 596: Ergefis speculatie in hebben,
avoir du gout ou de l'attachement pour quel que chose; Sewel, 737: Hebt gy 'er ook
speculatie in, have you any mind to it ? does it please you ? Evenzoo in Zuid-Nederland speculatie hebben in iet, er liefhebberij, behagen in hebben (Antw. Idiot.
1151). De uitdr. „zijn spikkel hebben aan" komt verder voor in C. Wildsch.
V, 107; Br. v. Abr. Blank. II, 198; Harreb. II, 289: Ik heb mijn' spikkel
in hem, dat is, ik kan mijne oogen niet van hem afhouden ; Boekenoogen, 976;
De Vries, 97: ergens spikkeling van hebben, ergens zin in hebben.

2128. Splinternieuw,
d .w .z . fonkelnieuw , gloednieuw, d .i . zoo nieuw , dat het nog den gloed der nieuwheid draagt. In de 17dc eeuw spikspeldernieuw, zie o.a. Huygens IV, 27 ; Brederoo
II, 204 ; Halma, 599 ; speldernieuw (bij Coster, 572, vs. 548 ; hd. dial. spelterneu) .
Splinternieuw (Halma, 600) zoowel als speldernieuw willen beide zeggen zoo
nieuw als een pas afgehouwen splinter. Het voorgevoegde spik beteekent spijker
(eng. spick, spike; mnl. spike), zoodat het geheele woord beduidt zoo nieuw
als een spijker, die pas uit het vuur komt en een splinter, die juist is afgehouwen;
in het eng. zegt men eveneens spick and span new naast spandernew, spanfire-new.
Kiliaen kent ook spelle-nieuw j. vier-nieuw. Bij Van Effen, Spect. IX, 146 treffen
we splinternieuw aan, dat ook aan Tuinman bekend is. Zie De Jager, Verscheidenheden, 325-328; V. Janus, 3, 200; vgl. het hd. dial. splitterneu; splinterneu;
funkelnagelneu, splitterfasernackt, eig. bis auf den letzten Splitter, die letzte
Faser entblöszt (Borchardt, no. 1119 1 ), dat te vergelijken is met het gron.
splinternoakend (.Molema, 397 a) ; de . splinterny ; zwe . splitterny; zuidndl. spik-

spaandernieuw; splindernagelnieuw, splenternagelnieuw, vonkelnagelnieuw; speksponnieuwe.

2129. Nijdig

(of kwaad) als eene spin,

ook wel : het is een nijdige spin ; kwaadaardig of boos als eene spin ; ook hij was spin;
spinnijdig (in Jord. II, 355), d.i. geweldig boos. „Het is bekend, dat de groote
vrouwelijke spin, na de paring, somtijds het kleine mannetje doodt en opeet"
(vgl. Volkskunde, 23, 29: Chomel, II, 1017: De spinnen zich onder elkander
opvreten; vooral vreten de grote de kleinen op; Grimm X, 2512) ; vandaar deze
zegswijze. Eveneens zeide men vroeger „kwaad als eene baars", een visch, die
1 ) Eer zou ik denken aan analogie-formatie op het voorbeeld van splitterneu.
Zie ook Deutsche Wortforschung V, 244.
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om de gretigheid bekend is, waarmede hij in den .worm bijt. In de 16de eeuw, in
Mariken van Nieunieghen, vs. 406, lezen we : Ic swelle van quaetheyt als een spinne;
voor de l7de eeuw vergelijke men Van Moerk. 355: 'k Ben soo quaat as een spin;
zie verder Van Effen, Spect. IX, 120: Zoo boos als een spin; ook Tuinman I, 275
citeert: zy is zoo boos als een spin; C. Wildsch. V, 109: spinnig boos; Sewel, 740:
Hy was zo boos als een spin, he was very angry; Harreb. II, 290 a; Nest,
72: Gut mensch, je kijkt zoo kwaad als een spin; V. v d. D. 164: M'n advokaat
als 'n spin dat ik 'm daar een lesje stond te geven ; fri . sa nidich as in spin ; hd.
spinnefeind (bij Pers 151 b; 751 a: spininevyant : ; oostfri. 277 : spinnedül; 'n
spin fan 'ni wif; sê is 'n spin. Hiernaast kent men in Friesland : sa lilk as in toerre
(tor), as in baerch (varken), as in tiger; in Zuid-Nederland : zoo kwaad als eene
horzel, een kriekel, een musch, een ekster, een ragaal, een hoppe (Joos, 22 ; Schuermans, 195 b ; 294 a ; Antw . Idiot . 578) ; eng . as angry as a wasp.

2130. Het spits bieden,
d.w.z. weerstand bieden; eig. de punt van de gevelde lans van een zwaard of
een degen bieden; vgl. Vondel, Maeghden, vs. 263; 't Zwaerd en 't spits voor
haer gevelt. Zie verder Hooft, Ged. 1, 145 : Geen man soud licht van vooreii hem
hebben 't spits geboón. -- Ook zonder lidwoord in de tegenwoordige bet. o.a.
in Vondel's Maeghden, vs. 250 : U werd noch spits geboón ? Daer werd noch
zwaerd noch pijl getrocken noch geschoten. Hiernaast kende men ook iemand
de tand bieden (Tuinman I , 292) ; de punt van 't lemmer, van den degen bieden
(Paffenrode, 5; 6) ; het spits der hellebaerden bieden (Pers, 862 a) ; (de) punt
bieden, dat o.a. voorkomt bij Hooft, Ged. I, 255 en 286:
Die met het spits rappier thans pooghden ujt te munten,
Nu bieden in papier elkanderen de punten.
Ook in het hd . zegt men einem die Spitze bieten, es mit ihin aufnehmen ; de . at
bede En Spidsen. In Zuid-Nederland
ederland onbekend .

2131. Het (of de spits) afbijten,
d .w .z . „zich aan het eerste en hachelijkste gevaar, of aan de eerste en grootste
onaangenaamheden eener onderneming blootstellen, en daardoor de zaak voor
anderen veiliger en gemakkelijker maken. Oorspr. gezegd van strijdenden, die
wanneer hun de vijand het spits bood, er moedig op in liepen, den eersten stoot
opvingen 1 ), verwarring in de gelederen brachten, en zoodoende de werking
der speren braken, die voor hunne volgers minder schadelijk maakten, en als 't
ware de scherpe punt afbeten" ; Ndl. Wdb. I, 860 en vgl. Paffenrode, 22 : Hy
((le ri jund) over al sal op de punt van 't lemmer bijten 2 ) . De oudste mij bekende
twwijsplaats vindt men bij Sart. III, 6, 73, waar „scindere glaciein" verklaard
wordt door het spit voor af bijten; verder staat zij opgeteekend bij Hooft (zie
het Uitlegk. 11"(ib.); Poirters, Nlask. 110; Pers, 817 a; Vondel Palamedes. vs.

1) Vgl. De Brune, Rank. 11, ; *'9: Vat isser prijzelieker, als d'eerste spitse (aan-vri l) va i cie F ra nc,o is ? Daer en is ii iet , ter eerster aenval . dat hein geen dagh en maeckt ,
eri ruvtnite geeft.
•?) lig 7'vcfc l en Let leren V I , 33O--361 wordt deze verklaring betreden.
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26; Erasmus, Coll. 53; Rusting 441; Halma, 600: Het spits afbijten, rompnie
la force des ennemis, avoir le plus ' souffrir; Harreb. II, 291; De Amsterdammer,
25 Oct. 1914 p. 1, k. 5 : Het Belgische leger dat men van Luik af tot en met
den val van Antwerpen in België nagenoeg alleen den spits heeft laten afbijten.
In de plaats van „het spits" leest men ook het point of het punt afbijten ; het
laatste in het Boere-krakeel, 54; het eerste in Pamflet Muller, no. 508 (anno
1603), 4 r en no. 509 (anno 1603), 3 r: Van al dees Spaense Waeren die ghy dus
seer prijsen gaet, gont ghij ons niet dan de Lemmers, om t' point af te bijten;
fri . de punt der óf bite ; Afrik . die spit af byt ; hd . einer Sache die Spitze abbrechen,
ihr das Verletzende, aber auch überhaupt das, wodurch sie wirksam ist, benehmen
(Paul, Wtb . 501) . In Zuid-Nederland onbekend.

2132. Iets op de spits drijven,
d .w .z . iets tot het uiterste doordrijven ; vertaling van het hd . etwas auf die Spitze
trefben, stellen, zum offenen Kampfe, zum Auszersten. Vgl. De Ploeg, VI, 286:
Er was geen door den kunstenaar doorschouwd leven en karakter ; er waren de
bedachte scènes, de opzettelijk op de spits gedreven situaties : de om henzelf
bedoelde effecten, die alleen buitenwerksch bleven ; Handelsblad, 7 April 1914
(avondbl.) p. 10, k. 1: De dingen krijgen door den al te zeer op de spits gedreven
precieuzen toeleg van hun maker een uitzicht van opvallende kostbaarheid;
De Arbeid, 5 Nov. 1913 p. 1, k. 4: Het is een algemeen zielkundig verschijnsel
dat op-de-spits gedreven dingen gemakkelijk overslaan in hun tegendeel; Het
Volk, 30 Maart 1914 p. 5, k. 2 : Dat op de spits drijven van zulk afwijkend inzicht
heeft sommigen geleid tot krenkende aanvallen op mijn persoon ; 13 Juni 1914
p. 1, k. 3; Handelingen der St. Gen. 1 913-1914, blz. 796: Hij (Dr. Kuyper)
heeft de absolute neutraliteit op de spits gedreven met het doel om de openbare
school te discrediteeren; Handelsblad, 19 Febr. 1915 (ochtendbl.) p. 2, k. 2:
Een ontwerp dat den minister gelegenheid gaf te verklaren dat deze tak van de
volksvertegenwoordiging dus blijkelijk de zuinigheid niet op de spits wil drijven;
27 Mei 1917, p. 1, k, 6; Het Volk, 22 Febr. 1915, p. 8, k. 1: Wanneer de partij
een votum over de houding harer Kamerleden ontwijkt, omdat zij het geschil
niet op de spits wil drijven; 27 Febr. 1915 p. 7, k. 2: Kuyper zou de kwestie
zeker op de spits drijven, als hij daarvan succes voorzag : De Arbeid, 13 Maart
1915 p. 2, k. 3 : Erkennende dat de oorlog een op de spits gedreven uiting is van
een vloekwaardig stelsel,

2133. Door de spitsroeden loopen,
tusschen twee rijen jongens, die ongeveer een pas van elkander staan, heenloopen,
en daarbij onthaald worden op vuistslagen of stompen. Eene herinnering aan eene
oude straf, waarbij de schuldige met ontblooten rug tusschen twee rijen soldaten
moest heenloopen, en daarbij van rechts en links met roeden van dun puntig rijshout geslagen werd 1 ) . In de 17de eeuw door de spiesen dansen (Pers, 30 b), waarnaast in de 18de eeuw door de spitsroeden dansen (loopen, jagen) ; zie Tuinman I,
348; II, 165; 195; Sewel, 741: Door de spitsroede loopen, to run the gantlope (a punishment inflicted on sold iers) ; Halma, 600: Door de spitsroeden
loopen, lustig gehekeld of doorgestreeken worden, être fort reprimande; Kalff,
1) Ter Gouw, Volksvermaken, 34; Noord en Zuid XXVII, 121 ; Volkskunde IX, 217.
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III,122
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l); De
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1161;; Opprel,
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de spitsen
spitsen loopen;
loopen; Antw.
Antw. Idiot. 1161
1 , 26;
63 b;
b; De
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63
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2133a Den
in eens
eens anders
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1680.
2133a
Den splinter
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. 1680.

2134.
zelden goed,
goed,
2134. Haastige
Haastige spoed
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obstacula talibus
talibus obstant
obstant., Vgl. verder
en
is gheen
gheen spoed; 294:
294: grote
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zal de revolutie in de zaal plaats hebben, zoo spotten we indertijd . Maar spottershuisjes branden licht, en weldra had toch wis en warempel een omwenteling plaats;
Taalgids, V, 169 ; Molenra, 161: Spotters hoeskes branden licht, het spotten kan
licht den spotter treffen ; fri . spotters huskes reitsje in 'e brán ; spotters knie spotters
lean ; Afrik . spotter se huis brand ook af; nd . spotters huus brennet am êrsten ;
spotthüsere brennt ák (Eckart, 496) .

2139. Spraakwater .
Zoo wordt schertsenderwijze sterke drank genoemd , daar men onder den
invloed daarvan spraakzaam kan worden. Deze benaming komt in de 17de eeuw
voor in de Gew. Weeuw. III, 47: Aan zijn gasconeeren hoor ik wel, dat het
spraakwater begind te opereeren ; Harreb . II , 292 b ; hd . sprachwasser (17de
eeuw); krakehlwasser;- Koster Henke, 26: huppelwater, jenever (lord. II,
244); slingerolie (Jord. II, 250); Molema, 398: hij het sproakwater had (of innomen),
hij heeft een borrel op ; Landl. 63 : Je kon wel hooren dat die ouwe weer spraakwater op had; Nest, 102: Vrindelijke mosschen, zeide de dronkaard. Dat hoorde
Frans „we hebben ook geen spraakwater in", zei hij. In het fri.: hy het spraekwetter haven of in praetslokje op hawwe ; oostfri .: hê hed god sprákwater, hij kan zijn
woord wel doen, is goed bespraakt (Ten Doornk. Koolman III , 287 a) . Vgl.
hiermede Heemskerk, Arcadia (a. 1756) , bi. 10, waar sprake is van een zoopje
zoenwater, dat den lust tot zoenen opwekt. Bij Doedyns, Merc. I, 577 kakelwater I) ;
in Zuid-Afrika wordt brandewijn lawaaiwater genoemd. In Zuid-Nederland:
-

hij heeft babbelwater, taterwater of van het tatervat gedronken.

2140. De spreektrompet (of -buis) zijn,
d.w.z. degene zijn, die meeningen en gevoelens eener partij of van een persoon
verkondigt en verdedigt ; de woordvoerder ; ook gezegd van een courant, een orgaan ; navolging van het hd . Sprachrohr. Vgl. School en Huis, 27 Nov . 1914
p. 1: Het hoofdschap, waarvan de schrijver de spreektrompet is; Handelsblad,
3 Febr. 1916 p. 7, k. 5 (avondbl.): Spr. wenscht hier niet op te treden als spreektrompet van het personeel of als deurwaarder van het personeel ; de Amsterdammer,
6 Febr. 1916 p. 12, k. 3 : Guido Gezelle die wel nimmer vermoed zal hebben onder
den schuilnaam Gazelle „4 1 2 Millionen belgischen Flamen" tot spreektrompet
te zullen strekken; Handelsblad, 21 Juli 1915 (ochtendbl.) p. 3, k. 1: Nu één
enkel lid het in zijn hoofd krijgt om zich tot spreekbuis te maken van één , ,deskundige" ; Het Volk, 9 Sept. 1915 p . 6, k. 3 : Genoemd blad dient als lanceeren spreekbuis voor den burgemeester, is van den aanvang af een hevig verdediger
geweest van ,,het bestand" ; Telegraaf, 31 Jan. 1914, p . 6, k. 3 ; Haagsche
Post, 18 Dec. 1920, p. 2063, k. 1.

2141. Spreken is zilver maar zwijgen is goud.
Deze gedachte wordt in het mlat. uitgedrukt door scire loqui decus est, decus
est et scire tacere (Werner, 88). Den tegenwoordigen vorm van deze spreuk heb ik
niet eerder dan in onze eeuw aangetroffen 2 ); voor Zuid-Nederland zie Antw.
1)

Ndl. Wdb. VII, 866.

2) Wel komt in den bijbel voor Psalm XII , 7 : „De woorden van Jahwe zijn reine
woorden, zilver, gezuiverd in den smeltkroes" ; Spreuken, X, 20: ,Uitgelezen zilver
is de tong des rechtschapenen,'' doch hieraan kan de spreuk niet zijn ontleend. Volgens
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Idiot. 1165. Vgl. ook hd. Reden ist silber, Schweigen ist gold; fr. la parole est
d'argent, la silence est d'or; eng. speech is silvern, silence is golden.

2142 . Men moet niet verder springen dan de pols lang is.
Springt trien verder dan de polsstok lang is, dan bereikt men den overkant

niet en snoet nUen in het water vallen (Spieghel, 269: niemand springht verder
als sijn pols vermach 1 ) ; bij overdracht : regel uwe daden naar uwe krachten; zet
de tering naar de nering, of zooals in het Bouc v. Seden staat, vs. 531 vlgg.:
Dune moetsti niet verder strecken
Dan dine cleedre inoghen recken :
Naer. dien dattu neeringhe heves,
So bedaerf di dattu leves.
Bij Campen, 27 vinden we Qpgeteekend : die veerder wil springen dan syn staff
vermach, moet vallen; bij Sart. I, 7, 53: springt niet verder dan u stock raecken
mag; Eckart, 496: de wider springen will, as sin Kluwstock reckt, fallt in 'n
Slot; Starter, 350 Cats 1, 479:
Maeck dat gy uw water meet:
Maer let vooral, o goede man!
Hoe ver uw polse reycken kan:
Want veel te poogen sonder raet,
En ver te springen sonder maet,
En saken aengaen boven maght,
Dat brenght 'er menigh in de gracht.
Zie verder Adagia 55: springht niet voorder als uwen stock lanck is, ne pennas
nido majores extendas; Halma, 512; 603; Sewel, 760; Harreb. II, 191 b; III,
317 b ; 318 a; Taalgids V, 151; Wander IV, 746 ; voor Zuid-Nederland Joos, 91;
191: springt niet verder als dat uw stok lang is; De Bo, 848: verder willen springen

dan de pertse lang is ; Antw. Idiot. 1193 ; 2057 ; syn. van hooger kakken als dat
zijn gat is (Antw . Idiot . 44 b) ; in het fri .: min moat net fierder springe (of
ljeappe) as de pols lang is; men moat de tsjin net to great sette, -nimme, men moet
niet meer ondernemen dan men kan uitvoeren.

2143. Op (den) sprong staan (zijn),
d.w.z. juist gereed staan ; eig. op het .punt staan van te springen (vgl. op slag,
eig . op het punt van te slaan ; Boekenoogen, 928) ; op het hippen zijn (17de eeuw) ;
westvl. op schote staan, eig. gereed staan om te schieten; daarna op het punt staan
om iets te doen (De Bo, 1005) ; syn. van op de mik staan (Loquela, 319) ; fri. op
'e sprong stean; mnl. op den spronc sijn; Campen, 119: hy staet altoes op een
spronck; bij Hooft, Brieven, 499 : Mits dezelve my zeide, met UEd. Gestr. op tenen
sprong naa de Beemster te staan ; E . Wolff-Bekker, De beide Vriendinnen: Maar,
van de vertelling dat ik reeds getrouwt ben, en dat myne vriendin alledaag op den

Wander III, 1559 is ze ontleend aan de Arabieren; in de Koran komt ze echter niet voor.
Bij de kerkvaders is dikwijls sprake van het zilver van het spreken en het goud der wijsheid of der deugd (Archio XIII, 259) .
1) Vgl. ook Huygens I, 129 : Hij past voor eerst zijn pols die zeker springen zal.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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sprong staat, is zelf de schaduw der schaduw een zot verdichtsel. Bij Schuermans,

644 b : op het springen staan of op sprong staan, op 't punt zijn van aan de deur
gezet te worden ; in het oostfri . dat steid up de sprung . In de 17de eeuw beteekende
op een sprong, ter sprong, eensklaps, dadelijk, schielijk, fr. tout d'un saut; syn.
op een bocht; vgl. Vondel, Lucifer, vs. 851; Pers, 215 a; Huygens I, 167 ; Tuinman
1, 351, Ook in het hd. auf dem Sprung s tehen .

2144. In iets niet spugen (of spuwen),
vooral in de zegsw. hij spuwt er niet in, d.i. hij veracht het niet, lust het graag;
bij Harrebomée II, 117 b : Hij spuwt ook niet in het lieve nat, gezegd van een likkebroer. Zie Boefje, 52: En in een slokkie, daar spoog ie ook niet in, van 'n ander
z'n cente; bi. 125: As 't nou mot, ziet u; ik spoeg 'r ook niet in.... hè?; Jong.
105: Nou, Trui, die spuugt ook niet in d'r gloassie; Jong. 71 : Een glaasje ouwe
klare is me wel zoo lief. - Jawel, jawel! daar spuug ik ook niet in, maar alles op
z'n tijd; S. en S. 9: As 't allemaal klare jenever was. Ik spuug d'r ook niet in,
mot je wete ; fri. hy spuit net yn 'e jenever. In de 17de eeuw komt de zegswijze
hij quijlter altijdt niet in (van een drinkebroer) voor bij Coster, 335, vs. 944;
521, vs. 717. In Zuid-Nederland (Brab .) : op iets niet speeken of er niet naar spuwen
(Land v. Aalst) of naar iets niet spougen of spuchelen, er grooten lust toe hebben
(Waasch Idiot. 619 a ; 829 a) ; in den dreupel nie spanwen, gaarne een borreltje
drinken (Teirl. 366) ; fr. ne pas cracher sur qqch.

2145. Het loopt de spuigaten uit,
d .w .z . het loopt over de hooge schoenen ; het gaat uit de kerf; 't is deur 't eksaomen
hen (Gron.); fri.: it rint ut 'e kinken; de doop loopt over de visch, zooals de Zaanlander zegt, het wordt te erg ; dit eet de pelle af (in Zuid-Nederland) . Eene scheepsuitdrukking, die vroeger luidde : de spygaten uitloopen, zooals in de Com . Vet.
72 en in Winschooten, 275, die spiegaaten verklaart als de „gaaten, die in het
boord van het schip booven de waaringen werden gemaakt, op dat daar door
het waater, daar de scheepen mede gespoeld werden, soude van selfs weg loopen:
dog in een scheeps gevegt gebeurd het wel, dat het bloed van de gequetsten, en
dooden, als waater de spiegaaten uitloopt". Vgl. Van Eck, bl . 52 : Het menschenbloet dat tot allerweeghen de spigaeten uytliep (16de eeuw) ; Middelb . Avant . ( anno
1760), bL 89 : Thans ontstond een bloedig gevegt stromende het bloed uit de
spiegaten; Spaan, 98: Voorts vermoorden ze het alles, zoo dat het bloed de spygaten uit kwam loopen 1 ) . Dat deze zegswijze bij uitbreiding de bet. kon aannemen
van het wordt te erg, is na hetgeen Winschooten mededeelt, duidelijk 2 ) . In fig.
gebruik wordt ze aangetroffen bij Harreb. II, 288: Het loopt de spijgáten uit,
van iemand die het al te grof maakt ; Falkl. IV, 110; Handelsblad, 3 Maart 1914,
p. 5, k. 2 (avondblad.); Het Volk, 17 Febr. 1914, p. 4, k. 2; 21 April 1914,
p. 1, k. 2: De aanvallen in laatstgenoemd blad liepen zoo de spuigaten uit, dat
het plan werd overwogen dit blad te boykotten. In Zuid-Nederland onbekend;
fri. it rint de spuigatten ut. Syn. 18de eeuw er overheen loopen.

1) Zie ook Goedel, 449.
2) Van Eijk I, 129 denkt aan 't water, dat, wanneer het in 't zeilen zeer hol gaat,
over het gangboord slaat en door de spijgaten wegloopt.
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2146. Iemand staan,
d .w .z . tegen iemand opgewassen zijn ; eig . tegen iemand stand houden (vgl.
'I'u inm an II , 1 16 : Hij kan tegen hem staan), veelal in de zegswijze zijn man staan
(ook in Zuid-Nederland), onvervaard zijn; vgl. Sewel, 747 : Het gevaar staan,
to stand the hazard; ik zal 't verlies staan. I'll stand the loss; Speenhoff I, 25:
Maar potverdorie, ik laat me zoo niet villen,
Wanneer die blauwe kerels rouzen willen,
Ik sta mijn man, dan geef ik ze hun vet,
Of 'k rijg ze aan mijn sabelbajonet.

Kunstl. 195 : Met moedwil me beleedigen ?.... Pas op, meneer, want dan sta
ik u; Nkr. VIII, 17 Oct. p. 2: Een (vredes )engel die portuur is voor den oorlogsbullebak, een die haar man staat; 1X., 13 Febr. p. 3: Dan wordt je gevierd als
een man die zijn man durft staan; De Telegraaf, 9 Febr. 1915 (avondbl.), p. 5,
k. 5: Het is, wat men noemt, iemand „die zijn mannetje staat", een vechtgeneraal ; Afrik . bij Celliers : Ik hou van 'n man wat sij man kan staan ; fri . ik doar
him wol stean, ik durf mij wel tegen hem verzetten ; hd . einem stehen, stand houden
voor iemand . Iemand of voor iemand (in)staan , eig . voor iemand in de plaats
gaan staan ; borg staan voor iemand, de verantwoordelijkheid voor iemand of
iets op zich nemen ; mnl . enen of iet (ge)staen naast staen te of vore enen, instaan
voor, eig. voor iemand of iets te pand staan, zich zelf te pand zetten, gijzelaar
worden voor een schuld, om daardoor zijn eigen aansprakelijkheid te vestigen;
vgl. Kil. Staen, oft in-staen, veur iemanden, spondere pro aliquo; instand doen, compensare ; fri. der for ynstean; hd. (ein)stehenfür; eng. to stand
for, borg zijn voor; to stand a th., instaan voor iets; iemand half staan, voor de
helft borg blijven (H arreb . 111, 64 ; eng . to stand halves) ; fri . immen heal stean.
Uit deze beteekenis vloeit voort die van „iemand vertrouwen", „staat maken
op"; vgl. Gunnink, 217: iemand staan, iemand vertrouwen; Draaijer, 40; fri.
ik stean dat spil net, ik vertrouw die zaak niet; De Bo, 1084: Staan, betrouwen,
op iemand staat maken: Het weder is niet te staan. Ik zou dien man niet staan.
Vele wilde dieren zijn niet te staan ; Waasch Idiot. 621 ; Schuermans, 667 : iets
of iemand niet staan, er geen betrouwen in stellen of hebben.

2147. In staat van wijzen verkeeren.
De uitdr. staat van wijzen komt in de 16de eeuw voor bij Kiliaen: S t a e t
van wijsen, status judicii; proces ghestelt in staet van wijzen, controversia profligata, litis agitatio profligata et ad judicationem vergens. Het znw.
, ,staat" heeft hier de beteekenis van „toestand" (vgl. in dien staat van zaken; in
goeden staat verkeeren), terwijl men onder „wijzen" moet verstaan „vonnissen" 1 )
Een wetsvoorstel is dus „in staat van wijzen" als het in dien toestand verkeert,
als het zóó is voorbereid, dat enen er over kan oordeelen, het genoeg is
voorbereid om in 't openbaar behandeld te worden.

1 ) Van dit wijsen, vonnissen, is ook afgeleid het znw. gewijsde, vonnis, dat voorkomt in de uitdr. in krachs van gewijsde gaan, onaantastbaar worden, vooral door het
verstrijken van den termijn, voor het aanwenden van gewone middelen van beroep gesteld; Ndl. Wdb. IV. 2094 en R. v. Utr. Gloss. 111.
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2148. Zeggen waar het op staat,
iets onbewimpeld, ronduit zeggen, zonder er doekjes om te winden; eig. zeggen,
waar het op neerkomt, op aankomt, op berust, dus de hoofdzaak, de kern van
eene zaak zeggen. De uitdr. komt in de Middeleeuwen voor in Ons Heren Passie,
vs. 10:
Mer wilstu doen na minen raet,
Ic sel di segghen waert op staet. 1)
C. Wildsch. V . 268: Ik ben Mevrouw flapuit, ik zeg daar het op staat, al
stonden alle de groote paruiken voor mij.

2149. Staat maken op,
d .w .z . vertrouwen op ; vgl . rekening maken op , op iets rekenen . Het znw . staat
beteekent in deze uitdr. eig. lijst van ontvangsten en uitgaven, inventaris (zie
Mnl, Wdb. VII, 1895 en thans nog in Zuid-Nederland); vandaar berekening.
„Staat maken op" beteekent dus zijn gissing, zijn berekening maken op ; vandaar
vertrouwen op iets, zich op iets verlaten, op iets rekenen. Zie De Brune, Bank.
2, 106: Dewijle dan de meeste menschen zonder compas zeylen, zoo en is op haer
streke niet te gleuzen, of staet te maken ; Huygens, Oogentr. 259 ; Pamf 1. Muller,
3934 , 8 r ; Asselijn, 237: Staet te maaken op Oomen zyn droomen ; Van Effen,
Spect. VI, 16; Sewel, 748; Halma, 605: Ergens staat op maken, zig verlaaten, betrouwen ; enz . Afrik . 'n staatmaker, iemand op wien men rekenen kan.
In het Vlaamsch ook staat gaan op; in het Westvl. boom maken op (De Bo, 165 b;
fr . faire fond sur quel qu'un) .

2150. Staat voeren,
d.i. „bij een plechtige of feestelijke gelegenheid de aan zijn rang en stand passende pracht ten toon spreiden" ; vgl. mnl. staet, praal, pracht ; enen staet (van
eren) houden, een grooten staat voeren ; Kil. : Staet , pompa, apparatus so lennis cum ostentatione et magnificentia ; mnl . (sinen) staet houden ; ofr. tenir
son estat, d.i. in staatsie zitten; maar ook: zijn staat ophouden; met (grooten,
schoonen) state, met staatsie 2 ); Halma, 605: Hij voert grooten staat,
il fait grande ou belle figure; II, 332: Porter un trop haut état, s'élever
au dessus de sa condition, een al te hoogen staat voeren, te hoog vliegen. Vgl. fr.
tenir un grand état; hd. (groszen) Staat machen; fri. in greate steat en 't gat bleat;
steat meitsje.

2151. Het kan beter van de stad dan van het dorp .
Men bezigt deze zegswijze, om te kennen te geven, dat eene uitgaaf beter
door een rijke (of meer gegoede) kan worden betaald dan door een arme (of minder gegoede) ; Harreb . I , 149 b ; Nest, 30 ; Handelingen der Stat . Gen . 19131914, p. 700: Het (onderhoud eener haven) kan beter van een stad dan van een
dorp en beter van het Rijk dan van de provincie ; syn . het kan beter van den zak
dan van den band (o.a. Bergsma, 27); bij Joos, 210; Rutten, 110 b; Antw. Idiot.
1)
2)

Tijdschrift. XXV, 212.
Tijdschrift, XVII, 231 vlug. en Mnl. Wdb. 1II, 629; VII, 1893. Door versmelting van staat met stag(i)e is staatsie ontstaan.
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639 en Claes, 106 : 't kan beter van de kerk als van den arme (of den disch; de kapelle) ;
in het Antw. Idiot. 1617 : 't kan beter van de broek als van den band, het past beter
aan een jongen te trakteeren dan aan een meisje ; 't kan beter van een schip dan
van een schuit (Van Eijk, 122 ; Harreb. I I , 250) ; in 't fri .: it kin better fen 'e
skeaf (schoof) as fen 'e ban (band) .

2152. Te stade komen,
d .w .z . te pas komen, helpen ; hd . zustatten kommen ; eng . to do stead (zeldzaam) ;
to stand in stead; fri. to stea komme. Het znw. stade, ohd. stata, bet. eig. geschikte
tijd of plaats, gelegenheid, hulp ; vandaar het mnl . te stade staen, in stade staen,
in of te staden comen (zie Mnl. Wdb. VII, 1849) ; Kil. : Te s t a a d e komen,
venire auxilio, auxilio esse, opportune et commode venire; Pers, 463 b; De Jager,
Lat. Versch. 251: te gestade komen; Sewel, 749: Te stade komen, to stand
in stead; enz.

2153. Den staf breken over iemand (of iets),
d .w .z . hem veroordeelen, een afkeurend oordeel uitspreken over iets ; hd . den
Stab über jemand brechen . De uitdr . is ontleend aan het vroegere rechtswezen.
De rechter brak na het uitspreken
vonnis zijn
ho ten sta boven het hoofd
P van het
J
u
van den veroordeelde in stukken, met de woorden: „Nu helpe u God, ik kan u
niet meer helpen" of „Ik verbreek met dezen staf tegelijk den band tusschen u
en de menschheid" . Dit stukbreken had een bijzonderen zin . „Tusschen de volksgenooten bestond een vredeverbond, dat door het rechterlijk gezag werd gehandhaafd en dat ieder op veiligheid van persoon en goed aanspraak gaf. Gaf de rechter
zijne macht tot bescherming van eenen enkele prijs — en dat deed hij door zijn staf,
het symbool zijner macht, boven het hoofd des veroordeelden te breken — dan
werd deze vredeloos en kon in ouden tijd ieder, in later tijd de scherprechter, hem
straffeloos dooden" 1 ) .

2154 . Een standje maken,
d .w .z . ruzie maken ; eig . een kleinen oploop (hd . Stiindchen, serenade) veroorzaken (mnl. loope maken), eene scène maken; vgl. Koster Henke, 65: Een stand
maken, een hoop tnenschen om zich verzamelen. Iemand een standje maken, hem
eene berisping toedienen, een standje schoppen of geven. Het schijnt, dat deze
uitdr. zeer jong is. Weiland kent haar niet; ook is zij nergens door mij in vroegere
woordenboeken aangetroffen.
In sommige streken van ons land hoort men zeggen : een stankje maken of
bakken (Molema, 396 b) ; Draaijer, 39 a: 'n stankjen krigen (vgl. Taalgids
III , 165), dat herinnert aan eene andere uitdr. stank maken = drukte, ruzie
maken (hd. stdnkerei machen, stdnker(er), ruziemaker) en wel het 18de eeuwsche
een leelijke stinkerd, a scurry matter, a great noice (Sewel, 759) . Zie ook Schuermans, Bijv. 318 b.

1) Zie Fockema Andreae in de Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde, 1897 /98, bi. 121-123; Grimm, Rech tsa l terth . 4 1, 187; Günther, 160; K.
v. Amira, der Stab in der Germ. Rech1ss^tmbolik, München, 1909, bl. 84 vigg.: Der stab
in der Hand des Richters ist nicht Wahrzeichen eines Hoheitsrechtes oder Amtes , -ondern
Wahrzeichen des im Amte vorliegenden Auftrages . . . . Der Stab wird gebrochen „ut
potestate cessante'', weil der dem Richter erteilte Amtsauftrag gegeniiber dem Verlirteilten zu Ende ist.
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2155. Iemand op de stang rijden,
d .w .z . iemand narijden, hem nauwlettend nagaan ; scherp op zijn doen en laten
toezien, achter de broek zitten ; hem streng behandelen ; eig . door middel van de
stang (zuidndl. stanger), den metalen staaf, dien het paard in den bek heeft,
en waaraan de kinketting bevestigd is, het dier bedwingen, het flink den teugel
doen gevoelen; zie B. B. 90: Er zat nog altoos een driftige natuur in — meneer
moest hem (een paard) altoos op de stang rijden. Vgl. het 16de-eeuwsche op den
toom, op den teugel rijden, in zijne macht houden, bedwingen door middel van
den teugel; Berkhey, Nat. Hist. IVl, 91: De smaak onzer Natie is, het Paard,
zoo als zy 't noemen, op het Gebit (van den toom) te ryden, dat is, dat ze het
Hoofd, -in 't mennen, als tegen den Hals intrekken, en de Paarden aan die houding gewoon maaken. Zie Harreb. II, 299; Van Eijk II. 70; Schoolblad, XLIII, k.
1239: De onderwijzers hebben indertijd zelf verklaard, dat ze rijp waren voor
hun werk zonder een ambuleerend hoofd — en nu moeten ze streng op de stang
gereden worden; Haagsche Post, 16 Maart 1918 p. 314, k, 2 : Zoowel de Geassocieerden — de Entente en Amerika — als Duitschland rijden ons op de stang,
steeds straffer, steeds hardvochtiger, steeds meedoogenloozer; Breuls, 87: Afrik.
iemand met springteuels rij ; hd . einen auf die Kandare (auf Trense und Kandare)
reiten ; eng . to hold a p . on the snaff le; in 't-fri .: hy moat mei de poarteam (een
toom voor een onhandelbaar paard) riden wirde, onder streng toezicht staan,
om niet uit te spatten 1 ) . Vgl . Iemand op trens (toom zonder stang) rijden, van
iemand veel kunnen verdragen.

2156. Stank voor dank,
d .w .z . ondank in de plaats van dank ; syn .: stront voor dank (V . Schothorst,
115; H. v. Z. 62; Kmz. 189; Gron. 49), dat we lezen in Van Vloten, Kluchtspel II, 230:
My hebje verlaten, om met hem as met jou man te leven,
Die jou ien stront, met verlof, het voor je danck egeven.
, ,Stank voor dank" komt in de 17de eeuw voor bij Hondius , Mouf. 53 ; in de 18de
eeuw bij Halma, 606: Ik krijg stank voor dank, au lieu de recevoir des
remercimens que je mérite, je ne suis payé que d'ingratitude; V. Janus, 8 ; Harreb.
1, 120; ford. 359; Prikk . V, 11; Boefje, 8; 113; Menschenw. 219; V. Schothorst,
205 ; enz. Afrik. stank vir dank kry; In het Friesch : goeddwaen wirdt mei stank
leanne of ik krij stank for tank ; vgl. ook Joos, 50 ; Rutten, 153 a ; Teirl, 249:
stank veur dank krijgen, ontvangen, geên; Eckart, 498: Stank vör Dank; Grimm
II , 729: gestank fiir dank; IV, 4202: stank statt (fiir) dank. Men zal niet te veel
achter dit woord „stank" moeten zoeken, het is voornamelijk als rijmwoord te
beschouwen (no. 1555 2 )
1) In Het Volk, 18 Jan . 1913 p . 1, k. 3 : Jaagt den boel nog maar meer op stang,
heeren, het eind zal den last wel dragen ; 14 Mei 1914 p . 1, k. 3 : Schapers speechje heeft
de heele rechterzijde op stang gejaagd. De heer R. geeft zijn vriend B. instruktie. D.
plaatst zich als een waakhond voor hem, in een christelijk-historische hoek wordt druk
gekonfereerd. Blijkbaar beteekent hier op stang jagen, opschrikken, in beroering brengen.
Vgl. V. Ginneken II, 464: iemand op stang rijden, iemand flink aanpakken, kwaad maken.
Ik heb hem op stang: ik heb hem woedend gemaakt; op stang zijn, woedend zijn (in D.
v. S. 23).
2) Noord en Zuid XXVI, 446; Verdam, Uit de Gesch. der Ned. Taal 4 , blz. 176.
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2157. Van stapel loopen,
d.w.z. afloopen; eig. gezegd van een schip, dat van den stapel, de stelling waarop
het op de werf in aanbouw rust, te water loopt. Vandaar ook iets op stapel zetten,
iets op touw zetten; Geel, Proza 2 , bl. 25: Er werden eenige gesprekken met den
Engelschman op stapel gezet, maar zij wilden niet afloopen. — Ook met betrekking tot het krijgen van kinderen, gron. op stel zetten (Molema 401); vgl. Winschooten, 284: Daar is wat op staapel: dat is, daar is wat gaans, daar is wat in
de moolen; en in een smaakelijker sin : hansken is in de kelder, en maaiken in
in schapraiken; Tuinman I, nal. 24: Daar is wat op stapel, dat past men toe op
iets, dat naar negen maanden moet afloopen ; Van Eijk I , 131 ; Ndl . Wdb . 1,
1169; P. K. 99: Die zijn nu al vier jaar getrouwd en hebben nog niemendal op
stapel gezet; bl. 116: 't Heeft wel vijf jaren geduurd eer jelui dat knaapje van
stapel lieten loopen; Waasch Idiot. 829 : van stapel loopen, goed uitvallen; Eckart,
493 : hei heft êr wat op en stapel gesett, hat sie geschwângert ; hd . etwas von Stapel
lassen; fr. mettre (ou avoir) un ouvrage sur le chantier; eng . to have on the stocks;
to place on the stocks.

2158. Stapelzot (-gek),
d.w.k. volslagen gek zijn, dwaas zijn. „In de Synonymia-Latino-Teuton. leest
men: cicada, krekel.... sicamb. stapel, hinc stapel-gek, homo incondite loquax,
stultus, hetwelk doet vermoeden, dat het onverstaanbaar „gekriek" van het
,,kriekse" meer dan (zooals men onwillekeurig denken zou) zijne fabuleuze
zorgeloosheid dit diertje als een toonbeeld van dwaasheid heeft doen beschouwen",
ee :le meening, die steun vindt in het bij Kiliaen opgeteekende k e k e r s o t, stultus
cachinnans, dissolute et immoderate ridens, waarnaast in de 17de eeuw ook voorkwam kekermal (De Jager, Frequ, II, 215 1) en in C. v. Mander, Uytl. op Metam.
1 ].8 a : Den stapel oft Douwkrekel . Desen wijst aen een ydel clappaert . Vergelijkt
men hiermede de synoniemen p e p e l z o t , delirus (Kil.), waarvoor men thans
in het West-vlaamsch zegt zoo zot als een piepel (papilio, vlinder; De Bo, 851)
en in het Haspengouwsch piepelzot (Rutten, 173 b); pimpelzot, zoo zot als een
pimpelmees (Schuerm. 470 a); haspelzot, „eene haspel draait en keert op allerlei
wijze" (Schuerm. 178 b); toppezot, topzot, dopzot, zoo zot als een tol, zoo zot
als een drilnoot (een tol), dan zou men evengoed aan de zorgeloosheid van den
krekel kunnen denken, als aan zijn onverstaanbaar gekriek (vgl. gril, hd. grille,
eig. sprinkhaan) . Voor een andere verklaring zie De Jager, Frequ. II , aanh.
112 . Vgl. verder : Halma II , 117 : 't Is een volslaagen of puurstapelde gek ; V.
.Janus, 329: stapel gek; Ten Doornk. Koolin. III , 301 : stapel-dun 2), vollstándig
betrunken; Jongeneel, 95: ze is stjapel-elf; Antw. Idiot. 1175: stapel, halfgek;
2061: stapelzat, smoordronken; stapelzot, stapelgek; Schuerinans, 668: stabel,
stabelgek; evenzoo in Zeeuwsch-Vlaanderen (Nav . XXIII , 362) ; Molema, 14 95 b;
566 b ; 79 b en 80 a : stoapel bezopen, - geern, stoapeldoen (smoordronken), eene
analogie-formatie van stapelgek; Heijerinans. Ghetto, 33: stapelmesjogge; evenzoo
Jord. II , 479; Peet, 194; A. Jodenh. 27 3 ) ; stapelkrankjorem (in Jord. II , 99) ;
fri. stabel-, stapel-, steapeldronken, -gek, -sljucht (verzot); ook alleen stapel.
In sommige streken der Kempen stiepelzot, stiepelzat; Woeste, 252 b : stabelgeck,
1) Zie A. Beets in Tijdschrift XIV, 319; Sewel, 751: Stapel, sprinkhaan; Halma,
607: Stapel, cigale; Hoeufft, 569.
2) Voor dun, doen, dronken, eig. onder water, zie Tijdschrift, 34, bl. 4.
3) Zie no. 2090, noot.
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van een ander een drooge bokking krijgt, dat juist van de bijstanders soo niet
gemerkt kan werden : dog die het raakt, die steektse bij sig" (zie ook bl. 126) .
Vgl. verder Halma, 565: Scheut, schimp, steek, un coup de peigne, un
brocard; een scheut onder water, een heimelijke steek, un lardon, un brocard. Uit eene dooreenmenging van deze twee uitdrukkingen iemand een schot
onder water geven en iemand een steek geven (hd . jem . einen Stich geben) ontstond
nu een steek onder water geven. Ook kende men in de 17de eeuw een duw (in 't
wammes) of een dwarssteek krijgen; vgl. in het hd . Seitenhieb; eng . a side-thrust;
Winschooten, 299 ; Van Effen, Spect. IX, 177 ; Tuinman I, 199 ; V. Schothorst,
205. Zie verder Schuermans, 674 b en 683 b : een snee, een onrechtstreeksch verwijt,
schaard; De Bo, 840: iemand eenen pek geven (in het Antw. Idiot. 950: pek, slaag);
Waasch Idiot. 574 b : scheuten onder 't water geven; bl. 732: dat zijn slagen onder
't water, bedekte verwijten; Molema, 241: lempers geven; bl. 394: spiekers geven;
Zoek . 24 : Zoo 'n smerige knauw onder water . In het fri . immen in stek under wetter
troch jaen; in skoat onder wetter, een eenigszins bedekte schimpscheut.

2160. Geen steek,
d.w.z. hoegenaamd niets, geen slag. Het waarschijnlijkst is het, dat we aan een
steek in den zin van „punt" moeten denken, daar het op de oudste plaatsen altijd
voorkomt in verbinding met het wkw. zien. In het mnl. komt de uitdr. voor in
Ovl. Ged. 1, 79, 475: Inne sie ene steke niet; Mandev . , 202: Daer na maken si
den nacht, so datmen eenen steke niet en siet. Vgl. ook Suringar, Dit sijn Seneka
leren, 475 (gloss.); Mnl. Wdb. VII, 2042 en verder Marnix, Psalm 135, vs. 16:
s' Hebben ooghen, maar sien niet ien steeck; Cats 1, 628 (ed. 1726) : In ons eygen
huis en sien wij niet een steeck ; Sewel, 752 : 't Is zo donker dat men geen
steek (geen oog vol) meer zien kan, it is so dark, that one can see nothing;
De Jager, Lat. Versch. 138, waar ook gewezen wordt op het mhd. niht einen stich
sehen (Lexer II, 1186) ; Molema, 400 b ; Afrik. ek kan nie 'n steek meer sien nie;
Tuerlinckx , 586 ; De Bo , 1095 b ; Antw . Idiot. 1 176 ; Waasch Idiot . 624 a ; hd.
keinen Stich sehen kónnen, - arbeiten; fr. ne point, niets. In geen steek uitvoeren
kan gedacht worden aan een sterk bij 't naaien ; vgl. fr. ne pas faire un point

d'aiguille 1 ) .

2161. Iemand (of iets) in den steek laten,
d .w .z. iemand op het critieke oogenblik verlaten ; in de verlegenheid laten,
in pardel laten (Limb. 't Dagher VII, 49; VIII, 50), in den brand laten 2 ), of
zooals men vroeger ook zei : in de druppen laten; ook : iemand op zich laten wachten;
óf iets laten liggen, wegloopen ; mnl. in den wege laten; hd . einen im Stiche lassen ; im Stiche bleiben (17de eeuw) . In de 18de eeuw aangetroffen in Het Boere-

krakeel, 72:
1) De Jager, Versch. 2, 138 denkt aan een in eene stof met de naald aangebrachte
steek. Hiervoor zou kunnen pleiten 0. 0. Z. 216: Si conde wel ene natilde vaedemen
ende ooc wat neyens; noclitan en conde si niet enen steke sien.
2) Vgl. onze uitdr. in den loop laten, in den loop blijven (Pers. 437 (t; eig. in de
Vlucht laten, blijven); Tuinman I, 284; Ndl. Wdb. VIII, 2810.
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Om ras in veiligheid te komen,
Heit hy niet iens, wanneer hy week,
Zyn Vechtgereedschap meê genomen,
Maer t' meest gelaeten in den Steek.
De oorsprong der uitdr . is onzeker ; misschien moeten we het znw . steek opvatten
als verb. subst. in den zin van het steken, het vechten, en wil de uitdr. eig. zeggen:
iemand of iets in het gevecht verlaten , aan zijn lot overlaten. Zie ook Harreb.
II, 301: het is in den steek gebleven; Afrik. iemand in die steek laat; Borchardt,
no. 1142 ; Paul, Wtb. 518 ; Seiler, 232, waar zes verschillende verklaringen worden
medegedeeld; vgl. het mnd. im steke unde lope laten; in dem lope bliven, verloren
gaan; en voor Zuid-Nederland Antw. Idiot, 2061 ; Schuermans, 672 a; Waasch
Idiot. 624 a; fri. immen yn 'e stiik litte.

2162. Steek houden,
van eene redeneering, eene bewering gezegd : opgaan, aanneembaar zijn ; hd.
Stich halten; mnd. den steke holden; fri. string halde. „'t Is ontleent, meent
Tuinman I, 358, van uitgesleten laken, dat geenen draad ter benaaying kan houden", cene meening, die niet onwaarschijnlijk is; immers men zegt ook bij het
naaien en het leggen van knoopen, dat de steek houdt of niet houdt. Hiermede is
te vergelijken nagel houden, van oude planken of latten gezegd (Hooft, Brieven,
96) . Bij Huygens, Zeestraet, vs. 117, komt „steeck houden" van eene redeneering
gezegd voor in den zin van baten, helpen, eene bet. die gemakkelijk voortvloeit
uit de oorspr. van vast blijven zitten, pakken (zie no. 971 en 2124). In het Westvlaamsch wordt steke houden gezegd, van ,grond , die onder 't delven, niet brijzelt
noch brokkelt, maar vast en dicht blijft, zoo dat het spoor van de steek der spade
er ongeschonden bewaard wordt" (De Bo, 1095 b 1 ). Zie Harrebomée, II, 300;
Afrik. sy argumente hou nie steek nie; De Génestet 1, 329 ; enz. en vgl. steekhoudend,
beproefd, degelijk, solide, vast.

2162a . Steek (of stik) de moord ; zie no . 1552.
2163. Daar is een steekje (of een torntje) aan los,
dat is niet in den haak ; veelal van vrouwen gezegd op wier zedelijk gedrag iets
valt aan te merken; Harreb. I, 183: Er is een steekje aan los, waar een elleboog
over kan; Dievenp. 45 : Het was een model huishouden, in goeien doen, fijn, vroom.
Daar scheen geen steekje aan los; Sjof. 182 : 't Waren dan op hun manier nog heeren
en dames, maar je zag toch wel dat 'er een steek aan los was; S.M. 37 : Als er een
steekie *aan los is, dan ga ik naar den huisheer. Als nette getrouwde vrouw kan
ik toch niet met zoo 'n sterdentenineid in één huis blijven wonen ; W . Buning,
1) Volgens Borchardt, no. 1143 beteekent. Slich hallen, „den stick ausdauern,
aushalten, die probe bestehen. Vom fechten entlelint, hier bedeutet es eigentlich S. v.
w. den stick des gegners aushalten''; Paul, Wlb. 51g: Nicht Stich hallen, wohl eigentlich
von Zeug gebraucht, das zum Náhen nicht mehr zu gebrauchen ist, doch könnte man auch
denken dasz es sich ursprünglich auf Aushalten im Kampfe bezogen hat; dazu stichhaltig.
Syn. is prohehal tig , proefhoudend, wat doet vermoeden, dat steek houden eig. is , ,de
steekproef kunnen doorstaan" (vgl. toets houden ), indien althans reeds in 't laatst der
middeleeuwen (vgl. mnd. den steke holden) die gewoonte bestond.
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Menschen zooals er meer zijn, bl. 28: Wat zeg je. Is er een steekje aan los? Mais
non, volstrekt niet, meneer.... de menschen praten zooveel; Amstelv. 152:
Vervolgens gemeenteraden met een luchtje er aan.... verder ministers, waar een
steekje aan los is; Ndl. Wdb. VIII, 2948. Vgl. ook Dievenp. 36: Een gezelschap,
waaraan je zelfs zonder speurdersneus wel ruiken kon, dat er 'n torntje aan los was.

2163a. Die eens steelt, is altijd een dief; zie no. 416.
2163b-. Steen des aanstoots ; zie no . 21.
2164. Een rollende steen vergaart geen mos,
d.w.z. iemand, die niet lang op dezelfde plaats blijft of zich niet lang bij 't zelfde
ambacht of vak houdt, kan geen vorderingen maken, komt niet vooruit ; immers
„blijven doet beklijven". De zegswijze is in zeer vele talen bekend ; ook in het
mlat. assidue non saxa legunt volventia muscum ; non petra muscatur, quae se mutando
gravatur; raro lapis tegitur musco, qui sepius ambit (Werner, 51; 84; Erasmus,
CCII) ; vgl . Campen, 34 : Een steen die men heen erf weder wentelt, bewasset
selden ; Gruter, I, 103: Een wentelende steen, wert niet moschachtig ; Cats I,
502: Wees in 't verhuysen niet te los, een steen die rolt, en gaert geen mos ; De
Brune, 66; 95; 380; Bank. I, 58; Harreb. II, 104; III, 299: Een rollende steen
gaart geen mos ; enz . Voor andere talen zie Wander IV , 808 vlgg.

2165. Steen en been klagen,
d.i. zeer luid, zeer heftig klagen, putten in de eerde klagen, steenen uit den grond
klagen, zooals men o.a. in Zuid -Nederland zegt; fri. stien en bien kleye. Vgl.
Afrik. hy kla steen en been; hd . Stein und Bein schwören; nd . Stên und Bên f loken;
lat. Jovem lapidem jurare; mnl. stoc ende scene sweren; bloet ende sweet sweren
(bij het bloed en het zweet van Christus) ; up die (of ten) heilighen sweren 1 ) . De
Germanen zwoeren bij heilige steenen, later na de invoering van het Christendom
bij den grafsteen van een heilige 2 ) of bij het altaar 3), dat van steen is en waarin
zich thans nog altijd een steen bevindt, waaronder gebeente van een heilige ligt.
In navolging van deze formule steen en been zweren, dat is zweren bij al wat heilig
is, kon dan later gezegd zijn steen en been klagen, jammeren 4 ).
1)

Mnl. Wdb. III, 270; VII, 2005; 2510.

2) Noordewier, 427; Grimm, Rechtsalterth. 4 II, 547.
3) Schrader, 342 ; Ducange, 3, 1608-1609: elevatis manibus super altarium jurare.
4) Lexer verklaart stein und bein door totes und lebendiges; Grimm I, 1383 omschrijft stem und bein schwören door „einen hohen eid leisten, Eest, wie stem und beis";
Weise, Unsere Muttersprache (1895 ), 100, zoekt den oorsprong in dezelfde richting als
boven: „Wie die Romer Jovem lapidem iurabant, wobei der Stein als Sinnebild des
Juppiter galt, so auch die Deutschen. Als dann nach Einführung des Christenthums
die Gebeine der Heiligen zu Zeugen angerufen wurden, entstand die aus heidnischer
und christlicher Anschauung hervorgegangene Schwurformel „Stein und Bein schwóren " . Zie ook Gunther, 98 en Paul, W tb . 69 die bij Stein und Bein denkt aan „Altar
und Knochen eines Heiligen".
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2166. Men -moet stegen voor straten kennen,
d .w .z • men moet onderscheid weten te maken tusschen menschen van verschillenden rang en stand of van verschillenden aard, en zich daarnaar schikken.
Vgl• voor de 16de eeuw Sart. I, 2, 35 : kent steghen voor straten, dat aldaar gelijkgesteld wordt aan „ghij moet rijden en omsien" ; 7, 62 : Hy weet goet ende quat,
hy kent straten voor stegen. Zie verder Cats 1, 469 ; Gew. Weeuw 1, 17 ; Ven. Soon,
36 : Ick kan stegen voor straten ; Tuinman I , 156 ; Archief IV , 27 ; W. Leevend
IV, 38: Steegen uit straten kennen; Br. v. Abr. Bl. I, 296: Straaten uit steegen
kennen; V. Janus, 7: Straaten voor steegen kennen; Halma, 618: Hij kent geen
steegen voor straaten, hij maakt geen onderscheid van personen.

2167. Stekeblind zijn,
d.w.z. geheel en al blind zijn. Naar analogie van stokstijf, zoo stijf als een stok,
dus zeer stijf, maakte men ook stockblind, stocknar, stockstille, stockoud (18de eeuw
steenoud 1 ) ; enz . , d .w .z • zeer blind , geheel en al gek, zeer doof, zeer oud ; enz.
Ook in het hd. zijn stockblind, stockdumm, stockdunkel, stocktaub, stockfinster 2 ),
s tockfremd , stocknackt (ofri . s tocknakad) ; fri , s tokearm , -deaf, , -neaken , -rj uch t ,
-stil, op deze wijze gevormd. Was men nu eenmaal gewend geraakt aan dergelijke
samenstellingen, dan kon men licht in de plaats van stok „hiermede niet direct
verwante maar tengevolge van toevalligen ablaut geassocieerde wóordstammen
als stick en sterk ter versterking bezigen." Zoo ontstonden stickblind, steckblind,
stikdonker (dial. hd. stichedunkel) en de Zuidnederlandsche analogen stekevet,
stekezot; zie Pelgrimage, 81 c : Ic (gierigheid) make den luden stekeblint te middage, dat si niet en mogen sien; Kil. steck-blind, j . stickblind, stock-blind; sticksiende, j. by-sienigh; V. d. Water, 135: stik koud, zeer koud; Taal- en Ltb. V,
237-239; Mnl. Wdb. VII, 2044; Joos, 126; Lexer II, 1185: stic und vinster,
so finster dass man keinen stic (punkt) sehen kann (?) ; zie Wilmanns, Deutsche
Gramm. 11, § 414; Franck—v. Wijk, 669; Leuv. Bijdr. VI, 228 3 ).

2168. Op stel zijn,
d.w.z. in orde zijn, op orde, op regel zijn, bijv. van een huis. Stel, afgeleid van

stellen, ordenen, schikken, regelen, beteekent eig. schikking; vandaar orde, regel
(vgl. no. 1996 en ontstellen ( 17de eeuw) , ontredderen) . Zie Kil. stelle, vetus ,
positura, situs, positus; Bocc. 72: Zy vant daer alle sake meest verdorven ende
verwerret ; alle twelcke sy weder op syn stel ende goede oordene brachte ; Winschooten, 289 : Ik ben niet op mijn stel: ik ben niet op mijn dreef : mijn huis is
niet op stel: mijn huis leit oover hoop, het is nog niet opgeschikt; Hooft, Brieven,
500; Ned. Hist. 158; 1166; Snorp. 1, 20; Huygens, IV, 200 (= op zijn qui vive
zijn); Asselijn, Jan Kl. 540; Spaan, 146; Halma, 610: Op zijnen stel zijn,
être en ordre ou en état; alles is van zijnen stel, tour est en désordre; Sewel,
754 ; Harreb . II, 304 ; Boekenoogen, 999 . In Zuid-Nederland : op zijnen stel zijn,
zijn zooals het behoort, in orde zijn (Antw . Idiot . 1184) ; met iemand of iets op zijn
stel zijn, op dreef zijn (Antw. Idiot. 482 )'; op zijnen stel niet zijn, ziekelijk zijn
(Waasch Idiot. 628) ; fri. op stel wêze naast fen 't (of syn) stel weze, ontsteld zijn;
ut it stel wêze, ongesteld zijn.
1) Bij E . Wolff--Bekker.
2) Men verklaart dit ook wel als finster wie im Stock (gevangenis) .
3) Eens andere verklaring in Tijdschrift XXXIII, 94, waar gewezen wordt op
de verwantschap der begrippen steken en donker zijn.

315

2169. Op stel en sprong,
d.w.z. dadelijk, onmiddellijk, plotseling. In de 17de eeuw bij Hooft, Brieven,
317: U .E . , bevroed' ik wel , zal dit op geen' stel en sprong konnen beschikken;
Schijnh. 105: Op een stel oft een sprong ; Ned. Hist. 400: 't Welk op een'
stel en sprong niet te beeteren zynde, men gedwongen was tot bequaamer tydt toe
te laaten sloeren ; Brederoo, Sp . Brab . 1296: Men komter so niet an lieve moer, op
en stel en op en sprongh ; Winschooten, 289: Het geschiedde op een stel en sprong:
met een vaart . Ook in de 18de eeuw zeide men nog op een stel en (een) sprong
(Van Effen, Spect . IX, 98 ; 203 ), waarnaast evenwel ook op stel en sprong voorkwam; zie Sewel, 754: Op stel en sprong, on a sudden; het geschiedde
op een stel en sprong, it was done in an instant; Harreb. II , 293; M. de
Br. 128; Sjof. 80; 92; Peet. 191; enz. De eig. beteekenis is wellicht: ,,in den
tijd, dien men noodig heeft om zich te stellen en te springen" ; vgl . verder het
mnl. ten selven spronghe, onmiddellijk ; het 17de eeuwsche op een sprong, in een
ommezien, o.a. bij Vondel, Lucifer, vs. 851 en III, 673:
Een dolle vaders bui kan, op een sprong, verbeuren,
Het geen, daer, jaeren lang, zijn kinders omme treuren.
Vgl. ook op stel en sprong zitten, op het punt staan, o.a. in Het Volk, 24 Oct.
1914 p . 2 , k . 2 : Te Brugge zit de bevolking op stel en sprong om de stad te verlaten; het vroegere op een bot, op een lik, op een bof, eensslags, op slag, eensklaps
(fr. tout a coup), plotseling; het fri.: op een stuit; westph. op en stipp (Woeste,
255 b). Volgens Van Dalei bezigt men elders op schop (of op klap) en sprong;
zie Draaijer, 39: op stip-en-sprong; in het fri. op stel en sprong; op slach en stel;
op hip en sprong; overijs. op (een) stop; Joos, 62: op nen pink en nen keer.. Zie
no. 2143.

2170. 't Is kwaad stelen waar de waard een dief is,
d.w.z. het is moeilijk iemand te bedriegen, . die zelf een bedrieger of sluw is;

het is moeilijk vossen met vossen te vangen (zie Prov. Comm. 656: 't is quaet vossen
met vossen vaen) ; mlat. callidus est latro qui tollit furta latroni; fr. il est bien
larron qui vole un larron. De zegswijze komt in de 16de eeuw voor in de Prov.
Comm . 663 ; Goedthals, 38 : tis quaet stelen, daer de weert een dief is, il est caut
larron qui desrobe a un larron ; V. Rijssele, Sp . der M. vs. 2196: Het is quaet
stelen daer de weert een dief is ; S. Andriessoon, Duytsche Adagia (anno 1550) p.
41: Tis quaet stelen daer de weert een dief is. Tis quaet hincken voor de gene die
manck gaen, dat is, t' is quaet yemande een dinghen wijs te maken, dat hy selver
verstaet, ende wel beter weet ; Adagia, 63 : t' Is quaet stelen daer den Weert is
een Dief, hospes ubi fur est, durum subducere quidquam ; Cats II, 216:
't Is qualijck yet te stelen,
Wanneer de huyswaert self die rolle weet te spelen.
Zie verder De Brune, 189 ; Suringar, Erasmus, XLV ; Harreb. I, 130 ; Wander 1,
588: einem Diebe ist boss stelen.

316

2171. Op stelten staan,
d.w.z. in wanorde zijn, in rep en roer, in verwarring zijn; overeind staan; op
stelten zetten of brengen, in verwarring, in beroering brengen. Wie op stelten
staat, staat niet vast, loopt wankel ; bij overdracht ook van een huis, eene huishouding, een beheer gezegd, waar niet alles zeker en vast gaat , maar waar wanorde
en verwarring heerschen. Men kan ook denken aan het op stelten loopen voor genoegen en dan de uitdr. verklaren als aan 't pretmaken zijn, lawaai maken. Zie
Sartorius II, 3, 65: Als het spul op stelten is, maecktmen wel een koninck van een
stroo-wisch (Spieghel, 289) ; Winschooten, 292 : De weereld rijd op stelten: het
geheele huis ree' op stelten, wonderlijke kuuren sijn in de weereld, of het huis
aangeregt 1 ); bl. 304: op stutten rijen dat is, op stelten rijen; Jer. de Decker II, 64
Een houwelyck, gebout op enckel' oogenlust
Of vieeschelyck vermaeck, staet los en als op stelten.
Ook vroeger gezegd van iemands verstand ; vgl. de 17de-eeuwsche uitdr. zijn
hoofd rijdt op stelten, dat te vergelijken is met zijn hoofd staat op (losse) schroeven;
daar is eene schroef (vijs) los, en met de sedert de 16de eeuw voorkomende zegswijze
op krukken rijden, - gaan; op schaatsen gaan (een schaats is in het Vl. een stelt);
op plattijnen gaan; op schijven gaan (Campen, 128 ; Ndl. Wdb XIV, 605) ; op rollen
gaan (Campen, 128; Ndl. Wdb. XIII, 928) ; vgl. ook in dre 17de eeuw het huis
opzetten; Halma, 611: Het huis ryd op stelten, toute la maison est en branle
ou en rumeur, on y fait un bruit ou un vacarme horrible; d e klokken rijde n
op stelten, les horloges de la ville sont détraquées; Middelb. Avant. (anno 1760) ,
172 : Het huis stond op stelten ; Spaan, 124 : 't Raakt op schroeven en stelten;
Sewel, 755: Het heele huis reed op stelten (was in rumoer), there was
much ado in the house; m y n hoofd r y d t o p s t e 1 t e n, ik weet niet langer wat
ik doe; C. Wildsch. VI, 63: Jij die het heele huis op stelten zette; Tuinman I,
271 : 't Gaat er op stelten, de molen is door den vang; nal. 304: de wereld ryd op
stelten, 't gaat 'er alles ongeregelt ; Harreb . II , 304 ; Schoolm . 136 (op stelten
brengen); Het Volk, 22 Mei 1914, p. 1, k. 3; De Arbeid, 3 Jan. 1914, p. 2, k. 4;
Gron . 302 : De confrontatie met de gratievolle Clara van Gelder zou de heele familie
op stelten zetten; Nkr. IX, 1 Mei p. 2 : Wil men dan toch den boel op stelten zetten,
dan is er meen ik een overheid om dit te beletten; in West-Vlaanderen kent men
ook op sprietjes staan, wankel zijn (van een handelshuis) ; op stokjes loopen (De
Bo, 1085 b) ; in Brab. op krukken springen (Schuerm. 305 a) ; en in het Zaansch
is bekend op stut (maken), in verwarring (brengen) ; op stok zijn, roerig, druk,
lastig zijn (Boekenoogen, 1038 en 1014) ; Ndl. Wdb. XI, 247 en no. 2034. Vgl.
ook op stelten loopen, hoogdravende woorden gebruiken, in opgeschroefden
stijl spreken (hd . auf Stelzen gehen ; fr . être monté sur des échasses) .

2172. Een stem des roependen in de woestijn,
wordt gezegd van iemand die tevergeefs iets verkondigt, naar wien men niet
luistert . Ontleend aan de geschiedenis van Johannes den Dooper (Jes . XL, vs.
1) Hier moeten we zeker, blijkens het wkw. rijden, aan stelt de bet. van schaats
toekennen, in welken zin het in Zuid-Nederland nog bekend is. Omgekeerd kwam schaats
vroeger voor in den zin van houten been, kruk, stelt (Mnl. Wdb. VII, 245; 2074).
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daar, zo stiekem weg, mekaar knap zitten maken; Handelsblad, 26 Oct. 1914
(ochtendbl. ), p. 2, k. 1: Als de Duitschers heengaan, vertrekken ze met de
nevelkar, stiekum in den nacht; Nkr. VIII, 31 Oct. p. 6: Het gebeurde wel
eens dat een van je kameraden je stiekum een pannetje warm eten bracht; Kunstl.
11; 141; Die f'rstond s'n eige stikum met de dufel ; 276 : Ze moesten eens
stiekem komen kijken ; Kunstl. 14 (stiekempies) ; Amstelv. 136 (stiekempjes) ;
Menschenw . bl. 21 (stikempies) ; bi. 243 : Z'n stiekeme vrijagetje ; bl . 486 : Hoe
lekker hij hier stiekem zijn kermis hield ; Schakels, 73 : Met me stiekeme zaken
heeft-ie niet noodig; Het Volk, 19 Juni 1914, p. 2, k. 3: Een post van 3000
gulden, die door het vorige ministerie stiekum buiten de kamer om aan kerken
was toegestopt ; Boefje, 11: Dat was een Buffert, een sloome 1 ), een stiekemert;
fri. stikem, stikum; stikemert, leukerd, die schijnbaar onnoozel met list zijn doel
bereikt ; Molema, 403 : hij holt hom stiekom, hij zegt niets ; stiekom alle week,
Betegeld elke week ; Boekenoogen, 1005 ; Bouman, 103 : stiekem, stevig, stijf;
hij gaat maar stiekem door, stijfweg zonder omzien ; Opprel, 85 ; V . Schothorst,
206; enz. Een van stiekem afgeleid wkw. stiekemen komt voor in Kunstl. 52:
In z'n eigen huis stiekemde smuigerig gekonkel over z'n failliet.

2177. Een stille in den lande,
d.i. iemand die zich altijd afgezonderd houdt, zeer weinig. spreekt en wars is van
alle luidruchtige vroolijkheid, meestal met het bijdenkbeeld, dat hij niet te vertrouwen is . De woorden zijn ontleend aan Psalm 35, vs . 20 , waar onder „de
stillen in den lande" verstaan worden „de rustige, vreedzame bewoners, die
gaarne een stil leven zouden leiden en niet deelnemen aan daden van geweld" 2),
in welken zin de uitdr. voorkomt in V. Janus, 30; 64; 229; 272; enz.

1) Dit „sloom" (ook slom) komt in het Bargoensch dikwijls voor; vgl. Koster
Henke, 63: sloom, langzaam; sloome, suffer; sloome duikelaar, iemand die door zijn
luiheid ten onder gegaan is. Iemand die geen lef heeft (zie voor dit laatste o.a. Op R.
en T . 89 ; Nkr. II, 19 Jan. p . 4; Amst. 46 (slomme duikelaar) ; Onze Volkstaal, III, 253:
slome duikelaar (in tooneeltaal), een martelaar in de kunst (volgens Voorzanger en
Polak, Het Joodsch in Nederland, bl. 33 een bekend Amsterdamsch personage, wiens
naam Forster was en wien veel luimige zetten toegeschreven werden) ; Haagsche Post
1 Dec. 1917 p. 1, k. 4: De politieke slangenmenschen en sloome duikelaars in onze Tweede
Kamer (hier duikelaar in letterlijken zin) . De oorspr. beteekenis der uitdr. „de held
van allerlei anecdoten en kwinkslagen" is verduisterd doordat sloom (shlaum, shelaumauh = Salomo) in verband gebracht werd met het adjectief sloom (zie N. Taalgids X,
284) ; Landt. 292 : Z'n pet stond zoo sloom op z'n ooren; Jong. 111: Hè, hè, je kan ons
toch niet krijge, sfloome! bl. 113: Hoor 'm reis aangaan, die rakker van den „Sloome";
Jord. 318: Gaíj dèt op de Seidaàk üyt swaàn, es je 't kwast wil weise, slaume! . . .
sputterde Neeltje Terwee; Jord. II, 84: Zoo een sloome kaasdraaier! Nw. Amsterdammer, 8 Mei 1915, p. 7, k. 2: Die sloome goeierd. — Hiernaast een wkw. sloomen
(Nw. School, VIII, 214: Je bent zeker al benoemd hè, sloomde ik) en een znw. sloomigheid (in Nw. Amsterdammer, 2 Jan. 1915, p. 2, k. 3). Waarschijnlijk is het ndl. sloom
verwant met sluimeren en het mnd. slomen; zuidndl. sluimen, sluipen, stilletjes wegnemen, bedekte middelen gebruiken (Vercoullie, 264; De Bo, 1041; Schuermans,
Biju. 305) .
2) Zeeman, 450.
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2178. Tusschen twee stoelen in de asch vallen (of zitten),
d.w.z. tusschen twee gevallen niet weten te kiezen en dus niets uitrichten of de
gelegenheid verzuimen ; in verlegenheid zitten ; eene nog dialectisch bekende
uitdrukking, die sedert de middeleeuwen voorkomt. Vgl. mlat. labitur enitens

sellis haerere duabus ; sedibus in mediis homo saepe resedit in imis ; Sev. Vroeden,
3357: Daer viel si van twee stoelen op derde, dat haer dede int herte wee (vgl.
fr. demeurcr ou se trouver entre deux selles le cul par terre 1 ); Despars, 2, 331
Zittende by dien middele tusschen twee stoelen in d'asschene (in groote verlegenheid 2 ) ; Coornhert, Paradoxa, 420 r : Door welcke verkeerde leeringhe ghy 't
't volck den tegenwoordighen rust (die eenera voorsmaeck des eeuwighen levens
is) metten toekomende berovende , fijn tusschen twee stoelen inder Asschen settet;
Campen, 133: Hy sit tusschen twee stoelen in d'assche; Colijn v. Rijssele, Sp.
der M., 111 v : Sy set u tusschen twee stoelen in dasschen; Idinau, bl. 11 ; Cats
I, 421 ; Tuinman II, 119: Wat baaten twee stoelen, als men tusschen die beide
in de asch zit ? Halrna, 35 ; H. S. 77 : Nu zit men tusschen twee stoelen in de asch;
Adagia, 61 : Tusschen twee stoelen in d' asschen sisten, inter sacrum saxumque
skare; Harreb. I , 21; Ndl. Wdb. 11, 715; Het Volk, 22 Oct. 1913 p. 1, k. 1:
Steunen op ons — of steunen op een deel der rechterzijde — wil zij tusschen die
twee stoelen in gaan zitten, dan valt zij (de Regeering) op den grond ; H. Post,
3 Aug. 1918 p. 905, k. 4: De Duitschers vinden hem niet Duitsch genoeg, de
anderen vinden hem te Duitsch. Zoo zit hij vrijwel tusschen twee stoelen op den
grond ; Afrik as jij op twee stoelen tegelijk wil sit, kom jij op die grond te lande ; fri.
twisken twa stoelleis yn'e yeske sitsen, in verlegenheid ; mhd . zwischen zwem stühlen
sitzen; under zwen stulen raider sitzen; hd. sich zwischen zwei Stuhle setzen, von
zwei Dingen, die man zugleich erhalten machte, keins bekommen; eng. to fall
between two stools, to fail from vacillation between two courses; Wander IV,
939-940.

2179. Voor stoelen en banken preeken (praten, spelen),
d.i. voor een bijna leege kerk of zaal preeken of spelen; spreken zonder aangehoord te worden. Vgl. Westerbaen III. 701: Voor leege stoelen en houte banken
preeken ; Van Effen IV , 106 ; XI , 214: Voor stoelen en banken preeken ; Harreb.
1. 31 a; Het Volk, 5 Juni 1914 p. 1, k. 3: Landdagen dat waren voor menigen
vrijzinnigen spreker die voor stoelen en banken sprak, dagen dat-ie 't land had;
Antw. Idiot. 841 en Waasch Idiot. 449: veur de muren spreken; fr. jouer devant
les ban quettes ; hd . vor leeren Báinken spielen ; eng . to play to empty benches.

21.7 9a Iets niet onder stoelen of banken steken ; zie no . 1.61.
2180. De stoep is daar glad.
Men bezigt deze zegswijze, als er veel meisjes uit hetzelfde gezin kort achtereen trouwen : , ,de vrijers kunnen het huis niet voorbij , maar struikelen als 't ware
op de stoep" (Ndl. Wdb. V, 2 ). Liever zou ik verklaren „er komen veel vrijers
over den stoep , die daar door glad wordt," blijkens Dardanelli, Hist. d. Queesters,

1) On se trouve souvent reduit à cette situation pour avoir porté ses prétentions
trop Naut, ou encore pour avoir voulu maladroitement poursuivre plusieurs buts
à la fois.
2)

Mnl. Wdb. VII, 2161.

STOETT , Ned . Spreekwoorden II, 5e druk .
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282: Na dien zy (zekere boerendochter) in den somer weinig besoeck hadde, maar
's winters was de neering goed, dan wierd de drempel glad 1 ). Ook in het fri.:
de stoepe es dir glêd ; der leit sjippe op 'e stoepe of de drompel is dir glêd 2 ) ; Draaijer,
40: de stupe is daor glad, de meisjes gaan daar grif weg.

2181. Ieder moet zijn eigen . stoep schoonvegen,
d.w.z. ieder moet z'n eigen gebreken verbeteren, voordat hij zich met die van
anderen bemoeit ; ook ieder moet voor zijn eigen belangen zorg dragen . Zie no.
309 ; Harrebomée II, 307 b : Men moet niet een andermans stoep schoon maken,
voordat de onze rein is; vgl. Sart. I, 7, 47: ab ipso lare incipe, maeckt het voor
u eygen deur eerst schoon ; Poirters, Mask. 20 : Vaeght voor u eyghen deur, wilt
ghy de straet schoon hebben ; Servilius, 11: Een yegelic kuysset vore syn eyghen
duere, so sullen alle de straten reyn syn; Handelsbla4, 12 Juli (ochtendbl.) p.
2, k. 6: Veeg eerst voor uw eigen deur; De Arbeid, 23 Nov. 1913 p. 2, k. 1: Wij
werpen echter de smeur terug en geven Oudegeest in ernstige overweging voor eigen
deur te vegen; 8 April 191,4 p. 4, k. 1: De bedoeling is alleen aan te toonen, dat
de modernen niets te laag is, om andersdenkenden te trefien, terwijl ze zelf liever
eerst voor eigen deur' moesten vegen; Het Volk, 9 Juli 1915 p. 2, k. 4 : In de
„vrije" pers is deze fraude erkend, maar gezegd, dat de „modernen" wel voor
hun eigen deur moesten vegen . Syn . uitdr . bij Anna Bijns , Refr . 36 , vs . 11: Stopt
uws selfs scuyte, want voorwaar sij és lec ; Huygens, Zeestraet, 949 : Elck syn
pelsje pluys'; elck kraeck' sijn' eigen luys. In Zuid-Nederland : elk vage voor
zijn deur (fr. chacun doit balayer devant sa porte) of kuische zijnen eigen kant, bemoeie zich met het zijne, verantwoorde zich zelf (Joos, 74; Waasch Idiot. 323 b;
684 a; Schuermans, Bijv. b), wiede zijn eigen lochting (binnenplaats 3 ), zijn
eigen hof (Joos, 162 ; Ndl. Wdb . VI, 838) ; in het eng . sweep before your own door;
indet schmutz genug dafur ; in het Nederd.
hd . ein j.eder fege (kehre) vor seiner Tür, erfindet
elk schrap sinen egen Pott; zie Eckart, 412 ; Dirksen II, 24 ; Reuter, 28 ; Wander
1235 ; IV, 1191; fr. elts hat genóg oan syn eigen tien to wjudden (vgl. Bredéroo II,
143: Wy buyten ons selven niet eens behoeven te treden om werck te vinden,
vermidts in een ygelijks tuyn genoech te doene valt 4 ) .
-

2182. Een stoethaspel,
d.i. een onhandig mensch; ook: iemand die weinig verstand heeft en toch gaarne
alleen aan 't woord is; een kwibus, een haspel, een halve gek (Halma, 208 en
Ndl. Wdb. VI, 106). De oorsprong is onbekend; het komt voor in de 18de eeuw
in W. Leevend II, 59 , waar sprake is van „den Jonker stoethaspel" ; en in Sara
Burgerhart, 305 : Misselijke stoethaspels van mannen ; zie ook Harreb . II, 307;
Molema, 407 ; 567 ; Sprotje II, 38 ; Nest, 6 ; Lev. B. 6 : Leelijke stoethaspels
van dieren ; Gunnink, 216 ; Handelsblad, 27 Febr. 1915 (avondbl .) , p . 11, k. 2:
1) Aangehaald in Ndl. Wdb. III, 3285.
2) Komen ergens geen vrijers dan zegt men : Ik scil de drompel whet u fskurje , of de
frijers wádzje dêr de drompel net swart. Hier wordt dus gedacht aan een gladden stoep,
waarover de vrijers gemakkelijk naar binnen glijden.
3) Volkskunde X I I , 99.
4) Zie Harrebomée I, 313; Ndl. Wdb. VI, 838.
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Nico de Jong had den dokter min of meer als een rare snoeshaan, nogal stoethaspelig opgevat ; fri. stuthaspel (-hispel), warhoofd, die alles door zijn stijfhoofdigheid, onverstand of onhandigheid in de war brengt. Volgens Franck-v.
Wijk, 669 is stoethaspel wellicht een contaminatievorm van stoeter, stoetel en
haspel, die dial. ieder afzonderlijk = „stoethaspel" voorkomen. Vgl. het Noordh.
stoetel, stoethaspel, onredzaam mensch, een dom werkman (Bouman, 103);
fri. stutel, stutich; het Zaansche stoeter, stoethaspel, domkop; stoeterig, stoetelig,
dom, onredzaam (Boekenoogen, 1013) ; fri. stutelich, onvast, wankelend ; syn.
van een stoffel stootgaren of muurbreker 1 ), dat de vraag doet rijzen of we stoethaspel mogen verklaren als ,,iemand die den haspel steeds doet stooten en stuiten,
onhandig haspelt".

2183. Stof opjagen

(of doen opwaaien),

d.w.z. drukte, opschudding, beroering veroorzaken; eene uitdr. die te vergelijken is met het hd. viel oder unnützen Staub aufwirbeln; fr. faire de la poussière;
eng . to make (raise or kick up) a dust . Vgl. Schoolblad, XLIII , p . 1239: Zoo is
de oude Glijnsen er ook uitgetrapt. Allemachtig, jo, wat heeft dat een stof opgejaagd en ik denk, dat jouw bloed nog karnemelk wordt, als je dit leest; De Arbeid,
12 Sept. 1914, p. 4, k. 2: Al heeft mijn artikel van 22 Aug. „Geen aalmoes maar
loon" heel wat stof opgejaagd ; Het Volk, 1 Nov. 1913, p. 1, k. 1: In de katho lieke bedrijfswereld heeft de stichting van den r.k. Typografen-patroonsbond
heel wat stof opgejaagd; 12 Maart 1914, p. 5, k. 2: Er is in de pers eenige stof
opgewaaid naar aanleiding van een artikelenreeks over het belang, dat ons land
heeft bij het behoud van Indië ; De Arbeid, 4 Febr. 1914, p. 1, k. 3 : Als de A. N.
Z . B . in beweging gaat , vliegt er stof op ; Nkr. VII , 9 Aug . p . 6 ; Handelsblad,
12 Nov. 1913 (avondbl.), p. 2, k. 3: Tjipto en Soewardi hebben zelf erkend,
dat hun bedoeling was zooveel mogelijk stof op te jagen en zooveel mogelijk
ergernis te geven; 27 Maart 1914 (ochtendhl.), p. 2, k. 5: De heer F. merkte
op, dat over deze benoeming heel wat stof is opgejaagd ; 18 Maart 1915, p. 2, k.
3 (ochtendbl .) : Als het ontwerp niets anders inhield dan het Fransch-Belgische
stelsel, dan zou het lang zoo veel stof niet hebben opgejaagd in de Kamer; Haagsche P. 16 Oct. 1920, p. 1681, k. 1: De tusschen het hoofdstedelik Stadion en
den Belgischen Linart gerezen kwestie heeft ook in het huitenlatid stof doen
opwaaien; enz. Zie no. 1491.

2184. Een stoffel van een vent,
d.w.z. een sukkel, een onhandige kerel. Het woord stoffel (hd. Stoffel, Toffel,
Toffel) is een verkorting van Christoffel, den reus, die Jezus door het water droeg
en van wien Jacobus a Voragine mededeelt, dat hij „procerissimae staturae
vultuque terribili erat et XII cubitos in longitudine possidebat" 2 ) . Deze
Christoffel, in de 16de eeuw reeds Stoffel geheeten (vgl. Servilius, 43: hi heeft
eenen Stoffel daer hi op stuent; Mergh, 34), van wien men vroeger in vele kerken
groote houten standbeelden vond, werd het type van een onbehouwen, lompe
figuur, van een onhandig man. Zie vooral De Bo, 205 ; Reinius, 110 ; vgl. het
1) Ook te Amsterdam is stoffel stootgaren bekend..
2) Over de legende zie Zeitschrift für Deutsche Philologie, 1901, bl. 269 en over
beelden van St. Christoffel, Haagsche Post, 21 Juli 1917, p. 785.
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Zaansche een stoffel stootgaren 1 ), - muurbreker voor een domoor, eene onhandige
meid (Boekenoogen, 1014 ; 1361) ; het Zuidndl. een godsblok, een kerstblok van
een vent (een sul) ; Schuermans, 683 a; Joos, 122; Waasch Idiot. 631 b: stoffel,
smaadnaam, ongewillige, weerspannige. In het hd. wordt een lange man ein
groszer Christoph genoemd; ook in Westph. is ein stoffel, ein dummer tölpel
(Woeste, 257 a). Zie no. 1297 en vgl. nog Winschooten, 195: Die man is nog
ter regter tijd geholpen, eer syn Christoffel kwam te sterven.

2185. Het aan den stok hebben (of krijgen) met iemand,
d.w.z. ruzie, oneenigheid hebben of krijgen met iemand 2 ) . Harreb. II , 308:
Hij krijgt het met hem aan den stok ; B . Huet, Rembr . 2 348 : Hij (De Ruyter)
krijgt met een deensch generaal voor een keer het in zulke mate aan den stok,
dat hij van boosheid zich de haren uit het hoofd trekt; Lvl. 170: Dezen Vrijdagavond krijgt-i 't heftig aan den stok met den infanterist Bermer; Gron. 239:
Ik kan me best begrijpen dat je 't met Damstee dikwijls aan de stok had; Ibsen,
Een vijand van 't volk (Wereldbibl.), p. 52: Je wilt het weer met je superieuren
aan den stok hebben ; De Arbeid, 27 Juni 1914 , p . 1, k . 3 : Wie het met hem
aan den stok krijgt, die profiteert er van; Menschenw. 158: Aa's hullie mi Kees
an de stok kraige.... steek ie hullie rejoal deur d'r donder; Zondagsblad v. Het
Volk, 1905, p. 386: Met mijn vriend Charles krijg ik het niet gemakkelijk an
den stok; Molema, 407; fri. it mei in-oar oan 'e stok hawwe; hwet is dêr wêr oan
'e stok, te doen.

2186 . Van zijn stokje vallen,
d .w .z . flauw vallen ; eig . gezegd van een vogel in een kooi of een hok ; fri . fen
'e prikke, fen 't stokje falle ; vgl . Harreb . II, 308 ; Nkr. VIII, 28 Maart p . 7:
Toen viel ze • van haar stokje en toen ze weer bijkwam zat ze in de wachtkamer;
Zandstr. 78: Van de week ben ik hier in de straat nog zóó van me stokkie gevalle;
Zondagsblad v. Het Volk, 1905, p. 120: Daar buiten hadie toch haast van zijn
stokje gevallen ; Nw. Amsterdammer, 30 Jan. 1915, p. 7, k. 3 : Ik zou een even
lang verhaal moeten schrijven hoe de hoorders bijna van hun stokje vielen ; Het
Volk, 24 Sept. 1913, p. 5, k. 2 ; fri. fen 't stokje reitsje, onthutst, van zijn stuk
(zie aldaar) ; Antw. Idiot. 1182: van zijne(n) stek vallen, kwalijk worden; in
bezwijming vallen ; Tuerlinckx, 592 : van zijne stok vallen, in flauwte vallen;
Waasch Idiot . 626 : van zijn stekken liggen, ziek zijn ; syn . van zijn centrum gaan
(in Sjo f . 224 ; zuidndl. van zijnen center gaan of vallen) ; van zijne petercelie vallen
(Harreb. II , 180) .

2186a. Hoog op stok loopen ; zie no . 1127.
2186b. Stokdoof ; - zie no. 2167
2187. Een stok(je) voor iets steken,
d .w .z . iets beletten, tegenhouden, doen ophouden ; waarschijnlijk heeft men
hier te denken aan een stok, die als grendel dienst doet, waardoor eene deur of
1)

Amstelodamum III, 53.

2)

Het voorz. aan heeft hier de bet. van bezig zijn (cie Ndl. Wdb. I, 43).
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jes; Diamst. 323; enz. Afrik. iemand ry op sy stokperdjie. Vgl. eng. to ride one's.
hobby(-horse) ; hd . sein Steckenpferd reiten 1 ) ; fr. chevaucher son dada ; chacun
a son cheval de bataille ou sa marotte, dat herinnert aan onze verouderde uitdr.
ieder zot heeft zijn marot (zotskolf) .

2190. De stonden hebben,
d .w .z . de maandstonden (16de eeuw) , de maandvloed, de menstruatie hebben,

de periode hebben, de zaken hebben, niet wèl of niet goed zijn ; de regels hebben (zie
Kmz. 159 ; Lvl. 308) ; de vuile week hebben (Koster Henke, 73) ; de week hebben
(Boekenoogen, 1196), de roode vlag (Koster Henke, 57 ; Harreb. II, 387) of de
vlag uithebben of uithangen (De Vries, 103 ; Boekenoogen, 1146) ; nicht, tante
of grootmoeder over of te logeeren hebben; bieten gegeten hebben; de Prins is jarig
(in Kmz. 159) ; Peet van Wieringen is te logeeren met een rood sloop aan ; fri. de
Ingelske flagge waeye litte ; de oranjevlag laten waaien (Harreb .) ; de bloedvlag
laten waaien (Winschooten, 336) ; het goed hebben (V . Dale) ; in Zuid-Nederland
zij zit met haar klodden (te Aalst ; De Cock 2 , 101) ; de bullen hebben of met die
bullen zitten (Antw. Idiot. 1624), dat goed, die dingen, die vodden hebben (Antw.
Idiot . 1724) ; haer rozelaer bloeit ; het maandroosje bloeit (zie Volkskunde XXVI,
185); mnl. die bloemen; vgl. fr. lesfl(u)eurs (rouges) ; ook les anglais, les voisins,
les menses, les affaires ; passer la mer rouge ; casser la gueule à son porteur d'eau;
faire rouge ; avoir les régles ; hd . das Monatliche haben ; die Regeln, Menses haben;
den roten Kónig, die Blumen haben (vgl. 17de eeuw : die amaranthen) ; die Periode
haben ; ihre Zeit haben ; die Katamenien, die Emmenien haben ; eng . to have the
f lowers, (monthly) visitor, poorly time ; the reds ; the turns ; to be unwell; enz.

2191. Een storm in een glas water,
d.i. een twist, die weinig beteekent, van geen belang is; ontleend aan het lat.

fluctus in simpulo excitare, dat voorkomt bij Cic. de leg. 3, 16, 36: Excitabat
enim fluctus in simpulo, ut dicitur 2 ). Vgl. eng. a storm in a teacup or in a puddle;
a tea-cup rempest; hd. ein Sturm im Glase Wasser; fr. une tempête dans un verre
d'eau.

2192. Straal
komt als versterking voor in straalbezopen, straalbezopen vet (in Nkr. IV, 8 Mei
p . 6) ; straalvet (in Steunen, Verbijsterden, 136 ), stomdronken, syn . van smoordronken, smoorvet (vgl. Rotw. 424: beschmort sein, betrunken sein; beschmortheit,
betrunkenheit) ; verder in straalverkikkerd (in Lvl. 168) ; straal-malazeres sjikker
(in Jodenh . 42) . Ook komt straal alleen in den zin van stomdronken voor in
Zondagsbl. v. Het Volk, 1906 p. 13 : D'r kerel was van de week ,,straal" thuis
gekomen ; Menschenw . 472: Piet, die straal was, waggelde en boerde ; bi . 29:
Strak-an komp-ie thuis.... straal! Zondagsbl. v. Het Volk, 1905 p. 47: Z'n
gezicht vuurrood, z'n overhemd half open, z'n uniformbroek afgezakt, 't was
'n vertooning, die Bet de overtuiging schonk dat-ie of „straal" of mal was.
Vooral bekend is dit versterkend gebruik van „straal" in de zegswijze iemand
1) Ontleend aan 't Engelsch door de vertaling van Sterne's Tristam Shandy; ze
Zeitschr. f. D. Wortf. XIII, 124.

2)

Otto, 323; Büchmann, 276.
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straal negeeren, doen alsof iemand in 't geheel niet bestaat; hem links laten
liggen ; vgl. Nkr. I , 4 Mei p . 6 : Mijn onderdanen probeerden óf mij op den kop
te zitten af negeerden mij straal; VII, 26 Juli p. 2; Het Volk, 10 Oct. 1913 p. 5,
Ic . 4 : Typeerend is het toch dat het brave N . 0 . G . dien wethouder nu hij so ciaal-demokraat is, straal negeerde; 30 Mei 1914 p. 5, k. 3: De oberkellner, die
mij twee achtereenvolgende ochtenden straal had genegeerd, voor wien ik niet
bestond, maakte een diepe buiging ; Handelsblad, 26 Aug. 1923 p. 7, k. 6 : Een
meer populair dan aesthetisch spreekwoord zegt dat er een voorzienigheid is
voor dronken menschen. Pussyfoot Johnson ontkent het straal; Nkr. IX, 30
Oct. p. 2: Uw suikeroom die met al zijn verwanten is gebrouilleerd en die U
in het bijzonder steeds straal heeft genegeerd; Het Volk, 11 Oct. 1915 p. 5, k. 4:
Maar de vader die van geen van die kerels ooit gehoord had, en Als-ie van ze
gehoord had in elk geval ze straal-vergeten was. Straal kan deze versterkende
beteekenis ontleend hebben aan een uitdr. als straal in den wind, d.i. vlak, recht
in den wind ; eveneens : Hij sprong em straal in zen gezicht . Ik gaf 'em 'en straal
op zen oogen (Boekenoogen, 1022 ; 1362), waarmede kan worden vergeleken
fri. strielrjucht, straalrecht, recht als een straal. De Duitschers kennen strahldumm, waarin strahl = bliksem ; te vergelijken met bliksemsch dom?

2193. Van streek zijn (of raken),
d .w .z . in de war zijn, de kluts kwijt zijn ; ook in zenuwachtigen toestand verkeeren, de tramontane kwijt zijn; zich van streek maken, zich in de war maken,
zich zenuwachtig maken (o .a . Boefje, 115 ; Mgdh . 230) . Onder een streek, eene
afleiding van strijken, gaan, verstaat men een windstreek, het 32ste deel van
de windroos, de kompasroos, een kaartenblad, waarop de 32 windstreken getrokken zijn ; vandaar dat streek de bet . aanneemt van richting, koers 1 ) . Vgl.
mnl. eens streecs, in ééne richting, rechtdoor; ndl. rechtstreeks, mlat. linea recta;
hd . in einem Strich, eig . zonder oponthoud, in één gang, mnl . eensganx ; De
Brune , Bank . I , 303: Een rechtschapen Amptenaer moet een rechte kours of
streke houden, zonder eenighsints te wraken of te wijcken; en de uitdr. streek
houden, d.i. een bepaalden, vasten weg volgen, koers houden 2 ), die we aantreffen bij Spieghel, Hertsp. II, vs. 36; Hooft, Brieven, 445; Vondel, Leeuwendalers, 395; 694; Sofompaneas, 76; Halma, 619; Streek houden, koers houden,
den regten weg houden, tenir la route; in het Waasch Idiot. 298: geen streek houden,
dwalen, suffen 3
Raakt men de richting, de streek, kwijt, doordat het kompas óf verdraaid
af van de pen is, dan is men uit of buiten zijn streek (lett. in Vondel, Virg. 1,
182; 228; II, 99,) , van streek, uit den koers; bij overdracht in de war. Vgl. V.
Moerk. 457: 't Compas is van de pen, ik ben al van de streek; Huygens VII.
) .

1) Vandaar ook Hij heeft leelijke streken op zijn compas, leelijke gebreken; eig.
hij gaat slechte verkeerde wegen, in een slechte richting; o.a. B. B. 9: Wat word je
rood in je gezicht. Zoo, zoo, heb jij zulke streken op je kompas; bi. 220: Als ik bij mij
aan boord een jongen zie loopen, die er smerig uitziet, dan suponeer ik dadelijk, dat
hij streken op zijn kompas heeft of dat hij wat uithaalt dat niet in den haak is ; Nederland, Aug. 1914, bi. 475: Pas getrouwd . . . . en dan zulke streken op z'n kompas;
Harreb. 1, 431 ; Nkr. X, 29 Jan. p. 8 : Jij hebt toch wel andere streken op je kompas
(= pijlen op je boog) , me jongen.
2) De Jager, Lat. Versch. 138 -139.
3) Ook van de kompasnaald wordt gezegd, dat ze geen streek houdt, wanneer ze
al heen en weer gaat en niet• precies de windstreek aanwijst; zie Winschooten, 299.
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307 : Hoe raeck ik van mijn' streken, waer heeft mij 't schip vervoert ? ; Sewel,
-764: Hy is geweldig van zyn streek, he is much out ofcountenance; Afrik.
hy is van stryk. Synoniem was uit zijn compas zijn, dat we aantreffen bij De
Brune, Bank. II, 362. Hierbij behoort ook de uitdr. iemand op streek helpen,
aan den gang helpen ; op streek zijn, d . i . aan den gang zijn, in orde zijn;
vgl. Sewel, 764: Hy is nog niet op zyn streek, he is not yet in, he is not
yet a going; Van Eijk I, 132 : van zijn streek zijn, ongesteld zijn ; weer op zijn
streek zijn, hersteld zijn; Draaijer, 29 a: op strek, in orde, op orde, blij l );
Schuermans, 689 a: op streek zijn, in gunstige stemming zijn; van zijne streek
(af) zijn, in geen gunstige stemming zijn; Waasch Idiot. 636 b: van zijn streek
of niet op zijn streek zijn, niet wel te pas zijn, door iets of iemand gehinderd
zijn ; Transv . op koers zijn (Onze Volkstaal III , 139) ; Afrik . hy kom nou weer
op stryk; fri. immen fen 'e streek bringe, in de war brengen; fen 'e streek wêze,
ongesteld zijn ; wer op streek komme, herstellen ; naast op 'e set komme, - wêze ,
op streek komen, er slag van krijgen (vgl . mnl. setten, zich begeven ; ndl.
iemand nazetten); Wander, IV, 909: er halt den rechten Strich, den rechten weg
(vgl . fri . hy haldt goed streek, leeft geregeld) ; er ist von seinem Strich, vom
Kranken; er ist wieder auf seinen Strich gekommen , seine Gesundheid ist wiederhergestellt.

2194 . Er loopt eene streep (of streek) door.
Dit wordt van iemand gezegd, die eenigszins in zijne hersenen gekrenkt
is, wien het een weinig in zijne bovenverdieping scheelt. Hoogstwaarschijnlijk
is deze zegswijze ontleend aan het weven; vgl. mnl. stripe, strepe, een verkeerde, minderwaardige draad in ongeverfde witte of grauwe stof (vgl. liet
hedendaagsche : er loopt een katoenen draad door, in eigenlijken zin ; bij Campen:
een quade stripe in een goet laken; Harrebomée I, 41 : Een kwade streep in ren
mooi kleed) . Aan een weevsel , waardoor zulk een streep liep , haperde iets;
dat was niet zuiver, niet in orde. Zie Tuinman 1, 37 : Hy heeft een streep door
zyn herssens, zo dik als een kabeltouw ; Sewel 764 : I k ken hem , daar 1 o o p t
een streep door, I know him, he has a weak place in his head; he is a little
crackbrained; daar loopt met hem een streek door (hy is de sneedigste
niet); Halma, 620: Daar loopt eene streep door, hij heeft eenen slag
weg; II, 287: Avoir 1'esprit en écharpe, être un peu fou, eene streep in 't verstand hebben, half gek zijn; Harreb. I, 306 b; Geel, Sentim. Reis, VII: Mijnheer, zei de uitgever telkens, onder het drukken, gij hebt een streep vergeten
- In 's hemels naam. Mijnheer de Uitgever, als er maar geen streep door loopt:
Nw . School, I , 160 ; fri . der rint by him in streekje troch ; Afrik . hy het 'n streep.
Niet te vergelijken is het Zuidndl. 'en schreef, 'en streep, 'en veeg weghebben.,
niet wel wijs zijn, zinneloos zijn ; ook : dronken zijn ; vgl . hd. einen Streich
(oder Strich) zu viel oder zu wenig haben, dronken zijn, niet wel bij zijn
verstand zijn.

1) In Friesland kent men ook goed mei immen op streek wêze, het goed met iemand
kunnen vinden; goed met hem overweg kunnen; vgl. Afrik. hulle twee kan nie met mekaar
stryk nie; hd. mit jem. gut zu Streiche kommen. Het komt me voor, dat deze zegsw. ook
aan het schaatsenrijden kan ontleend zijn en eig. wil zeggen : streek kunnen houden bij
't rijden, wat de Groningers snee hollen noemen (Molema, 338 a) ; vgl. ook het fri. op
'e gleed, op schaatsen, op gang, vlot; fen 'e :leed, van streek. niet vlottend. Zie
no. 488.

327

2195. Een streep door de rekening .
De koopman, die een post in zijn boek niet betaald krijgt, haalt er ,een
streep door; vandaar dat deze uitdr. de bet. heeft aangenomen van eene onverwachte teleurstelling. Vgl. Halma, 620: Haal daar vrij eene streep
door, rayez cela de vos pap iers , ne comptez plus la' -dessus ; H arreb omé e II,
217 a; Uit één pen, 153; Prikk. III, 15; De 'Telegraaf, 27 Maart 1915 (avondbl.) p. 1, k. 6 : De afloop van dit proces is een streep door de rekening der
Duitschers; Nkr. IX, 13 Maart p. 7: Ik heb een dikke, nijdige streep getrokken
door heel de berekening van het lot ; Antw. Idiot. 1202 ; het hd. jem. einen
Strich durch die Rechnung machen ; oostfri. 'n streke dor (of ut) de reken ; Reuter,
108: en dicken strich (worawer) maken, etwas nicht weiter anrechnen; fri. in
streek troch 'e rekkening helje. Vgl. krats, streep door de rekening, teleurstelling, een snee door den neus, o.a. Vrije Socialist, 4 Aug. 1917, p. 1, k. 3;
zie no. 1274 en vgl. de pen halen door iets, iets doorschrappen, het ongedaan
maken.

2196. Een streepje

- (

of een schreefje) voorhebben,

d.w.z. iets meer te zeggen hebben, iets meer in de gunst staan dan een ander.
Ontleend aan het eene of andere spel, waarbij men een bepaald aantal streepjes
moet hebben, om het te winnen; krijgt iemand nu een streepje v66r, dan verkeert hij in gunstiger omstandigheden. Vgl. Brieven v, B. Wolff, 276: Daar
wy vrouwen zyn die hebben nog altyd een streepje vooruit; Harreb. II, 261:
Hij heeft een schreefje vooruit. In zuidndl. Waasch Idiot. 585: een schreef
veur hebben, zeer toegevend behandeld worden; Antw. Idiot. 2025. Syn. hij
heeft vier voor uit (Tuinman 1, 336) . Vgl. voor het Zuidnederlandsch Joos,

76: hij heeft vijf of vijftien voor (Antw. Idiot. 1374), een voetje voor, een voetje
vooruit , eene o voor, een holleken voor(deel) ; zie De Bo , 1340 b ; Rutten,
259 b; Schuerrn ans , 824 b; Waasch Idiot. 292; 710; in Volkskunde XII I ,
166: een Naarken vooruit hebben; en in Z . - Brab . een meetje voor hebben; fri. in
streek foarut habbe, tegenover een ander bevoorrecht zijn.

2196a . Een streep aan de balk ; zie no . 151.
2197. De derde streng houdt (of maakt) den kabel,
d.w.z. alle goede dingen bestaan in drieën, gelijk een kabel gevormd wordt door
drie ineengedraaide touwen; de derde inan brengt de praat aan 1 ) . In de 17de
eeuw is de uitdr . zeer gewoon; zie o.a. Sart. II, 9, 82 : de derde strengh maeckt
de kabel ; Cats I , 458 ; Smetius , 153 ; de derde strengh sal de cabel moeten maken;
alle goede dingen moeten drie veesen ; Hooft, -Brieven (cd . Van Nop ), bl. 38 : Wat
kond jck anders als de toortsen in den oven leggen, gebeden wordende van
(?e geene die gebieden inagh ende dat wt driederley naem, als Tesselschae, als
Roemers dochter er. als UE . suster? Een kabel van sulcke drie strengen bindt
te vast om sick 't soeck te maecken; Ged. II, 407: De derde pijler vest; Tuinman
I, 7, alwaar, gewezen wordt op Pred. IV, 12: Een drie-voudich snoer en wort
niet haest gebroken y), welke woorden een andere beteekenis hebben ; zie Taal

1) In geheel anderen zin bij Potgieter; zie Taal en Lelt. XI, 415.
2 7 Journal, 127: funiculu.s triplex non facile rumpitur.
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en Lett. XIII, 114 vlgg . ; Harreb. 1, 372 b; ford. 101: De derde streng houdt
t'r de koabel .... wel nou, ik bin fraágezel, fraulik en gesjochte; Le Roux
II, 164: corde triplée est de durée; hd. eine dreifáltige Schnur reisst nicht leicht
entzwei ; ein dreifacher Strick wird nicht bald zerrissen (Wander IV, 309, 910) ;
mnl. een drievoudich seelkijn brect met pinen; enen coerde van drien getweernt
brect men met pinen, vertalingen van den bijbeltekst.

2198. Strijk en zet,
d.w.z. ieder oogenblik, herhaaldelijk, schering en inslag, geregeld, zonder uitzondering. De uitdr. kan aan een dobbelspel (of een kaartspel; zie Tijdschr.
XXXIX , 158) ontleend zijn en eig . willen zeggen : strijk de ingezette som op
en zet opnieuw weer in 1 ) . Het is ook mogelijk, dat ze aan het bedrijf van den
schipper ontleend is, die bij het doorvaren van een sluis het zeil strijkt en het
daarna weder zet. Nog andere verklaringen vindt men in N. Taalgids IX, 228
en 312. Vgl. Smetius; 125 : Het is stryck ende sett, seyl voor den mast; Snorp.
I, 38 : Strijck en set speulen (obscoen : zie no. 1508). Vroeger 'had deze uitdrukking de bet. van dadelijk, onmiddellijk, zooals bij Sart. II, 2, 86 ; III,
7, 42 ; II, 7, 68 : Het sal strijck ende- set wesen , met een lick, met een veech;
Asselijn, 293 en 365:
Dat geld moet er weezen, Diwertje, daar valt in 't minst niet teegen t'appelleeren.
Dat moet er weezen ; al zo daadelijk ? en zo strijk en zet?
Zie verder Tuinman I, 264: 't Is strijk en zet, dit zegt men van voordeel dat
ras en zonder moeite verkregen word ; Van Effen , Spect . IV , 54 : Dat zy voor
ieder van die stukjes stryk en zet een goude Dukaton krygen ; Harreb . III, 66 a:
Het is strijk en zet, d .w .z . hetzelfde voordeel komt telkenmale weder binnen;
Handelsblad, 1 Maart 1914, p. 5, k. 2 : Een orthodoxie die in de kerkelijke
practijken strijk en zet den achterlijken de hand reikt; Nkr. IV, 9 Oct. p. 3;
De Telegraaf, 13 Maart 1915 (avondbl.), p. 9, k. 1; Eckart, . 508 : dat geit
strik un sett, hurtig; Wander IV, 913: dat is man strik unde sett; in het overijs.
krant en zet; 18de eeuw: schrik en mik (? 2 )
-

2199. Aan den strijkstok blijven hangen
zegt men, wanneer bij een verkoop voordeel wordt behaald. Het beeld - is ontleend aan den verkoop van koren of graan, waarbij met een strijkstok, maatstok
of strekel, fri. strikel, het zaad, koren, enz. in de maat van boven wordt vlak
gestreken. Vgl. Harreb. II, 49: Er blijft veel aan de pan (ook wel aan de maat
en den strijkstok) hangen ; Amsterdammer, 14 Jan. 1922, p. 2, k. 3 : Als men
ziet dat groente, die in Loosduinen op 2 K.M. afstand van Den Haag wordt
verkocht tegen 5 cent per eenheid , in de stad zelf wordt gedetailleerd voor 25
cent , dan begrijpt men dat er te veel op den weg tusschen producent en consument
aan 'den strijkstok blijft hangen; Handelsblad, 14 Nov. (A) 1922, p. 1, k. 2:
Maar men moet wel de zekerheid hebben dat de loonsverlaging inderdaad ten
1) Ter Gouw, Volksvermaken, 287; 297; 318; Schotel, Het maatschappelijk leven,
92-93.
2) Ndl. Wdb. IX, 731.
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volle in de prijsverlaging tot uiting komt, dat er niet iets van blijft hangen
aan eenigen „strijkstok" daar tusschen : aan dien van de kapitaalrente, de ondernemerswinst of de winst van den tusschenhandel 1).

2200 Stront
komt in platte volkstaal dikwijls voor; o.a. in de beteekenis ruzie (vgl. hd.
stcinkerei; stánkern, stinker, twistzoeker); zie Kmz. 177: Bij de bitter kregen
we gister stront ; bl. 54 : Wat hebben wij met jullie stront te maken ; Harreb.
II, 315: Maak toch geen' stront; fri. stront siikje, spijkers op laag water zoeken,
ruzie zoeken; Gunnink, 219: stront, ruzie. Verder in pejoratieven zin als eerste
deel eener samenstelling, ook in Zuid-Nederland : Kil. stront-saecke, res frivola;
syn. van strontvoere, schijtvoere; vgl. gron. stronterei, syn. van schieterei, onbeduidende zaak ; strontjongen, strontpraatjes (vgl. pispraatjes 2 ) stinkpraatjes
(in Zoek. 200) ; strontwissewasje ; Molema, 567: strontgoud (= goed ), strontjong,
strontwicht, strontmeroakel; Gunnink 219: strontjonge; strondink, ondeugend
nest ; stronterech, nietig (vgl. eng . dirty ; hd . dreckig) ; V . Schothorst, 238:
strunding, nest van een meisje; fri. stront fen gud, slechte koopwaar, gron.
stront van goud (syn. schiet van goud; Moleina, 364; 411) ; oostfri. strunt fan
g^d'; stronterich, nietig, syn. van skiterich; strontaap, strontjongen, strontvent,
klein ventje (Schuermans, 694 ; Antw . Idiot . 1207) ; strontbliksem (ruige kerel;
Schuerinans, Bijv . 324) ; strontles, slechte reden, dwaas gedoen (Schuermans,
694 ; De Bo , 1117) ; strontboer, — burgemeester, — heer, — jongen, —koster,
— peerd, — school, enz. (Rutten, 223 ; Antw. Idiot. 1206 ; Tuerlinckx, 6O1.
Ook de vroegere zegswijze van boven bont en van onderen stront of van buiten
bont, van binnen stront, toegepast op menschen die in eenig opzicht meer schijnen,
dan ze zijn, komt nu en dan nog voor; zie Harreb. I, 76. fri. fen boppen bont,
mar fen underen stront, 't lijkt veel, maar t' is niets; Antw. Idiot. 1206: van
buiten pront en van binnen stront, buiten schoon, maar binnen vuil, „van boven
mooi en van onder foei" . Ook de in andere talen bekende zegswijze hoemeer
men den stront roert hoemeer (of hoe harder dat) hij stinkt (d.w.z. hoe minder men
over een onaangename zaak spreekt, des te beter), die sedert de 16de eeuw bij
ons voorkomt, wordt nog in dialecten van Noord- en Zuid-Nederland gebruikt;
zie Antw. Idiot, 1206 (aan slechte menschen is geen eer te behalen) ; Tuerlinckx,
601 ; Harreb . II , 314 ; Schakels, 125: Hoe meer je in essetee roert, hoe harder
't stinkt ; fri . ho mear men yn 'e stront omriert, ho mear it stjonkt ; Wander I,
685: Je mehr man den Dreck rürt (rüttelt und regt) je mehr stinkgit er; fr. plus
on remue la merde plus elle pue; eng. a stink, een onaangename geschiedenis,
waarbij leelijke dingen aan 't licht komen. Ook „koude drukte" wordt stront
genoemd , evenals kak (no . 1055) ; vgl. Harreb . II , LXXV III : Daar is nog
al wat stank bij, noodelooze vertooning.

2201. Men wordt eerder door een strontkar overreden dan
door een koets,
d .w .z . van gewaande grooten kan men eene hondsche behandeling eerder verwachten dan van werkelijk aanzienlijken ; dikwijls als minachtend antwoord
1) Door het niet begrijpen van 't Lnw. „strijkstok'' kon ontstaan in een artikel
over onze levensmiddelen Handelsblad, 25 Aug. 1919 (A) : Er blijft te veel aan de viool
en den strijkstok hangen.
`2) Zie Sjof. 221. Vgl. ook pisnijdig in Kmz. 177; 223.
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aan een tegenstander. De zegswijze komt in de 18de eeuw voor bij Tuinman
I , 254 : Men is liever van een karos overreden dan van een drekwagen ; W. Leevend
I, 258 : Men word nooit van een koets, maar altoos van een askar overreên; Halma,
487 : Van eene vuilniskar overreeden worden, van een veragtelijk mensch smaad
lijden ; Sewel, 765 : Van een strontkar overreden worden, to be injured by a low
dirty fellow ; Harreb . I , 382 : Men wordt eerder door eene mestkar overreden dan
door eene koets (of een degelijk rijtuig); Ppl. 141: Je werd toch maar nooit
van 'n rijtuig overreeë, maar altijd van 'n strondkar; Kale. II, 123: Je wordt
altijd door de vulliswagen overreden; Molema, 215 : men wordt eerder van 'n strontkoar overreden as van 'n koetswoagen ; nd . me we 'd ihder van en Drekkahr overfahre
Gils van 'ne Wagen (zie Taalgids, V, 153; Eckart, 85) ; Ndl. Wdb. XI, 1950:
Men wordt nooit door degelijke wagens overreden. Vgl. het zuidndl. Ge wordt
niet bekrozen als van 'ne(n) vuile(n) pot, men wordt maar belasterd door slechte
menschen.

2202. Stroo.
In enkele spreekwijzen komt dit znw . voor in den zin van : iets zeer gerings;
vgl. niet van stroo zijn, niet gering, niet mis zijn (ook in Zuid-Nederland naast
van geen haverstrood zijn), fr. n'être pas de paille; hd. nicht von Stroh sein. Reeds
in de middeleeuwen was bekend niet een stroo = niets (eng. not a straw; fr.
pas un fétu) ; zie Mnl. Wdb. VII, 2329 ; thans kennen wij nog „geen stroo(breed)
voor iemand wijken" en „iemand geen stroo(breed) , geen strootje of stroopijl (Zuidndl.) in den weg leggen", dat bij Campen, 71; Sart. I, 5, 65 ; Erasmus, CIV;
Winschooten, 300 ; Paffenr. 179 ; Schuerm . 692 a ; Waasch Idiot. 637 a en De
Bo, 1117 a vermeld staat; over een stroo(tje) vallen (eng. to stumble at a straw;
hd. über einen Strohhalm stolpern), dat we o.a. lezen bij Vondel IX, 849; zich
aan een stroo stooten (Spieghel, 281 ; Brederoo III, 368 en Tuinman II, 194);
in Z . -Brab . geen stroo(ken) verleggen, aan niets raken ; fri . hy leit nimmen in
strie dwers, veroorzaakt niemand last of moeite ; hy kin oer gjin strie hinne komme,
niets over 't hoofd zien; hy wol gjin striebreed skikke. In Groningen: niets uit
het stroo kunnen zetten, weinig lichaamskracht - bezitten ; eig . weinig kunnen
dorschen. In Westphalen: onmachtig zijn om te betalen (Molema, 411; Nkr..
IV, 27 Nov. p. 4; VII, 31 Mei p. 4) .

2203. Zich aan een stroohalm vasthouden,
d .w .z . in het nietigste redding zoeken als men in gevaar is ; eig . gezegd van
een drenkeling, die redding zoekt in een stroohalm (-wiscll). Vgl. Hooft, Brieven,
257 : Ende (zij) kan aan Corsica geen volslaagen ongelijk geeven, die een gasthuis
van haar hart maakte, om zich aan 't vlotgras te houden, als haar de wal ontging 1 ); Van Effen, Spect. VII, 163: Om zig uit dien naren toestand te redden,
handelt hy meesten tyd als iemand, die in gevaar van te verdrinken, zig aan
een dryvend strootje vast houd; Harreb. II, 316: Hij houdt zich aan een stroowisch vast; V. v. d. D. 178: Je voelt je miserabel, hulpeloos . . . . en je hoopt,
je klemt je aan 'n stroohalm vast! Kmz. 346 : We moeten het teerste stroohalmpje

1) Vgl. Campen, 120 : Ontgaet hem die wal, soe wil hy hem ant vlotgras holden;
Harreb. 1, 257; Joos. 168.
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aanvatten. In Zuid-Nederland is bekend zich aan het gers houden, zich trachten
recht of gezond te houden, voor zich zelven zorgen (Schuerm . Bijv . 95 a ; Teirl .
481) . Vgl. ook het fri. ien oan in strie fêst halde; fr. un homme qui se noie
s'attache à un brin d'herbe . à un roseau ; hd . sich an einen Strohhalm halten ; eng.
to catch at a straw .

2204. Tegen den stroom oproeien, inroeien (of opwerken),
d.w.z. ondanks verzet of wederstand streven naar het bereiken van zijn doel;
iets trachten te bereiken tegen de algemeene meening, de publieke opinie in.
Navolging van lat. adverso f lumine niti ; contra aquam remigare ; vgl. mnl. pinen
jegen stroom; Sirach, 4, 31; Cats I, 465; Tuinman I, 143; Harrebomée II, 316 b;
I II , 342 a ; Waasch Idiot . 637 a : tegen stroom varen ; De Bo , 1461 a : tegen
drift werken ; Wander IV . 923 ; Ndl . Wdb . XI , 1 126 ; 1396 ; fri . tsjin 'e stream
yn wolle ; hd . gegen den Strom schwimmen ; eng . to swim against the tide ; to row
against the stream; fr. aller, ramer contre le fil de l'eau, contre le courant.

2205. Een stroopop (-man),
d.w.z. eig . een pop van stroo , een vogelverschrikker; fig. in 't bijzonder iemand
die alleen zijn naam leent in de eene of andere zaak, maar er niet finantiëel bij
betrokken is ; iemand die bij publieke verkoopingen niet voor zich zelf, maar
voor een ander biedt ; ook iemand die bij de geboorte van een natuurlijk kind
voor den eigenlijken vader in de plaats treedt. In de Sitzurcgsber. der Kon. Preuss.
.kademie der Wissensch. 1908, P. 456 wordt de naam strooman, strooweduwe,
enz . in verband gebracht met de vroegere gewoonte van een stroohalm in den
mond te nemen als teeken dat men in dienstbaarheid wilde gaan. „Mit dem
Bilde des Strohes verbindet sich hier zugleich der Begriff des schnell Voriibergehenden, der Schutzbedurftigkeit, und der Bereitwilligkeit sich hinzugeben."
Zie Uit één pen, 8: Wanneer juffrouw Vader hem (haar man) noodig had om als
getuige bij een harer kijfpartijen te dienen of om hem als stroopop te gebruiken
tegen over de commensalen, mocht Jan zijn meening zeggen ; Kaly . I , 165: Zij
waren de eigenlijke houders van „A la ville de Londres" , Bartelkamp en Hoenders waren maar stroopoppen ; Nkr . I II , 28 Aug . p . 6 ; 22 Aug . p . 3:

Het kabinet is weer kant en - klaar.
Het kreeg een stroopop van 12000 pop per jaar.
0 wat fijn, o wat fijn
De stroopop van Colijn te zijn.
Het Volk, 25 Aug. 1915 p. 5, k. 2: Natuurlijk zorgden dusdanige menschen wel
voor een stroopop, die meteen als leider voor het atelier fungeerde; fri. strieman ; zuidndl. 'ne strooien of 'ne strooien man, iemand die in de plaats van een
ander handelt; iemand die op een koopdag aangesteld is om de liefhebbers op
te jagen (Antw. Idiot. 1207) ook strooman (Antw. Idiot. 2073; Rutten, 224;
TVaasch Idiot. 637); fr. homme de paille; hd. Strohmann, Person, die blosz zum
Scheine vorgeschoben wird, wâhrend der eigentlich tátige im Hintergrund bleibt;
eng. man of straw. 1 )
1) Het in de woordenboeken opgegeven strooweduwe en strooweduwnaar voor een
onbestorven weduwe, — weduwnaar (zie no. 1670) is geen Nederlandsch; vgl. lid. Strohwitwe, Strohwitwer: eng. grass-widow, -widower.
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2206. Hij is met een strootje te verleiden
(1.w..z. bij laat zich heel gemakkelijk overhalen; men heeft geen touw noodig
Om hem tot iets te brengen, een klein strootje is al voldoende; vgl. men trekt

mij wel met een haar, daar ik gaarne waar (Harreb. I, 270); hij is met een stroo
(of een haar) te trekken (Harreb. I, 269). In de 17de eeuw komt de uitdr. in eenigszins anderen vorm voor bij Coster, 232 vs. 136: 't Meeste volck, dat haar laat
binden aan een stro ; evenzoo bij Winschooten, 300. Zie verder Tuinman II,
194; I, 85: Zy laten zich met een stroo trekken of binden; Halma, 621: Hij
laat z i g aan een stroo binden , hij laat zich niet lang o f niet sterk verzoeken;
Sewel, 765: Men kan hem met een strootje trekken, he is easely to.
be gat, he seldom refuses an invitation; Ten Doornk. Koolm. III, 340 b: hê lett
sük mit 'n strohalm leden ; Wander IV, 919 : er lc szt sich an einen Strohhalm binden,
er ist leicht zu halten.

2207. Op een stroowisch komen aandrijven,
d .w .z . zonder fortuin , als gelukzoeker ergens aankomen ; zich met niets, kaal
en berooid , ergens vestigen ; ook „op een stroobos komen aandrijven" . In de 16de
en 17de eeuw was de uitdr. zeer gewoon; vgl. o.a. Trou m. Bl. 152; Sart. II,
1, 92; Brederoo , Sp. Brab. vs. 1014; Coster, 177, vs. 824; Winschooten, 300;
verder Bed. Huish. 26 ; Langendijk 1, 466 : Een vreemde vrouw, aan onze kusten
als met een stroowis aangespoeld; Tuinman I, 152; V. Janus, 41: Op een stroowisch, voor den wind, komen aandrijven; Halma, 622: Hij is hier op een stroowisch komen drijven, hij was maar een arme bloed toen hij eerst hier aankwam;
Adagia, 27: gij sijt hier tomen aengedreven op eenen stroijwis, de lapide emptus
huc appulisti; Sewel, 766 ; C. Wildsch . III, 25 ; Harreb . II, 247 ; Schuermans,
694 ; Antw. Idiot. 1208 en Boekenoogen, 1027, die herinnert aan de Angelsaksische sage van koning Scéaf, die als kind komt aandrijven in een schip zonder
riemen, terwijl zijn hoofd rustte op een schoof van korenaren, een teeken, dat
de knaap uit het doodenrijk kwam. Ook thans nog bestaat het geloof, dat heksen
bosjes stroo als vaartuig gebruiken ; zie W. Dijkstra, Uit Frieslands Volksleven
II, 234 . In Zuid-Nederland bezigt men : op een klomp en een' schoe ; met een kloef
en een schoe ; met een sluffer en een schoe ergens aankomen (Rutten , 115 b ; De Bo,
535 a; 1040 a) ; ook op 'nen holleblok en 'nen sloef (Antw. Idiot. 567) ; in het fri.
en elders : op in skoe en in slof, welke uitdr. alle op armoede wijzen ; Twente:
op ne sloffe en nen schoo ankommen ; Goeree en Overflakkee : op een schoen en een
slof komen aanwaaien; Wander IV, 921: auf einem Strowisch antreiben, áusserst
klein anfangen.

2208. Een strop hebben aan iets (of iemand),
d .w .z . een tegenvaller hebben aan iets ; een schadelijken koop hebben ; een strop
halen (of krijgen), een tegenvaller, een racheling (lord. II, 108), mislukking
krijgen ; ook bij een verkoop als men aan een huis „blijft hangen" spreekt men
van een „strop" ; vgl. Harreb. II, 317 : „Hij heeft er een strop aan", men zegt
dit, als iemand een' onvoordeeligen koop gedaan heeft"; Köster Henke, 66;
Heyermans, Ghetto, 89; Zandstr. 38 (een strop halen) ; Nkr. III, 16 Mei p. 2:
Op die manier werd de heele Julianabeweging nog een strop voor hem ; V, 30
Dec . p . 5 (een strop hebben aan iets) ; A . Jodenh . 24 : Hij was in z'n gedachte
zeker as dat ie 'n prijs zou hebben, maar hij had 'n reuzesjtrop ; op z'n briefje
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van zoo'n grouse niet; Het Volk, 9 Juli 1914, p. 5, k. 3: Het meest verheugend
is, dat niettegenstaande de krampachtige pogingen der „vrijen" om onze macht
door te breken, zij ,,een strop halen"; 11 Juni 1914, p. 2, k. 1: De heer N. kreeg
weer een strop met een van zijn amendementen ; 13 Juni 1914 , p . 2 , k. 1: Doordat
op andere wijze werd geveild dan gewoonlijk kregen vele koopers „stroppen''.
Bijna alle venters zijn alzoo morgen zonder groenten, en de kweekers hebben nu
een ,,strop"; Zondagsblad v. Het Volk, 30 Mei 1914, p. 1, k. 3: Onder aan de
trap schoot hem de gedachte door het hoofd, dat vader de deur wel es op 'et
nachtslot gedaan kon hebben! dan had-ie een reuzestrop! kon-ie d'r geen eens
nitkomme!; Handelsblad, 8 Januari 1915 (avondbl.), p. 9, k. 5: Naatje (het
standbeeld op den Dam) heeft aan haar sloopers een ,,strop" bezorgd ; Nw.
School IV, 86; V, 170; VIII, 74; 175; Nederland, 1914, II, p. 75: Dat logeeren
ook! Grootmoeder, weet u wat ik het vind : een , ,absolute " strop . Zie no . 1024.

2209. Een strop van een jongen,
d.w.z. een rakker(d), een guit, een deugniet, een boef, schertsend en in ver-.
zachte beteekenis gebruikt, ook een galgestrop genaamd; eig. iemand die den
strop verdiend heeft, een hangbast 1 ). Vgl. Tuerlinckx, 602: strop, guit; stropachtig, stropperij , guitenstreek ; het Haspengouwsch : een galg (een , guit) ; zie
Ant. Idiot. 1208; Rutten, 71 a en vgl. Schuermans, 696 en Bijv. 21 b: een bast,
snaak, schelmken ; Molema, 411: strop = strophak, scheldwoord voor een jongen,
die allerlei guitenstreken uitvoert, voor een echten kwajongen; Gallée, 44:
strank, kwajongen, strop (Draaijer, 40) ; nederd . strick, schelm (taander IV,
910) ; hd . (Galgen) strick . Het Fransch kent ook un pendard, un gibier (une
graine) de potence (vgl. galgenaas) en un roué, eig. iemand, die verdient geradbraakt te worden ; het eng . a hangrope, a hangstring.

2210. Struisvogelpolitiek (of -tactiek),
een politiek, waarbij men willens en wetens blind is voor bestaande bezwaren
en moeilijkheden ; doet alsof de gevaren niet bestaan door er de oogen voor te
sluiten. Men beweert dat de uitdr. is ontleend aan het geloof dat struisvogels,
wanneer ze vervolgd worden, den kop in het zand steken, in de meening dat
anderen hen dan niet zien 2 ) . Vgl. De Arbeid, 9 Januari 1915, p . 2, k. 4 : De
voornaamste eisch is dat wij nooit den kop in het zand steken om blind te zijn
voor de werkelijkheid en ons door geen frases er van te laten afhouden om alle
verschijnselen te bespreken ; Handelsblad, 25 Febr. 1915 (ochtendbl . ), p . 1,
k. 4: Menschen die zich zoo ziek-weeïg afkeerig van den (oorlogs)toestand voelen,
dat zij de bekende struisvogeltactiek navolgen ; ze vertoonen zich niet buitens
huis, houden deuren en vensters gesloten, slapen zooveel mogelijk; Gron. 261:
Hoe meer 'n meisje van 't leven weet, hoe béter 't voor d'r is, je hoort alles te
weten; ik vin die struisvogelpolitiek gewoon belachelik; Nw. School, VII, 114:
1)

Ndl. Wdb. V, 2056.

2) Dit geloof komt o.a. voor bij Maerlant. Nat. Bl. III, 3346: So dul es hi, als in
der haghen sijn hovet wel bedect es iet, dan waent hi datmenne niet en siet. Anderen
ontkennen deze gewoonte en zoeken den oorsprong in Job. XXXIX, vs. 20.
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Is dat fatsoenlijk, zoo'n doodzwijgerij .. Dood is mogelijk wat kras uitgedrukt.
Maar struisvogelnegeerderij is het toch zeker; Het Volk, 13 Juli 1914, p. 6, k. 1:
Maar laten de vrijzinnigen hun kop maar in het zand steken. Van die struisvogeltaktiek zullen zij de kwade gevolgen spoedig genoeg ervaren; vgl. fr. une politi que d'autruche; hd. eine Strauszenpolitik; eng. an ostrich policy.

2211. Stuk
komt sedert de 16de eeuw meermalen voor in toepassing op personen, veelal
in minachtenden zin, met een er van afhangenden genitief; vgl. Mnl. Wdb.
VII, 2363 ; Kiliaen : Stuck boefs, stuck schelms, scelus, homo scelestus; stuck
hoers, meretrix, scortum; Marnix, Byenc. 114 r: Hij moet van een yeghelijck
voor heylich ghehouden worden, al waer hy schoon oock een naeckte stucke
Boefs ; 17de eeuw : stukkeboefs, -diefs (ook mnd . stucke deves ), guits, -hoers,
-schelms (De Vries, Warenar, _ 148) ; Halma, 623 : Een stuk boefs, een deugniet.
Zie voor de 19de eeuw : Het is een raar stuk vleesch (Harreb . II, LXXVIII) ;
zoo'n stukkie saggerijn (fr . chagrin) ; zoo'n stuk gift en zurigheid (Leersch . 95) ;
wat 'n stuk serpent (Dsch. 167) ; een stuk pest (Dsch. 165 ; V. Ginneken II , 52) ;
zoo'n stuk ongeluk (Dsch . 28) ; wat 'n stuk etter (Diamst. 207) ; zoo'n stuk
pest-ellende (Kmz . 374) ; zoo'n ellendig stuk mispunt (Kmz . 188) ; stuk ongeluk
(Groot-Nederland, 1914, 415) ; stuk ongeluk dat-ie was (Nkr. II, 21 Juni, p . 3) ;
een stuk ellende (Nkr . VII , 25 Oct . , p . 6 ; Zandstr . 83) ; een verwaand stuk
eten (Prikk. V, 18) ; Jord. II , 18 : dat vieze stuk del ; bi. 60 : stuk goochem;
bl. 248 : dat stuk drek van 'n mensch ; bl. 327 : stuk soeterik ; bl. 415 : stuk gif
van een wijf; Zoek. 17; 24: zoo'n stuk pest; bl. 25: zoo'n stuk drek; bl. 29:
stuk leugenaarster ; bi . 38 : stuk treiter ; een stuk (van een) neef van mij ; enz.
enz . ; syn. is end in : ' n end schorriemorrie (Ppl. 128) ; een eindje mensch (vervelend sujet) en vooral brok ; vgl. een akelig brok meid (Nachtb. 1436) ; ford.
II , 19 : brok kemiek ; een brutaal brok ; een lief brokje, een lekker brok ; een
bedelbrok, bordeel-, galgebrok (Ndl. Wdb. III, 1494) ; vgl. no. 768; 1876; hd.
Weibsstück, vrouw; fri. in stikje, een guit, een slimmerd ; Molema, 412 : 'n
verwoand stuk stront (ook algemeen Ndl .) .

2212. Op zijn stuk staan,
d .w .z . niet toegeven, volhouden, bij iets blijven ; eig . niet afwijken van zijne
meening, zijn onderwerp, van dat, waarmede men bezig is; vgl. mnl. stuc, zaak,
aangelegenheid,o belangrijk onderwerp of punt (vgl. op stuk van zaken, op 't
gewichtig oogenblik, als 't er op aankomt); ook zaak in 't algemeen (Mnl. Wdb.
VII, 2365); vgl. op het kapittel van, op het stuk van, .in zaken van (Ndl. Wdb.
VII, 1495) . In de 17de eeuw zeer gewoon; zie o.a. Winschooten, 303 : Een stuk
beteekend ook sijn pligt, werk, handel, enz. hij verstaat sijn stuk wel: op sijn
stuk letten : iemand van sijn stuk helpen : ik ben van mijn stuk af: hetwelk oneigendlijk beteekend, ik ben van mijn voornemen versteeken: op sijn stuk staan, hij
bleef stijf op sijn stuk staan : sijn end houden, drijven dat men drijft". Zie ook
bl. 221: Stijf op sijn roer sijn 1 ), oneigendlijk stijf op sijn stuk staan, niet afwijken
(om geen waarom) van sijn eerste voorneemen ; vgl. nog Huygens VII, 105;
1) Bij Pers, 833 b : Vast op zijn roer blijven.
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Coster, 282, vs. 1521: Derhalven hoort de Prins een voetsteed niet te wijcken,
maer blyven op sijn stick; bl. 249, vs. 624: Dat dit gheringe volck zo vast staat
op haar stick ; Pers, 670 b : Sy bleven pal op hun stuk ; V . Effen, Spect . VI , 174;
Halma, 623: Op zijn stuk blijven staan, zijn end vast houden, ne pas
céder, pensister, tenir ferme; Sewel, 768; enz. In Z . -Brab .: op zijn stuk zijn;
fri . op syn stik stean ; in het nd . fast op sin stük stán (Eckart, 508) ; up sine f if

Augen stán.

2213. Van zijn stuk,
gewoonlijk verbonden met de werkw. (af)raken, zijn, brengen, in den zin van
onthutst zijn, niet meer weten wat men zeggen moet, van zijn melk staan (of
af zijn) , zooals men in Zuid-Nederland zegt (Antw. Idiot. 804) . Evenals in de
vorige uitdr . moet ook hier , ,stuk" worden opgevat in den zin van onderwerp;
vgl. van zijn compas zijn (Huygens, Tr. Corn.); van zijn onderwerp, van zijn
tekst geraken (Sewel, 781; Halma, 636) ; het boekje quyt zijn (Tuinman I, 45) ;
van zijn' chapitre zijn ; uit zijnen bijbel zijn (Rutten, 28 a) ; iemand van zijn teem
brengen (Sp . Brab . 204 ; Draaijer, 41 a) ; van zijnen thema zijn (Waagch Idiot.
649 b) ; zijnen toon kwijt zijn ; van zijnen toon af zijn ('t Daghet XIII , 48) ; zijn
catechismus kwijt zijn (Jord. II , 476) ; vgl. ook nog Spect. VII, 214: Begeert
men Zoilus en zyne ervaarenheid noch nader te kennen, men breng hem slechts
op het kapittel van de Hollandsche Dichtkunst; van zijn à propos (fr. a' propos)
afdwalen (Nkr. IX, 13 Febr. p . 6) ; van zijn propoost (mnl. propoost, fr. propos)
raken (Harreb . II, LV) ; van zijn apropos af zijn ; zich van zijn apropos laten afbrengen (De Amsterdammer, 25 Oct . 1914, omslag) ; iem . van zijn apropos afdringen (in Jord. II, 141); op zijn apperepo terugkomen (Jodenh. 30); zijn apprepo
weer hebben (Kunstl. 138) ; syn. van zijn stokkie af zijn (in A . Jodenh. 8 ; 15) ;
iemand van de kook brengen (in Jord. 401; vgl. no . 1233) ; zuidndl . van zijn kaba
zijn, de kluts kwijt zijn (= noordndl. van zijn karabies zijn, niet meer wel bij
't hoofd zijn (Ndl. Wdb. VII, 783) .
In de 17de eeuw is de uitdr. vrij gewoon; men vindt haar bij Winschooten,
303 en 350; Klucht v. d. Pasquil-maecker, 12; verder in Haagsche Reize, 230;
Van Effen, Spect. VII, 214; IV, 149; VI, 151; Tuinman I, 242: Hy is van zyn
stuk, of van zyn verzet geraakt, welke laatste uitdr . ook bij Hooft voorkomt;
Halma , 623: Iemand van zijn stuk helpen, détourner q qn de son dessein;
Sewel, 768. Hiernaast iemand van het stuk leiden, iemand van het spoor brengen
(Cats I, 275). Ook in Zuid-Nederland is zij bekend; vgl. Schuerm. Bijv. 320 b;
326 a; Antw. Idiot. 2075: van of op zijn stuk zijn, door niets van zijn voornemen
af te brengen zijn ; van zijn stuk (of stukken) geraken ; fri. fen iens stik reitsje.
In Oost-Friesland : hê was gans fan 't stük rokt (vgl. ook Eckart, 508) ; in het
lid. jemand aus dem Konzept bringen en aus dem Konzept kommen, eigentlich
beziehen diese Redensarten sich darauf, dasz jemand, der seine Rede vorher
schriftlich aufgesetzt (konzipiert) und dann auswendig gelernt hat, trotzdem
stecken bleibt, weil er durch jemand anders irre gemacht wird (Borchardt, no
684). Zie no. 1868.
.

2214. Een stuk in (zijn kraag) hebben.
d.w.z. dronken zijn; syn. van de last, de melane, de pruif hebben (Koster Henke,
38 ; 44 ; 56) . Onder een stuk, mnl. stuc, verstaat men eene groote hoeveelheid,
bep. een vat wijn, een stukvat (hd. Stückfass), brandewijn of anderen alcoho
STOETT, Ned. Spreekwoorden, H. 5e druk

22

336
lischen drank, en het znw. kraag bewaart in deze uitdr. nog de oude beteekenis
van hals, keel 1), zoodat de uitdr. eig. wil zeggen : eene groote hoeveelheid drank
door den hals gegoten, achter de knoopen hebben 2 ) ; ook zich een stuk inzetten 3 ) .
In Noord- en Zuid-Nederland is de uitdr. bekend ; zie Harreb . I, 445 ; S. M.
46: Je hebt een stuk in je kraag als een opperman; Uit één pen, 110: 'n Heer die
met een goed stuk in uit de societeit komt; Nkr. IV, 11 Dec. p. 3; VII, 24 Mei,
p. 4; Dievenp. 47 ; «Vdl. Wdb. VIII, 1; De Telegraaf, 10 Febr. 1915 (ochtendbl. )
p. 2, k. 5; Propria Cures, XXVI, 310; Schuermans, 285 a; Antw. Idiot. 1212;
Teirl. II, 179; De Bo, \1122 b; Toos, 121 en ook Rutten, 36 b, die evenals Tuerlinckx, 93 vermeldt : zich een stuk in zijne botten drinken ; verder Antw . Idiot.
672: 'e stuk in zijn klos hebben; 692: 'e stuk in zijn kont (of botten) hebben, dat
ook bij ons bekend is ; bi . 624k: - in zijn kaske(n) hebben ; Teirl . 241 : e stik in de
kollee. In Limburg ('t Daghet XII, 192): een bot op (of in) hebben, een stuk in
zijn botten hebben; ne kraag ophebben (VIII, 35 ); ene dikke krage hebben (De Bo,
566) ; elders een stuk in zijn raap hebben (V . Schothorst, 188) . Als variant hoorde
men ook : een stuk in zijn laars hebben of drinken (vgl. Landl. 317 ; Slop, 166;
De Bo, 624 : hij heeft zijne lerze vol ; Waasch Idiot. 392 : een stuk in zijn leerzen,
botten hebben), waarmede te vergelijken is Boekenoogen, 551 : „Iets in zijn laars
steken, het in zijn kraag steken, naar binnen slaan, zoowel van spijzen als van
dranken" ; hij heeft een bonk in of een kleine bonk in den neus ; hij heeft een bom
in 't lijf, waarin de woorden bonk en bom beide eigenlijk beteekenen een groote
hoeveelheid 4 ) . Bij V. Hasselt op Kiliaen wordt nog geciteerd : hij heeft het in
den mantel ; Boekenoogen, 404 : hij heeft een kast in (of aan ), hij heeft een kaste;
vgl. hij heeft het buis, vest, jak aan (Ndl. Wdb. III, 1763). In het Friesch: hy het
in stik yn 'e krage, yn 'e kont of hy het in stik yn (as in Switser) ; in Groot-Nederland, Oct. 1914, bl. 432: Stommeling, je drinkt je 'n gat in je kraag! Zie Nav.
1897, 59 ; no. 1205 en vgl. hd. etwas im Kragen haben, half dronken zijn ; in Zuid-

Nederland o.a. een half knolleke, een schreef, een peer, een pruimke aanhebben,
half dronken zijn . Maastricht : er heet ene stiefel, en proum in ; zen laoi vol (Breuls,
83) . Vgl. ook iets in zijn kamizool slaan, (eten) naar binnen slaan, spelen (Ndl.
Wdb. VII, 1134). Zie no. 1665 5 ).

1) Vgl. Hooft, Wt'arenar, vs. 1119: Jy seltse mijn weerglheven, of ik draeyje de
kraech om.
2) Vgl. D. v. S. 90: We kwamen in 'n boerenherberg te land. waar m'n meerdere
'n verbijsterende hoeveelheid citroentjes met suiker in z'n nek sloeg; Teirl. II, 179:
Jet in zijn krage draaien, lappen of slaan, eten of drinken; Onze Volkstaal I, 38: kraag,
hals, keel. Iets in zijn kraag steken wordt hier (de Zaanstreek) niet alleen van 'sterken
drank, maar van alle spijzen en dranken gezegd, evenals in zijn laars steken. Zie het
opschrift op een beker. aangehaald , door Van Hasselt op Kil. 321
Ik Jonker Sissinga
Van Groninga
Dronk dees hensa (beker)
In één flensa
Door myn kraga
In myn malta.
3)
4)

Ndl. Wdb. VI, 2205.
Ndl. Wdb. I I I , 358; 323 en no. 362.

5) Fransche uitdrr. bij V. Nyrop IV, § 395; Duitsche in Germ. Rom. Monatschr.
IX, 51.
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2215. Van stukje tot beetje,
d.w.z. van het eene stukje tot het andere, achtereenvolgens alle deelen van eene
zaak, meest als bepaling bij ww. als vertellen en derg . ; mnl. van stucke(n) te
stucke(n); Kiliaen: van stuck tot stuck, articulatim, membratim, minutatim,
particulatim, dat men eveneens leest in Vondel 's Palamedes, vs. 1867; Pers.
769 a; Chomel II, 1276. In de 17de eeuw is de tegenw. vorm ook vrij gewoon, zooals
blijkt uit het Ndl. Wdb. II, 1344, waar wordt aangehaald de Brune, Wetst. 2,
231: Om van stukje tot beetje al 't geen te weten, dat men van hem, 't zij goet
of quaat, zeide ; verder Westerbaen I , 490 ; Hooft, Ged . II, 348 ; Winschooten,
302: Van stuk tot stuk, van stuk tot beetje; W. D . Hooft . Stijve Piet, 8 ; Tuinman
I, 195; Chomel II, 1025: van stuk tot beet; Harreb. I, 43 a. Ook in het fri.: fen
stikje ta bytsje. Zie no. 1593.

2216. Stukjes draaien,
d.w.z. opzettelijk , zonder gegronde redenen de school verzuimen ; op straat rondloopen, terwijl men op school moest zijn. Vroeger stutjes draaien zooals Halma,
624 citeert : stutjes draaijen of stutten loopen, of stutten, schobben, speelen loopen
in plaats van school of te werk te gaan; Sewel, 768: stutjes draaijen, to play the
truant, to seek bird nests when one should be at school; bl. 769: stutten loopen,
piereweijen, to play the truant, welke uitdrukking reeds in de 17de eeuw voorkomt
blijkens Winschooten, 304: stutten loopen, schaabullen, piereweien, ens. Oorspr.
zal hier wel bedoeld zijn stelt loopen, pret maken, en daarna plezier maken in
plaats van zijn plicht te doen (no . 2171 ) . Thans zegt men in het stadsfri. nog
stutje (of stutsje) zetten, dat Weiland ook vermeldt, bl. 264: stutje zetten, stutjes
draaijen, stutjes loopen wordt van jongens gebezigd, die uit kerk, of school, of
van hun werk, wegblijven, om hun vermaak te nemen. Stutjes draaien kan ontstaan zijn onder invloed van stukjes draaien, oorspr. beetnemen, bedriegen, in
welken zin het nog wel voorkomt; stuk(je) beteekent dan grap, poets (zie Noord
en Zuid XXI, 257 en vgl. no. 1420) .
Andere synonieme uitdrukkingen zijn : een belletje aanleggen; den bink steken
of spelen ; binken (zie no . 230) ; uit binken gaan ; binkje draaien ; blok loopen ; de
boekschool zoeken ; ' boemelen, bommeien ; om de boschjes loopen ; er uit blijven;
f ieteren ; flanken ; f leilire ; achter de haag loopen ; haagje schuilen ; een half dagje
maken ; den halster strijken ; achter de heg lopen ; heggetje doen ; hegschool houden;
hekkiespringen (Amsterdam) ; (hooikes) ketsen ; karksie makken ; kraampies loopen,
kransje loopen ; kuiteren ; loopen schoften ; mekken ; onderweegjes doen ; een pensje
leggen ; peuen (Koster Henke, 66) ; pijpjes draaien (Ndl. Wdb . XII, 1697) ; pinkiesteeg doen ; platloopen ; veur plat loopen ; een platje of een plattertje doen of
maken (Kluge, Rotw . 432: plattmachen, im Freien ubernachten) ; plekje spelen;
p lenken ; poets bakken ; op den pof gaan ; poffen ; een potje klikken ; een pousie
leggen ; puzzeren ; riddertje(s) leggen ; schaftjes maken ; schampen (uit de kerk);
scharlookeren, scherlookeren, schie(r)lookeren; schobben, een schóbbetje of schobbetjes maken ; schoeltje zetten ; schoelwinkelen ; uit schoften gaan ; loopen schoften;
schoftjes houden ; schoilemakke ; om de school loopen ; de school verloopen ; schoolloopen; school(tje)makken; schoolmatten; de school vergengelen; een schotje maken;
schuilen, schuilen maken ; schuilwachten ; schuultje maken ; sleutel draaien ; sliepertje maken ; sliepschooltje houden ; slippertje maken ; een sluiper(tje) maken;
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een snoesje maken ; spekken ; spibelen, spijbelen ; spijker trappen, starlokeren,
strikken, uit strikken gaan; achter het tuintje loopen of zijn; (om het) tuintje loopen;
verletten ; vinkemannetje spelen ; vinkertjes leggen ; vliegen klappen ; vlinderknippen,
een vogeltje schieten ; weg f inkelen ; zwenselen (hd . Schwc nzen) ; enz . Zie De Cock
en Teirlinck, Kinderspel VII, bl. 185-193; De Jager, Archief I, 387-404; V.
Ginneken, Handb. 1, 486-488 .

2217. De beste stuurlui staan aan wal.
„Die aan land van verren een schip in storm op de zee zien, plegen zich in
te beelden, dat zy 't beter zouden terecht stieren en redden, dan die 'er in zyn,
terwyl zij in zulk een ongeval meer raadeloos en handeloos zouden staan" (Tuinman I I , 162) . Bij overdracht heeft deze spreekw. de bet. aangenomen van ,,zij,
die in gelijke omstandigheden zich even min zouden weten te redden, zijn vaak
de grootste bedillers van het doen van anderen" ; Ndl. Wdb. V, 299. Deze zegswijze is in de 17de eeuw al zeer gewoon. Men vindt ze o.a. bij Winschooten, 304:
De beste stuurlui sijn aan land; het welk oneigendlijk beteekend : dat het ligter
is te berispen, als te verbeeteren ; Cats I , 458 en 519 ; Huygens, Oogentr . 33 vlgg.
De Brune, 34: De beste stuyrlien zyn aen land, en kouten van groot onverstant;
Bank. I, 266; Kluchtspel III, 301; Sewel, 769;; Halma, 624: De beste stuurlieden zijn aan land; spreekw. 't valt gemakkelijker te berispen dan te verbeteren; V. Janus, 3, 273; Van Eijk I, 134: de beste Stuurlieden staan aan wal;
Waasch Idiot. 578: de beste schippers staan aan wal; Ilarreb. II, 320 a; III, 342 a;
in het nd. de beste Stürlüde sünd an 't Land (Eckart, 502; Dirksen II, 71); fri.
,

de beste stjurliu stean oan 'e wal.

2217a . Iemand van stuurboord naar bakboord zenden ; zie
no. 137.
2218. Eene -kuische Susanna.
Deze naam voor eene kuische vrouw is ontleend aan het verhaal dat voorkomt in de apocriefe boeken, tweede aanhangsel op het boek Daniël; van een man
sprekend, zegt men een kuische Jozef; zie Genesis 39, vs. 7-12.

2219. Taal noch teeken,
d .w .z . tijding noch eenig teeken van leven ; ook in 't algemeen geen teeken van
leven meer geven, niets ; vooral verbonden met de werkwoorden hooren, vernemen
en geven. In de 17de eeuw komt de uitdr. o.a. voor in Ho oft's Brieven, 251:
De Florentijnsche Historien moeten ergens verzeildt zijn, oft haar boodtschap
vergeeten hebben, want ik verneem 'er taal nocht teeken af; bij Vondel, Leeuwendalers, 1485: Geen der ommelanden oit tael of teken broght, waer Duinrijcks
weduw bleef; Pers , 471 a ; 836 a . Zie verder Middelb . Avant . 52 ; Tuinman T,
369; C. Wildsch. III, 56 r en Sewel, 771: Hy gaf taal nog téken (hy sprak
nog verroerde zig niet), he neither spoke nor moved. Ook daar is geen taal of teeken
van te zien, daar is niets te hooren of te zien van hetgeen men zoekt (Taalen Ltb. VI, 44); Afrik. Ons het nog nie taal of tyding van hom gehad nie. Voor ZuidNederland zie Schuermans, 707 a; De Bo, 1129 a; Antw. Idiot. 1217; Claes,
231; Waasch Idiot . 641 a ; fri . ik kri j tael noch teiken fen him.

2220. Iemand van de taart geven,
d.w.z. iemand slaag geven of hem beknorren, hem de les lezen; eene euphemistische
uitdrukking . Te vergelijken is : iemand van de neut geven (Harreb . II , 131) ; tabak
geven (Rutten, 226 a) ; een veeg, een lik, een streek uit de pan geven (Win3chooten,
229) ; iemand tabakken of overtabakken (Tuerlinckx , 483 ; fr . passer qqn à tabac) ;

iemand boter op zijn brood geven; iemand zijn soep, zijn haver geven (Joos, 73);
iemand eene goede paté geven; iemand een wafel op zijne kaak geven ; iemand eene
taart geven (Schuerm. 461 a; 707 a) ; iemand een pata(a) t geven (Bijv. 234 b) ;
van de saus geven (Claes, 210) . Vgl. ook het fri. fen de neut krije; eng. to get beans.
een standje krijgen ; to give a person beans , iemand de les lezen ; vgl . no . 1573,

2221. Van de taart krijgen,
d.w.z. slaag krijgen; vgl. no. 2220. In Lintburg, volgens Welters, 96: hij krijgt
van de noten; vgl. ook Tuinman I, 105: hy zal zyn kaas wel krygen, zyn loon,
of vergelding ontvangen ; kaarige stiefmoeders verstaan slaan door kaas geven;
Harreb. I, 372 a: hij krijgt deerlijk van de kaas; een leelijke pijp rooken (no. 1823);
het Zaansche : een prentje krijgen (Boekenoogen, 789) ; in het Hagelandsch : van
de pan krijge (Tuerlinckx, 493) ; oostfri. 'n slik oet de pan kriegen; in Antw. Idiot.
2179: 'en zuur saus over zijn patatten krijgen. In de 18de eeuw ook in denzelfden
zin van de taart eten, dat wordt aangetroffen in het Boere-krakeel, 73 naast van
de taart vreten 1 ), dat de vergelijken is riet het 17de-eeuwsche van de aal vreten
(Kluchtspel II , 189) . In Groningen gebruikt uien 'k heb d'er toart (kool, kouke)
1) Loon naar werken of de gestrafte landheer, 2de druk, Amst. 1766, bl. 7.
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van had in de bet. van : ik heb er de slechte gevolgen van ondervonden, in welken
zin wij ook kennen : (geen) kaas van iets gegeten hebben (Harreb. I, 372 a), dat
ook gebezigd wordt in den zin van : , , (geen) ondervinding van iets hebben ".
Zie no. 1046.

2222. Tabak hebben van iemand,
lak hebben aan iemand, genoeg hebben van iemand, kaas hebben aan iemand
(no. 1049), pijn hebben aan iemand (Harreb. II, 182) ; vgl. Tribune, 1 Maart
1923, p. 4: Wat Walraven betreft, hij kan een heele wijsgeerige kameraad zijn,
maar ik heb tabak van hem, d.w.z. ik moet hem niet; Querido, Peet, 12: Maar
ik sie 't wel.... Jan heit tabak van de Bult.... nie Jan ? ; bl. 191: Nooit meer
heeft de kapitein ze bedorven, stinkend voedsel gegeven. Want dan gong de vlet
weer kantelen. Daar had hij nou tabak van! ; bl. 199 : Nu moest hij „zijn eigen"
steeds melden bij den commandant van de wacht. Reddingbroek voor! Daar
had hij tabak van. En hij nam de kuierlatten.
De uitdr. zal wel bargoensch zijn; vgl. fr. tabac, ellende; être dans le tabac;
mettre dans le tabac? Zie no. 2220.

2223. Iemand op zijn tabernakel komen (of spelen),
d .w .z . iemand op zijne huid komen ; hem afranselen ; hem geducht de waarheid
zeggen ; op zijn tabernakel krijgen, op zijn kop, zijn huid , zijn tabberd 1 ) krijgen.
Het znw. „tabernakel" (eig. tent) in den zin van lichaam (vgl. fr. tabernacle,
achterste) is ontleend aan den Bijbel. Het lichaam des menschen wordt bij ongewijde schrijvers dikwijls vergeleken met eené tent, waarin de ziel huist; Paulus
noemt I Korinth. 6 vs. 19 het lichaam des Christens een tempel des heiligen geestes
(Zeeman, 455-456 ; Laurillard, 60) . Vandaar de in de 17de eeuw voorkomende
en thans nog dial. zegswijze iemand op zijn tempel zitten, dat o.a. gevonden wordt
bij Vondel, Sprookjes v. Reyntje de Vos, vs. 99. Vgl. ook Spaan, 102 ; de klucht
van Claas Cloet, 17 r:
lek sweer datse wat krijgen sel op heur tempel,
Alle sluyck-hoeren tot een eeuwigh exempel.
Tuinman I, 10: Ymand op zijn Tempel komen, dit drukt uit, ymand op de huid
komen ; zo zegt men iemand op den Tempel zitten of rijden, voor hem ergens toe
aandringen; Harreb. II, 328. Zie verder Teirl. Barg. 67: tabernakel, lichaam;

Schoolm. 245:
Wat trekken die vlooien hier ongemanierd' van leer:
Mijn gansche tabernakel doet me van 't krabben zeer.
Harreb . II , 322 : Hij krijgt (of men speelt hem) op zijn' tabernakel ; Op R . en
T. 106 : Ze leven als hond en kat ; ze spelen mekaar voortdurend op d'r tabernakel;
1) Zie S. M. 54: Afijn, ik heb ze dan ook dikwijls genoeg met m'n stok of m'ii
handen op den tabberd gezeten; Het Volk, 3 Febr. 1914 p. 2; k. 3: Wanneer een trein
te laat vertrekt, krijgt eerst de chef op zijn tabberd ; deze schuift het op zijn ondergeschikte; 7 Febr. 1914 p. 1, k. 4: Stellig had hij plan den een of anderen ambtenaar van
het departement op zijn tabberd te geven; Molema. 415; Groningen IV, 191 : 'k Zel hom
op zien tabberd geven, 'k zel hom ofdreugen.
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Lev. B. S : Nou, m'n man het 'm met z'n perreplu een vijfkops maat over z'n
tabernakel gegeven, waar ie genoeg an had; Nkr. II, 25 Dec. p. 3: Slaat hein
op zijn tabernakel tot-ie dood ligt voor mirakel ; III , 28 Maart p . 2 ; IV , 15 Mei
p. 3; V, 5 Maart p. 2; 13 Mei p. 2; Gron. 119: Hij heeft wel 's gehoord: iemand
op z'n tabernakel komen, maar dat zal toch hier niet de bedoeling zijn ? Of zou
Doorweerd z'n ouwelui op hun tabernakel komen? Nw. School. VI, 102: Als het
een Hollander was, wat zouen we hem dan elke maand ongenadig op z'n tabernakel
moeten komen! In Zuid-Nederland : iemand eenen slag op zijn kapelle geven (De Bo,
491 b) ; in Limb. ('t Daghet XII, 127) : iemand op zijn karke kruipen (afslaan) ;
vgl . ook : iemand op zijn donder, bliksem, mieter (ook sodomieter) komen, geven
(Opprel, 72 b; V. Schothorst, 173; Taal- en Ltb. IV, 18) ; iemand op zijn lazerij
komen (zie no . 197) ; fri . immen hwet op syn tabernakel jaen . Syn . in Menschenw..
334; 381 en 386: iemand op zijn almanak slaan.

2224. Ergens geen tabernakelen bouwen,
d.w.z. op de eene of andere plaats niet voor geruimen tijd blijven. „De spreekwijze is ontleend aan het verhaal der verheerlijking op den berg ; zie Matth . 17;
Mark. 9 en Luc. 9. Volgens dat verhaal waren Jakobus ,Johannes en Petrus
op den berg der verheerlijking en zagen daar Christus in verheerlijkte gedaante
en Mozes en Elia met hem sprekende. Petrus sprak toen tot Jezus : Heer! 't is
goed dat wij hier zijn, laat ons hier drie tabernakelen bouwen, voor u een, en voor
Mozes en Elia éen". Zie Zeeman, . 456 en vgl. Huygens. Hofw. 1327: My docht
hare (ziel) lusten spraken van Tabernakelen om hoogh te mogen maken; soo wèl
was 't daerse was; Sewel, 772; Halma, 627: Ik zal daar geen tabernakelen
bouwen, je ne ferai pas -la' un long séjour. Vgl. ook het wkw. tabernakelen, ergens
langen tijd vertoeven, verblijf houden; Schuermans, 707 b : tabernakelen, schilderen, lang blijven wachten; de uitdr. ergens zijne tenten opslaan (Harreb. II,
328 a; Villiers, 126; De Telegraaf, 14 Dec. 1914 (avondbl.), p. 7, k. 3: De
smaakvol ingerichte lunchroom waar wij deze avond onze tenten zouden opslaan;
16 Jan. 1915 (avondbl.), p. 1, k. 5: Alle individuen, die daar hun tenten op-

geslagen hadden ; 19 Jan. 1915 (avondbl.), p. 1, k. 4 : De villa waar hij zijn
tenten heeft opgeslagen; fr. fixer ses tabernacles; dresser, planter sa tente ou son
clou; het Zuidndl. ergens geen huizeke bouwen, er niet lang blijven; 17de eeuw:

ergens zijn paviljoen oprichten (Ndl . Wdb . XII , 858) .

2225. Zijn beenen (of voeten) onder een anderman's tafel
(moeten) steken,
d.w.z. van iemand afhankelijk zijn, door hein onderhouden worden; bij een ander
in dienst gaan als knecht of meid (N. Taalgids XIV, 254•). Vgl. Serv. 264*
Hic et altijt op eenen tonne, niemant en kan de voet onder de tafel ghecryghen, d.w.z.
hij eet altijd alleen; niemand wordt aan zijn disch gevoed (vgl. Huygens, Tr. Corn.
1386) ; M. de Br. 250: Alles wat ze eten zou in de eerste dagen zou ze moeten
krijgen. Ze zou haar beenen onder de tafel van een ander moeten steken ; Antw.
Idiot . 2077: Levers zijn beenen onder tafel steken, er gaan eten ; Waasch Idiot.
641; Molema, 8 : Zien vouten onder ander mans toaf el mouten steken, bij vreemden
moeten dienen; Afrik. sy voete onder andermans tafel steek, niet meer in de ouderlijke woning zijn (Boshoff, 334) ; nd. ha musz sing Bein unger ander Luch's Desch
scitze (zie Taalgids V, 187) .
:
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2226 . Te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet.
Vgl. Harreb. I, 88: Hij is te breed voor een servet, en te smal voor een tafellaken. „Gezegd van opgeschoten jongens of meisjes „tusschen visch en vleesch".
halfwassen brasempjes : te groot om nog met kinderen, te klein om reeds met volwassenen om te gaan. Soms ook met betrekking tot stand, van een meisje dat
zich te voornaam rekent voor een handwerksman en zelve niet bij een hoogeren
stand in tel is" (Ndl. Wdb. III. 1170) .

2227. Het (tafel)laken doorsnijden,
d.w.z. de gemeenschap, den omgang met iemand afbreken: een verbond (politiek)
verbreken; zie Handelsblad, 24 Juli 1917 (A), p. 1, k. 1 : Hij (Michaelis) heeft
het tafellaken tusschen zich en de jonkerpartij nog niet doorgesneden ; 5 Dec.
1921 (A), p. 5, k. 2: De socialisten in België hebben gisteren in hun congres
het tafellaken doorgesneden tusschen zich en de burgerlijke partijen, waarmee
zij tot voor kort een coalitie hebben gevormd; Nw. Amsterdammer, 14 Sept. 1918.
p. 1, k. 2: Dit zegt de man (de Duitsche keizer, die in hetzelfde Westfalen liet
tafellaken doorsneed tusschen socialistische arbeiders en zich zelf; De Vrijheid,
5 Sept. 1923, p. 2, k. 1: 0, we weten dat de oorlog het laken heeft doorgesneden
tusschen verleden en toekomst ; Nkr . IX, 27 Nov . p . 2 : Mijnheer Te llegen , tusschen
u en mij is het tafellaken doorgesneden! ; hd . zwischen uns ist das Tischtuch zerschnitten. Wellicht herinnert dat gezegde aan het vroegere symbolisch gebruik
bij echtscheidingen, waarbij de man en de vrouw een linnen doek zoo doorsneden,
dat ieder een deel er van hield. Zie Grimm, Rechtsalterthümer, bl. 454. In de gegeschiedenis wordt meermalen van het doorsnijden van 'het tafellaken melding
gemaakt.

2228 . De tale Kanaâns ,
eig. de Hebreeuwsche taal, doch gebezigd om die eigenaardige schriftuurlijke
termen en uitdrukkingen aan te duiden, waarvan zich sommige menschen uit
oprechte of voorgewende vroomheid bedienen ; Zeeman, 318 ; Ndl. Wdb . VII ,
1210. De woorden herinneren aan Jesaia 19 vs. 18, waar vermeld staat dat er
vijf steden in Egypteland zijn zullen „sprekende de sprake Canaiins ende sweerende
den Heere der heyrscharen".

2229. In alle

(of zeven) talen zwijgen,

d .w .z . geheel zwijgen, niets zeggen ; hd . in sieben Sprachen schweigen . Vgl . Haagsche
Post, 26 Jan. 1918, p. 89, k. 2: De oude graaf IHerting zwijgt nog steeds in alle
talen; Handelsblad, 4 Mei 1923 (0), p. 5, k. 3 : Hij sprak over een politieke manoeuvre, maar moest zelf maar zwijgen in alle talen die hij kent ; 25 Jan. 19 2-1
(0), p. 7, k. 6: Toen wij in Zwitserland waren stonden de Zwitsersche bladen
vol over de Zw. kampioenen. Toen gebleken was dat een aantal Hollanders deze
kampioenen ver achter zich lieten, zwegen die bladen in alle talen ; N. Taalgids XVII, 51 : Daarvan schrikt natuurlijk het wordende begrip in de kandidaat:
dit trekt zich terug, duikt weer achter de horizon, en de kandidaat zwijgt voor
altijd in zeven talen.
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2230. Talen naar iets,
gewoonlijk met de ontkenning niet talen naar iets, er niet naar vragen. Het wkw,
talen beteekent hier eig. een' gerechtelijken eisch instellen ter verkrijging van iets,
Zijne aanspraken doen gelden, in het mnl. vooral voorkomend in de uitdr. talen
na of naer iet, zijne aanspraken op iets doen gelden ; hetzelfde als iet aentalen;
vgl. Taalk. Bijdr. I, 80 vlgg.; Mnl. Wdb. VIII, 52; Kiliaen: Taelen nae
e e n i g h d in c k , interrogare , quaerere , in quirere de re aliqua , naar iets onderzoek
doen ; het mnl. en 17de-eeuwsche taalman, advocaat ; Rutten, 257 b : zich vertalen,
zich verdedigen. In Groningen is thans nog bekend antoalen, aanspreken (Molema,
12 b 1 ). In de 17de eeuw ook: om iets talen, dat voorkomt in Vondel's War. der
Dieren XIII, vs. 7. Zie verder Huygens 1, 174; IV, 322; Pers. 870 a; Tuinman
II , 240; Halma, 626: Naar taalen, naar verneemen, s'enquérir, se soucier,
s. mettre en peine; hij komt niet eens naar mij taalen, hij komt niet
naar mij omzien ; hij taalt naar geen drinken, hij vraagt niet eens om drinken; fri. tale nei.

2231. Met zijn talenten woekeren,
zijn gaven productief maken, ze zoo goed mogelijk besteden, er zooveel mogelijk
voordeel van trekken, is evenals zijn talenten niet begraven, d.i. zijn kennis
en bekwaamheden niet ongebruikt laten, ontleend aan de gelijkenis, die staat
opgeteekend in Matth. XXV, 14-30.

2232. De tanden laten zien (of toonen),
d.w.z. toonen, dat men zich weet te verdedigen, te handhaven, dreigen; ook:
iemand barsch toespreken . Deze spreekwijze is ontleend aan die dieren, welke
wanneer ze boos worden, hunne tanden laten zien. Vgl. reeds in de middeleeuwen
die tande bieden (ook 16de eeuw) naast fellen tant wogen; Kiliaen : B l i c k t a n d e n,
t a n d b l i c k e n, dentes renudare, ut canes et equi mordere volentes. Voor de 17de
eeuw vgl . Rechtb . III , 14 : Sy snauwen als eenen hondt , ende laeten eenen mondt
vol tanden sien; bl. 18: Roertomen haer met een vinger aen 't want: soo wijst sy
een harden hondentant; Hooft, Ned. Hist. 17; Brieven, 524: Eergisteren schreef
ik aan den Heere van Zuilichem, met eenig toonen der tanden, over 't marren
van het toegezeide bondtschrift; Winschooten, 308: Getand sijn, beteekend sijn
tanden wel durven laaten sien; boe en baa weerom durven seggen. Zie verder Pers,
283 b; 579a: Men sagh nu klaer dat haere Hooght 't hecht in de hand hebbende
langh genoegh den Vos hadde na gebootst latende nu der Leeuwen klauwen en
tanden sien; Vondel, Adonias, 601: Laet hem uw tanden zien. Waeck op,
Salomon ; Spaan , 134 ; Tuinman I , 292 ; Sewel, 792 ; Harreb . II , 324 a; Afrika.
vir iemand die tande wijs; Joos, 87 ; 112 ; Waasch Idiot. 643 a. Ook in het Friesch
kent men : de tosken sjen litte of de efterkiezzen, -koezen sjen litte. Vgl. ook nog de
17de-eeuwsche zegswijze zij bijten niet allen, die hunne tanden laten zien (zie Cats
I , 461; 521) ; het fr. montrer les dents a' quel qu'un ; hd. einem die Zahne weisen,
blecken ; eng . to show one's teeth.
1) Vgl. het ofri. oentdlia, aanspreken (Jacobs, Het Ofri. wkw. 204) ; Mnl. Wdb.
I, 160; Ndl. Wdb. I, 383.
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2233. Tot de tanden gewapend zijn,
d.w.z. geheel gewapend (ook fig.); mnl. geuapelit tote in doghen. Vgl. Spaan,
159: Een Magnaat van Kujavien, welke tot de tanden gewapent was; Harreb.
II, 324 a; Nw. School, IV, 198 : Ik begrijp niet, hoe u mij voor zoo stom kunt aanzien: dacht u nou werkelijk, dat wij zouden optreden zooals we dat in De N.
School doen, zonder tot de tanden gewapend te zijn? De Telegraaf, 16 Jan. 1915
(avondbl . ), p. 1, k. 4: enz. In de 17de eeuw lezen wij bij Hooft, Ned. Hist.
25 : „Etlyken staaken, ten tanden toe, in schulden" 1 ), waar wij zouden zeggen
tot over de ooren, geheel en al. Elders bij Hooft, Brieven, 360: Tot de tanden
bedoven. Ook in het hd. bis an die Zcihne bewaffnet (verschanzt) sein; in het eng.
to be armed up (or in iron) to the teeth; fr. être arme (ou être savant) jusqu'aux

dents.

2234. Met lange tanden eten,
d .w .z . met tegenzin eten ; langzaam en gerekt kauwen , kieskauwen . Vgl . Wander
V , 492 : mit langen Zcihnen essen; lange Ziihne machen; het Westvl . met lange
hielen ergens heengaan, met tegenzin of uit vrees ergens traag naar toegaan (De
Bo, 1180 ), en het Zuidnederl . met lange handen werken, met tegenzin werken
(Ndl. Wdb. V, 1773) . Zie Tuinman I, 108; Nal. 12; II, 28 en Van Effen, Spect.
V, 37 : Is 't niet een hard gelag dat hy gewoon zynde niets dan het allereelste op
zyn tafel te zien, erreten, boonen, stokvisch, spek, gezoute vlees en scheeps
beschuit met lange tanden zal moeten kaauwen ? Harreb. II, 323 ; Nkr. VII, 15
Nov . p . 2 ; V .d .Water, 140 : trektanden , kieskauwen ; Afrik . hij eet met lang tande.
Voor Zuid-Nederland vgl. Joos, 80; Waasch Idiot. 387 b; Antw. Idiot. 1220;
in het Friesch : mei lange tosken ite . 2)

2235. Iemand aan den tand voelen,
d .w .z . iemands kennis of gevoelen onderzoeken ; hem aan een streng onderzoek
onderwerpen ; iets trachten uit te vorschen . Deze spreekwijze is ontleend aan het
keuren van paarden, waarbij men naar de kroon of afwrijvingsvlakte van de tanden
den ouderdom bepaalt (vgl. no. 1753) . Omstreeks het zevende jaar, wanneer de
paarden aftandsch worden, verdwijnt bij hen een holte, de boon, in die vlakte,
zoodat men mede hieraan hun ouderdom kan kennen. Zie Berkhey, Nat. Hist.
IV 1 , 103; Ndl. Wdb. III , 440; Harreb. II, 324 a; Nw. School. VIII, 257: We
zullen het jongemens wel 'es even aan de tand voelen ; Propria Cures XXVI,
154: Toen trok hij naar professor de Gelder, die hens aan den tand moest voelen
over zijn kennis van mathesis en algebra ; Prikk. V. 19 ; Handelsblad, 22 April
1914 (avondblad.) p. 1, k. 1 : Niet altijd werden collega-politiebeambten zoo
aan den tand gevoeld ; Het Volk, 5 Nov. 1913 p. 1, k. 4 : De heer Rutgers kon niet
nalaten de gelegenheid te benutten om den minister aan den tand te voelen betreffende zijn plannen roet de Invaliditeitswet ; Barb . 63 : De familie is terug van
het kerkhof en papt lekker aan in de achterkamer als Prosper Pollie aan de tand
voelt: Handelsblad, 7 Juli 1915 (ochtendbl.) p. 3, k. 1: Jacques Mesnil, die
in de Mercure Bode heeft aan den tand gevoeld over de pretenties der Duitsche
uitvinding : kunstw etenschap ; Afrik. iemand de tande voel; vgl. liet hd . einem
1)
2)

Dit ook bij Harreb. II, 324 a.
In 't Fransch beteekent avoir les den is longrres . uitgehongerd zijn.
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aufden Zahn fuhlen, iemand polsen ; de. atfoele Enpaa Taenderne. In Zuid- Nederland onbekend . In het Neger-hollandsch der Deensche Antillen : Ju suk Tant
na mie 1Vlont, je wilt nie aan den tand voelen (Hesseling, b]. 1.39). Syn. iemand
op de graat voelen (in Sjof. 154).

2236. Van den tand zijn,
d.w.z. aftandsch zijn, oud zijn. Zie no. 60 en vgl. nog Spect. VII, 27 : Een boereknegt verzeekerde my dat het (paard) wel agt jaar op uw stal was geweest, en
dat het toen ter tyd, hoewel reeds van den tand, een van de braafste paarden was
van de gansche Provincie. In fig. zin S.M. 95: Zeg nicht, zonder je te affronteeren, — je mag, toen je nog niet van de tand was, er presentabel genoeg hebben
uitgezien, maar zoo lief in 't vleesch als Toos ben je nooit geweest; P.K. 20:
Haar ken je goed verstaan; ze spreekt zoo duidelijk is 't niet? Nou! Maar hij is
van de tand — dat hoor je wel goed.

2237. Op zijn tandvleesch loopen,
d .w .z . op de randen 1 ) van het overleer der schoenen loopen ; op doorgesleten
schoenen loopen; arm zijn, aan lagerwal zijn. Vgl. Harreb. II, 324: Hij loopt
op zijn tandvleesch, de zolen vallen uit zijne schoenen; Falkl, VII, 80: Ik loop
op me tandvleesch — geef mijn 'n paar leeren pantoffels van 'n gulden of drie;
Landl. 227: Me schoenen ben door, 'k loop op me tandvleesch; Kalv. II, 99:
De bende van de Nieuwe Gids.... allemaal nieuwe lichters, die op hun tandvleesch
liepen. De honger in hun oogen; Zandstr. 45; Handelsblad, 7 Oct. 1914 (avondbl.)
p . 1, k . 1 : Een dusdanige toestand der zenuwen welke menschen (vluchtelingen)
als het ware op hun tandvleesch deed wankelen, was overal zichtbaar; 11 Febr.
1920 (A) p. 13, k. 2 : En ik was toen zóó aan lager wal, dat ik eigenlijk zonder
zole op m'n tandvleesch liep; Nkr. VI, 23 Maart p. 6:
1

'k Heb thuis geen stukje meer, waar Oom Jan op wil leenen,
'k Loop op mijn , ,tandvleesch' en geen broek meer aan mijn beenen.

2)

Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 1221: Op zijn tandvleesch loopen, gansch
ten ondere zijn, arm zijn.

2238. Een tang (van een wijf),
d.w.z. een boosaardig wijf. Volgens eene gissing van Prof. M. de Vries 2 ) zou tang
een verkort laag-Maleisch woord zijn, n.l. setang (arab. sjeitan), dat voorkomt
in orang sétan, een duivelsch, een boosaardig mensch, eerre meening die door
Veth in Oost en West, 315-317 ook wordt verdedigd. Mij komt met Moltzer deze
afleiding „lepidius quam verius" voor; liever zou ik denken aan eene overdrachtelijke beteekenis van tang, instrument, waartusschen men iets vastknijpt. Vgl.
Schuerm . Bijv. 328 b. waar wordt medegedeeld, dat in de omstreken van Leuven
en Mechelen een lui wijf of meisje een luie tang genoemd wordt ; in Kl . Brab.

1) Ook in anderen zin worden , ,uitstekende randen' ' tandvleesch genoemd ; zie
Boekenoogen , 1049.
2) Volgens M. J. Koenen, Verklarend Handwdb.l° komt de uitdr. ook bij Multatuli
voor.
3) Taal- en Letterbode 11, 291.
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is eene tang, een serpent van een vrouw; zie Antw. Idiot. 1221; Rutten, 226;
Tuerlinckx, 607. In het Friesch spreekt men van in divels-tange, - helhaek (vgl.
Menschenw . 77 ; 168 : helhaak) , in boaze haek een grimmig wijf; in fule foarke
ta (fen) in wiif, een vinnig vrouwspersoon ; in ystermint (instrument ), een brutaal wezen 1 ) ; in Gelderland is een dissel een onaangenaam, onvriendelijk persoon. Elders kent men een egge van een kerel, een lastige man (Dr. Bl. II, 55)
en Wander V, 496 citeert si ist a rechti Zanga, habsüchtig und geizig, waarmede
te vergeflijken is Rutten, 199: scheer, gierig wijf; zie verder Harreb. I, 283 b:
Zij is geene tang , om zonder handschoenen aan te tasten ; Sjof. 246 : O , da's toch
zoo 'n tang, dat ouwe kreng; Kalv. II, 25; 184; Ouwe tang.

2239. Dat slaat als een tang op een varken,
d .w .z . dat slaat in het geheel niet op elkander, dat sluit niet, heeft geen betrekking
op elkander. De zegswijze moest eig. luiden: dat sluit of past als een tang op een
varken 2 ), zooals o.a. staat bij Marnix, Byenc. 60 r: Maer sy sullen wel een lange
Neuse krijgen, als sy sien sullen, dat de gantsche Schrift, met de uytlegginghe
der H . Vaderen , op onze Lere ten minsten alsoo wel sluyt als een tanghe op een
Vercken ; zie Servilius, 8* : Een tange op een verken ; J . van Hout : Elf of twaelf
regelen, die zoo veel sluyten als een tange up aen een varcken 3 ) ; Sart . III,
6 , 76 : tSluyt als een tang op een vercken ; Idinau, 10:
Het sluyt als een tanghe op een vercken;
Dat seght-men van al, dat qualijck past.
Ons Volksleven V, 203 ; Winschooten, 100 ; Halma, 628 : Het sluit als eene tang
op een varken, het is eene reden zonder slot ; Spaan, 168 ; De Brune , 422 : Het past
ghelyck een tangbe op een swijn; Starter, 525: Indien dat het heel contrary valt
ende dat het hem past, als een tang op een vercken (so men seyt); Adagia, 28:
gelijck een tange op een vercken; leonis exuvium super crototon ; Tuinman I , 84:
dat past als een tang op een verken ; Van Eijk II, Nal. 50 ; Harreb . II, 325 ; Kalf,
Gesch . der Ndl. Ltk . II , 508 : Een samenspraak, getiteld Absurda, waarin woord
en weerwoord op elkander sluiten als een tang op een varken ; Het Volk, 17 Oct.
1913 p. 1, k. 1 : Deze verwachting slaat op de feiten als een tang op een varken;
De Arbeid, 19 Dec. 1914 p. 4, k. 1: Het tweede gedeelte van genoemd citaat slaat,
om het eens plat uit te drukken, op 't eerste als een tang op een varken; Antw.
Idiot. 941 ; 1221 ; Joos, 29 : dat staat u gelijk een tang op een varken, dat past
u geenszins ; 't Daghet XII , 142 : passen gelijk een tang op een verken ; Waasch
Idiot. 226 ; Dr. Bi. 3, 48 : dat steet as ne tang op 'n verken; enz. 4 ) Synoniem zijn
of waren de uitdr.. dat slaat als een tang op een aschpot of een aschvarken ; dat sluyt
ghelijck ses vingeren in een handtschoen ; dat sluyt als een haspel op eenen vleesch-pot
(of moespoet) , als zeven haspelen in een zak ; dat slaat als een haspel op een koolpot

1)

Fri. Wdb. I, 276 b; 376 b; II, 21 b.

2) Zie Breughel, no. 42, waar een varken wordt voorgesteld met een geopenden
tang over den rug.
3) Aangehaald bij Te Winkel, Ontwikkelingsgang' I, 317.
4) In het Friesch noemt men, volgens W. Dijkstra 11, 287 a, een mageren man
met lange beenen op een boerenpaard in lange op in baerch (varken) .
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(in Elzeviers Maandschrift, 1915 , p . 87) ; thans nog . in het Nd . dat slütt as'ne
Tange up 't Fic rken ; dat passt as ên Haspel up ên Kohlpott (Eckart, 462 ; 398) ;
as d'fust up 't ooge (ook Ndl.; Dirksen I, 74); dat past gelijk een tang op een hek
(onderdeur ; Rutten, 89 b) ; dat sluit gelijk een duim in een hoedje of gelijk een hulle
(deksel) op de zee (De Bo, 277 a); da stouët (staat) lak in tang oep in zoeg (zeug;
Tuerlinckx, 585 ); bij Bergsma, 21: dat liekt, slat as 'n tang op 'n zwien, vaarken,
op 'n gaffel, as 'n hond zonder staart; fri. dat slacht (of stiet) as in tange op in
baerch. Zie no. 856.

2240. Iemand tantaliseeren,
d.i. iemand kwellen, plagen, door een lust of eene begeerte bij hem op te wekken,
die niet kan worden bevredigd ; aldus genoemd naar Tantalus, die door de goden
veroordeeld was om in de onderwereld eeuwig honger en dorst te lijden, hoewel
hij midden in het water stond, dat evenwel terugweek, als hij wilde drinken, en
een boom met vruchten beladen takken boven zijn hoofd uitstrekte, die zich omhoog verhieven, als hij ze wilde grijpen; vgl. fr. tantaliser qqn; hd. einen Tantalus qualen erdulden lassen ; eng . to tantalise a p.

2241. Tante Meijer (-Betje of -Suze

1 ),

eene verbloemende benaming voor het privaat (mlat. camera privata), de bestekamer (zie no. 216), waarheen de keizer te voet gaat 2 ), de W.C. (eng. watercloset);
fri. it huskje; dial. het huiske, huisie(n) (o.a. Boekenoogen, 359 ; Houben, 97;
Gunnink, 227), 16de eeuw harmen's huysken (Teuthonista), later alleen Harmen
(Tuinman I , 394) . Eene boodschap naar tante Meijer, een veelvuldig voorkomende geslachtsnaam, werd als reden opgegeven, waarom men zich verwijderde
(vgl. no . 294 ; 1019 3 ) . In de middeleeuwen noemde men het geheim gemak
heimelicheit, heimelcamere, heimelick gemack; secreet, stille of stille camere, ofr.
chambre coye (nog over in het ndl. een stilletje, stelletje) , camere, cleine of cleincamere. In de 17de eeuw sprak men van bloemen of een brief bestellen; ook een
pakje bestellen tot de Boo van Billerdam, zooals in Snorp. 21:
Igut men buyck swelt soo as een oly-koeck. Oy, oy, doet los de veter,
Ick moet een packje gaen bestellen tot de Boo van Billerdam 4 ).
In de 18de eeuw naar 't kasteel van Portugaat gaan, woordspeling met poort,
aars (vgl . 16de eeuw poortegale, achterste, aars ; poortegaelsche vygen, drek, stront;
mnd . portegal, geheim gemak b) ; bij Langendijk de brillekiek, het privaat ; bij
Brederoo het huis van Britten (eig . turven ; vgl . turven in den zin van cacare 6 ) ;
thans op de bril gaan (Harrebomée 1, 91 a; Schuermans, 79) naast een ww. bril1 ) Een bepaalde, slordige ' stijl, gekenmerkt door ongewone inversies en ellipsen,
door , ,oude tantes' ' gebezigd, wordt , ,Tante Betje's " stijl genoemd. Zie N. Taalgids
XII, 130; XVI, 65; XVIII, 171.
2) Campen, 125: Iek wil gaen, daer ick niemant senden can of ick wil gaen, ende
brengen Pylatus syn offer; Winschooten, 66: Heimelijk gemak, die plaats daar den
Paus selfs, des nood sijnde, te voet gaat; Harreb. I, 14: Hij gaat, daar de paus (of keizer)
te voet (of zonder lakkei) gaat (of geen' ambassade kan zenden) .
3) S. M. Noach ziet in Meijer een verbastering van meioh, het hebr. woord voor
„honderd'' (N. Taalgids X, 283, noot) .
4) Toespeling op bi l. Eigenlijk was Bilderdam eene buurtbezitting van Amsterdam, gelegen ten oosten van de Haarlemmermeer.
5) Taal en Letteren VI, 336 en Everaert, bl. 592.
6) Tijdschrift XVIII, 146-152.
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len (Schuerinans, 79 ; Antw . Idiot . 297 ; Waasch Idiot . 145) ; in Groningen spreekt
men van mesterharm (Molema, 542 a); langs de Zaan van na Oome Sijmen gaan
(Boekenoogen, 925) ; te Warmond naar (klein) Marcus gaan ; elders naar achteren, naar Hilletje Eénoog of naar den ontvanger (in het Friesch en Antw. Idiot.
884) ; naar de plé (o .a. Boefje, 57 ; Dukro, 53) ; de pleti (uit petit (cabinet ? 1 ),
den hoed, pays-bas, nummero nul of nummero honderd (navolging van het fr.
numero cent, woordspel met sent van sentir); zekere plaats, de papa, den oome,
de latrine (lat. latrina), den balkan, waarnaast een ww. balkannen, syn. van
dirken 2 ), lok, matties, kabinet, de hm hm, een briefkaartje schrijven, naar de beurs
gaan 3), op de rettet (vgl. fr. retrait) gaan (V.d. Water, 123), naar de sijbebelajum
gaan (Koster Henke, 67 4 ) ; boutkistje (ald. 11 en ford. II, 38; vgl. no. 333;
onder den bak gaan, waar op oorlogsschepen het sekreet is voor officieren, adelborsten en hooge onderofficieren (Ndl. Wdb. II, 874) . In Zuid-Nederland naar
(Calvien) Bernard gaan, naar Portugal, naar den bureau gaan, op 't kabbinet,
de weerdribbe 5 ) gaan; fri. nei Thomas gean; fr . aller chez sa tante ; aller voir (madame)
.Bernard; aller au petit, au grand _Mathieu; aller à la garde-robe, le cabinet (des
grimaces ou d'aisances) ; la sacristie ; rendre visite à M. du Bois ; aller ou le roi
va a pied, aller ou le roi n'envoie personne; Thomas is in soldaten-argot la tinette
des latrines ; hd . zu Tante Meier oder auf den Pabst gehen ; de . madam Meijer
of Soerensen ; eng . to see one's aunt or Mrs . Jones . Zie verder voor vroegere benamingen in het Germ . en Idg . J . Hoops, Reallexion der Germ . A ltertumskunde,
14 ; 0 . Schrader, Reallexion, p . 5 en 1008 ; Zeitschrift für D . Wortforschung X,
16 5 ; Nyrop , Gr. His t . IV § 421 vlgg.
-

2242. Op het tapijt brengen,
d .w .z. ter sprake brengen, int voorste brengen (Goeree en Overflakkee) ; met iets
op 't tapijt komen, iets ter sprake brengen, eig. in de vergadering, waar een groen
lakensch kleed (het tapijt, fr. le tapiss) over de tafel ligt, iets ter sprake, ter tafel 7)
brengen. Het is mogelijk, dat de uitdr. een rechtsterm is en eig. wil zeggen voor
het gerecht brengen; vgl. Ned. Proza, 55: Ende si namen den onsaligen prister,
ende brachten hem lyflick ende levende in der vierschaer op die tapite 8) . In de
17de eeuw is zij reeds vrij gewoon ; zie Gew . Weuw . II, 6 : Iets op 't tapijt voeren;
Verm. Avant. II, 4: d'Ongenode begost alderley loopjes en snakery op het tapyt
te brengen ; ook ald. bl. 303 ; Brandt, Leven v. de Ruyter (anno 1701), bl. 65;
Kluchtspel III, 328; Van Effen, Spect: III, 109: Zo dra, by voorbeeld, het rugtbaar
1)

Franck-v. Wijk, 507; in Taal en Letteren II, 324 wordt gedacht aan 't fr.

plail-il.

2)

Zie Woordenschat, 59 ; Weekblad voor Gymn. en ' Middelb. Onderwijs IX, 426.

3)
4)

Van Ginneken I, 496.
Voorzanger en Polak, 294: sijbebelajum, brg.; dit woord is gevormd uit zeibel
en balt, beste kamer.
5) Antw. Idiot. 1427 ; mnl. waerderobe, geheim gemak.
6)

Tijdschrift XIX, 89.

In de middeleeuwen het. in die tafel comen voor het gerecht komen (0. R. v.
Dordr. 2, 234, 15), doch onze uitdr. schijnt te nieuw, dan dat hieraan kan worden gedacht; vgl. Tuinman I, 247: lets aan de tafel van een vergadering brengen; Hoeufft,
7)

Bijv. 70.

8)

Men zou hier ook aan een vloerkleed kunnen denken.
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onder onze Landgenoten word, dat'er by de wyze bestierders van ons Vaderland
iets nieuws op het tapyt is; V. Janus, 18; Halma, 629: E e n e zaak op het
tapijt brengen, iets in een vergadering voorstellen, me t tre une affaire sur le
tapis, la proposer dans une assemblée; Sewel, 774; Nw. School VIII, 49: Ieder
van ons weet immers, dat het spul pas goed begint als de vraag op het tapijt raakt:
moet onschuldig veroordeeld met een d of een t; Joos, 108 ; Afrik. hy kom altyd
met die saak op die tapyt ; Waasch Idiot . 643 b . Ook in het eng . kent men to be
or to bring on the carpet (or the Lapis) ; in het hd . etwas aufs Tapet bringen (Grimm
XI, 132) ; in Groningen: op 't aliment komen met iets (Molema, 6 a) ; iets op batterij brengen (Molema, 20 b ; zie no . 167) . Bij Speenhof II, 113: Van 't tapijt
verdwijnen.

2243. Hij is op de (of zijn) teenen getrapt,
eig. hem is op eene gevoelige plaats pijn gedaan ; bij overdracht : hij is gekrenkt,
hij acht zich beleedigd, hij is in zijn wiek geschoten ; hetzelfde dus als : Hy is op
syn seer ghetast; hy is op syn timpe ghetreden (Campen, 100) . Sedert de 16de eeuw
vrij gewoon; vgl. Huygens VII, 200; Poirtiers, Mask. 108: Niet een en is soo
stout die eens den grooten Heer derft treden op den teen, en tasten op sijn seer;
De Brune, Bank. I, 51; Hooft, Brieven, 398; R. Ansloo, Poezy, 128: Hy treedt
hem te lydig op de teenen daar hy gevoeligst is. Op al deze plaatsen komt de
uitdr. voor in den zin van : iemand de waarheid zeggen, den vinger op de wond
leggen ; iemand op zijn plaats zetten 1 ) . In de 16de eeuw komt ze evenwel ook
voor in de tegenwoordige bet. van geraakt zijn, zooals blijkt uit Trou m. Bl.
61; Idinau, 287:
De sulcke iemandt op sijnen teen terden,
Die een ander erghens in ver-stooren.
Vgl. verder nog Haagsche Reize, 33; Halma, 631: Iemand op zijnen teên
treeden, offenser quelqu'un; Tuinman I, 293; Br. v. Abr. Bl. I, 193: Deeze
geringe eigenzinnigheid, of wilt gy, eerzucht, is misschien al op haar toon getreden
voor er iemand aan denkt ; Harreb . II , 327 ; Mgdh . 305 ; Propia Cures XXVI , bl.
317; slop, 153: Ai denkt Pier, die heb ik op zijn kleine teentje getrapt; V. v . d . D .
58 : Ik hoor die andere advokaat nog vragen, zoo 'n beetje op z'n teenen getrapt:
Waarom krijgt mijn cliënt meer? Voor Zuid-Nederland zie Joos, 87; Antw. Idiot.
1225; Waasch Idiot . 644 b; Claés, 232; Schuermans, 715 a en 281 a: gezwind
op zijne veersen getreden zijn ; gauw pijn gedaan zijn (Rutten, 174) ; gauw zeer
gedaan zijn (Antw. Idiot. 1473); op iemands leer trappen, hem misnoegen (Antw.
Idiot, 751) ; vgl. ook het Friesch : hy is op 'e tean trape of hy is op 'e stirt trape;
Twente : hy is doadelick op 'n steert etret ; het Groningsch : gou op trip treden wezen
(Molema, 422 b); het oostfri.: ' ligt up de tip of de stert treden wezen; Woeste,
254 b: se het ne oppen stert treen, sie Naben ihn beleidigt. Vgl. fr. marcher qqn
sur le pied; hd. einem auf die Hühneraugen treten; eng. to tread (or step) on the
tail of one's coat ; to tread on a p's toes (or corns) .
1) In De Arbeid, 20 Febr. 1915 p. 4, k. 1 komt de uitdr. nog voor in den zin van:
„iemand gevoelig op zijn plaats zetten'', „op de vingers tikken" : Wij hebben hem
daarover zoodanig op zijn teenen getrapt, dat hij nu op huilenden toon zegt, enz.
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2244. De teerling is geworpen,
d.i. het lot is beslist, het besluit is genomen en men kan niet meer terug. De
zegswijze is eene vertaling van het lat. alea jacta est, dat weder eene navolging is
van het gr. á111G
e Ut(p tc^ 'i<bflo„ 1 ) , en door Caesar gezegd is, toen hij den Rubicon
overtrok; zie Sewel, 776: De teerling is geworpen, het moet 'er nu mee
door, the lots are cast; Tuinman I, 263; Harreb. II, 327 a; Gron. 252; De Telegraaf, 8 Dec. 1914 (avondbl.) p. 8, k. 4; Otto, 12; Büchmann, 437. Bij Brandt,
Leven v. Vondel, bl. 24: de steen was geworpen; fr. le dé en est jeté; hd. der Würfel
ist gefallen; eng. the die is cast.

2245. Hij weet van Teeuwes noch Meeuwes,
d .w .z . hij weet van niets meer, vooral gezegd van een beschonkene . Men houdt
Teeuwes en Meeuwes voor verkortingen van de apostelnamen Mattheüs en Bartholomeus 2 ) . In de 16de eeuw luidde de uitdr . van Deus (Zebedeus ?) noch Meus
weten 3 ) ; in de 17de eeuw komt ze in den tegenwoordigen vorm voor, blijkens
Tijdschrift XX, 298; Tuinman I, 122: Hij wist van Teeuwes, noch van Meeuwes.
Volgens Schuerm. Bijv. 195 a zegt men in sommige deelen van Zuid-Nederland
ook : hij weet van teezen noch van meezen en hij weet van teeuwen noch meeuwen.
Ook in het oostfri.: hê wêt fan gên Têwes of Mêwes, er ist erzdumm (Dirksen I,
98) ; in Gron . hij wijt van gijn tijwes of mijwes (Molema, 436 b) ; in Deventer:
hie wist van gin Teeuwis of Meeuwis, hij was geheel buiten westen (Draaijer 41);
vgl. Peet, 132: Ajakkie, om te rille, zoo 's nachts in hel hartstikke donker mit
'n lantaarntje bij al die dooje, die niks meer wiste van teeufes noch meeufes;
fri . hy wistfen tewis noch mewis, hij verkeerde in een toestand van bewusteloos-

heid . In vroegeren tijd ook : hij weet van Geus noch Meus 4 ) .

2246. Tekst en uitleg geven,
d .w .z . iemand alles tot in bijzonderheden vertellen ; eig . iemand den tekst en
de toelichting daarvan geven; mnl. die glose ende die expositie. Bij Campen, 30
lezen we : Hy secht hem daer den Text mit der glose, iets onomwonden zeggen;
bij Sart. I, 1, 73 : de sext met de glose, in den zin van : een al te duidelijke, al te
uitvoerige uitleg; Harreb. II, 327 b Hij geeft hem tekst en uitleg. Evenzoo Sjof.
184 ; in Landl. 344 : Tekst en uitlegging geven ; vgl. ook Waasch Idiot. 326 : iets
van kapittel en vers weten uit te leggen, het zeer goed weten; eng. to give chapter
and versefor a th . , iets ten volle bewijzen ; Afrik . iemand met vers en kapittel bewys.

2247. In tel zijn,
gewoonlijk met de ontkenning : niet medegerekend worden, niet geteld, niet geacht zijn; dus gelijk aan het vroegere ongeteld zijn. Vgl. het lat. aliquo numero
esse, in tel zijn ; mnl . enen hoghe tellen, iemand hoogachten ; Harreb . II, 328 a:
1)

2)
3)
4)

Erasmus emendeert alea esto jacta , de teerling zij geworpen, de kans zij gewaagd.
Nav. XXXIV, 605; Laurillard, 134; Mnl. Wdb. IV, 1333.
Veelderh. Gen. Dichten, bl. 172 (ed. 1899).
Zeitschrift T. D. Alterthum, bd. 36, p. 303.
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in geen tel zijn. Volgens Schuerm. 717 b zegt men door geheel België van geenen
tel zijn (zie Antw. Idiot. 1231; Claes, 233) en volgens De Bo, 1141 a bet. een man
van tel, een man van gezag en invloed, un homme qui compte (vgl. Waasch Idiot.
646 b); in Antwerpen van overtel of overtellig zijn (Antw. Idiot. 929). Zie ook
Villiers, 126 ; Gunnink, 221 en Molema, 568 b : niks in tel wezen = niks in de
reken wezen, en vgl. het oostfr.: hê is niks in tel', er steht nichts in Achtung;
hê hed hum niks in de siffer of in de tel, zahlt ihn für eine Null (Ten Doornk.
Koolm. III, 402 a) ; fri .: dou bist gjin tel, dus minder as in talhout; neat yn tel
wêze; vgl. eng. at a discount, niet in tel.

2248. Op zijn tellen passen,
d .w .z . op zijn hoede zijn, op zijn qui-vive wezen ; eig . zich niet vergissen bij het
tellen; vgl. de tel kwijt zijn, ook fig. voor onzeker zijn aangaande het tijdstip,
waarop een kind geboren zal worden, het boekje kwijt zijn (Brederoo I, 271, vs.
88), het briefje verloren hebben 1 ) . Eerst in de 19de eeuw aangetroffen bij Harreb.
III, 54: Hij past goed op zijn tellen; Nw. Amsterdammer, 27 Febr. 1915 p. 4,
k. 1 : Hoe lager de persoonlijkheid, hoe sterker zijn egoïsme, omdat wie weinig
te verliezen heeft, drommels op zijn tellen moet passen; Handelsblad, 30 Maart
1915 (ochteiidbl .) p. 1, k. 5 : De Zweden, Noren en Nederlanders, die tot dusverre
riet minzame hoffelijkheid behandeld werden, moeten thans op hun tellen passen,
wanneer zij met Duitschers den oorlog bespreken; Villiers, 126.

2248a . Drinken als een tempelier ; zie no . 494.
2249. Uit zijn tent komen,
d .w .z . te voorschijn koenen uit de plaats , waar men zich terugetrokken heeft;
eig. gezegd van een krijgsman; bij overdracht: met zijne meening voor den dag
koinèn ; zuidndl. uit zijn schelp komen, voor den dag komen, openlijk optreden.
Vgl. Nw. School, VI, 126: De heer Z. komt n.1. uit zijn tent en noemt werkelijk
een paar van z'n strijdvragen . Iemand uit zijn tent (of hok) halen of lokken,
iemand te voorschijn doen komen, hem dwingen of overhalen tot uiting zijner
meening of om iets te doen, „uit den hoek" te komen; vgl. Handelsblad, 23
Januari 1915 (avondbl.) p . 11, k. 2 : Romain Rolland, de schrijver van Jean
(7hristophe, heeft zich door den heer Van Eeden uit zijn tent laten halen voor de
internationale rubriek van De Amsterdammer ; 12 April 1917 (A) p. 6, k. 6:
De Heer Laan is uit zijn tent gelokt door het betoog van den heer Polak; 29 Aug.
1917 (A) p. 7, k. 4: De voorzitter dankt den heer T.L. en probeert leden, die
iets te zeggen mochten hebben naar aanleiding der inleiding uit hun tent te lokken,
maar niemand verlangt iets te zeggen; 31 Mei (0.) 1917, p. 2, k. 5: Dr. P.
wenschte te weten wie de hoofdredacteur zal worden, maar de voorzitter liet
zich, ten opzichte van de voornemens van het H.B. niet uit de tent lokken. Vgl.
1) Vgl. ook rekening in de uitdrr.: Verkeerde rekening maken, niet bevallen op
den tijd, dien men gedacht had ; zij is aan de rekening, zij is zwanger; zij mag gaan buiten
haar rekening, maar niet buiten haar tijd, enz. (V. Dale); vgl. Huygens II, no. 174: Sy
rekent red'lick wel, het wijf, inaer 't kind noch beter in haer lijf.

STOETT , Ned . Spreekwoorden II, 5e druk .
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fr. se retirer sous sa tente, zich in veiligheid bergen; iem. uit zijn hoek krijgen,
uit zijn tent lokken ; vgl . Propria Cures, XXVII, p . 215 : Ik zou grooten lust hebben
een boom op te zetten, waarom ik zeker pas verschenen boek zoo schitterend vind,
alleen maar om tegenspraak uit te lokken! om jullie uit je hoek te krijgen.

2249a . Zijn tenten opslaan ; zie no . 2224.
2250. De tering naar de nering zetten,
d.w.z. zijne uitgaven regelen naar de inkomsten, „naar zijne beurs te markt
gaan" (C. Wildsch. I, 226), „zaaien naar den zak" (Waasch Idiot. 753). In de
middeleeuwen na der neren die tere setten; vgl. ook Mnl. fragm. 239. 163 : Nae
dattu goet hebts oft neeringhe, daernae soo Bette altoos dijn teringhe ; zie verder
Lsp. III, 3,• 141; Van Zeden, 397 : Langhere dan dine cleedre strecken saltu dine
lede niet recken ; ooc saltu setten dine teere naer dijn winnen , naer dine nere;
Goedthals, 54: Teere naer neere setten, e lck wyse naer neeringhe teert:
naer dat zyn landschap wyd is, fol est qui plus despend, que sa rente ne vaut;
Kiliaen: Teere nae neere stellen, sumptum facere pro quaestu: sumptus
lucro metiri; Campen, 27: ick wil myn teringe na myn neringe setten; Tijdschrift
XXI, 204 ; Mergh, 35 ; Servilius, 194* : men moet setten zyn teeringhe nae zyne
neringhe; Sart. I, 7. 52: set u teer na u neer; Spieghel, 291 : zet u teer, na u neer;
tering, na nering ; Idinau, 253:
Men raedt u, tere naer nere te stellen,
Dat, nae t' ghewin, sulck zy de slete.
Want, die het houdt gaende, sonder tellen,
Hem staet te ver-wachten een bitter hete:
Bijster-veldt geeft menighe een aefsche smete.
Zie verder Winschooten, 164 ; Brederoo I, 241 ; Tuinman 1, 105 ; Harrebomée
II, 120 a; III, 301 b; 302; Villiers, 126; oostfri. 't teren na 't neren setten; nederd.
de tc hrje nach der nc hrje setten (Eckart, 579); Waasch Idiot. 645 a; Joos, 191:
stelt uw tering naar uw nering; zet uwen teer naar uwen neer; De Bo, 1136: tere
naar nere zetten; Antw. Idiot. 2083: stelt de tering naar de nering of uw nering
krijgt de tering; de . man maa saette Taering efter Naering ; fr . gouverner sa bouche
selon sa bourse; hd. dasMaul nach der Tasche richten; eng. to cut one's'coat according to one's cloth; zie nog Wander III, 506.

2251. In de termen vallen,
d .w .z . in aanmerking komen, aanleiding geven om . In het ofr . komt terme voor
in de bet. assise, audience; mnl. term, de voor de behandeling eener rechtszaak
vastgestelde dag of tijd ; eng . terms, berechtingstijd : vandaar in termen setten,
in beraadslaging brengen, aan de orde stellen. Hieraan herinnert de ndl. zegswijze : er zijn geen termen om iemand te veroordeelen, d .i . geen rechtsgronden;
en zoo ook dat valt niet in de termen, d.i. dat valt niet onder het bereik der strafwet, bij uitbreiding: is ergens niet toe te brengen, geeft geen aanleiding om.
Zie Mnl. Wdb. VIII, 256.
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2252. Niet (of geen geld) terug hebben van,
op iets geen antwoord weten te geven, vooral met betrekking tot eene beschuldiging of eene terechtwijzing ; van iets geen verstand , geen begrip hebben ; er
niets van moeten hebben, - willen weten ; vgl. Het Volk, 14 April 1914, p. 13.
k. 2: Daar had „Het Volk" natuurlijk niet van terug; en de Enschedesche
korrespondent ook niet; 17 Febr. 1914, p. 6, k. 3 : En met feiten en cijfers demonstreerde hij de strijdbaarheid en financieele draagkracht van den modernen
bond . De stumpers van A . E . hadden er niet van terug ; 7 Maart 1914 , p . 6,
k . 2 : Aldus streek onze partijgenoot erop . De wethouder had er weinig van terug;
18 Oct. 1913 p. 5, k. 1: Dan volgen er in den regel 'n reeks voorbeelden, waarmee hij z'n stelling argumenteert en waarop ik meestal geen geld terug heb;
De Arbeid, 18 Febr. 1914, p. 3, k. 2 : Bouwman kwam in z'n repliek met een brief
van H . Polak op de proppen — Drop had niets terug ; 1 Aug . 1914 , p . 2 , k . 3:
Wie heeft daarvan nu iets terug ? De Telegraaf, 20 Dec. 1913 (ochtendbl.) p.
3, k. 5: Het slotwoord (van een tooneelstuk) „Maar zoo iets doet men niet,"
klopte volkomen met den toestand . Met evenveel succes had hij kunnen zeggen:
Daar heb je niet van terug (daar kun je niets van) ; Nkr. V I , 24 Febr. p. 3 ; VII,
15 Maart p. 2; VIII, 25 April p. 2: Zie je Janus, zulke dingen kan ik vertellen.
Heb je soms daarvan terug? Man ik sta perplex; Nw. School, VII, 246: Van
Latijn heeft Q niet terug . Hij laat het bijna altijd links liggen ; VIII , 422: Ik
heb gezegd, dat we hier in Holland schateren als we horen van de „nieuwe paedagogiese ideeën". Heeft de heer Nawijn daar van terug? Jord. 396: Fen sau'n
mèskeroade hep ikke nie terug ; Handelsblad, 8 Sept. 1914, p . 2 , k. 2 (0) : Engelschen daar heb ik niet van terug — zei hij . Ze zijn verschrikkelijk lastig zooveel honneurs als ze over zich hebben; ze denken dat dit huis van Engeland is;
Handelsblad, 5 Febr . 1915 (ochtendbl.) p . 2 , k . 1; enz . Vgl . eng . to give a p.
his change, iemand behoorlijk op zijn plaats zetten. Als variant komt voor: niet
kunnen wisselen 1 ) of geen klein geld terug hebben van iets.

2253. Test
is in den volksmond een der benamingen voor hoofd, kop ; het woord is ontleend
aan ofr. test, aarden pot of aan het lat. testum, vuig. lat. testa, dat hetzelfde
beteekent ; fr. tête. Voor den overgang van beteekenis vgl . kop, hersenpan, hd.
Hirnschale ; het mnl . moude (melkmout, bak ), dat ook voorkomt in den zin van
schedel, hersenpan ; mnl . mole, vaatwerk, hoofd ; bekkeneel , afleiding van bekken,
een bak of schotel, mnl. hersenberken, schedel; eng. noggin, kruik, hoofd. Zie
verder Het Volk, 29 Dec. 1913 p. 5, k. 1: Dat ik er op een gegeven oogenblik een
klap mee op m'n test kreeg, dat één van m'n oogen half dicht zat; Peet, 26:
Een norsche mep op zijn test en hij lag zelf onder de vierde-klasse-doojen ; Gron.
96 : Lamstraal, hier heb je d'r een voor je test ; Nkr. II, 25 Dec . p . 3 : Slaat een
gat hem in zijn test; Twee W. B. 89: Geef op of ik gooi de bijl naar je test; Jord.
13 ; 27 : Tik 'm de test in .mekoar — die bloedhond ; II , 42 ; 110 ; 445 ; Menschenw.
130 ; 250: Aa 's d'r moer wa' sai sou- d'r 'n kruk op d'r test stuksloan ; 208 ; 400 ;
Kunstl. 111 ; Boefje, 57 ; Boekenoogen, 1055 ; Koster Henke, 67 : Test, hoofd.
Sla je lat op zijn test stuk; Slop, 212: Iets uit zijn test zetten. Ook wordt test
-

1) De Telegraaf, 2 Juni 1914 (avondbl.) p. 7 k. 1.
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dere, dare, immittere; hd. einem den Zügel schiessen lassen; fr. lacher la bride

a quel qu'un ; eng . to give a p . the bridle or to give the reins to ; to give reins to the
imagination (Prick) .

2255. Dat is andere thee!
d.w.z. dat is heel wat anders! Vgl. P. K. 98: t' Is tegenwoordig 'n heel andere
thee dan vroeger; Amst. 23 : Dat 's andere thee hier op 't salon, hè? Krat. 201;
Slop. 228: Dat is betere thee; Het Volk, 30 April 1913, 4de bi.: Dat is nog eens
andere thee dan die middeleeuwsche koffie van het versmaden van interest voor
geleend geld! 7 Maart 1914, p. 5, k. 2 ; Nkr. IV, 15 Mei p 7 2. Vgl. ook het hd.
das ist starker Tabak! dat is een sterk stuk ; fr. c'est un peu fort de café, de chicorée,
de moka ; fri . dat is oare thé, dat is weer iets anders . Zeker hebben we hier met
eene elliptische uitdr. te doen en zal zij eig. luiden: dat is andere thee dan... .
(hier volgt dan een slechte soort). Vgl. dat is andere thee dan koffiedik! Harreb.
II, LXXIII: dat is andere thee dan van Kaatje; dat is andere tabak dan knaster
(Harreb. I, 418 b) ; dat is andere thee dan thee met klontjes (Harreb. II, XLVIII) ;
dat is andere peen dan Leidsche wortelen (Harreb . II , 15) ; dat is andere mosterd
(in Kippeveer 1, 160) ; da's ander tabak (Reuter, 114: dat is en anner Tobak) =
die soort, onverschillig waarvan, is veel beter ('t Daghet XII, 187) ; maar ook:
da's ander tee, - ander koffie, dat is andere praat, dat zegt geheel wat anders;
hoe klinkt u dat toe ? (Molema, 416 b) ; dat is andere peen , ( Van Dale) ; dat is
andere koek dan peperneuten (Harreb. II, 179 a); fri. dat is oare thé as sloppe
kof je, dat is andere thee dan slappe koffie (iets meer dan alledaagsch) ; dat is
andere peper, - thee (Waasch Idiot . 544 b ; Antw . Idiot . 1236 ; Rutten , 172 a;
-

230 a) ; dat is andere thee als kaffee of als stijfselwater ; dat is eene andere pijpe
(Schuerm . 478 b) ; dat is andere cadee (Volkskunde X, 19 1) ; da's andere peper
(Tuerlinckx, 498, Antw. Idiot. 953) ; dat zijn andere noten (Antw. Idiot. 1918) ;
dat is een ander paar mouwen (Joos, 70 ; Schuermans, 451 b ; Bijv. 202 b), vertaling van het fr . c'est une autre paire de manches ; ook in het eng . that's another
pair of sleeves (- shoes; - trousers) ; that's another cheese (Prick); de. det var et
andet par buxer . In Z . - Brab .: dat zijn ander pataten, da's 'n ander sik ; da's
ander saus!

2256. Een ongeloovige Thomas,
d .w .z . iemand die niet spoedig iets gelooft, niet gauw te overtuigen is . Herinnering aan den Bijbel, Joh. XX, 25 ; vgl. Campen, 43 : ick slachte die onghelovige Thomas, ick moet tasten ende voelen. Zie verder Harrebomée II, 329 b;
C. Wildsch. VI, 8; Ndl. Wdb. X, 1620; Antw. Idiot. 1236; Claes, 235; fr. être
incrédule comme Saint-Thomas ; hd . ein ungliiubiger Thomas ; eng . an unbelieving
Thomas.

225?. Iemand (of iets) niet kunnen thuisbrengen,
d .w .z . niet kunnen zeggen waar iemand thuishoort, wie of wat hij (het) is, er
geen weg mee weten. In de 18de eeuw opgeteekend bij Tuinman I, 296 ; II, 201:
Waarom wordt gezegd , 't Is een wilde dag ? Ik weet dat niet thuis te brengen;
Halma, 320: Ik weet hem niet thuis te brengen, ik kan mij niét erinneren wie hij
is. Waar zal men dat te huis brengen, hoe zal men dat verklaaren? Sewel, 349:
1) De Cockl, 35.
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Ik weet niet waar ik hem t'huis zal brengen, waar ik hem gezien heb ; Harreb . I,
343 : Ik weet hem niet t'huis te brengen ; fri . ik koe him net to wei bringe . Ook
in Zuid-Nederland : iemand niet thuis kunnen wijzen, niet bepaald kunnen zeggen
wie hij is (Antw. Idiot. 1236; Rutten, 97; Waasch Idiot. 300).

2258. Van iets niet thuis zijn,
d .w .z • van iets niet (willen) weten ; wars zijn van iets ; eig . wat de eene of andere
zaak betreft een vreemdeling zijn. Zie Gew. Weeuw. I, 20: Zy is daar (van de.
liefkoozerijen) niet van t'huis ; Asselijn, J. Kl. 479 : T'huys weezen met iets,
iets goedvinden; Plaiz. Kyv. 28; Halma, 230: Ik ben daar niet van te
huis, ce n'est pas iá mon humeur, je n'en use pas ainsi; Van Effen, Spect. IX,
79; C. Wildsch. VI, 30; 39; Sewel, 349: Ik ben daar niet van t'huis (dat
is myn gewoonte niet), that's not my way of dóing; I am not used to it; Harreb.
I , 342 a ; Prikk . V , 18 : Praats genoeg, maar raad geven, ho maar ! daar zijn ze
niet van thuis; fri. der bin ik net fen thus.

2259. Van alles (overal van) • thuis zijn,
d .w .z . van alles weten, op de hoogte zijn ; eig . in niets een vreemdeling zijn;
vgl. Halma, 230: Hij is overal van te huis, 'il n'ignore rien, il sait beaucoup de choses, il s'entend a tout. Hiernaast thuis zijn in iets, er bedreven in zijn,
er van op de hoogte zijn; vgl. C. Wildsch. III, 46: Hij weet krachtig veel, en van
alles, hij is overal thuis! Tuinman I, 159; Sewel, 349; hd. in einer Sache zu Hause
sein. Zie no. 1479.
2260. Ergens thuisliggen,
d .w •z . ergens niets te zeggen hebben ; een nul in het cijfer zijn ; vgl . dial . hij

ligt bij zijn vrouw thuis voor schoppen zeven; op Urk: Ij is maer en teuslegger,
hij heeft thuis weinig of niets te zeggen (Taal en Ltb . VI , 44) ; eene elliptische
uitdr. voor „ergens voor een oordje of een blanck thuis liggen", dat is voor Bene
kleinigheid ergens inwonen, in de kost liggen, en vandaar weinig te zeggen hebben; in 't swygertje tuys leggen (Paffenr. 83); vgl. Lichte Wigger, 15 r: De vrou
die woonter, en de man die leyt 'er t'huis om een blanck ter weeck; Sewel, 349:
Hy legt 'er voor een oortje t'huis (hy heeft 'er niet te zeggen), he is
hen-peck'd, he has nothing to say in his house; ook Br. v. Abr. Bl. III, 114: 't
Is een Wyf, nog veel listiger dan Delila uit den Bybel, daar Samson ook voor
een oortje by t'huis lag; C. Wildsch. V, 296; VI, 69; Slop, 48; Nest, 104; 0. K.
110 : Langzaam aan wordt hij nul in 't huwelijksgetal :. hij ligt, zooals men 't
vulgair noemt, voor een oortje thuis; Nederland, Aug. 1914, p. 449: Van dien
dag af lag Teun voor een oortje thuis ; zijn vrouw was de baas ; Kokad. 57 : Thuis
lag ik voor 'n oortje, hier ben ik majoortje; Ndl. Wdb. XI, 81; VIII, 2173.
Hiernaast bij Halma, 230 (met weglating van den prijs, waarvoor men inwoont) :
De man 1 e i t 'er maar te huis, dat is, heeft niet in zijn huis te zeggen;
Mgdh. 50: Trouwens 'r man had ook niet veel in de melk te brokkelen; die lag
ook bij 'r thuis ; fri . it wiif het de broek oan en de man is thuslizzer ; thuslizze, kostganger zijn ; mnl. (16de eeuw) thuusligger, logeergast ; vgl. De Bo , 1 148 ; Harreb.
I, 342: Hij ligt bij Zijne vrouw t'huis. In Zuid-Nederland beteekent ergens thuis
liggen, ergens gekoesterd worden alsof men thuis ware. In onzen zin zegt men te
Antwerpen : hij is (of ligt) er maar in den kost.
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2261. Geen tien kunnen tellen,
met den mond vol tanden staan, verlegen zijn; onnoozel zijn; Harreb. II, 330:
Hij staat er bij of hij geen tien kan tellen; in 'Zuidndl.: Geen drij kunnen tellen,
verlegen staan, niet weten wat zeggen (Antw. Idiot. 377; Teirl. 367; Rutten,
57); fr. hy stiet dêr of er gjin tsien telle kin. In de 17de eeuw „staan alsof men
geen vijf kan tellen" ; Coster, 17, 233: Siet hem nou iens staen of hy geen vijf
kan tellen ; Huygens , Korenbl . II , 209:
Klaes had vijf kinderen, en vrijdde' een' tweede vrouw,
Die 'r niet af hooren wouw;
Staegh ley' s'hem voor syn' Neus die jonge vijf gesellen;
Staegh hielt hem Kees soo slecht of hy geen vijf kon tellen.
In 't hd. nicht drei (oder bis drei) zi hlen kónnen, dom zijn.

2262. Op til zijn,
d.w.z. op komst zijn, staan te gebeuren, op handen zijn; eig. op het punt zijn
van te tillen, d.i. te gebeuren 1 ) ; Plantijn : V r o e c h in til zijn, estre matineux,
estre matin en besongne ; 17de en 18de eeuw in ('t) til zijn, gaande zijn aan den
gang zijn ; op 't til zijn, gaans zijn, op handen zijn ; vgl. Winschooten, 311 ; Hooft,
Brieven, 367 ; Warenar, 831 (in 't til) ; Tuinman I, 247 ; Sewel, 782: Die zaak
is allang in til geweest, that affair has been a good while on the carpet; Halma,
638: In til zijn, onder handen zijn ; daar is iets in til, daar is iets in de meulen,
daar is iets onder handen; Harreb. II, 335 a: Daar is wat op til; Op R. en T.
8 ; Dievenp . 115 ; Nw . School IV , 116: Groote veranderingen waren op til ; Dukro,
166: Dina laat hem onkundig van wat 'r in de eerste week van Juli op til is;
Potgieter, Schetsen en Verh. II, 3 ; fri.-gron. op til wêze, gaande zijn (Epkema,
481; Molema, 181 a). Zie ook Franck-v. *Wijk, 697; Neophilologus 3, 285.

2263. Een politieke tinnegieter (of kannegieter)
is iemand, die een groot woord heeft in politieke aangelegenheden, zonder er
verstand van te hebben . De benaming is ontleend aan een in 1723 door den Deen
Ludvig v. Holberg uitgegeven blijspel den politiske Kandestöber, waarin zoo
iemand belachelijk wordt voorgesteld . In onze taal verscheen er in 1766 eene
vertaling van uit het Hoogduitsch onder den titel van : de staatkundige tingieter.
Vgl. Harrebomée II, 335: Het zijn politieke tinnegieters; Handelsblad, 4 Sept.
1914, p. 5, k. 1 (avondbl.) : Wat stellen die vriendelijke politieke tinnegieters
zich toch eigenlijk wel voor van Nederland?; Het Volk, 17 Sept. 1913, p. 1, k. 1:
Het zal dus nog maanden duren eer er volledige klaarheid is omtrent de plannen
der regeering . In al dien tijd is er rijkelijk gelegenheid voor politieke tinnegieterij; Nkr. VI, 9 Nov. p. 6; Het Volk, 25 April 1914, p. 1, k. 1; 13 Dec. 1913,
p. 1, k. 3; 27 Aug. 1914, p. 5, k. 4: Later zal wel blijken, hoe het precies is geweest, maar vooralsnog kunnen wij , die buiten staan en niet anders kunnen dan
tin gieten, niet ontkomen aan de gedachte, enz. ; De Arbeid, 2 Jan. 1915, p. 3,
1) Vgl. op slag van, even vóór, dicht bij het slaan van (eng. to be upon the stroke
of) ; beuren, optillen, naast (ge)beuren, eig. opkomen, daarna voorvallen; het mnl. (ver)heffen, dat ook beide beteekenissen in zich vereenigt, en ons dial. „tillen", van de lucht
gezegd, die dunner wordt, begint te breken (Boekenoogen, 1059; Molema, 422 b).
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k. 1: Ik wensch me niet over te geven aan politieke tinnegieterij ; Handelsblad,
23 Febr. 1915 (ochtendbl.), p. 2, k. 3: De Duitscher, die een der voornaamste
drijfveeren was van de in het dorp bestaande politieke tinnegieterlijke club;
De Telegraaf, 27 Jan. 1915 (avondbl.), p. 5, k. 1 (politieke tinnegieterij). Vgl.
in het hd . kannegieszer, kannegieszerei en een ww . kannegieszern.

2264. Op het tipje staan,
d.w.z. op het punt staan ; tip = punt, stip. In de 17de eeuw bij Hooft, Ged.
I,-197: Vaeck haer lipje rondt op het tipje stondt om t' wtren haere smart; Perm.
Avant. I, 44; Van der Venne, Zinneb. 41: Als hy leyt op tip van sterven; Pers,
4 a ; 288 b : Op 't tipken zijns levens ; 215 b : Op het tipken des doods staende;
464 a ; . 647 b : In 't tipken des doodts ; 674 b : Soldaten, die op tip van muyten
waren. In de 18de eeuw bij Halma, 639: Op het tipje, op 't uiterste, au
bout, au point, sur le point; hij staat op 't tipje van zijn vertrek, il
est sur le- point de partir; Sewel, 782. Zie ook Boekenoogen, 1061: de bruid op
'et tippie (die op het punt staat de bruid te worden) ; vgl. no . 1638.

2265. Geen tittel of jota,
d..w .z . hoegenaamd niets, oezel noch snee, zooals de Westvlamingen zeggen,
spaan noch krul (in ford. 355) . Deze uitdrukking is ontleend aan Matth. V,
vs. 18 of Luc. XVI, vs. 17. „De jod is de kleinste Hebreeuwsche letter, terwijl
men onder een tittel (eng. tittle) te verstaan heeft die kleine puntjes of haaltjes,
waardoor sommige Hebreeuwsche medeklinkers van elkander onderscheiden
zijn, b.v. de sjin en de sin"; Zeeman, 460; Sewel, 783: Hy weet 'er geen
titxel van, he knows nothing of it; Halma, 639: Daar is niet een tittel
van gemeld, daar is niet een zier van gerept; C. Wi ldsch . I I I , 158: Geen letter
noch jota; Harreb. 1, 367 a; fr. pas un jota ; hd. kein T iittelchen (oder T itelchen) ;
kein Jota; eng. not a jot; no jot or tittle.

2266. Tjokvol,
d.w.z. geheel vol, tot barstens toe vol, mudvol, eig. gestampt vol (zoo in ZuidNederland), stampvol, ontleend aan het eng. chockful ?; vgl. ook fri. tsjok, dik;
Zuidndl. sjokken, kloppen, schokken; gron. tjoekeln, onophoudelijk, met korte
slagen putten. Voor bewijsplansen zie Nest, 24; Nachtb. 140: 't Is er altijd tjokvol en de zinken toonbank druipt van jenever; De Arbeid, 22 Aug. 1914, p. 2,.
k. 3: 's Morgens 11 uur was de groote zaal van d'Geelvinck tjokvol; Handelsblad,
6 Sept. 1914 (ochtendb1.
p. 2, k. 2 : De groote kazernes in de stad zaten nog
tjokvol soldaten; Het Volk, 3 Nov. 1914, p. 4, k. 4: De bizonder gunstige ontvangst door den tjokvollen schouwburg van de première ; Nkr. V , 21 Oct. p . 8:
Het heele restaurant is tjokvol, zoodat zij een chambre séparée moeten nemen;
In de forten, bl. 28: De trein tjokvol; Het Volk, 29 Dec. 1914, p. 1, k. 3: Een
hospitaal, dat tjokvol met patienten ligt; 4 Januari 1915, p. 6, k. 1 : De bovenste
rangen waren tjokvol. Naar analogie hiervan ook tjokheet in Handelsblad, 25
Juli 1914 (avondbl.), p. 5, k. 1. Syn. tjoepvol in Haagsche Post, 23 Febr. 1918,
p. 223, k. 4 : Een ongewone blijdschap gaf het mij, dat het Verkade-zaaltje tjoepvol zat met society-publiek; topvol (in Antw. Idiot. 1255).
),
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2267: Hij weet van toeten noch blazen,
d.w.z. hij weet volstrekt niets ; hy en kan singen noch seggen (Sart. 1, 5, 73) ;
hd . weder Gicks noch Gacks wissen ; ,, van keper noch van hanebalk weten",.
of ,,van hoesel noch snee weten'', ,,van hond noch stront weten', zooals men
in Zuid-Nederland zegt . Beide werkwoorden beteekenen blazen ; misschien
moet men evenwel bij toeten meer in het bijzonder aan een hoorn denken,_terwijl
blazen ook van eene fluit kan worden gezegd. Zie Campen, 106: hy can tuysen
noch blasen; Huygens, Korenbl. II, 281; Van der V.enne, Zinneb. 113: Anders
weet men nau van tuyten ofte blasen; Tuinman I, 261: Hy weet van toeten, noch
van blaazen, hy is een gantsch onkundig mensch ; H arreb . II I , 13 a ; 375 b ; De
Jager, Frequ. II, 670; Ndl. Wdb. II, 2809; De Arbeid, 26 Dec. p. 3, k. 3; Joos,
63 . In het Nederd .: he weet nich van Tuten off Blaren ; hij weisz vuum Tüüten
un Blose nicks (Taalgids IV, 280); da helpt kên Tuten oder Blusen; dai wet nit
van Tutten oader Bloasen (Eckart, 532) ; ' t Daghet XII, 161: van toeten of blazen
weten ; in Zuid-Nederland : hij en weet van toeten of blazen ; noch van tuit noch
van blaze weten (De Bo, 1196 a; Claes, XVII) ; van hoeten noch toeten weten (Antw
Idiot. 565 ; Joos, 48) ; fri. hy wit fen tutsjen noch blazen.

2268. Den toets doorstaan,
d .w .z . bestand zijn tegen de proef, het onderzoek ; eig . gezegd van goud, welks
gehalte door middel van een toetssteen (fr. Pierre de touche (ook fig.); hd. probirstein) onderzocht wordt. Zie Kiliaen : Toetsen, auri vel argenti bonitatem
explorare indice lapide; toetssteen, j. goudsteen, coticu la , index; bij Pers,
525 a: op den toets stellen; Kluchtspel III, 334: op den toetssteen zetten; Halma,
644: Ik moet hem eens toetsen, ik moet hem eens op de proef stellen; Sewel, 789:
Iemand op den toets zetten, to try one; iets ter toetse brengen,
to bring a thing to a trial; hy kan de toets niet uitstaan, he cannot stand
the test; Harreb. II, 336 a: Dat kan den toets niet doorstaan. Vgl. ook het 17deeeuwsche toets houden, hetzelfde als proef houden 1 ) ; hd . die Probe aushalten,
het adj . proefhoudend, hd . probehaltig . Zie no . 2162.

2269. Tof
komt zeer dikwijls voor in den volksmond ; het beteekent goed, leuk, aardig
(hebr. tob, goed 2 ) en wordt als adjectief en als adverbium gebezigd. Vgl. Koster
Henke, 68: Tof, goed, degelijk; ook kalm en eerlijk: een toffe gooser, een flinke
kerel ; hou je maar tof; tof poen (goed geld) ; een tof niese, een mooie meid ; louw
tof, niet goed; hij speelt tof; enz.; mazzel tof! goed geluk! Speenhoff VI, 38: Het
zaakie ging nou net zoo tof; Amstelv. 52: Het plan van m'n grootvader zaniker
heb ik dan ook maar volvoerd en t' is me tof gelukt; Nkr. IX, 10 Juli P. 7: 'k
Zou as de dood zijn dat-ie gijntjes ging verkoopen met zo'n tof boerinnetje;
Heyermans, Ghetto, 24 :' Rebecca zou een tof meissie voor 'in zijn ; In de forten,
bl. 29 : Mie, je hebt zoo'n toffe kop ; Diamst. 121: Een toffe jongen (evenzoo
-

1) Brand, Lev. v. Vondel, bl. 14: Geen toets houden; Vondel, Aenleidingh : De
hemeische Poëzy moet op den toetssteen van een beslepen oordeel proef houden.
2) Voorzanger en Polak, 295; V. Ginneken II, 97 .
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Nkr. VI, 28 Dec. p. 5; VII, 8 Maart p. 5; Nkr. IX, 22 Mei p. 6: Appel, een der
gewiekste onder de toffe jongens van kamer negentien; Leersch. 130) ; A. Jodenh.
7 ; 46 (tof goud) ; bi. 13 : Niewaar jonges, 't was er tof hè ? Tof hoor, emmes
tof! ; bl. 36 : Zijn vader is makelaar an de beurs, heele toffe lui; bl. 42 : t' Is
emmes tof; ford. 342; Sabbath, 63; 87; Kluge , Rothw. 412; enz. enz. Syn. is
kedin of kadin, eig. veilig (Voorzanger en Polak, 168); zie Köster Henke,
31; ford. II, 112; 159; 520; Peet, 4; 121; Nkr. VII, 22 Febr. p. 6; Kluge, 299:
kadin, ehrlich ; bl . 287 : kadin werden, gerecht werden, aufhören zu stehlen ;
ook wel jovel (o .a . in Soldaten courant, 28 April 1915, p . 4, k . 1: 'k Heb in
hem een besten kameraad, een j ooflen , trouwen maat) of joven (ford. II , 32;
312; 454; 510; Peet, 125; 127; V. v. d. D. 164; D. v. S. 104; Köster Henke,
68 ; Voorzanger en Polak , 167) .

2270. Den tol aan de natuur betalen,
d.w.z. sterven, een natuurlijken dood sterven; in het mnl. der naturen scout (of

recht) betalen of (ver)ghelden ; der werelt scout ghelden ; der doot haer scout gheven;
sine scout betalen of ghelden ; ook sijns levens tol geven of tol van den live geven,
doch dit laatste in den zin van iets met zijn leven bekoopen, het leven verliezen
(Mnl. Wdb. IV, 2198; VII, 712; VIII, 527). De zegswijze herinnert aan het
niet spreekwoordelijke Latijn : naturae debitum reddere (Nepos) . Zie Brederoo
III, 114, vs. 380: Den tol van de natuur elck een betaelen moet; Bilderdijk I,
320 voor : Morgen leg ik 't hoofd toch neder en betaal Natuur haar recht ; Veegens,
Hist. Stud. 2 , 206 : Mijn grootvader betaalde den 13den September 1797 den tol
der natuur; zie ook Nkr. I, 3 Nov. p. 3: Hij wou Mageren Hein verhinderen
hem de tol aan de natuur te doen betalen . Ook in den zin van de rechten der

natuur laten gelden; zijn menschelijke natuur laten blijken; vgl. Geel, Sent.
Reis, 56 : Toen de bedroefde man zoo ver in zijn verhaal was, hield hij op, om aan
de natuur haren tol te betalen, — hij weende bitterlijk; Ndl. Wdb. IX, 1612;
hd. die Schuld der Natur bezahlen; fr. pa_yer le tribut ou sa dette a la nature; eng.

to pay the debt of nature.

2271. Op de tong rijden,
d .w .z . besproken worden, het onderwerp der gesprekken zijn (in ongunstigen
zin); mnl. in tgerucht staen. Zie Kiliaen: Rijden op de tongbe. Adag.
diffamari: sinistra fama divulgari ; De Roovere, 131:
De minste seydt vanden meesten quaet:
Tvolck en can hem selven niet ghelijden.
Tvolck doet tvolck op tonghen rijden.
Zie verder Col. v. Rijssele, Sp. d. M. 602; Six. v. Chandelier, 14; Lichte Wigger
1 ; Tuinman I, 2.01; bij Pers, 666 b en 907 a: op de tonge loopen; bij Vondel, Virg.
1, 126 : op allemans tong leven; Sewel, 791 : Op de tong r y d e n , to be talked
of, to be the common object of talk; Halma, 540: Op ieders tong rijden, être
sur la langue du public; Harreb. II , 338; Ndl. Wdb. XI, 243; XIII, 206; vgl.
het mnl . op den bec riden ; het 16de-eeuwsche op der lieden snatere rijden (bij
Castelein, Const v. Rhetor.. 246) . In de 17de eeuw zeide men ook: op de tong zijn
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(ook van een liedje : algemeen gezongen worden ; syn. van het 17de -eeuwsche
op den naam zijn 1 ) of op 't woord zijn en iemand op de tong brengen of helpen naast
op de tong raken (C. Wildsch . II , 236 ; Tuinman I , 39) . In het Friesch : op 'e
zromme wêze, op 'e rattel reitsje ; in het Waasch Idiot . 344 b : gij danst op de tong
van een klapschotel, er wordt kwaad van u gezeid; Antw. Idiot. 1251: op de tong
rij(d)en , besproken worden in nadeeligen zin (Waasch Idiot . 656 a) ; bij Gunnink, 148: iemand op de klaterbaan brengen.
,

2272. Over de tong gaan,
d.w.z. besproken worden, meestal in ongunstigen zin ; syn. van 't 18de -eeuwsche :

over de tong rollen (V. Effen IV, 217 ; Spaan, 171), op de tong rijden (zie no . 2271) ;
over schuiten en wagens gaan 2 ) ; op de praat liggen (Asselijn 3 ) . Iemand over de
tong halen, hem bespreken, 17de eeuw iemand door den mond sleepen. Vgl. Harreb.
II, 338: Hij gaat (raakt of rolt) over de tong; Het Volk, 6 April 1914, p. 7, k.
4 : Eerst ging, de telefoon over de tong en nu weer de waterleiding ; 4 April 1914,
p. 3, k. I ; 25 Maart 1914, p. 5, k. 4 : Was de aandacht de vorige week in het
bijzonder o de overstroomingen bij Lobith gevestigd, het einde dezer week
deed de Beersche Maas weer over de tong gaan ; Nkr. V I I , 8 Nov . p . 7 : Zij gingen
door het heele dorp over de tong; S. M. 38 : Jij benne overkelevere an die eidenen
asse jij kaat zoo over die tong; Zoek. 262: As-ie 't vertellen zol.... dan ging
't bij de olde thuus over de tonge, dan tollen de jonges d'r over proaten; syn.
over de tong rijden in De Tijd, 16 Maart 1914, p. 1, k. 5 : Een man van geweten.
gelijk Mgr. van Cauwenbergh is, rijdt dus nog al gauw over de tong ; op de tongen
komen (V. Loon, 35) .

2273. Iemand de tong (af)schrapen,
d.w.z. iemand op slimme wijze uithooren, trachten iets van hein te weten te
komen; eig. alles er uithalen wat er van te halen is 4 ) . Vgl. K iliaen , 573: Schrabben iemands tonge, adag. J. wt-haelen, examinare incautum; bl. 676:
t o n g h s c h r a b b e n, callide expiscare (d i. uitvisschen) , indagare (navorschen) ;
Winschooten, 72: Iemands grond peilen, dat is, iemands ineening soeken te
weeten, en gelijk men segt, de tong te schrappen ; R . Ansloo , 421: Wat vangt
gy dan myn knapen? Wat hebt gy daer meê voor? — Om hun de tong te schrapen, of gy hem lagen leit ; Hooft, Ned. Hist. 408: Deeze gingen hem niet veel
tongschraapens aan ; Tuinman I , 314: Ymand de tong schraapen , dit zegt , door
uitvragen iets van ymand zoeken te hoorn; Sewel, 791 ; Halma. 646: Iemand
de tong s c h r a a p e n, iemand looslijk uithooren. tirer les vers du nez a

Ndl. Wdb. IX, 1369.
N. Taalgids XIII, 135.
Tijdschrift 28, 171 en Harreb. 11, 199; Cats 1. 468: Veel op de straet, licht
op de praet; Tuinman I, 338: Op de praat komen, dat is op de klap der labbekakken.
4) Iemand iets afschrapen beteekent . ,met geweld of door slinksche streken iets
1)
2)
3)

van iemand zien te krijgen, maar altijd met het bijdenkbeeld, dat men. tot op kleinigheden toe, zoo veel tracht te bekomen, als maar mogelijk is' ; Ndl. th'db. I. 1373.
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qqn 1 ) ; De Vries, 101: Iemand de tong afschrapen, iemand een geheim ontlokken ; A.
Jodenh. II, 34: Je mot je niet geneere voor ons, as je wat te zegge het, doe 't
dan maar gerus, en as je 't -nie wil vertelle.... nou óók goed, ik zal jouw de
tong niet sjrape (je niet tot spreken dwingen), sprak Raatje. In Zuid-Nederland:
iemands Longe vlaan of vladen (d.i. villen), pellen of pelen, iemand uithooren.
Ook op de Deensche Antillen is in het Negerhollandsch deze uitdr. nog bekend;
vgl. Hesseling, 139: ju suk for skraep mie Tong, je wilt iets van me te weten
komen 2 ) . Syn . iem . een kies trekken (V . Loon , 35) .

2274. Hij is wel (of goed) van den tongriem gesneden,
d.w.z. hij kan goed praten, babbelen, hetzelfde als : hij is van de spanader (-aard)
(hd. Spannader) gesneden. Syn. van hij kan goed zijn mondp laa t roeren (in Jord.
134); hij heeft een goede klep (Claes, 113); hij is niet onbesneden van lippen (zie
Exod. VI, 11); hij heeft zijn bakkes ingesmeerd (in Antw. Idiot. 1556); hij kan
zijn blad laten gaan (Antw. Idiot. 246) . Beide woorden tongriem en spanader
(vgl. mnl. bintadere ?) beteekenen een zenuw, een band onder de tong, die bij
sommige kinderen doorgesneden wordt, wanneer de tong zich niet vrij genoeg
kan bewegen en de spraak belemmerd wordt. Vgl. Kiliaen : Span-ader onder
d e t o n g h e : linguae vinculum aut impedimentum , nodus linguae : .nervus brevior
linguam adstringens vulgo filum linguae; De Bo, 1062: „Men moet sommighe
kinderen de tonghe eensdeels los maecken ende slaken van eenighe banden ' te
seer nae in 't paleys (verhemelte) des mondts bindende ende spannende : d'welk
men uyt sulcks oock de span-adere heet" (aangeh . uit J . David , Christ . waerseggher, Antwerpen, 1604 3 ) . In de 17de eeuw is de uitdr. zeer gewoon ; zie Hooft
Brieven, 133 en 413 ; Westerbaen II, 700 ; J. Zoet, 7 ; Antonides, 25 ; Lichte
Wigger, 18 r: Jij kent louter kakelen, die jou van de tong-riem ghesne'en heeft,
heit sijn geld wel verdient; Rabelais I, 627: Sy wierd door de konst van den
geneesheer en heelmeester geholpen, naa datse haar van den tongriem gesneeden
hadden. Zoo haast zy de spraak nu bekoomen had, deedse niet dan snappen,
rabbelen, kaakelen en kibbelen; Paffenrode, 187: Je bent niet qualijk van de
tongreep gesneeden moer, me sou je voor mondig mogen trouwen ; Van Effen,
Spect. VI, 151; Halma, 646: Zij is wel van den tongriem gesneeden,
zij kan haar woord heel wel doen ; Sewel, 791 : Zy is wel van de tongriem
gesneeden, she is not tongue-tied; Tuinman 1, 335; Harreb. II, 219; Gron.
181; De Arbeid, 9 Mei 1914, p. 1, k. 1; Zondagsblad v. Het Volk, 2 Mei 1914,
p . 1, k . 2 ; Nkr. VII , 30 Aug . p . 5 ; enz . ; fri . hy is goed fen 'e tongriem snein.
Voor Zuid-Nederland zie nog Joos, 104 ; Waasch Idiot. 611 ; Antw. Idiot. 1150:
van den spannaard gesneden zijn, wel ter taal zijn ; 1252 : onder zijn tong gesneden
zijn, gemakkelijk praten ; De Bo, 429 a : iemand van den hijg (huig) snijden
van iemand die onduidelijk en moeilijk spreekt, wiens woorden in de keel blijven

1) Ook in het hd. einem die Würmer aus der Nase ziehen.
2) In het Zaansch beteekent long schrapen praten, inz. praten dat niets geeft,
nuttelooze praat (Boekenoogen, 914) .
3) -Zie ook Nederl. Volksboeken V, 217 : Dat hi niet spreken en can, dat coemt bij
der spanader die hi heeft die hem noch niet gesneden en is gheweest, maer wildi mi
helpen ie sal u wel maken dat hi aen sijn sprake tomen Boude. Ende doen namen si den
wilde man ende sneden hem van , dye spanader ende mettien began hy te spreken.
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steken ; Loquela, 196 ; Rutten, 211 b : hij moet het spanaar sliet gesneden worden,
hij klapt veel en gemakkelijk ; Volksk . XXVI , 188 ; voor het Nederd . vgl .: ern
is de Kêkelrêmen sniden (Eckart, 253 ; Ten Doornk. Koolm. 11, 156 b en 111,
447 a: de tungrêm is hum god lost 1 ); Korrespbl. XXXV, 68: Den is de Kekelremen god sneden (Hamburg) ; fr. avoir la langue bies aff ilée . déliée ; couper
le filet a' q qn ; hd . jem . die Zunge lösen.

2275. Den toon aangeven

(of

(op)geven

L),

d.w.z. den grondtoon laten hooreis, waarnaar de zang ingericht of de instrunienten gestemd moeten worden (fr . donner le ton) ; bij overdracht, in een gezelschap, eene vereeniging eriz . de persoon zijn die het voorbeeld geeft, en naar
wien de overigen zich richten : Ad! . lVdb . I , 147 ; vgl. het lid . den Ton angeben ;
eng . to give the tone, en onze uitdr . den boventoon voeren (no ► . 338) , rnn 1. discant
singhen; 17de eeuw: de superius zingen (De 13rune , Bank. 1, 119) .

2276. Een hoogen (lagen, anderen) toon aanslaan,
d.i. door op een toets te slaan een zekeren toon voortbrengen; bij overdracht:
door woorden of vooral door stembuiging zekere ge^noedssteinniing openbaren
meestal in ongunstigen zin (vgl. het fr. le ton fait la musi que) ; Ndl. Wdb. 1,
309. Zie Mar. v. Nijm. 166: Zijn voiseken 'ersoeten ; Huygens, Scheepspraet,
vs. 26; Stille, Maets! een toontje min! Pers, 309 b en 570 b: Een Boeter toon
trecken, - singhen; Sewel, 791: Op een hooge toon spreeken, to speak
boldly, to talk high; Van toon veranderen, to sing to rcnotb.er tune, to talk
at a lower rate (vgl. een toontje lager zingen o.a. De Arbeid, 5 Dec. 1914, p . 3,
k. 4; Nkr. VIII, 29 Aug. p. 2; Het Volk, 2 Febr. 1914, p. 5, k. 4); Tuinman
I, 259: Dat gaat een toontje te hoog ; Harreb . II , 339: Hij zingt nu uit een anderen
toon of hij speelt nu uit een anderen grondtoon. In het Friesch zegt men : hy bliest
ut in heech (of ook in oar) gat ; vgl. het Antw. .: 'nen anderen register trekken,

op eene andere manier te werk gaan dan men tot nu toe placht ; hd . einen anderen
Ton anstimmen ; eine andre Saite anschlagen oder die Saiten andern ; fr . baisser
le ton ; changer de note, de gamme, de ton ; eng . to change one's tone ; to pipe down;
to talk in a high strain ; fri . hy moat nou in oare wize sjonge.

2277. Top!
Bij het sluit*en van een koop of een verdrag bezigt men dit tusschenwerpsel
tot bekrachtiging der overeenkomst ; het komt derhalve overeen met den vroegeren ook nu nog gebruikelijken handslag (ook palmslag of koopslag; zie Kiliaen)
in de uitdr. „iemand iets met handslag of op de hand beloven" (fr. toucher
dans la main ; hd . die Hand darauf geben ; eng . to strike hands) . Men denke aan
de veekoopers, bij wie een dergelijke handslag nog gewoon is. Vroeger werd als
zinnebeeld gebruikt het aanraken of aanstooten van elkanders vingertoppen,
1) Hooft, Ned. Hist. 1027, zegt van koningin Elisabeth dat haar de tong wonderwel
hing; vgl. Coster, 44 vs. 1013; Halma, 646: De long is haar wel gehangen, zij is wel ter
taaie; Sewel, 791 ; het fr. avoir la langue bien pendue; eng. to liove one's longue well hung.
2) Dit laatste in Zuid-Nederland.
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wat stippen genoemd werd, in het hd. stupfen, stupfen, stipfen, aufstupfen,
vanwaar volgens sommigen 1 ) het tusschenwerpsel top!, d.i. ik top, ik sla toe,
dat o .a . voorkomt in de Gew . Weeuw . III , 65 : Top! hou je woord! Ook in het hd.
(sedert + 1650 ), de . en zw . is topp! bekend . Anderen meenen met minder waarschijnlijkheid, dat we moeten denken aan ontleening aan het fr. tope (sp. topo),
eig . je tope, ik neem aan , behoorende bij het wkw . toper (sp . topar, it . (in) top pare), accepter 1'enjeu de 1 'adversaire ; adhérer à une proposition 2 ), dat bij
ons toppen luidt en voorkomt in C. Wildsch. V, 8 : Get, Beth-lief, top hem (neem
hem aan) , hij zal, door u wat verhanseld, en gij door hem wat verbeterd, u nog
al best voegen; bij Weiland, die het verklaart door „iets bij handgeklap aanvaarden", „een koop of een verdrag aangaan"; Speenhoff, de Pleureuze: Wanneer je me centen geeft dan is 't getopt (is 't goed, neem ik het aan) , de centen
voor ook zoo'n pleureuze.

2278. (Hoog) van den toren blazen,
een groot woord hebben, een hoogen toon aanslaan ; Harreb . II, 341: Hij blaast
van den toren; De Vrijheid, 12 Maart 1924, 1 ste bl., p . 3, k. 1: Wie eenmaal
een blauwtje liep, moet niet zoo hoog van den toren blazen.

2279. In (het) touw zijn,
d.w.z. druk bezig zijn, in spier zijn (Noordh.). „Touw is waarschijnlijk genomen
van de strengen van een tuig, waarin een paard voor ploeg of vrachtwagen gespannen is" (Harreb. II, 341 b). Deze meening wordt bevestigd door Westerbaen, Ged. II, 104: Och, hoe geluckigh zyn dees hooghverlichte mannen, terwyl
sy besigh syn en in het tou gespannen (= ingespannen bezig zijn) ; II, bl . 16:
Hooghgeleerde mannen, die haer altijds in 't tou van besigheden spannen;
Huygens, Hofw. 2828: Soo scheid ick van mijn' vriend, soo treed ick uyt mijn
touw (d.i. uit mijn gareel of de treklijn) ; vgl . ook in 't haam (gareel 3 ) zijn (Boekenoogen, 1313 ; N. Taalgids XI, 305), dat ook in Limburg bekend is (Welters,
78: altijd in den haam zijn, aanhoudend werken) en het Hagelandsche en Antw.
in de strengen staan, aangespannen zijn, lastigen arbeid doen, hard moeten werken;
iemand in de stringe zetten, iemand hard doen arbeiden (Tuerlinckx, 598 ), dat
herinnert aan 't hd . ins Geschirr gehen ; sich ins Geschirr legen en aan het adj.
angestrengt ; ook kent men in het hd . im Joche sein en sich ins Zeug legen , sich
in de Strcinge legen . Zie verder Hoeufft , 608 ; vgl . Gew . Weeuw . III , 46 : Willig
in het touw zijn; ook V. Janus, 3, 9: Van den ochtend tot den avond, altijd
in het touw en nooit vrij af; fri. yn 't touw, 't spien, 'e line wêze naast yn in swiere
sile rinne, een zware taak te vervullen hebben ; vgl . no . 595 . Syn . in 't getouw
zijn, o.a. in M. z. A . 160 : Van den ochtend tot den avond was hij in 't getouw.
1) Zie Noordewier, 260; Grimm, Rechlsalterlh. II, 147 vlgg.; N. Taalgids VII,
176, waar gewezen wordt op de gewoonte van Grieksche kinderen (eiland Lesbos), die
als ze bij 't spelen hebben gekibbeld en weer vrede sluiten, elkanders wijsvingers tegen
elkaar brengen met de woorden kanou tokka = doe top (tokka van 't Ital . toccare, aanraken) . Ze duiden op die wijze aan dat ze 't weer eens zijn geworden.
2) Zie Kluge, 461; Franck-v. Wijk, 703; Paul, Wtb. 538; Hatzfeld, 2161 en
Körtung, 723.
3) Ndl. Wdb. V, 1378; vgl. eng. to be in harness.
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2280. Iets op (het) (ge)touw

1 ) zetten,

eig. gezegd van de schering, die bij een weefgetouw opgespannen wordt, doch
in fig. toepassing, van arbeid voor den geest, waarvoor men een plan maakt,
dat vervolgens moet worden uitgewerkt; Ndl. Wdb. IV, 1849; XI, 243; Handelsblad, 14 Dec. (avondbl.) 1914 p. 6, k. 4: Eene bijeenkomst, welke op het getouw
wordt gezet door predikanten van verschillende kerken. Vgl. voor een soortgelijken overgang van beteekenis iets beramen ; iemand iets berokkenen (denk
aan het spinrokken), mal. iet trapeneren, weven, maar ook op het touw zetten;
syn. van mnl. iet (be)weven, bewerken; iet spinnen, iets op touw zetten; eng.
to weave a plot, een komplot smeden, en het hd . etwas anzetteln ; fri. op tou sette.
In Zuid-Nederland iets op het getouw brengen, iets te berde brengen (Waasch Idiot.
795); in Groningen en Oost-Friesland : iets op stel (= weefsel, weefgetouw)
zetten (Molema, 401 b; Ten Doornk. Koolm. III , 308 a) ; fr. mettre (ou avoir )
qqch. sur le métier. Vgl. ook iets opzetten, beginnen, beramen.

2281. Men kan er geen touw aan vastknoopen (of vastmaken),
d .w .z . men kan er niets van begrijpen ; men heeft er geen , ,houvast " aan ; er
is geen kop aan te krijgen 2 ) ; men kan niet weten, waar het eind aan vast is (Winschooten, 57 ; Sewel, 213) ; in het Zaansch : ik kan er geen onderband au vast krijgen
of ik kan er geen onderband van krijgen (Boekenoogen, 685) ; in Limb .: ik kan
er geen doorband van krijgen ('t Daghet VII, 34) ; in Zuid-Nederland : ik kan er
geen teelap aan uitvinden (Volkskunde XIV, 146) naast daar kan ik geen touwen
aan. vastmaken (Waasch Idiot . 658 a) . De zegswijze is ontleend aan het zeewezen.
Men zeide vroeger daar is geen touw aan te beleggen in den zin van „het is niet
bequaam , om daar een touw aan te binden" , en in overdr . bet . , ,die quant en
stuit (deugt) niet" (Winschooten, 19; Ndl. Wdb. II, 1695). Vgl. ook Sewel,
80 : Een touw aan een' paal beleggen, to fasten a rope to a pile. Oorspr. wil men
dus hiermede zeggen „daaraan kan geen schip door middel van een touw vastgemaakt worden, daaraan heeft men geen houvast". Vroeger ook gezegd van
onbetrouwbare personen, zooals blijkt uit Sart. III, 1, 90, waar duplices viros
verklaard wordt door „luyden daermen geen touw aen beleggen magh" ; en I,
10, 33 : een man daer geen touw aen te beleggen is, in inconstantes et qui moribus
inaequalibus sunt ; II , 4, 81: subere levior est, daer is geen touw aen te beleggen:
proverbiales hyperbole in homines inconstantes et lubrica fide; III, 8, 9: daer
geen touw aen te beleggen is, de vehementer perfidis ; II, 7 , 65 ; III, 4, 79 ; Tuinman 1, 148; Suringar, Erasmus LXIII; Harrebomée II , 342 ; III , 346. Thans
bij verdere overdracht en met vervanging van het verouderde ,,beleggen" door
het synonieme „vastknoopen', ook van verhalen, redeneeringen en daden,
waaraan men zijne gedachten niet kan vastknoopen, waarvan men niets begrijpt.
Vgl. Mghd. 287: 't Was 'n bare krankzinnigheid, je kon er geen touw aan vast
maken; Het Volk, 20 Dec. 1913 p. 1, k. 3 : De minister hield eene redeneering,
1) De vorm zonder ge komt sedert de .Middeleeuwen voor; zie Mnl. Wdb. VIII,
614 en vgl. Kiliaen: Ghetouwe des wevers, j. wevers touwe, machina textoria.
2) De Telegraaf, 8 Dec. 1914 (ochtendbl.), p. 2 k. 2: Aan het heen- en weergesjouw van de Duitschers is geen kop te krijgen.
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waaraan moeilijk een touw was vast te knoopen ; Amstelv. 152 ; De Telegraaf,
29 Jan. 1915 (avondbl . ), p. 1, k. 2 : Dat de Duitschers geen touw vast konden
knoopen aan deze wijze van aanvallen.

2282. Aan de touwtjes trekken

(of zitten),

d.w.z. het bewind der zaken in handen hebben, de lakens uitdeelen. Oorspronkelijk gezegd van iemand, die door middel van touwtjes iets (marionetten?)
in beweging brengt ; daarna bij overdracht toegepast op iemand die in 't geheim
de teugels in handen heeft, alles regelt en bestuurt (zie no. 1991) ; vgl. in denzelfden zin de draden der politiek (zie Ndl. Wdb. III, 3178). Zie Nkr. V,
10 Juni, p. 3:
Mijnheer, mijn Hoofd heeft mij doen weten
Dat ik voortaan mij niet meer mocht vermeten,
Aan kinderen de kennis te verstrekken
Wie in ons landje aan de touwtjes trekken.

Nkr. V, 24 Juni p. 6 : Bram Kuyper, die goocheine spullebaas die trekt — achter
't scherm — aan de touwen; Het Volk, 6 Febr. 1914 p. 7, k. 2 : Een stevig protest
tegen het drijven van verschillende personen, die achter de schermen aan de
touwtjes trekken, zou zeker wel op zijn plaats zijn geweest; 22 Juni 1914 p. 6,
k. 1: Die zelfde hulde komt aan Michels toe, die als administrateur alle touwtjes
in handen heeft, naar alle hoekjes van de wereld toe; 9 Juni 1914 p. 1, k. 2: De
heeren die aan de touwtjes zitten; De Arbeid, 18 Maart 1914, p. 1, k. 2 : De heeren,
die aan de touwtjes zitten, speculeeren op de onwetendheid van de massa. Aan
het touwtje (of touwtjes) hebben, in zijn macht hebben ; vgl. De Vrijheid,
9 Jan. 1924, iste bl. p. 4: Wel hebben de afgevaardigden der Ger. St. P. de

broeders in den geloove aan het touwtje, om van aan-de-ketting-liggen maar
niet te spreken ; Groot-Nederland 1914 (Oct .) p . 443 : Wij hebben de Beurs ook
niet an touwtjes. En met kinderachtige dreigementen gaat 't fonds niet de hoogte
in . Vgl. eng . to pull (on) the strings (or the wires) ; hd . die Faden in der Hand
haben; fr. c'est lui qui tient lesficelles, qu'on ne voit pas agir et qui fait agir les
autres.

2283. De tramontane kwijt zijn,
d.w.z. zijne bezinning verloren hebben; buiten westen zijn, van zijn stuk zijn;
dronken zijn; fr. perdre la tramontane, le nord ou la carte. Onder tramontane
moet worden verstaan de noordenwind in Italië. „De zeelieden zullen bij hun
drukke vaart op Genua, Venetië en Triest er dikwijls hun voordeel mee gedaan
hebben . Ze zullen hun spijt er over uitgedrukt hebben , als ze dien wind niet meer
in de zeilen hadden en in katzwijm lagen, dat ze hun tramontane kwijt waren.
De uitdr. zal derhalve beduiden : Niet meer tot handelen of goed handelen in
staat zijn, doordat men zijn bezinning verloren heeft" l). In de 18de eeuw komt
deze uitdr. voor bij Van Effen, Spect. IX, 111: De tramontane waart gy kwyt
voor den ganschen avond, kost geen eene party meer winnen . Zie J . Lublink
de Jonge, Brieven en Briefwisseling, 92 ; Harreb. II , 342 b; Overijs. A lm . 1845:
.... Daer raak ik.... de tra-amonta-ane kweit en doikel ik perdoes van de
leêr langs de geut naar benee-en; Uit één pen, 47 :- Ik raakte knapjes van mijn
1) Zie J. Steendam in „De Zee", 1922 (no. 10) .
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tramontane; Jong. 196: Ze was er eerst een beetje door van der tramontane en
zat te suffen ; Jord. 423: Dat bracht haar toch geheel van streek — om fen je
tremeletoan te roake.... kermde ze; S. en S. 65 : Jonges, dat gaf me 'n fijn slokkie, en nog een en zoo — niet dat ze nou van d'r trametane ware, maar toch
ware ze alle vier niet erg zuiver; bl. 82 : En drie dage en nachte zijn ze an 't zwabbere gebleve. En eindelijk, dat Snok z'n trimmetane werom had, bedacht ie met
schrik, enz . ; Jord. II, 392: Zoo verloor ze d'r tramontane; A. t. A. 132: Als
je d'r is een neutje te veel mot drinken, kan je 's morgens je trementanen niet
altijd bil mekaar hebben; Loquela, 501: In of uit zijn tirmontane, trimetaan,
triimtra zijn, in of uit zijn hum zijn, niet op zijn dreef zijn 1 ).

2284. Tranen met tuiten huilen (schreien of lachen),
d .w .z . groote, dikke tranen schreien (mnl . vloetoogen) of lachen ; vooral van
kinderen gezegd, die om eene kleinigheid zich zeer aanstellen. Tranen met tuiten
zijn eig. groote, dikke tranen, die boven in een tuit, een punt, uitloopen (vgl.
De Bo , 1195 ) . Syn . tranen als oliekoeken (in B . B . 149 ; 453) ; fri. triennen as
balstiennen (klinkers) ; Maastricht : snotsellelaank kriete . In de 17de eeuw komt
de uitdrukking voor bij Brederoo I, 373, vs. 2134: Maar holla, ik moet ierst gaan
huylen tranen met tuyten; Smetius, 132; Paffenr. 198: Hy krijt tranen met
tuyte. Zie verder Tuinman I, 13: Traanen met tuiten schreyen, dit zegt men
jokswijze van huilbalken, die een groot gebaar van ongemeende droefheid maken;
Halma, 654: Traanen met tuiten schreijen, pleurer à chaudes larmes;
Harreb. II, 342 b; Nkr. VII, 29 Maart p. 5; VIII, 15 Febr. p. 2. Hiernaast tranen
met tuiten lachen o .a . in Nw . School IV , 115: Die andere baas was toch zoo'n
leuke piemel 2) ze lachten tranen met tuiten als hij aan 't vertellen was.

2285. Tranendal.
Hieronder verstaat men de aarde met al haar ellende, in tegenstelling met
den hemel, het oord der gelukzaligheid ; vgl. mnl. in desen ellinde, hier op aarde;
mnl. dat erdsce dal, dat dal der tranen, daertsche ween, dat dal van wene of dat
jamerdal, jammerdal, tranendal (nhd . jammertal ; mhd . j ámertal) ; 17de eeuw
en ook nu nog jammerdal (zie Ndl. Wdb. VII, 173 3 ) of het droeve dal; Sewel,
167: Een traanen dal, a valley of tears, an epithete of the world ; * Halma,
105: Dal der traanen; traanendal, vallée de misère ou de larmes; Nkr.
III, 21 Febr. p. 3: Hoort hen, heiligen in den hemel, die hier in ons tranendal
tot u smeeken en u bidden; Kalff, Gesch. der Ndl. Letterk. II, 497: Het leven
in dit ondermaansch tranendal was slechts een voorbereiding tot beter, hooger
leven ; Te X Tinkel, Ontwikkelingsgang der Ndl. Ltk 1 I , 271: Voor den Christen
was deze aarde een land der vreemdelingschap, een tranendal en tegelijk een oord
der verschrikking ; Jord. II , 132: Zoo een krukkedanser als hij , mijdde liever den
.

1) Vgl. Halma, II, 851: Perdre la tramontane, être déconcerté, perdre le jugement, être désorienté, buiten westen raaken, 't spoor bijster zijn, van zijn stuk afraaken,
ontstellen, zijn oordeel verliezen, buiten stal raaken.
2) Eig. penis, mannelijke roede?; vgl. pik, in lekkere pik.

3) In den algemeenen zin van oord der jammeren komt het voor in de Kantt. op
Ps. LXXXIV, 7, waar de Leidsche vertaling tranendal heeft.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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gladden vloer, want op zijn armelijk zitvlak eenmaal neergestort, bekeek hij
het tranendal uit nog kleiner horizon ; Twee - W. B . 109 : En mocht mijn Joele
eens in dit tranendal bezwijken, met zeegras opgevuld zal ze in de diergaard
prijken ; bl. 167 : We zijn allemaal tobbers onder malkaar in dit ondermaansche
tranendal; fri. it triennendal; Villiers, 129 : 0 tranendal! hoe treurig gaat dit nie!

2286. In trance zijn,
d .w .z . in verrukking zijn . Onder trance (ontleend aan 't eng . trance) verstaat
men den toestand waarin (in de leer der spiritisten) het medium zich bevindt
tengevolge en tijdens de materialisatie van geesten (V . Dale 5 ) . De uitdr. wordt
gewoonlijk gebruikt om een toestand van geestvervoering, verrukking, extase
aan te duiden. Vgl. Nw. School, VII, 124: Daarna is de heer Pluvier geheel in
trance, en wij beluisteren de stem van het medium der gastronoompedagogiese
geesten; Kippev. I, 38: Hij is in trance geweest! riep Piet Moreelse; Propria
Cures, XXVII, 123:
0 liefste, sinds 'k jou ego ken,
Sinds ik jou trilling deelde,
Weet 'k niet in wat voor trance ik ben.
Wat 'k waarneem trilt van weelde.
In transes zitten, in angst, benauwdheid zitten ; vgl. D . H. L . 7 : In het eerste
peloton loopt alles zonder incident af, maar in 't tweede wil het toeval, dat de
overste juist milicien Akkerman aanspreekt . Frikkers zit in transes . Vgl . eng.
to lie in a trance, schijndood zijn ; fr. être dans les (ou en) transes, in doodsangst
zitten .

2287. Hij is van de trappen gevallen,
Deze zegswijze bezigt men van iemand, wiens haar geknipt is (Harrebomée
II, 343 a); gewoonlijk wordt er nog aan toegevoegd en heeft zijn haar gebroken,
wat haar tevens verklaart'); syn. hij heeft van de boter gesnoept. In Zuid-Nederland : Hij heeft van de boter geëten of aan de boter gezeten, van iemand wiens haar
telt aan de huid is geknipt (Antw . Idiot . 1907) .

2288. In den tredmolen loopen,
d.w.z. den sleur der dagelijksche bezigheden volgen, evenals een dier, dat in
den tredmolen altijd hetzelfde machinale werk verricht . Een tredmolen (hd.
Tretmuhle; eng. treadmill; fr treuil à tambour) is een molen, die in beweging
gebracht wordt door een draaiend rad, op welks uitstekende planken door een
mensch of een dier getrapt wordt. Ook als strafwerktuig werd zulk een molen gebruikt : de veroordeelde moest het rad in beweging houden en hield zich daarbij
aan een lat boven zijn hoofd vast. Trapte hij niet, dan liep hij gevaar door de
planken gekwetst te worden; trapte hij mis, dan had hij kans verbrijzeld te worden.
1) Eene andere beteekenis heeft van de trappen (van den preekstoel) rollen of vallen,
dat dialectisch gebruikt wordt van hen, wier huwelijksgeboden op het bordes van het
stadhuis of op den preekstoel worden afgekondigd ; zie ó .a . Taalgids VII, 206-207;
Waasch Idiot. 658 b; Volkskunde XVI, 160. Zie no. 612.
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Vgl. Wereld Bibl. no . 294* : De gewone gang van zaken is, dat de mensch zich
zoo goed mogelijk aanpast aan de dagelijks terugkeerende onderdeelen van 't
werk of bedrijf, dat hem is opgelegd en dat hij dit werk doet als een hond die in
den tredmolen loopt. Hij wordt dan een deel der machine, die hij in beweging
houdt : de man zelf is te loor gegaan; Slop, 179: Hij moest nu stomgestadig aanpeuteren, voortzwoegen als in een tredmolen; Nw. School. III, 326: Barend Wels
zat weer voor z'n klas, den eersten morgen na de vacantie en was zijn tredmolenleventje weer begonnen; Nw. Taalgids, VII, 249: Het schijnt nu eenmaal moeilik
voor iemand die door de tredmolen van de onderwijzers-opleiding is heengegaan
zich vrij te maken van de wanbegrippen omtrent taal; Handelsblad, 20 Oct. 1920
(0) , p . 2 , k . 6 : Ik vond het jammer, dat ons muziekleven zulk een heerlijk talent
dwingt tot het afjakkerend draven in den concerttredmolen. In de 17de eeuw
zeide men In den rosmolen loopen, „dat is, gestaadig, en sonder ophouden
met sijn daagelijksen arbeid, en beroep beesig zijn" (Winschooten, 157) ; Sewel,
681: In de rosmeulen loopen, to eat one's bread in sorrow, to have a great deal
of trouble to earn one's bread. Een rosmolen (fr. moulin à chevaux ou à manége;
hd . Pferdemuhle; eng . horse mill) is een molen b .v . een draaimolen of een kalkmolen, die door een paard in beweging gebracht wordt, waarbij het dier altijd
in denzelfden kring rondloopt (Brederoo, Moortje, 1501; Ndl, Wdb. XIII, 1406).
Wellicht is de rosmolen vervangen door den tredmolen onder invloed van het
hd. Tretmühle „gewóhnlich bildlich um eine gleichmâszig fortdauernde, eintónige Beschaftigung anzudeuten".

2289. Iemand een trek spelen,
d .w .z . iemand een poets bakken ; fr . jouer un tour à quelqu'un; hd . jemand eihen
Streich spielen; eng. to play a p. a trick. In de 17de eeuw bekend blijkens Pers,
847 b; Winschooten, 316 en Hooft, Ged. II, 398 ; vgl. verder Sewel, 796 ; Halma,
650 ; Harreb . II, 344 a . In de middeleeuwen kende men het znw . treke (list,
treek ), trekere (bedrieger) , treckere (afzetter, dief) en het ww . treken (bedriegen) ;

vgl. ook Kil. treke, treck, fallacio, ars, laqueus. Dezelfde ontwikkeling der bet.
neemt men waar bij het mnl. toghe, tooch en tuck (hd. Tücke) en het tegenwoordige
streek (hd . Streich ; eig . Fechterstreich), waar zich uit de bet . trek die van handigheid (vgl. slag), slimheid, list kan hebben ontwikkeld.

2290'. Zijne trekken (troeven of streken) thuiskrijgen,
d .w .z . op zijne beurt er inloopen ; zijn loon krijgen (voor den trek, dien men een
ander gespeeld heeft); mnl. sijn deel doen. In de 18de eeuw o.a. aangetroffen
in het Boere-krakeel, 90:
Me dunkt, mact Kees, jy krygt de trekken,
Die je uitgedeeld hebt , schoon weer t'huis .
Zie ook Harrebomée 1, 342 b; Handelsblad, 28 Januari 1915 (ochtendbl . )
p . 1, k . 5 : omdat men er over verheugd is dat de Duitschers na hun aanval op de
, ,versterkte" Noordzeeplaatsen hun troeven hebben thuis gekregen ; Nederland
1914, II, bl. 26: Heel goed, als de Ongure zijn streken eens thuis gekregen had;
Ibsen, Een vijand van 't volk (Wereldbibl . ), bl. 36 : Maar nu krijgen ze hun trek-
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ken thuis . In Twente : zine strekke thoes krigen; gron . dat komt hom thoes, hij krijgt
nog eens loon naar werken (Molema, 569) ; Joos, 73 : de geleende broodjes zullen
weerkeeren; fri . syn brea (brood) thus krije; vgl. hd . heimkommen; eng . to bring
(or to thrust) home ; his chickens came home to roost.

2291. Iemand troef geven,
d .w .z . slagen geven ; ook iemand flink te woord staan, hem duchtig de waarheid
zeggen, hem (af) troeven of overtroeven (no . 62 ; Tuerlinckx, 495 ; Antw . Idiot . 929;
Villiers, 129) ; troef opspylje ; oantroevje, gevoelig aankomen ; tatroevje, krachtig
slaan. Vgl. Van Effen, Spect. IV, 1: Hoor vriend, sprak hy, ik heb niet gestudeert, en ik verzeker je dat onze pastoor jou wel anders troef zou geven op al jou
redenen die je bijbrengt ; Boere-krakeel, 189 en 190 ; Rusting, 141; Sewel, 798:
Troef geeven (slaan), to beat; hy heeft helder troef gehad, he was
soundly beaten; 608 : o p t r o e v e n (kastyden) , to beat, to whip, to chas tize . Deze
uitdr. is ontleend aan het kaartspel, waarin de troef de kaart is, waarmede de
andere kaarten genomen of geslagen kunnen worden . Vgl . het zuidndl . iemand
een pandoering draaien (Leopold, 8) of geven en eene pandoering krijgen, een pak
slaag krijgen; Ndl. Wdb. XII, 316; De Bo, 824: pandoer geven,- krijgen, slagen
geven of krijgen ; Schuermans, 742 : iemand travans geven; De Bo, 1186 : troef
uitgaan, hard tegen iemand uitvaren; Molema, 530 a: van jas (= troefboer)
kriegen, slaag of eene berisping krijgen. Van zich aftroeven, flink van zich af spreken, antwoorden; vgl. De Arbeid, 4 Maart 1914 p. 4, k. 3: Natuurlijk werd ik
heftig bestreden . Evenwel ik troefde ook van mij af.
Eveneens zijn aan het kaartspel ontleend de uitdr. zijn laatsten troef uitspelen, hd. den letzten Trumpf ausspielen; eng. to play one's last trump, zijn
laatste middel beproeven, waarvoor men in Zuid-Nederland volgens Tuerlinckx,
329 en Joos, 90 zegt zijn lesten knikker in de o zetten en vroeger bij ons zijn laatste
brood bijzetten (Sart. 1, 1, 59 ; Ndl. Wdb. III, 1553) . Een hoogen troef uitspelen,
een krat.' tige poging beproeven ; vgl. Handelsblad, 28 Oct. 1923 (0), p . 10,
k. 5: De regering had gemeend een bijzonder hooge troef uit te spelen door haar
lot aan onze verfoeide Vlootwet te verbinden. De troeven in handen houden,
meester van het spel zijn, zorgen de baas te blijven. Geen troef verzaken, de
gelegenheid niet laten voorbijgaan; zie E. Wolff-Bekker, Zieke Mietje: Die verzaakt geen troef als er een plaisierpartytje te nemen is. Armoede is troef, er
heerscht voortdurend armoede, dat ook volgens Rutten, 236 b ; Antw. Idiot.
1267 ; Teirl. 22 ; Claes, 243 ; Waasch Idiot. 662 b en Joos, 71 in Zuid-Nederland
bekend is, en te vergelijken is met het is dalles (armoede) troef (in Groot-Nederland,
1914, 393) ; Rusting, 193 : krabben, lollen, bijten was troef; Tydeman is troef (in
Nkr. VII, 22 Febr. p. 2); rood is troef (in Nkr. VII, 18 Oct. p. 4); Die ziet, hoe
bedrog en misleiding al jaren troef is geweest (Nkr. IX, 10 Juli 1915) ; Zij achten
de vraag of in den Amsterdamschen raad reaktie troef zal zijn, dan wel de democratie den toon zal aangeven, van geen belang (Het Volk, 7 Juli 1915 , p . 1, k . 1) ;
Het Socialisme was in die dagen troef in het Noorden des lands (Het Volk, 16 Jan.
1914 p. 5, k. 4) ; Handelsblad, 26 April 1923 (0) p. 6, k. 3: Het zal een interessant stuk Roomsche machtspolitiek beteekenen, het uitspelen van een nieuwe
zwarte troef, waarvan Mr. dr. Jan v. Best waarschijnlijk nog niet durfde droomen,
toen hij vier jaar geleden zeide : Rome is troef. Het dial. hd. da ist Treff (= fr.
trè$e ), Schellen (= Maulschellen, maar ook in het kaartspel ruiten) Trumpf,
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daar vallen klappen, daar is schoppen troef, zooals onze voorouders zouden zeggen;
da ist jetzt Dreck Trumpf, daar ziet het er slecht uit. Ook in Zuid-Nederland is de
uitdr. troef geven (-krijgen) bekend (Antw . Idiot. 1267) .

2292. Met de (of een) stille trom vertrekken (of aftrekken),
d .w .z . stil, ongemerkt vertrekken, zich verwijderen ; eene uitdrukking, die ontleend is aan het, krijgswezen, en eig. gezegd wordt van soldaten, die zonder de
trom te roeren stilletjes aftrekken. Vgl. Vondel, Gijsbr. w. Aemstel, vs. 281:
Men brack al heimlijck op en zonder eenigh teken van horen en trompet, of hut
in brant te steecken ; Brederoo , I , 42 , 937: Hoort, helden van mijn bloedt, treckt
sonder trommel-slagh met opgherolde vanen in aller stilten heen . In de 17de
eeuw in overdr . zin aangetroffen bij Brederoo , Sp . Brab . vs . 1179:
Wat komter vrydaechs een gerit ter poort indringen,
Van revelduytsche en van vreemde hommelinghen,
Al ghesonde Wijven, met besieckte doecken om,
By hiele vaendels vol, doch met een stille Trom.
Zie verder Hooft, Ned. Hist. 9; 176; Vondel, Pascha, vs. 1487: Bellon die listich ons met een stille trom bekruypt, wanneer wy slapen; Op den Optoght der
Schutteryen t' Amsterdam, vs. 48: Met eene stille trom afdruipen; Pers, 160 a;
530 b; V. Avant. I, 151; Kale Utr. Edelman II, 75; Middelb. Avant. 123; Tuinman I, 335 ; Focquenb . Typhon, 3de sangh 425: Terwyl sy sonder Fluyt, of
Trom gelijck als halve Nickers vlooden; Halma, 651: Met eene stille Trom
o p b r e e k e n of verhuizen, décamper a la sourdine, déloger sans trompette;
fr. déloger sans tambour ni trompette ; vroeger déménager à la sonnette de bols;
Esopet, Pallasch', 8: Met een stille trom opkramen; Harreb. II, 345; Nkr. II,
13 Sept. p. 2 : Ik dacht dat dat comité zich zelf al lang met stillen trom begraven
had ; Nkr. VIII , 23 Mei p . 3 ; Onze Eeuw, XIV ,1323 ; Joos, 109: met het stil trommeken vertrekken; hd . Ohne Sang und Klang abgehen.

2293. De (groote) trom roeren
of op de groote trom slaan, eig . door middel van het slaan op een (groote) trom
de aandacht wekken; fig. iets alom, vooral in couranten en op vergaderingen,
bekend maken ; met veel drukte en ophef van iets gewagen ; vgl . iets aan de groote
klok hangen (no . 1184) ; fr. faire battre le tambour, publier qqch ; battre la grosse
caisse, reclame maken ; De Arbeid, 9 Mei 1914, p . 1, k. 3 : Moeten ook de modernen
niet evengoed als wij bij een staking op de groote trom slaan om aan centen te
komen? 11 April 1914, p. 3, k. 4: Laat men met de a.s. Paaschdagen en daarna
flink op de groote trom slaan. Geld is op heden de ziel van den strijd ; Nkr. VII,
29 Dec. p. 5: Geen nood, de groote toovenaar (Dr. A. Kuyper) hoe roerde hij
de trom en tooverde het bedenkelijk punt tot deel van Gods ordening om ; De
Telegraaf, 28 Nov. 1914 (avondbl . ), p. 9, k. 2: In dezen tijd slaat ieder op de
trom ; Kippeveer, I , 48 : Ik heb niet op de groote trom geslagen ; Nw . School,
VII, 361: En dan komt weer de een of andere lastige rustverstoorder en die roert
er de trom over; De Kampioen, XXXI, 118: Toch ging het toentertijd veel gemoedelijker dan thans ; er kwamen veel minder menschen bij te pas en de groote
trom werd er niet voor geroerd ; Handelsblad, 2 Juni 1915, p. 2 , k. 6 : Al gaat
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men nu niet met de groote trom rond , toch zal het zaak zijn voor Duitschland
de stille verontwaardiging van Amerika niet te bot te woord te staan; De Vrijheid,
28 Mei 1924, 3de bl. k. 2: De kerkelijke partijen hadden geducht de anti-socialistische trom geroerd; Haagsche Post, 13 April 1918, p. 417, k. 4: En wat hem
tot een hoogst beminnenswaardig kunstenaar maakt : hij heeft nooit de groote
trom der reclame geroerd . Syn . de trompet steken, vgl. o .a . Handelsbl . 6
Juli (0) 1924, p. 9, k. 2: Van de reclametrompet over Pola gestoken , kan men
alles zeggen, behalve dat hij schor was; vgl. fr. faire sonner la trompette.

2294. Beter te trouwen dan te branden,
d . i . beter te trouwen dan in stilte te verteren van onbevredigden hartstocht.
De woorden zijn ontleend aan 1 Cor . 7 , 9 : Het is beter te trouwen dan te branden,
d . i . „ter voldoening zijner neigingen een wettig huwelijk te sluiten dan een
onheilig vuur in zich zelven te laten woeden en daardoor tot ongeoorloofde blussching van dien hartstocht vervoerd te worden" (Zeeman, bl . 111) . Vgl. Sp.
II? , 27 , 97 : Huwelijc es in eeren geset.... ende hets beter dan.... verbranden;
Con. Somme, bl. 455: Dits (weduwschap) een staet die sinte Pauwels seit ende
leer pryst totten weduwen : dat sij hem in sulcken staet houden sullen, ist dattet
hem ghenoecht ; ende en ghenoechtet hem niet, dat sij huyliken, want sekerre
is te huweliken dan te bernen ; Cats I, 101: Beter gemant dan gebrant:
Vriendinne ken u self, het is u minder schant,
Voor alle man getrout, als heymelijck gebrant.
Zie verder De Cock 2 , bl. 156 ; fri. better to trouwen as to barnen.

2295. Een huwelijk met den smallen trouwring,
d.i. een huwelijk met meer dan één vrouw; zie Handelingen der 1e Kamer, 19221923, bl. 610: Zij (de Duitsche Militaire Overheid) verspreidde toen een geschrift,
waarin bepleit werd om aan de welgestelde mannen het recht te geven of den
plicht op te leggen meer dan één wettelijke vrouw te bezitten, opdat de nakomelingschap zoo groot mogelijk zou zijn. Dat was dan een huwelijk met den smallen trouwring.

2295a. Zijn tuil tuilen; zie no. 1589.
2296. Iemand om den tuin leiden,
vroeger ook iemand omleiden (lat. circumducere aliquem 1 ) of bij den neus omleiden
(Pers, 1 b; 629 a; 796 a), d.i. iemand beetnemen, bij den neus hebben (zie
no. 1619), onder- den vlinder lee'n (De Bo, 1337) . Tuin heeft hier nog de oorspr.
het. van omheining (vgl. no. 1078 en omtuinen, houttuinen, teertuinen), zoodat
de uitdr. eig. wil zeggen iemand niet in den hof, maar er omheen leiden, een buitenwegje omleiden 2 ); bij overdr. het ware niet mededeelen, bedriegen. In de 17de
eeuw o.a. bij Hooft, Brieven, 82 ; Ged. II, 107:
Want die met schijn van deucht het vollick soeckt te paeijen
Met schoon beloften loos, en om den tuin te leijen,
Geniet een corte tijt tot dat het werd' verbreijt,
De wanckelbare vrucht van zijn scherpsinnicheit.
1)
2)

Ndl. Wdb. X, 384.
Lichte Wigger, 16 r.
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Zie verder Vondel, Virg. II, 22; Hooft, Ned. Hist. 249; Pers, 288 b; 533 a;
886 b; 892 a; 666 b : Iemand om den tuin en te gelyck van kant helpen; De Brune,
Bank. I, 141: Hoe leyd-men malkander om den thuyn, zonder in den hof te brengen
Van Effen, Spect. IV, 209; XII, 61; Halma, 653; Sewel, 801; Ndl. Wdb. VIII,
1475; Kippen. 1, 173; 372; De Arbeid, 17 April 1914, p. 5, k. 1; vgl. de synonieme uitdr. met iemand langs den muur loopen, voor den gek houden (V. d.
Water, 110) ; iemand op het ijs leiden (Rutten, 99 en Tuerlinckx, 740) ; kaapschholl .: iemand om di bos loop 1 ) en het hd . jemand hinters (unters, ums) Licht

führen.

2297. Tuk op iets zijn,
d.w.z. begeerig zijn naar iets heet zijn op iets, 17de eeuw grif zijn op iets. Het
bijv . naamw . tuk behoort bij den stam van het mnl . wkw . tucken , tocken (hd.
zucken, zucken), trekken, rukken (vgl. tokkelen en Molema, 427 a; V. v. d. D.
156: Tuk! daar had Wim 't slot er al uit), westvl.,, tukken, stooten, en bet. waarschijnlijk eig . naar iets toe getrokken en vervolgens trek-hebben aan iets 2) , begeerig,
verlangend , gretig zijn . Vgl . mud . tucken na, unruhig streben nach ; 17de eeuw
tokken, gretig toehappen. (De Jager, Frequ. I, 777); Vondel II, 708: Dit vernuft,
dat tuck had ingedroncken d'Atheensche wetenschap ; Hecuba, vs. 38 : Tuck
op Schelmeryen ; Brederoo III , 18, vs. 33 : De loose Luypart, turk (t) op Moorden
en vernielen, die volgkt u als een Hondt sachtmoedich aen de hielen; Halma,
654: Tuk op moord, avide de meurtre; Sewel, 802: Tuk op roof, hot upon
prey; C. Wildsch. III , 151: Het is in uwe sexe eene prijslijke hebbelijkheid tuk
te zijn op wetenschappen ; Nkr . IX, 10 Juli p . 3 : Enk 'le menschen tuk op nieuws
kwamen haastig aangeloopen ; enz . Het Friesch kent tíiuk yn, ervaren in (vgl.
Gron. toek, loos, listig, verstandig, scherp), dat herinnert aan Vondel, Lucifer,
652: Ghy zyt een meester, tuck (geslepen s) om geesten in te luien. Tegenwoordig
kent men in Zuid-Nederland nog een znw. „tuk" in den zin van „trek, tocht,
begeerte, lust naar iets" en zegt men aldaar : „tuk hebben voor de studie''; „de
zieke begint tuk te krijgen achter 't eten", enz.; De Bo, 1197. Vgl. ook de dial.
uitdr.: in iets geen haal hebben; frk. gjin hael habbe, geen genoegen hebben. Tot
denzeifden wortel behoort het znw. tuk (tok) in de uitdr. tok geven, aan den dobber
trekken (v .d . visch) en tuk (of tok) hebben, beet hebben bij 't visschen (ook
overdr.), „hoek", „leven" hebben; vgl. Opr. Haart. Cour. 12 Sept. 1923 p.

3 , k . 4 : Iemand , die gistermorgen in het Merwedekanaal in de buurt van de
Jutphaasche brug te Utrecht zat te visschen, voelde plotseling dat hij op zeer
wonderlijke wijze „tuk" had ; De Padvinder, 1913 kol. 98 : Heb je tuk, ruik
je lont, geef bericht dan terstond ; syn . is nop of noppes hebben, welk nop verwant
is met nopen of noppen, stooten (Ndl. lVdb. VI, 2156). Iemand tuk nemen, iemand
, ,beet" hebben , er in laten loopen ; iemand tuk hebben, er in hebben laten loopen
(V. Ginneken II, 464) .
1) Ndl. Wdb. III, 641.
2) Taal- en Letterb. V, 223; Franck-v. Wijk, 713.
3) W. de Vries gaat in Tijdschr. XLI, 198 uit van een wortel tuk, in de beteekenis
, ,stekend ", , ,scherp " en wijst op iri . tAk je, prikkelen van een wond ; lQk (e) , werktuig
om te steken ; gron . toek, loos, listig, verstandig, scherp ; Noordh. luik, slim.
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2298. Een tuk(je) doen (of pakken),
d.w.z. een middagslaapje doen (Harreb. II, 348 a), tukkebollen, . tokkebollen
of ook tukken, een tukje halen, een poosken pakken, zooals men in Zuid-Nederland
zegt (De Bo, 401 b; 1197 b) . Zie Mgdh, 216; Speenhoff II I , 33 : Vader is in bed
geklommen, gaat een lekker tukkie doen; Falkl. VI, 57: Dan dee hij 'n tukje,
verneembaar door z'n gesnurk; Handelsblad, 22 April 1914, p. 5, k. 2 (avondbl .) :
Eene gelegenheid, waar de vermoeide, geeuwerige Berlijner in het middaguur
even een tukje kon pakken ; 27 Juni (ochtendbl.) 1915 , p . 6 , k. 4 : ' n Paar leden
pakten stillekens 't tukje , dat 'n mensch na den eten toekomt ; Pp 1. 4 ; Jord.
61; 180 ; 200 ; Barb . 68 ; 144 ; Menschenw . 30 ; enz . talmen, dralen, wachten , toeven,
in welken zin dit ww. dialectisch voorkomt (Tijdschr. XLI, 198) . Dit znw. tuk
behoort bij het ww. tukken, talmen, dralen, wachten, toeven, slapen, in welken
zin het dial . nog voorkomt 1 ) . Vgl. het Zuidnederlandsche : een trek, een treksken, een trok doen, geheel in denzelfden zin als een tukje, een tuksken doen, halen,
dat eveneens in Zuid-Nederland niet onbekend is (De Bo, 1197 a; Rutten, 235 a;
Schuerm . 756 a ; Waasch Idiot . 665 b) . In de Zaanstreek en elders in NoordHolland spreekt men van 'en tokkie doen, een hazetokkie, een middagtokkie, en wel
kent men een wkw. tukken, tokken, een slaapje doen, ook in zich vertokken, zich
verslapen ; zie Menschenw. 168 : Nou da' hai d'r juus tukke_ gong ; Falkl. IV , 96:
Anders sliep-ie tot half vier, ging de lantaarns uitdraaien, tukte wat na als-ie
klaar was; IV, 124: Toen tukte ze nog eens in; Kunstl. II, 53: Als Frans tukt
op z'n stoel ; Boekenoogen, 1070 ; Bouman, 39 en vgl. voor het Urksch Taalen Ltb. VI, 44: Y legt op zen tukkien; ik goon op een tukkien; fri. in tukje, in
knipperke dwaen; in tukje nimme. Zie no. 524 en 356.

2299. Bij tuften,
of bij de Lult, d.w.z. bij hoopen, bij massa's; ook voorkomend in de uitdrukking
met hoopen en tullen, bij groote massa's, eig. bij troepen, dozijnen, daar tuit
beteekent een twaalftal, een dozijn balken (in den houthandel) ; vgl. het Deensche
tylvt, tylft, tylt (uitgesproken bult) , dozijn, Zweedsch tolft, eene afleiding van
tolv, twaalf 2 ) Vgl. Handelsblad, 2 Jan. 1915 (ochtendbl.) p. 5, k. 3:
In auto's, trams of „vlug ter been"
Trekt alles op naar Amsterdam.
Bij tulten, bij tienduizendtallen
Naar 't Sportpark! Daarheen moeten allen.

2300. Iemand er tusschen nemen (of hebben),
d.w.z. iemand (te pakken) nemen, hem onder handen nemen ; hem in 't ootje
nemen (zie no. 1714, ook voor de verklaring). Vgl. Boefje, 47 : Vanmiddag hadden
ze 'n vent er toch emmes tussche gehad; Zondagsblad van het Volk, 13 Juni 1914
p . 1, k . 3 : Jaap begreep, dat-ie er ook nu weer tussen genomen werd ; 6 Juni
1914 p. 1, k. 2 : En wat had-ie ze d'r nou fijn tussen! Zatte ze d'r effen in! Nkr.
1)

Tijdschrift XLI, 198.

2)

Zie A. Beets in Tijdschrift XII, 24; Franck-v. Wijk, 714.
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II, 22 Maart p. 4: Hij spuwde vuur en vlam daar Schaper een minister er grappig
tusschen nam ; Jong. 274: Ik zelf ben ook eens aardig te pakken genomen door
Van Biene — dat zou je niet aan hem gezegd hebben, maar dat kleine, dikke ventje
met z'n strakke gezicht, kon je soms heel leuk er tusschen nemen ; Prol. 81:
De pastoor die het je d'r weer tusse; Jord. II, 112: Nou zal ik haar vast d'r tusschen nemen; Nw. School II, 72: Als ik met hem klaar ben, ga ik 'es bedenken
hoe ik Krebbers, zoo 'n soort kameraad van hem, er tusschen kan nemen; Land!.
142 (er tusschen nemen) ; Zandstr. 45 (er tusschen hebben) ; Handelsblad, 13 Maart
1913 (ochtendbl.) p. 1 : De heele redevoering was gestemd op idealisme. Dit
laatste zelfs was zoo sterk, dat hij er zijn Britschen collega van financiën vrij
scherp tusschen nam om diens materialisme ; 15 Dec. 1914 (avondbl.) p. 2 , k. 1:.
Is er maar even een mogelijkheid om zonder gevaar , ,den Duts" (Duitscher)
er tusschen te nemen, dan gaat-ie! ; De Nieuwe Amsterdammer, 26 Dec. 1914 p.
11, k. 1: Hij ging naar de „zaak" om ze te bluffen, maar 't gezelschap (van
het tooneel) nam 'm er tusschen en gaf hem een open doekje ; D . H. L . 38 ; Nw.
School, VI, 97; Groot-Nederland 1914, bl. 395; Nkr. IX, 27 Maart p. 7.

2301. Er niet van tusschen kunnen,
d .w .z . er niet aan kunnen ontkomen ; het niet kunnen laten ; eig . er niet tusschen.
uit kunnen . komen ; vgl . er van tusschen trekken (in Nkr . IV , 25 Dec . p . 4) en
er tusschenuit trekken (in Nkr. V , 30 Sept . p . 6) . Zie Cam . Obscura 19 , blz . 164:
Zoo even ontving ik de uitnoodiging tot een groot souper bij den heer Van Lemmer,
waar ik niet van tusschen kan ; Fruin, Geschr. IX, 392: Omdat het nu eens zoo
behoort, omdat men er niet van tusschen kan, stelt een bestuur een gemeentearchivaris aan ; Onze Eeuw , XIV , 317: Het is altijd bedenkelijk personen en invloeden te bespreken.. Ik zal het sober doen. Maar ik kan er niet geheel van
tusschen, waar het een partij geldt die zichzelf het monopolie van christelijkheid
geeft ; vgl . mnl . niet vorebi mogen ere dinc ; Taalgids IV , 46 ; Afrik . jy sal daar
nooit verby kom nie; Molema, 153: er niet onder hen (heen) kennen, het niet durven
laten ; hd . nicht umhin können.

2302. Twistappel,
eig. de gouden appel, die door Eris, de godin van den twist, onder de gasten ter
bruiloft van Peleus en Thetis geworpen werd, met het opschrift „voor de schoonste", dien de drie godinnen Hera (Juno ), Athene (Minerva) en Aphrodite (Venus)
elkander betwistten en die door den herder Paris aan Aphrodite werd toegewezen 1 ).
Bij overdracht : iets, dat men elkander betwist ; geschilpunt . Bij Justinus (2de
eeuw na Chr .) komt de naam malum discordiae het eerst voor 2 ) ; vgl . hd . Apfel
der Zwietracht, Zankapfel, Erisapfel; fr. pomme de discorde ; eng. apple of discord.
1)
2)

Ndl. Wdb. II 1 , 551.
Buchmann , 77.

2303. Eene ui tappen,
d .w .z . eene aardigheid ten beste geven, waarom men lachen moet ; ,,een juin
slaan", zooals in de studententaal gezegd wordt (Woordenschat, 520 b) ; zie
Harrebomée II, 350. Ook een ui met iemand hebben, iemand beetnemen (Nw.
Amsterdammer, 20 Maart 1915 p . 9 , k. 1 ) . Hoogstwaarschijnlijk wordt deze naam
aan eene aardigheid gegeven, omdat ook eene ui het oog doet tranen en dus
dezelfde uitwerking heeft als een grap 1 ) . Vgl. hd. ulken (ook anulken,
verulken) naast ulkig (grappig), ulk (grap), dat in het nederrijnsch eene ui beteekent (Genthe, 65 ; Kluge 7 , 470) en ook door Kiliaen, 660 in dien zin wordt
vermeld. Voor eene andere beteekenis van „ui" zie no. 181.

2304. Elk meent zijn uil een valk te zijn,
d.w.z. ieder houdt het zijne (zijne kinderen, zijn werk, zijn liefje) voor uitnemend; lat. quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam; fri. elts mient dat
syn ule in falk is, waarvoor ook gezegd wordt elts háldt syn eigen protser (spreeuw)
for in lyster. Ook een uil wordt, evenals de valk, gebruikt voor de vogelvangst 2 );
vandaar dit spreekwoord, dat wordt aangetroffen bij Spieghel, 285 ; Cats I, 417:
Siet! 's vrijers gunstigh oogh dat kan de schoonheyt maken;
Elck acht sijn uyl een valck, en boven eygen mal,
Soo wil men dat het volck het soo geloven sal.
Zie ook Sinetius, 189 : Eenen jeghelicken dunckt sijn uyltjen, een guyltjen ; bl.
265: Elck een dunckt sijn uyltje een duyfjen te zijn; De Brune, 43; 462; Bank.
I. 282 ; Pasquilmaecker, 28 : Ider meent toch syn Uyl een Valck te sijn, en heeft
sijn liefje lief, schoon wasse besnot; Paffenrode 76; Rotgans, Boerekermis (anno
1790), bl. 33 : Elk noemt zijn Uil een Valk, zijn koekoek Nachtegaal; Tuinman
I, 83; Sewel, 807: Elk meent dat zyn uil een valk is, every one thinks
his own geese swans (ook every mother thinks her sprats are herrings) ; Harreb . II,
350 ; Antw. Idiot. 1279 : iederen uil meent dat zijn jongen valken zijn; Joos, 176:
ieder uil meent zijn jong een valk te zijn; en vgl. het hd. jeder hult seine Eule' fur
einen Falken oder jeder sieht seine Eule für eine Nachtigall an, dat herinnert
aan De Brune, Bank. 1, 379: Elck meent, dat zijn koeckoeck fraeyer zinght,
als een anders nachtegael.

2305. Uil of (Uils)kuiken,
stommeling, dom individu; Kil. W1. homo stolidus et improbus; Winschooten,
333 : Het is een uil van een vent, een lomp : jouw uilskuiken! Coster, 226, 12. Hartelijcke bedanckende dese ghestoorde Uylskuykens, datse alle de wereldt met
haar roepen en krijten.... in deze benauden tydt soo gaende ghemaect hebben,
1) Wellicht mag vergeleken worden het mnl. ic soude node stooten een looc (ik zou
niet graag iemand aan het schreien maken?); Mn l . Wdb. I V , 765.
2) Zie Chomel II, 1262-1263.
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dat de speelplaets (schouwburg) te enghe was om de aenschouwers te vatten;
Halma, 713: Uil, Uilskop, uilskuiken, halve gek; Sewel, 807: Hy is een
rechte uil, he is a silly fellow: 't Is een uilskop, he is a blockhead; uilskuiken, zotskap , a coxcomb ; Tuinman 1, 205: 't Is een uil, dit is een smaadnaam, dien men aan een weetniet geeft; 218: 't Is een malloot, een slechthoofd,
een schaapshoofd, een kiekenshoofd; E. Wolff—Bekker, Brieven, bl. 29: Wat
praat gij toch van lompe boeren verguld uilskuiken, dat niets weet ; Draaijer,
22: Küken, lomperd, ezel, dwaas. Voor Zuidndl. vgl. Antw. Idiot. 1279: uil,
uilekop, dommerik, domoor; 2099: zoo som, lomp, stom als een uil; 647: E kieken
zonder kop , een onbezonnen mensch.

2306. Een uiltje knappen (of vangen),
d.w.z. een middagslaapje doen „naar het lek luisteren", zooals de zeeman zegt,
fri. nei 't lek lusterje, naar 't lekken van de goot gaan luisteren (Goeree en Overflakkee 1 ) ; de kriekele beechte (Maastricht 2 ) . Eene verbloemende uitdrukking,
die eig. wil zeggen een uiltje (een vlinder) vangen, doch schertsenderwijze gebruikt wordt voor het zich even afzonderen om een slaapje te doen; vgl. no.
356. De uitdr. komt in de 17de eeuw o.a. voor bij Hooft, Ged. II, 463; Heemskerk, Minnekunst (anno 1626) bl. 459:
't Soete groen, tot een verwonder
Lancx het water weeldrigh groeyt,
Dat het vruchtbaerlyck besproeyt.
't Welck my 's middaghs doet verlanghen
Om een uyltjen op te vanghen:
Waer ick 't slapen vind so soet
Als ghy op u pluym-bed doet.
Zie verder Noord en Zuid XIX, 165-168 ; Kluchtspel II, 202 ; Rusting, 7;
584; C Wildsch. V, 303: Dominées oude goede sloof, die onderwijl een zoet
uiltje geknapt had ; Halma, 713: Een uiltje vangen, een namiddagslaapje
neemen, faire la méridienne; V. Janus, 2; Leopold, I, 42; Uit één pen, 119;
Nederland, 1914, II, 7 ; Joos 107 ; Waasch Idiot. 669 a; het hd. eine Eulefangen
ein Mittagschlnfchen halten 3 ). Te vergelijken is de Groningsche uitdr. vlinder
knippen, den schooltijd verzuimen (Molema, 326); vinkertjes leggen (Frequ.
I, 117); een poesje vangen, to ring at people's doors in the night time (Sewel),
dus wat wij noemen een puisje (17de eeuw puis = poes 4 ) vangen; een muisje
pakken, minnehandel drijven (Rutten, 149) ; enz. Zie no. • 2298 en vgl. Om
zeep gaan (noot) .

2307. Iemand een uitbrander geven,
d.w.z. iemand den mantel uitvegen, de volle laag geven, een grauw geven (17de
eeuw) . Het znw . , ,uitbrander' is afgeleid van het ww . uitbranden, door vuur
branden, zuiveren ; zie Halma, 716, die het verklaart door : door branden zuiveren, purifier par le feu, nettoyer par le feu; vandaar: scherp berispen; vgl.
Gew . Weuw . III , 24 : Ik meen, dat ze jou anders uitbranden en uitluchten
zou ; Harreb . II , 342 a ; Nest, 100: Hij wou me gisteren een uitbrander geven,
1)
2)

N. Taalgids XI, 308.
N. Taalgids XIV, 194.

3) Schrader, 262. In de hd. zeemanstaal beteekent eine Eule fangen, den wind
plotseling van voren krijgen.
4) Voor den verkleiningsuitgang zie Taal en Letteren I II, 91.
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maar ik gaf hem zijn vet weerom ; Uit één pen, 26 ; fri . in d tbrander krije naast

in d tskoerringe, fodskoerring, d theuveling, d trammeling, dtskrobbearing krije.
Syn . iemand een (model) uitschijter geven (D . H. L 20 ; Van Ginneken II , 459;
Nkr. II , 18 Oct. p . 4) . De uitdrukking is dus te vergelijken met iemand den
mantel uitvegen (Gron. oetstubben), een schrobbeering geven, het hoofd wasschen
(Halma), iemand over den hekel halen, iemands frak uitborstelen, iemands leder
kloppen (V laand .) ; 17de eeuw : iemand uitwasschen (V. Moerk. 491) ; het hd ..
einem einen Wischer geben ; einen herunterputzen ; einen (aus) brüunen , uitschelden,.
en dergelijke. Zie no. 1475 en 2033,

2308. Uitentreuren,
d .w .z . zonder ophouden , onverpoosd (tot vervelens toe) ; eig . buiten , zonder
treuren (eertijds ook sonder treuren), dat is : vroolijk, s ,-aaruit zich de beteekenis
opgewekt, flink, onverpoosd geleidelijk heeft ontwikkeld. Vgl. Sartorius III,
3, 21: Ghy singht uyt den treuren, dat hij gelijk stelt aan „gij zingt als een lijster",
dus vroolijk zonder zorgen; De Brune, Bank. I, 67: De quiste-keers leeft uyt
-den treuren (onbezorgd) en heeft altijd wat goeds gedaan; Alewijn, Beslikte Swaentje, 54 : Ik zal dan voortgaan uit den treuren (flink zonder dralen) ; Focquenbr.
141: Vrouw Dido dampte zo lang uit den treuren (onverpoosd) , totdat haar 't
koude zweet uitbrak; Middelb. Avant. 137 : De melk-meid zong een deuntje
uit den treuren, en liet violen zorgen ; Tuinman I , 180 ; Harreb . III , 68 a;
Landl . 167: We liepen uit den treure; Het Volk, 19 Juni 1914, p. 2, k. 3 :
En in verkiezingsdagen zal dat liedje wel uit ten treuren worden gezongen. Zie
verder Noord en Zuid II , 203-214 ; III , 92-94.
-

2309. Zich niet uitkleeden voor men naar bed gaat,
d.w.z. zijn geld, zijn geheele vermogen niet weggeven of verdeelen voor zijn
dood . De meening, dat men zulks niet moet doen, wordt aangetroffen in Sirach,
XXXIII, 20-25 ; vgl. verder Cats I, 498 : Niemant en ontkleet sich gaern,
eer hy slapen gaet; bl. 500:
Onthout dit , waerde vrient! het is een wij se raet:
Ontkleet u nimmermeer eer dat gy slapen gaet.
Het spreekwoort wil seggen, dat men niet al sijn middelen aen kinderen
of vrienden moet oversetten, eer men komt te sterven. Zie verder De Brune,
147 : Ontkleeden eer men slapen gaet, dat is voor-waer gheen wijzen raed ; Tuin man I, 95; Harreb. I, 35; III, 69; Kmz. 91; Nkr. I, 15 Sept. p. 2: Zijn
vadem behoorde tot die lieden die hun rok niet uittrekken voor ze naar bed
gaan ; Heyermans, Ghetto, 19 : Centen ? centen ? Ik klee me niet uit voor 'k
naar bed ga ; bl . 20 : Hij wil zich niet uitkleejen voor die naar bed toe gaat
en 'n ander zet-ie 't mes op de keel ; Rutten, 241: Men mag zich niet uitdoen
eer men slapen gaat ; Tuerlinckx, 646 ; Antw . Idiot. 1289 : Zijn eigen uitkleeden.
eer dat men gaat slapen; fr. il ne faut pas se déshabiller avant de se coucher;
oostfri. man sal sük nêt êrder uttrekken as man na bedde geit (Dirksen 1, 101) .
Voor het Nd. zie Taalgids V, 152.

2310. Uitlekken,
bekend worden, gezegd van geheimen. Het beeld is ontleend aan een vat, dat
lekt; vgl. Winschooten, 334: Uitlekken, al lekkende leeg werden. Dat vat sal
soo doende wel uitlekken : oneigendlijk rugbaar werden : die saak is uitgelekt;
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2 313 . Uitvaart , zuipvaart .
„Dat was een spreekwoord by de ouden, en ontstaan uit de quaade
gewoonte dier tijden dat 'er by gelegentheid der Rijksbegangenissen, op de
doodmaalen overdaadig gezopen wierd, tot geen kleine kosten der sterfhuizen"
(Tuinman I, 321); Harreb. II, 352 b; Volkskunde XIV, 135; XI, 122, alwaar wordt medegedeeld „dat dit spreekwoord herinnert aan de oude Germaansche
zielenvereering, die van een gansch stoffelijken aard was ; men dacht dat de
overledene, in de andere wereld, dezelfde behoeften had als hier op aarde; daarom
zette men oorspronkelijk spijs en drank op grafsteden ; men hield bovendien
gemeenschappelijke maaltijden op de graven, at en dronk er overvloedig, zong
en danste er onbedwongen in de meening dat zoo'n doodenfeest de afgestorvenen
ten goede kwam" ; zie nog Stellwagen, Roomsche Woorden, 213 ; Ter Gouw,
Volksvermaken, 550 ; Volkskunde XXIII, 99-105, waar rekeningen van uitvaarten uit de 16de eeuw worden medegedeeld ; XXV , 164 ; Tijdschr . v . h.
Kon. Aardr. Genootschap 1923, bl. 391 vlgg.; R. J. Hirsch, Doodenritueel
in de Nederlanden voor 1700, bl. 120 vlgg.

2314. Uitvlakken
in de zegswijze dat moet je niet uitvlakken, dat moet je niet wegvegen als van
onwaarde, niet geringschatten ; dat is lang niet mis ; dat moet je niet weggooien;
zie Kunstl. 6: Ga toch sitte Meries! .... hier soo op 't bed .... ma je niet
uitvlakke! .... soo op de troon van moessie ; Falkl. VI, 12 : 't Is niet om uit
te vlakke; Nkr. 1, 14 Juli, p. 6 : Motje niet uitvlakken; V. Ginneken I I ,
187: Ik ben doctor Cocadorus Causa .... dat moe'je niet uitvlakken. Syn. is
uitpoetsen in Gron . 133 : t Zijn twee belazerde vakken ; poets anders Nederlandsch
ook niet uit; afvegen in Twee W. B. 106: Maar wij hebben huishouwens, wij
zitten op dubbele huren asse we er op uitgaan . Dàt mot je niet afvegen.

2315. Een Uriasbrief,
d .w .z . een brief, die den overbrenger in het verderf stort ; ontleend aan 2 Sam.
11: 14-15. De uitdr. komt bij Campen, 96 voor : hij draecht Urias breven; Sart.
II, 7, 58: Bellerophonteae literae 1 ). Urias Brieven, locus erit proverbio, cum
quis literas velut commendatitias perfert, quae contra ipsum descriptae sant.
Zie Ndl. Wdb. III, 1326; Zeeman, 463 en Suringar, Erasmus no. XXV; fr.
une lettre d' Urie ; hd . ein UFiasbrief ; eng . a letter of Uriah.
1) Vgl. Homerus, Ilias 6, 152 vlgg.; Otto, 54; fr. porter des lettres de Bellérophon.
Bellerophon, zoon van den Corinthischen koning Glaucus, werd op aantijging van de
vrouw van Proetus, koning van Argos, wier liefde hij versmaad had, naar diens schoonvader Jobates in Lycië gezonden met het heimelijk verzoek om hem te dooden.

2316. Hoe vaart ge?
Deze zegswijze, waarmede men vraagt naar iemands lichamelijken welstand,
is niet ontleend aan het bedrijf van den schipper, daar varen hier nog de oudste
beteekenis, n.l. die van gaan, bewaard heeft, die men ook aantreft in hemelvaart, bedevaart, voortvarend, kruisvaarder, iets laten varen, enz. Hoe vaart ge
wil dus eigenlijk zeggen hoe gaat ge (hd . wie geht's), hoe is het met u gesteld?
Sedert de middeleeuwen werd „varen" gebruikt in dezen zin van zich bevinden,
het.maken, gesteld zijn; vgl. Ovl. Lied. en Ged. 317: Hoet met u vaert, nemmermeer en seght dat u God anders gheeft dan goet; Flor. 3109: Si begonsten
spreken van den lede ende hoe si hadden gevaren sint dat si erst gesceden waren;
Melis Stoke IV, 1427: De grave hiet scinken den wijn ende seide : drinckt vander
hant mijn sinte Gherden minne ende vaert wel; Reyn. 4634: God gheef dat hi
qualic moet varen dese valsche moordenaer fel ; Kiliaen : V a e r e n , valere, gerere,
habere se hoc aut illo modo; Plantijn : Wel varen, se porten bien; hoe v a e r d y,
comment vous portez vous ? ; vaert wel, po(tez bien. Vgl. Mnl. Wdb. VIII,
1258 ; het 17de -eeuwsche hoe vaertet 1 ) naast het tegenwoordige - hoe gaat het ? of
met een voornaamwoord of een zelfstandig naamwoord in den 3den naamval
hoe gaat het u ? waarnaast dial. (o.a. te Dordrecht) hoe gaat (of zelfs ga) u ? Verder
hoe ben je (daarmee) gevaren ? ( Sart. II, 8, 92 ; Winschooten, 321; Vondel,
Leeuwend. 1267 ; Waasch Idiot. 686 b; Harreb. III, 71) en dergelijke reeds oude
uitdrukkingen. Vgl. hd . fahrwohl (met betrekking tot iets dat men opgeeft) ;
eng. fare welt!

2317. Iemand in het (of zijn) vaarwater zitten,
d.i. iemand tegenwerken ; met iemand overhoop liggen ; in de 17de eeuw, volgens
Winschooten, 322: Sij sijn malkander altijd in het vaarwaater: dat is, sij sijn
malkanderen altijd hinderlijk, en leggen altijd met malkanderen oover hoop.
Zie verder Corn. Vet. 17 ; Hooft, Brieven, 5 ; Witsen, 494 ; 495: Iemandt in
't vaerwater zijn, oneig. jemandt in de weg en hinderlijck zijn, 't zy met woorden
of anderszins, om dat wanneer het eene schip het ander volgt in zijn zog, of water,
zulks hem hindere 2 ) ; 489 b : Dwars in 't water, oneigentlijck iemant in de weeg
en hinderlijck zijn ; Pers 208 a ; 384 a : Iemand (dwars) in 't vaerwater liggen;
288 b ; 630 b ; (dwars) tegen iemand in 't vaerwater liggen ; 878 a : in 't vaerwater
liggen ; 21 b : iemand uit het vaerwater krijgen, -helpen ; Valentijn , Ovid. 1, 16:
Wat God voer ons soo dwars in 't vaarwater? Tuinman I , 148 ; 293 ; II , 192;
Sewel, 830: Zy zyn malkander geduurig in 't vaarwater, they always
hinder one another ; they cross each other continually ; Halma, 659: Hij legt a hijij d
dwars in 't vaarwater, il est toujours contraire aux autres, il aime à les traverser; Joos, 110: in iemands vaarwater zitten, iemand onderkruipen (evenzoo
1) Noord en Zuid XIX, 33-34.
2) Zie de opmerking hierover van Huydecoper, Proeve III, 17.
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.Antw. Idiot. 2117); W. Buning. Menschen zooals er meer zijn, bl. 71: Dan
dacht ik nog dikwijls terug aan hoe mijn dikke stuurman mij in het vaarwater
zat, omdat hij zoo bang was, dat ik zou gaan trouwen; Kalff, Gesch. der Ndl.
Ltk. II, 500: En de opvoeding was niet het eenige punt waar de humanisten
in het vaarwater der geestelijkheid kwamen en hun den wind gingen onderscheppen; Soldaten-Cour. 28 April 1915, p. 4, k. 1: Maar wee u, als ge in zijn
water vaart, dan is hij voor geen kleintje meer vervaard; Afrik. in iemand se
vaalwater kom ; hd . in jemandes Fahrwasser sein ; fri . immen yn 't farwetter sitte;
oostfr. he kumt um int Fahrwáter (Eckart, 106). Vgl. ook het schertsende iemand
vaarwateriseeren. In de 17de eeuw syn. iem. dwars voor de boeg liggen (zie Ndl.
Wdb. III, 70; 3717). Vgl. no. 525 en 526.

2318. Uit een ander vaatje tappen,
d.w.z. „anders, dan te voren, toespreken, of doen", uit een anderen grondtoon
spelen 1 ) ; eig . iemand iets anders te drinken geven ; iets anders voorzetten.
Hiernaast uit hetzelfde vaatje tappen (in Het Volk, 4 April 1914, p. 9, k. 4;
25 Juni 1914, p. 5, k. 3) en uit het oude vaatje tappen (in Handelsblad, 22 April
1914 (avondbl . ), p . 1, k . 1 ) . Vgl. voor eene soortgelijke overdracht het mnl.

een ander (iets anders) scincken ; enen mede blanden (gereed maken, brouwen) ;
enen een bier brauwen, - scencken, enz . ; fri. skerp bier taepje, op een scherpen,
vinnigen toon spreken . In de 17de eeuw komt de uitdr . o .a . voor bij Starter,

Lusthof, 409:
Nou geef ick Lysje de sack, ick tap het nou uyt een aer vaetje.
Wangt sint ick myn parmantigh aesingt begon te steken onger
de groote Moncksieurs,
Kreegh ick van puyk van Meysjes niet dan al te veel keurs.
In dien tijd zeide men ook uit het beste vaatje tappen, iemand lief, zeer vriendelijk
toespreken . Zie verder Kluchtspel III , 44 : Ze zei uyt dat vadt al weêr tappen;
Sweerts, 468 ; Tijdschr. XL, 82, 511; Langendijk, Don Quichot (Panth .) , 26;
Spaan, 85 ; 274 ; Tuinman I, 96 ; 115 ; E . Wolf-Bekker, 73rief aan Ernst:
k Vind niets aantrekkelijks voor mij in zulk een zwarte schilderij : Gij moet me
nooit weêr uit dat lelijk vaatje schenken; V. Janus III, 59: Iemand, die vooraf
weet te zeggen uit welk een vaatjen ik tappen zal; Afrik. hy tap nou'uit heeltemaal
'n ander vaatje. Vgl. het 17de-eeuwsche uit een ander boek praten (Westerbaen
II, 249) en het fr. en voici d'une autre cuvée, se dit lorsque, après avoir entendu
un conte plaisant, quelqu'un en commence un autre 2 ) ; hd. aus einem andere
Fasse gehen, ganz anders aussehen (Grimm III, 1359) ; ein andres Fass anstechen;

ein neues Fásschen anstechen; etwas in ein andres Fass schlagen; woll'n mal ein
ander Fasz anzapfen, beijn Kartenspiel, um zu sagen : eine andere Farbe z ehen
(Wander V, 1249) .

2319. Een vaatje zuur bier,
d.i. een oude ongetrouwde juffrouw; eine Spcitbirne, zooals de Duitschers zeggen;
vgl . Van Loon, 33 : Ouwe dochters hier is als een kelder met zuur bier ; Tuinman I, 82: Een huis vol dochters, is een kelder vol zuur bier, dit wil zeggen,. in
1)

Ndl. Wdb. V, 1026 ; eng. to sing an other tune (liedje) .

2)

Le Roux de Lincy II, 194.

383
die waar is geen aftrek; Harreb. I, 55 a; Amsterdammer, 22 Nov. 1914 (omslag),
p. 3, k. 5: Bertha Jansen! die ouwe vrijster! Die feministe! Dat vat zuur bier!
Verlos ons heer! Vgl. Breuls, 85; fr. être brulée; hd. angesauert sein.

2319x. Mijn vader is geen bremer

(of breeuwer); zie no. 352.

2320. Tot zijne vaderen gaan,
d .w .z . sterven en tot zijne voorvaderen verzameld worden . Ontleend aan den
Bijbel, Gen. XV, vs. 15 : Ende ghy sult tot uwe vaderen gaen met vrede : ghy
sult in goeden ouderdom begraven worden. Zie ook 1 Kron. XVII. 11; Ndl.
Wdb . IV , 47 ; Tuinman I , 321; II , 235: naar de oudvaderen of oudvaders gereisd
of gegaan zijn; ook bij de oudvaders zijn (Asselijn, Kwakz. 17 ; Ndl. Wdb. XI,
1569); Halma, 478: Hij is al naar de Oudvaderen, hij is al dood. Il est
déjà ad patres; Afrik. iem. is tot sy vaders vergader; vgl. ad patres, dat hiervan
eene vertaling is: fr. être allé ad patres; hd. zu seinen Vatern versammelt werden;
eng. to be gathered to one's fathers. Zie no. 1785.

2321. Voor het (lieve) vaderland weg.
d .w .z . in groote mate ; in 't ruwe weg ; zonder veel complimenten ; in het Westvlaamsch van 't vaderland weg, buitenmate, verschrikkelijk; De Bo, 1235 b:
hij drinkt en hij vloekt van 't vaderland weg ; in het Antw . Idiot . 1309 en Waasch
Idiot . 684 a ; iet doen veur 't vaderland, veel moeite doen ; fel werken ; Nav.
1897 , 63 : hij drinkt alsof het voor 't vaderland gaat ; in het fri . hy supt mar for
't faderlán wei, eig. maar al door op het welzijn van het vaderland ? In Groningen: veur sunt Velten (zonder ophouden; Molema, 414). Vgl. Amst. 138; Wij
menschen zegge maar zoo voor 't vaderland weg onder de brug, dat is zooveel
als de bestekamer van de arme lui; Het Volk, 19 Maart 1914, p. 2, k. 1: Zoo
heel stilletjes, voor het vaderland weg, als wist hij van den prins geen kwaad,
plaatste het kamerlid de Jong in zijn Hilversumsche „Vooruit" de propaganda-

artikelen van „Onze Vloot". In het nd. zegt men för Manchester weg eten,
flinken eetlust hebben, niet kieskeurig zijn.

2322. In de val loopen (of geraken),
d .w .z bedrogen worden, zich laten beetnemen, er inloopen 1 ), in de strik loopen,
in de fuyke oft piere (strik) comen (Stallaert I, 431), er „inloopen"; eig. gezegd
van wild, dat in een valkuil nedertuimelt en zoo gevangen wordt, of van een
muis ; vgl. lat . in foveam decidere (Otto , 146) ; Brederoo I , 365 vs . 1848 ; Gaet
veugel daar gy gaet, je loopt selfs in u val, gelijck de muys; Halma, 660: Ergens
i n d e v a l l o o p e n, tomber dans quel que malheur ; hd . in die Falle gehen;
fr . donner dans le panneau ; eng . to fall into a trap . Zie no . 585.

2323. Valderappes (-ie),
d.i. schorriemorrie, gemeen volk, gespuis; ook kwajongen, bengel; evenzoo in
het hd . Falderapes, Chalderapes . De oorsprong is onzeker ; sommigen meenen
dat deze moet worden gezocht in het portug. gualdrdpa, paardekleed, slepend
1) Ndl. Wdb. VI, 1796.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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kleed, afhangende flarden, vod; degene, die vodden draagt. Het woord wordt
aangetroffen in Woordenschat, 1192 ; Kmz. 152 ; 296 : Wat 'n valderappus, zei
schoonmama ; Zandstr. 23 : En van al dat falderappes hield je den . Polder op
die manier schoon; Nkr. VIII, 28 Febr. p. 2: Hoe kom jij dááraan, falderappes?
Zevende Gebod, 63: Jij sal d'r af of ik sal d'r af! Valderappus! Riggeltjestuig!
vee! Handelsblad, 5 Sept. 1914 (ochtendbl.), p. 3, k. 1: Kelly is hier de man.
Men heeft zijn facie met de uitstaande ooren en den leuke-vertrokken falderappenmond, op het affiche gezet; Sabbath, 33 : As 'k ehaam kom krieg 'k van me memme,
emmes e valderappus.

2324. Veel varkens maken de spoeling dun,
d .w .z . waar veel menschen iets (bijv . een middagmaal, een erfenis) moeten verdeelen, krijgt een ieder weinig. De uitdrukking, die sedert de 16de eeuw voorkomt,
wil eig. zeggen, dat waar veel varkens zijn, de spoeling meer moet worden aangelengd en dus van minder kwaliteit is. Zie Gheurtz, 72: Veel verckens maecken
dun spuelinghe ; Sart . II , 7 , 83 : Hoe meerder verckens, hoe dunner spoelingh;
Spieghel, 286; De Brune, 479; Huygens, Korenbl. II, 185: Daer de verckens
veel zijn, daer valt de spoelingh dun; Hooft, Brieven, 270; Winschooten, 264:
Daar veel kinderen sijn, daar smaldeeld het soo : of op zijn boers : veel varkens
maaken de spoelingh dun ; J. v. d. Veens, Zinnebeelden (a. 1703), bl. 254 : Langh
van sop maakt schralen drank en veel verkens dunne spoelingh ; Tuinman I,
82 ; Sewel, 742 ; Harrebomée III, 338 a. Voor het Nd. vgl. Taalgids V, 179;
Wander IV, 452: viel Schweine machen dünnen Trank; vul Swin ma-ken den
Drank dünn (Eckart 476 ; 112 ; Dirksen I, 81) ; voor Zuid-Nederland zie Schuer-

mans, 775 b; De Bo, 1075 b: veel verkens maken dun spoel; in het Antw. Idiot.
1336 : daar veul verkens zijn, is de spuling dun ; in het Waasch Idiot . 143 a : waar
veel verkens sijn, is de bras dun ; 175 a: waar de varkens dik zijn, daar is de spoeling
dun, veel kinderen, magere keuken. Volgens Tuerlinckx, 550 zegt men in het
Hagelandsch : waar de kudde groot is, is de spoeling dun . In het Friesch : folle
bargen meitse tinne drank; Gron . veul zwienen geft dunne drank = veul monden
moaken leege schuddels (Molema, 371); Twente : volle biggen maakt 'n drank dunne.

2325. Vieze varkens worden niet vet,
d .w .z . kieskeurige 1 ) varkens worden niet vet ; bij overdracht : kinderen, die al te
kieskeurig zijn, gedijen niet; vgl. het fri. smoarige of gruzige bargen dije best,
morsige, vuile varkens groeien het best, dat ook in fig. toepassing van kinderen
gezegd wordt ; Harreb . II. 360 b ; V . Schothorst, 127 ; Gunnink , 129 ; V . d . Water,
55 : Smerege bagge worre niet fet ; Op. R. en T. 123 : 't Is hier meestal treife
(zie no. 1264), maar wat zal je doen, eten moet je toch en ik zal maar denken:
vieze varkens worden niet vet . Vgl . op Goeree en Overflakkee : Een varken sterft
niet van een vuilen, maar wel van een leegen bak 2 ) ; hd . ein sauberes Ferkel wird
selten fett.
1 ) In de l7de eeuw is vies in deze beteekenis zeer gewoon; zie o.a. Huygens, Cluysw.
13; Ho fuwijck, 1205.
2) N. Taalgids XI, 307.
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2326. Schreeuwen als een mager varken (of een speenvarken),
d .w .z . verschrikkelijk schreeuwen : magere dieren zijn altijd gauwer kwaad
dan vette, wèl doorvoede. Vgl. de zegswijze mager en kwaad (van menschen).
In de 17de eeuw is de uitdrukking zeer gewoon : zie Lichte Wigger, 5 r: End'
hy schrewde as een mager vercken ; 7 v : Hy schrewt als een mager verken dat de
keel wort afgestooken ; Coster, 10 vs . 15 : Dat is een stemmetgen as een mager
varcken ; Brederoo II , 290 , 1434: Mijn darmen kryten als mag 're varckens;
Spaan, 60; 157; Van Effen, Spect. VI, 229: Pietje kreeg bevel van zyn Moeder
dat hy eens zingen zou; waarop hy aan 't schreeuwen tijde als een mager varken.
Zie ook Tuinman II, 94; Amstelv. 13: De man zat onder de bewerking te gillen
als een mager varken; De Arbeid, 31 Juli 1915 p. 4, k. 2 : Tamminga kon als
een mager speenvarken gaan schreeuwen, daar had ik maling aan; Tuerlinckx,

556; Joos, 134: de magere varkens schreien meest; Waasch Idiot. 585: schreeën
gelijk een verken . Syn . schreeuwen als een varken, dat gekeeld (of geringd) wordt;
zie De Bo, 1149: tieren lijk een verken dat gekeeld wordt; Antw. Idiot. 1093:
schreeuwen gelijk e penneverken dat in 'en hekel hangt, gelijk e mager verken; Mole .
ma, 349 a : schreeuwen as 'n zwien dat ringt wordt ; Limburg : schreeuwen lijk een
verken onder 't mes ('t Daghet XII, 186) of alsof men 't mes in de keel had (bi.
143) ; Twente : schreeuwen as 'n varken dat ekelt of as ne bigge de ekrampt wordt;
afrik . hy skree soos 'n maer vark ; fri . gule of giere as in meagere baerch ; eng . to
cry like a stuck pig. Vgl. no. 1114.

2327. Het varken is op een oor na gevild (of gewasschen),
d.w.z. de zaak is op eene kleinigheid na afgedaan. Vgl. Pasquil-maecker, 7:
't Vercken is op een oor na gevilt; Tuinman I, 373: 't kalf is op een oor na gevilt
(II, 169) ; fri. it is op in ear nei fild, de zaak is zoo goed als afgedaan ; Halma,
591: Op een oor na gedaan hebben, 't werk haast af hebben; V. Janus, 3, 312;
Harreb. II, 147 b; B. B. 145; M. z. A. 116: Ik geloof dat hij op een oor na gevild is (van een doodzieke) ; De Kampioen, 27 Maart 1914 p. 280 : De voorbereiding is op een oor na gevild, zou men zoo zeggen.

2328. Wij zullen dat varken wel wasschén,
d .w .z . wij zullen die (lastige) zaak wel opknappen, in orde brengen ; het wasschen van een vuil varken is zeer lastig ; vandaar dat deze bewerking in overdrachtelijken zin genomen wordt voor eene moeilijke zaak verrichten. In de
16de eeuw bij Jacob Duym, Spieghel der Reynicheyt: Hier comense vast aen, sy
sullent vercken 'wasschen; vgl. verder Winschooten, 99: Ik sal dat wel kalefaaten, dat is, ik sal dat Varken wel wassen; Coster, 36, vs. 789: En nochtans
wat raet, hoe sal ick dit Varcken best wassen ? Zie ook Six v. Chandelier, 415;
Langendijk, Don Quichot, (Panth. 41) ; Van Effen, Spect. IV, 70 ; X, 77 ; Besteedster, 7 ; Kluchtsp. 3, 277 ; W. Leevend VI, 22 ; Halma, 767: Hij zal 't
verken w a s s c h e n, c'est lui qui fera la barbe aux autres ou qui leur damera
le pion; Tuinman I, 345; II, 162; Amstelv. 79: Het varkentje van Eulenburg
is door mij gewasschen en daarom is de zwarte Adelaar van Duitschland aanmerkelijk witter geworden ; Rutten, 252 b : het verken is gewasschen, geringd,
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door den neus geboord, de zaak is klaar ; Tuerlinckx , 677 ; Antw . Idiot . 1030;
1336 : het verken is geringd, de zaak is in het geheim beklonken ; Molema, 555 a:
hij zal hom wel potsen, hij zal dat wel klaar spelen, dat varken wel borstelen; vgl.
ook het 17de-eeuwsche iets klaren, iets kuischen.

2329. Lang vasten is geen brood sparen,
uitstel is geen afstel (omdat men na het vasten des te meer eet). Vgl. Campen,
69 : lange vasten is ghien broodt sparen ; V . d . Venne, 240 : Langh vasten is gheen
Broot sparen ; Tuinman II, 35 ; Brieven v . B . Wolff, 146 : Lang vasten is by my
geen broodspaaren, en nu doe ik dien kerfstok eens in eenen af; Harreb. I, 97 a;
Ndl. Wdb. III , 1541 ; fri. lang fêstjen is gjin brea sparjen; oostfri. lank fasten
is gên bród sparen ; hd . Fasten (oder lange hungern) is nicht Brot sparen (Wander
1, 937) ; fr. double jeune, double morceau (verouderd) .

2330. In dichte vaatjes zijn,
d.i. gereed, klaar, in orde zijn, „in kannen en kruiken zijn" (no. 1751); eig.
gezegd van ingemaakte groente . Sedert de 16de eeuw is de uitdr . bekend ; vgl.
Cainpen, 121: Het is al in dichten vaten; Pers, 655 b: Hy hoopte daer af niet te
scheyden, of alles soude in dichte vaeten zijn; Harreb. II, 362 a; Haagsche Post,
24 Juli 1920, p. 1171, k. 3: Duitschland zal zich zelf en zijne nijverheid best
weten te redden nu deze zaak eenmaal in dichte vaatjes is; 4 Dec. 1920, p. 1975,
k. 1: Het nieuwe Ministerie aldaar is nu eindelijk in dichte vaatjes.

2331. Wat in het vat is, verzuurt niet,
eig. wat men heeft ingelegd in een goed vat, bederft niet, al laat men het ook
lang daarin liggen ; het blijft bewaard en kan later gebruikt worden ; bij overdracht
toegepast op niet vervulde beloften, om te kennen te geven, dat uitstel nog geen
afstel is. In de 17de eeuw bij Coster, 34, vs. 739: Neen borght my dat nou, nou
dat int vat is, dat suert niet ; Winschooten, 325 : Dat in het vat is, dat en versuurd niet: quod differtur non aufertur. Zie verder Sewel, 825: Dat in 't vat
is verzuurt niet ('t is uitgesteld maar niet vergeeten), long delay is no
ac quittance ; Tuinman I , 308 ; C. Wildsch. V, 101: Nu dat in 't vat is zuurt niet;
Harreb . II , 361 b ; 512 b : Wat in 't zout ligt, zuurt niet ; Nest, 65 : Uitstel is
geen afstel; borgen is geen kwijtschelden; wat in 't vat ligt dat en zuurt niet;
De Arbeid, 25 Maart 1914, p . 3 , k . 4 : Wat in een goed vat zit, verzuurt niet;
oostfri. wat in 'n god fat sits, dat surd net; Eckart, 108: wat in 'n god Fatt is,
snert nich; vgl. het 17de-eeuwsche iets in 't vat hebben J), iets te goed hebben,
iets in 't vet hebben, iets te vereffenen hebben. In Groningen en in Duitsche
dialecten is deze zegswijze nog bekend ; zie Molema, 441; Harreb . II, 362 ; Ten
Doornk. Koolm. 1, 427 a: hê hed nog wat in 't fat ; Grimm III , 1360 en vgl. het
fri.: hwet yn 't fet hálde, wat in petto houden. Zie Iets in 't vet hebben.

2332. (Geen) vat hebben (of krijgen) op,
d.w.z. (niet) te pakken kunnen krijgen ; (geen) invloed hebben op . Vat beteekent hier plaats of gelegenheid om iemand of iets aan te vatten, in welken zin
1) Hooft, Brieven, 135; 184.
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het voorkomt in Rein. II, 6807: Doe wart hem (den vos) al dat lijf so glat, men
tonder nerghent aen hebben vat, want hi was vet ende wel ghevoet ; zie verder
Witsen, 387 ; Vondel, Virg. II, 258: De vlam vont vatten aen den wachttoren;
Tuinman I, 43: Die de gelegendheid van vooren niet aangrijpt, heeft daar aan
van achteren geen vat ; Spect . III , 119: Haar . al te manlyke verdienste heeft
geen vat op onze tederheid; IX, 179: Een bekrompe gemoed, op. 't welk edele
gevoelens geen vat kunnen hebben; Sewel, 835: Vat op iets krijgen, to get hold
of a thing; men heeft 'er geen vat aan, one cannot lay hold on't, or lay claim to
it; Halma, 663: Gij hebt geen vat aan mij, gij kont van mij niets eischen; Dievenp;
103: Omdat ze met veel omslag en overleg werkten, kon je slecht vat op ze krijgen.
Mgdh. 29 : Ze hebbe 'geen vat op ons, wij zijn ze te slim af; Gron. 95 : De leeraar
krijgt dan ook geen vat op. hem ; Nkr. IX, 30 Jan. ij . 4 ; Molema, 419: nijt te
vat kennen komen, geen vat kunnen krijgen, geene gelegenheid vinden om met
iets te beginnen; fri. fet op immen ha; afrik. op iemand vat kry. Hiernaast ook
iemand vat geven, gelegenheid geven om te pakken te krijgen, te kunnen beginnen;
eng . to give a handle to . P . C . Hooft bezigt de uitdr. vat missen aan, geen deel
hebben aan (Ged. I, 222, vs. 108: Hier is t hem grooter spijt vat te missen aan
den strijdt) ; syn . hoek hebben aan iets (in Brieven I, 335 ), vat hebben aan.

2333. Een zwak vat,
d .w .z . een mensch, inzonderheid eene vrouw . Volgens den Bijbel zijn menschen
gelijk aan vaatwerken, aan stukken huisraad in den tempel Gods : het zijn gouden,
zilveren en aarden vaten, zooals in 2 Tim . 2 : 20 staat . De vrouw wordt in 1
Petr. 3, 7 in vergelijking met haren man „het zwakste" vat" genoemd (Zeeman,
474) . In het Mnl . komt , ,vat" zeer dikwijls voor in den zin van een lichaam
van den mensch, vooral als bewaarplaats der ziel, meermalen ook in dien van
mensch in 't algemeen, in het bijzonder, verbonden met een bijv. nw., van Jezus
en Maria (Mnl. Wdb. VIII, 1313). Vgl. verder uitdrukkingen als een bedorven
vat, een slecht, bedorven mensch ; geen heilig vat zijn, een niet bijzonder zedelijk
mensch zijn ; zie verder Anna Bijns, bl. 319: Besidt u vaetken in eeren, niet
in schanden ; ghij zijt tempelen Gods ; bl. 37 : Wy sijn crancke vaten ; Winschooten, 306: de vrouwlui sijn swakke vaatjes; Tuinman I, 62 : Wy zijn altemaal zwakke
vaatjes ; Harreb . II , 361 3 De vrouwen zijn zwakke vaten, daarom leg ik er een'
band om, zei de kuiper, en hij roste zijne vrouw; Molema, 572: fri. in swak fet,
iemand met een zwak lichaam ; Antw. Idiot. 1318: en heilig vat met verdoemde
reepen, een schijnheilige ; De Bo, 1145: een heilige test met eene verdoemde oore.
Ook in het fr . , hd . en eng . komen in bijbeltaal vase (of vaisseau) , gefász en vessel
in den zin van ,,mensch" voor. Zie no. 2223.

2334. Holle vaten klinken het meest,
d .w .z . menschen, die weinig weten, hebben het grootste woord ; hd . je leerer
der Kopf desto lauter das Maul. Bij Campen, 28 vinden wij deze gedachte uitgedrukt met de woorden : de vaten die der vol syn, en geven ghienen clanck van sich,
Tier die ledighe vaten clincken seer. Vgl. ook bij Spieghel, 279: Lege vaten geven
't meeste geluid ; J . Zoet, 5 : Leege vaten klinken 't meest ; De Brune, Bank.
1, 452: De vaten klincken meest, die 't minste nat in hebben; Brederoo 1, 191,
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vs. 2787. Bij andere schrijvers leest men in plaats van het wkw. klinken bommenof brommen, o.a. De Brune, Bank. II, 235; Cats Ï, 469: 't Zijn ledige vaten, die
meest bommen; bl. 521:
Veel roemen meldt een dommen geest:
Een ydel vat bomt allermeest.
Zoo ook bij Tuinman I, 116; doch bij Van Effen, Spect. IV, 228: Wyl deze holle
vaten op het minste aanroeren brommen, als of zy de gansche waereld verdoven
wilden. Elders vinden we voor dit wkw. geluid geven of - slaan; zie Harrebomée
I, 225 b; III, 191 b; Taalgids VIII, 110; Afrik. leë vate maak die meeste geraas
(lawaai), en Ndl. Wdb. III, 336, alwaar gewezen wordt op het omgekeerde:
volle vaten bommen niet; hd. volle Tonnen klingen nicht. Vgl. fr. les tonneaux
vides sont ceux qui font le plus de bruit ; hd . leere Tonnen geben grossen Schall ;
leere Fásser klingen hohl; eng. empty vessels sound most; zwed. toma tunnor bullra
mest; ital. vaso vuoto suona meglio; mlat. nasa inania multum strepunt (taander
IV, 1295); fri.: it lege fet raest meast; Joos, 185: leege vaten klinken best; ijdele
.

tonnen rollen hardt.

2334a . Vechten tegen de Bierkaai ; zie no . 228.
2335. Vee van Laban.
Met het schimpwoord vee van Laban of tuig van Laban bedoelt men een troep
deugnieten. Volgens Laurillard, 12 kan de uitdr. op deze wijze verklaard worden
„dat men deugnieten of lieden van een gemeen karakter heeft willen voorstellen
als van Labans geslacht, — immers, Laban staat in de Bijbelsche historie in
een zeer ongunstig licht 1 ) — en dat men, om de spreekwijze nog wat harder
en scherper te maken in plaats van een geslacht van Laban, is gaan zeggen : vee
van Laban of tuig van Laban". Vgl . ook Zeeman 339 : Harreb . II, LXXV : Het
is vee van Laban, dat wil zeggen, het is kanalje. Het spreekwoord ziet op Labans
handelingen met zijn schoonzoon Jacob . Eerder zou ik denken dat de uitdr. Het
is vee verlengd is met van Laban om er een bijbelsch tintje aan te geven (zie
Euphonia II, no. 34 2 ) . Zie verder Jong. 236 : Niet dringen, vee van Laban,
anders blijf jelui d'r buiten ; Nest. 43 : Tuig van Laban, beroerde kwajongens;
bl. 104 : 't Is tuig van Laban.

2336. Vee (of tuig) van de richel,
d.w.z. kanaille, vee van Laban, een troep deugnieten, gespuis. Onder de richel
moet men hier verstaan „een smal bankje in den engelenbak van den vroegeren
Amsterdamschen schouwburg achter tegen den schuinen want van de kap aangebracht. Men kon daar zoowat zitten, maar niets zien van 't geen op het tooneel
gebeurde; daarom moesten zij, die daar plaatsen hadden, gedurende de voorstelling staan, of leunen op de ruggen van de menschen, v66r hen. Naar dat
publiek wordt thans nog het minste soort menschen „'t vee van de richel" genoemd (V. Maurik, Jong. 149, noot). Vgl. Harrebomée II, 220: Het is volk
1)
2)

Zie Gen. XXIX, vs. 25; XXXI vs. 7 en 38-42.
Vgl. Halma, 664; Vee, Janhagel, canaille.
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van de rigchel ; Amst . 109: Op zij , vee van de richel! eerst mot de ouderdon
er in! ; Jong. 153: Pas op, vee van de richel! of ik haal jelui éen voor éen over
de bank! ; Zevende Gebod, 63 : Jij sal d'r af of ik sal d'r af! Valderappus! Riggeltjestuig! vee! 1 )

2337. Een veeg (of een lik) uit de pan krijgen,
d.w.z. zijn deel krijgen van iets; eene afstraffing krijgen; een verwijt of een schimpscheut krijgen; eig. zijn portie van het eten, het lekkers krijgen en vandaar in
fig . zin (zie no . 2221 ) . Vgl. Winschooten, 90 : Als het in de Kajuit reegend,
soo drupt het in de Hut ; dat moet oneigendlijk verstaan worden, beteekenende
soo veel, als meede een streek uit de Pan krijgen; bl. 299: Hij kreeg een streek,
of, hij kreeg een veeg, uit de pan: het welk oneigendlijk genoomen, soo veel beteekend : als hij _ had' er meede sijn voordeel van : maar spotsgewijs genoomen,
hij kreeg mee' een duuw, of bokking; Brederoo II, 156: Ick stont van veers en
keeck het an en dan kreegh ick altemets oock een streeck uyt de pan (iets van
het lekkers) ; Tuinman I, 103 ; II, 54 : Hy krygt ook een vaag uit de pan, of een
brok, hij krijgt ook wat mee ; Halma, 664: Hij kreeg ook eenen veeg uit de pan,
hij kreeg ook iets tot zijn deel; Sewel, 536; in 't fri. in feech, een verwijt, berisping; oostfri. 'n slik oet de pan kriegen; De Arbeid, 23 Mei 1914, p. 1, k. 4: Nu
ja, hij mag eens nu en dan een correspondent van een bourgeoisblad een veeg
uit de pan geven; Het Volk, 23 Mei 1914 p. 9, k. 2: Toen een der sprekers den
klerikalen eenige vegen uit de pan gaf; Handelsblad, 2 April 1914 (avondbl . )
p . 1, k. 2 : Daar kreeg het Gemeentebestuur een veeg uit de pan; 3 Maart 1914
(avondbl.) p. 5, k. 2: De gewezen cavalerie-generaal, die gezegd heeft dat men
nu genoeg had van woorden en eindelijk weer eens daden wenschte te zien, moest
van een lid van den Rijksdag hiervoor een veeg uit de pan krijgen; 10 Febr.
1915 (avondbl . ), p . 1, k . 4 : De haat in Duitschland jegens de Britten is thans
zoo fel, dat men er hier (te Berlijn) letterlijk naar snakt hun een veeg uit de
pan te geven; Nw. School VII, 143: Die allemaal kregen een veeg, een van
Herm . J. Jacobs , een veeg uit de reuzepan vol Multatuliaansche scherpzinnigheid en sarcasme; De Arbeid, 6 Febr. 1915 p. 2, k. 2: Hier krijgt de regeering
een veeg uit de pan, omdat zij de spanning heeft verhoogd ; Groot-Nederland,
Oct. 1914 bl. 413: As je nog een woord zeit, zal 'k je gedorie 'n lik uit de pan....

Ndl. Wdb. VIII, 2393; XII, 261.

2338. Die in het veen zit, ziet op geen turfje,
of ook 't komt op een turfje niet aan, als men in 't veen is, d.w.z. die overvloed
heeft, kan wel iets missen ; de winnende hand is mild . In de 16de eeuw bij Servilius, 236: ten steect op eenen torf niet, als men in het venne is; Sart. III, 4, 15:
tsteckt niet op een turf, als men int veen is, cui rei cuiuspiam largior adest copia,
ea profusius utitur ; Smetius, 154 ; 246 ; De Brune, 142:
't En steect niet op een turf ghewis,
Alst kermis in de venen is.

1) In het Ndl. Wdb. XIII, 25 wordt gedacht aan richel, dikke plank in een koestal, waarop het vee met de achterpooten staat (Boekenoogen, 826) ; dus vee van de richel,
vee uit den stal , stalvee ; vgl . ook Nav . IV , 284.
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Zie verder Tuinman I, 167 ; Sewel, 802 ; Harreb. II, 348 b en Suringar, Erasmus, CCL; in het fri.: it komt yn 't fean op gjin turf oan; vgl. het lat. pipere
qui abundat oleribus misces piper (Harreb. II, 171 a) ; gri. olos ij t 'roï' vv
^2áóty, Pávet wal s1s t( 2 ava; hd . wer im Rohre sitzt hat gut Pfeifen
schneiden.

2339. Geen veer van den mond kunnen blazen,
d.w.z. zeer zwak zijn, uitgeput zijn, geen kracht meer bezitten om ook maar
een veer van den mond te blazen; ook in fig. zin. Eene uitdr. die volgens Dr.
A. Beets, Noord en Zuid XXI, 478 kan ontleend zijn aan de rechtspraktijk uit
den tijd, dat men in sommige streken bij een ter dood geslagen of gestoken persoon trachtte uit te maken of hij nog leefde, door te probeeren of men op zijn
mond nog eene ,,pluim" of veder kon zien ,,wagen", d.i. bewegen . Zoo leest
men in de Statuten van Maastricht, dagteekenende van het jaar 1380: De den
anderen quetst, dat her ter erden velt, of dat he sich te bedde legt, wie men denen
halden ende vangen sal. I. Enden eirsten, want eyne vriheit is inder stadt van
Luitken ende inden anderen gueden steden des bisdoms van Luitken ende der
graefscap van Loen, dat eyn porter den ancjeren dar neder slaen of steken mach,
ter doet toe wondt, ende bi den gequetsden mach bliven staén, of opder straeten
ghaen onghevangen ende onbesoirght van den here of van yemanne als van des
gerichts weghen, die wile ende also lange als der gequetsde dat
leven in heet (heeft) ende also vele adoms, datmen op synen mont
eyne plume magh sien waghen 1 ). In de 17de eeuw vinden we de uitdr.
meermalen o.a. bij Hooft, Brieven, 169 en 358; Ned. Hist. 346; Kluchtspel III,
74; Paffenrode, 158; Poirters, Mask. 265: Ghelijck men iemandt, die langh
in sijn uytersten heeft gheleghen, soo dat men twijffelt of daer noch aessem in
is, een pluymken op den mondt leet, om -te sien of het wegh gheblasen sal worden,
welck een seker teecken is, dat daer noch gheest in den siecken is ; enz . Uit deze
plaats blijkt, dat men dit middel ook toepaste buiten de rechtspraktijk, waaraan
de uitdrukking dus niet behoeft ontleend te zijn. Het kan een zeer oud middel
geweest zijn om te zien of iemand nog leefde, waarvan men in de rechtspraktijk
gebruik maakte. Zie verder nog Tuinman I, 317 en 353 ; J". Janus, 51 ; Harreb.
II, 98 b; Boekenoogen, 71; Ndl.. Wdb. II, 2808 ; Volkskunde XVI, 148 ; De
Arbeid, 13 Febr. 1915, p. 2, k. 2 : ,,Het Volk" kan nu langzamerhand een veer
van den mond blazen, nu 't het blad werd van Jan Publiek ; vgl . Harreb . II,
391: Als hij maar een vlieg van zich af kan blazen ; I, 206 b : Hij kan geene veêr van

zijn gat blazen 2 )

2340. Ergens een veer laten,
d .w .z . verlies lijden ; besproken, belasterd worden ; eig . gezegd van een vogel,
die in een gevecht een veer verliest ; bij overdracht toegepast op personen, die
iets van het hunne moeten inboeten ; bep . schade lijden aan hun goeden naam.
Zie mhd . ein feder lassen, einbusse erleiden ; Sart . I II , 2 , 52 : Ghy sul ter van u
veeren moeten laten, in hominem alieni rapacem ac violentem . Hier heeft dus
de uitdr. de bet. van : gij zult er bestolen worden, gij zult iets van het uwe (ni.
1) Zie Crahay, (:outumes de la ville de Maestricht (Bruxelles, 1876), bl. 42 a.
2) In 't fri. beteekent hja kinne mg gjin fear fen 't gat blaze, zij kunnen mij niets
doen, ik ben buiten schot.
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geld) moeten missen, schade lijden ; vgl. in dezen zin Campen, 111: hy hefter
al een stertveere gelaten; Sart. IV, 27: hem is een steert-veer getrocken; Hooft,
Brieven, 199; Ned. Hist. 240 : Zoo de Landtzaat naa de geringste vordering taalde,
hy moest onder hunnen (der Spanjaarden) arm deur, en daar eerst van zyn'
veêren laaten ; Tuinman I, 24 ; Sewel, 837 : Hy heeft 'er van zyn veeren gelaaten,
hy heeft 'er schaade geleeden; Handelsblad, 28 Juli 1915 p. 4, k. 4: De uitslag.
der herstemming toont dat de vrijzinnigen vrij wat veeren in dezen strijd hebben
gelaten . Dat zij al vroeg ook toegepast werd op iemands goeden naam blijkt
uit Campen, 118: Daer en can niet een voegel verby vliegen oft ghy moeten der een
veer afhebben; Van Moerk. 330; De Brune, Bank. I, 376: Niemand zoo scheutvey, of hy moet by hun, of dye of vleugel, of ten minsten, van zijn veren laten;
J. v. d. Veen, Zinnebeelden, 14 : Gij spotters die verwaant van yeder-een een
veer trekt, weet, dat men achter rugh met u noch tienmaal meer gekt; Paffenrode, 85:
Daer halense dan de goe luy over, en spreken van idereen quaed;
Ja, daer is haest in de heele stad niet een dieder niet een veer en laet.
Sewel, 837: Al wier zy zien, moet by hun een veer laaten (zy zien
niemand of zy spreeken 'er van), no body can pass them unmolested. De zegswijze
is dus te vergelijken met De Brune, Bank. I, 3: dye of vleughel laten; het NederBetuwsche 'ne vlarrek laote 1 ) ; het Zuidnederlandsche van zijne pluimen laten 2 ) ;
haar (moeten) laten (hd. Haare lassen), iets van het zijne moeten inboeten, het
kind van de rekening worden, maar ook gebruikt „met betrekking tot de schade
die aan iemands goeden naam door kwaadsprekende tongen berokkend wordt";
Ndl. Wdb. V, 1401; 1411; Handelsblad, 28 Januari 1915 (ochtendbl.) p. 2, k. 5:
In de revue , ,Verboden Toegang" moet de Haagsche Raad weer verscheiden
veeren laten ; Nw . School, V , 342 : De hooge oomes, die boekjes leuteren, zullen
veeren moeten laten; De Vrijheid, 28 Mei 1924, 3de bl. k. 2: Ook de sociaaldemocraten echter hadden veeren moeten laten (bij de verkiezingen) ; Amsterdammer, 18 Aug. 1923, p. 1, k. 4 : Onwaarschijnlijk klinkt het niet, dat de ambtenaren weer het kind van de rekening zullen worden. Onder Minister De Geer
hebben ze al een veer moeten laten : de pensioensbijdrage ; minister Colijn zal
ze nog wat kaler willen plukken. Van lichamelijke schade is sprake in Handelsblad 25 Sept. 1915 p. 1, k. 5 (avondbl .) : Nu terug, eindelijk terug (gewonde
krijgsgevangenen) — Donnerwetter ze hadden een veer moeten laten in het
vreemde land . Maar de dokters zouden wel helpen met kunstarmen en -beenen.
In het fri. infear litte ; hd . Federn lassen, schade lijden ; ook Dolle lassen (Schrader, 438) ; fr. laisser des p lumes ; tirer une plume de l'aile á qqn; tirer á qqn
pied ou aile (Hatzf. 2153) . Zie no. 2344.

2341. Pronken met een ander(mans) (of geleende) veeren,
d .w .z . mooi zijn met de kleedingstukken of sieraden van een ander ; met het
werk van een ander eer of roem verwerven ; lat . alienis se coloribus adornare (Otto,
15). De zegswijze is ontleend aan de Aesopische fabel van de kraai (Phaedrus,
1, 3), die zich sierde met de veeren van den pauw (Vondel, War. d. Dieren,
48) . Zie Hooft, Brieven, 509 : Op de rest verstaa ik my eeven weinig met d'oner-

1)

Onze Volkstaal II, 112.

2)

Schuermans, Bijv. 246 b; Waasch Idiot. 527 b; Antty. Idiot. 981; 1972.
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vaarendsten in de titsigheeden van 't Hof; ende is derhalven benoodigt, met
oneige pluimen te pronken; Sewel, 654: Met een anders veeren pronken,
to strut with anothers feathers . Vgl. ook Tuinman I, 4; II, 8; Handelsblad, 15
Maart 1914 (ochtendbl .) p. 6, k. 3 : Haast alle vogels prijken met geleende veeren
op muzikaal gebied en de spreeuw is de knapste notendief van allen; afrik. hy
pronk met anderman se vere; Wander I, 954: sich mit fremden Federn schmücken;
fr. c'est le geai paré des plumes du poon il se fait honneur de ce qui n'est pas à
lui (Hatzfeld, 1759 b); eng. to adorn oneself with borrowed plumes; fri. mei in
oarmans fearren pronkje.
;

-

2341a. Vegen; zie no. 2136.
2342. Iemand in de veiling nemen (of zetten),
d.i. iemand in het ootje nemen ; eene dial. uitdrukking, die o.a. te Amsterdam
en in Friesland bekend is; vgl. Fri. Wdb. 1, 332 b: immen yn 'e feiling nimme;
Koster Henke, 71: In de veiling zetten, in de maling nemen; Nkr. II, 18 Oct.
p . 4 : Daarop werd uw hoofdopzichter zoo kwaad als 'n razende stier, beweerde
dat ik hem in de veiling nam ; Nkr. V, 17 Juni p. 6 : Er zitten socialisten in den
Raad van Zaandarn, en het was weer één van hen, die Elias (den burgemeester)
in de veiling nam ; A . Jodenh. 15 : As heb ik gedoch, ze neme me in de veiling,
allemaal stosj (gekheid) ; bi. 47 : Dan nam de keizer an Mendelsohn in de maling,
en dan nam Mendelsohn weer 's an keizer in de veiling. Kan de eig. beteekenis
zijn iemand verkoopen (waar hij zelf bij staat) ? Vgl. eng. to sell á p., iemand beetnemen ; Sart. III, 1, 54 : Ghy wort verkocht daer ghy by staet, quadrabit ubi quis
praesens, videns, audiensque tamen deluditur; Halma, 313: Men zou hem wel
verkoopen en leveren , hij is heel onnozel ; Marin : Hy zou den ander leveren en
verkoopen konnen, i l est trop f in , trop rusé pour l'autre; fri. men kin himforkeapje
en óf leverje der 't er by is, hij is een sul.

2343. Veine hebben,
d .w .z . geluk hebben (o .a . Zands tr . 49) , fr . avoir de la veine, être en veine . Het
fr. veine, lat. vena, beteekent in de eerste plaats ader, bloedader en bij overdracht
bron, dichtader, inspiratie; fr. être ou se sentir en veine, se sentir inspiré; bij overdracht être en veine de bonheur, en door ellips être en veine, avoir la bonne chance
(Hatzfeld, 2224) . Het tegenovergestelde is déveine hebben (o.a. Dukro, 119) ;
Handelsbl. 12 Aug. 1924 (0), p. 8, k. 3 ; fr. avoir de la déveine naast être en
déveine, pech hebben.

2344. Iemand het vel over de ooren halen,
d.i. iemand afzetten, uitzuigen, uitkleeden, in 't hemd zetten (Hooft, Ned. Hist.
233) ; mnl. enen villen 1 ), sceren, plumen, plucken (fr. plumer gqin) ; in ZuidNederland : iemand afpluimen, vladen (mnl. vlaen of blecken); Hooft, Ged. II,
311: iemand 't vel afstropen ; Focquenb. Zeegenzang, in t jaar 1666, vs. 32 : Vermits
hy stracks den blijen onderdaen met last, op last het vel socht af te stroopen;
1 ) Vgl. Men moet een schaap scheren maar niet villen; fr. bon berger tond ses brébis
el ne les corche pas, il est maladroit d'exiger trop des gens qu'on fait payer, d'épuiser

leurs ressources; eene gedachte, die in de middeleeuwen reeds vrij gewoon is (zie Maerlant, Stroph. Ged 3 , bl. 198) en aan het lat. is ontleend : boni pastoris est tondere pecus
non deglubere (Suet. Tib. 32).
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Tuinman I, 49: Ymand de huid over de ooren trekken, hem onbarmhartig havenen;
zoo bij Van Eijk II, 40 in den zin van iemand geheel uitkleeden, waarvoor aan
de Zaan ook gezegd wordt iemand 'et haar uit zijn kale kruin trekken (Boekenoogen, 278) ; ook in de 17de eeuw iemand de huid over het hoofd halen 1 ) . Vgl.
Schuermans, 777 b: iemand het vel afhalen of afstroopen, hem arm maken, hem
alles afhalen; Antw. Idiot. 1208: stroopen, te veel doen betalen; het lat. (Plautus, Epid. I, 1, 63); detegitur corium de tergo meo; fr. écorcher qqn; hd. einem
-die Haut, das Fell fiber die Ohren ziehen ; einen schinden ; eng . to strip a p .'s skin
over his Bars; to rob anyone of his very skin; to skin, afzetten, dat herinnert aan
het 17de-eeuwsche schennen en aanschennen 2 ); in het fri. immen itfel oer de nekke
helje of strupe ; Twente : eenen 't vel over de oaren stroapen of 't blood onder de nagel

hen zoegen.

2345. Uit zijn vel springen,
d.i. barsten, hetzij van vrees, van woede of angst; thans alleen bij overdrijving
gezegd van iemand, die woedend is, zich dik maakt en buiten zich zelf raakt;
vgl. mnl . (van torne) spliten ; ndl . barsten van spijt en het lat . (invidia) rumpi;
gaudimonio, felicitate dissilire 3). De uitdrukking dagteekent bij ons uit de 16de
eeuw; ze komt voor in het Sacr. v. d. Nyeuwerv. 12: Ic springhe van vare (angst)
uut den velle. Verder bij Hooft, Ged. II, 335: Om ien hayr soud' ick wel uyt
inijn vel springhen van spijt; in de Gew. Leeuw. II, 24: Ik seg je, dat ik uit mijn
vel meenden te springen van boosheid ; Hofwijck, 552 (van vreugde) ; Spaan,
52 ; 90 ; Focquenb . Singh-Sangh I, 3 : Mijn hartje brandt op koolen en springht
mijn vel schier uyt; Tuinman I, 312; Langendijk II, 206; Harreb. I, 80 b; Antw.
Idiot. 1322; Waasch Idiot. 620; 688 b; Schuermans, 777 b: Uit zijn vel springen
van kwaadheid ; iemand uit zijn vel doen - springen ; in het fri. ut syn fel barste,
van trotschheid ut svn fel springe fen lilkens (boosheid), fen blydskip . Te vergelijken is Despars, 3, 35: Hij meende uyt zijn schoens te springhene van quaetheden (vgl . De 13o, 998 : Uit zyne schoen springen van verschot (schrik) , van
blijdschap of van gramschap) ; Paffenrode, 110 : Ik spring schier uyt mynen
draeghband dat ik sulke dingen vanje hoor; bl. 202: 't Is om door 't garen te
springen (Sewel, 230) ; Winschooten, 229: zijn reuzel(s) scheuren; Coster, 356,
vs . 1635 : Ja wel , ick scheur mijn reusel en maacker een huyck van ; Harreb.
I. 338 b ; Brieven v . B . Wolff, 333 ; Sewel, 673 : Ik meende myn reuzel te scheuren,
ik meende van spyt te barsten, I thought to burst with spite. Ook in andere talen
kent men de uitdr. zooals blijkt uit het ofr. issir de sa pel 4 ) ; fr. ne pas tenir
(ou crever) dans sa peau ; hd . aus der Haut fahren oder springen ; eng . to jump
(or f ly) out of one's skin (ook van. vreugde) . Zie no . 428.
;

1)
2)

Ndl. 14'db. VI, 1213.
Feestbundel aan M. de Vries, 125 vlgg.; Mnl. IVVdb. VII, 561.
Otto, 303; Journal , 369.
Zie Verdam in de Handelingen en Mededeelinqen i'an de Maatschappij der Ndl.

3)
4)
Lik. te Leiden, 1897i'98, bl. 47, waar onze uitdrukking wordt beschouwd als een spoor
van vroeger volksgeloof en als herinnering „aan den grijzen voortijd, toen onze voorvaderen nog het lichaam beschouwden als een gewaad, een bekleedsel der ziel, hetwelk
zij onder bepaalde omstandigheden ook kon verlaten. het vermogen dus om eene andere
z daant.e aan te tienen . ' '
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2346. Het veld behouden,
d.i. meester blijven; eig. gezegd van eene legermacht, die zich staande houdt,
zich niet uit het slagveld laat slaan en meester blijft van het terrein; vgl. Pers,
678 a en de 18de-eeuwsche uitdr. zijn grond bewaren 1 ) . Reeds in het mnl. dat
velt behouden; ook in de 16de en 17de eeuw zeer gewoon. Zie R. Visscher, 't Lof
van Rhetorica, vs. 48; Idinau, 16; Hooft, Ged. I, 131; Ned. Hist. 111; Vondel,
.Ieptha, 157 ; Gijsbr. v. Aemst. 241; Tuinman I, 242 ; C. Wildsch. IV, 23 ; Sewel,
839: Het veld behouden , to win or keep the field, to remain master of the
field, to get the day; Ndl. Wdb. II , 1519; Waasch Idiot. 688 b: hij zal 't veld niet
houden, zal ziek worden, zal sterven. Ook was in de 17de eeuw bekend het veld
houden, dat wordt aangetroffen bij Huygens, Hofwijck, vs. 413 in den zin van
meester zijn . In het hd . das Feld behalten oder behaupten ; eng . to hold (or to
keep) the field; to keep one's ground; fri. it fjild biha-lde.

2347. Het veld ruimen,
d.i. vluchten, heengaan ; eig. gezegd van eene legermacht, die het slagveld ontruimt, die wijkt ; mnl . dat velt (of die plaetse, dat parc, dat scap) rumen of lochenen
(16de eeuw) . Voor de 17de eeuw vergelijke men Pers, 748 a (in de eig. bet.) en
Vondel, Maeghden, 619; Salmoneus, 292:
Men ruimt, met eenen voet of twee te rugh te treên,
Het velt niet, maer verliest wat velts om 't velt te winnen.
Zie verder De Telegraaf, 5 Januari 1915 (avondbl . ), p. 5, k. 2 : Is het beter dat
anderen den bal opgooien — allright. Ik ben direct bereid het veld te ruimen;
Harreb. II, 367 b: Iemand het veld ruimen of laten. Iemand het slagveld alleen

laten (zie V. Avant. 1, 222) ; Ndl. Wdb. XIII, 1715 ; hd. das Feld rc umen ; eng.
to give ground; fri. it fjild romje.

2348. Veld winnen,
d.i. vooruitkomen, zich uitbreiden, thans vooral gezegd van meeningen en denkbeelden ; ook gaandeweg met zijn voornemens of pogingen bij iemand slagen,
in welken zin ook grond winnen op iemand voorkomt 2 ) ; eig. gezegd van eene
legermacht, die den vijand achteruit jaagt en voortrukt; fr. gagner du terrain;
eng. to gain ground; hd. Boden gewinnen. De uitdr. is sedert de 17de eeuw vrij
gewoon ; zie o.a. Vondel, Salmoneus 293 ; Gijsbr. v. Aemstel, vs. 1218 ; Aenleidinge: Wie dit maghtigh is, en daer den slagh van heeft, kan veel velts winnen,
en zal altijt binnen de palen der voeghlijckheit blijven; Palamedes, 429;

Jept)ta, 253:
Het roode meer schuimt bruizende over 't velt
En wint 'er velt door 't openen der aderen,
Die roockende in een' boezem hier vergaderen.
Tuinman I, 242 ; W. Leevend III, 328: veld winnen op ; V. Janus III, 2 ; Harreb.
II , 367 b; Afrik. veld win.
1)
2)

Ndl. Wdb. V, 956.
Ndl. Wdb. V, 956.
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2349. Uit het veld geslagen,
eig . gezegd van den vijand, die het slagveld heeft moeten ruimen 1 ) ; bij overdracht
van iemand, die geheel van zijn stuk is, onthutst, beschaamd is, zich van zijn
veld vindt, zooals Hooft zegt. Vgl. Pers, 666 b: De nijd hem (Bossu) berispte,
dat hy gelegentheyt hadde gehad, om Don Johan geheel uyten velde te slaen;
Spect. IX, 191: Dus word ik door een Bato uit het veld geslaagen, eer ik my
eens ten stryde heb aangegord; Br. v. Abr. Bl. I, 119: Wel, je bent een schoone
held, zei ik ; ben je zo uit het veld geslagen, om dat ik rnyn pligt omtrent je doe?;
ook bi. 193; C. Wildsch. II, 286: Door een enkel gezegde dus uit het veld geslagen te worden! — loop, gij zijt een vod van een vent. Zie verder Harreb. 1,
367 b ; Kippev . 1, 205 ; II , 284: Sedert laat ik me door niemand meer uit het
veld slaan; 1'Iolema, 257: oet 't mat sloagen wezen, verslagen, verbluft, uit het
veld geslagen zijn; in het fri. ut it fjild slein, onthutst, verslagen; afrik. hy is

nou h.eeltemaal uit die veld geslaan.

2349a . Ver van je goed, dicht bij je schade ; zie no . 1685.
2349b . Verandering van spijs doet eten ; zie no . 2126.
2350. Iets verbloemen.
d.i. bedekken , bewimpelen; eig. met bloemen bedekken, overbloemen; iets een
mooi aanzien geven, en vandaar : verschoonen , bewimpelen, verbergen ; hd.
tvicerblumen oder durch die Blumen spechen. Vgl. Kiliaen: Verbloemen, f loribus
ornare, caelare; Plantijn: Verbloemen, coulorer; met woorden verbloemen,
coulorer et couvrir de paroles; verbloemde redenen, propos ou dicts coulorez;
Hooft, Brieven, 504: De trouwloosh, idt van den Lottringer is niet te verbloemen,
ende schaamt zich door alle blanketsel heen; Sweerts, 361: Hoe puurlik zou zich
dan die geyle kloostervreugt vertoonen, die het kleet van godsdienst lang verblomde ; bij Vondel ook overbloemen, zoowel in den zin van verbloemen als iii dien
van opsieren 2 ) ; Tuinman 1, 11 ; Halma, 670: Verbloemen, verschoonen, pallier,
donner quelque couleur à une chose; bewicnpelen, déguiser, dissimuler. Ook in het
fri.: forblomje, forblomme. In het Land v. Aalst: ergens blommekes aandoen.

2351. Verbouwereerd zijn,
d.i. geheel onthutst, veraltereerd zijn; eene verhollandsching van liet fr. être
ébaubi. In het mnl. luidde dit woord verbabeert, verbabbeert, tebabbeert, en ook
verbauwereerd; vgl. Despars I, 285: Verbauwereerde verbaesde lieden; Kiliaen:
verbaureren, attonitum reddere, dat ook in de 17de eeuw wordt aangetroffen bij
De Brune, Bank. II, 163: „Een weynigh teghenstands verbaureert en verdeelt
haar", waarnaast bij Hooft voorkomt in den bauw brengen, beangstigen, bang
naaken. Thans komt het onder vele vormen in 1Voord- en Zuid-Nederland voor;
vgl. het fri. forbouwerearje, verschrikken, ontstellen ; forbouwerearre, ontsteld
forbouwerearringe, ontsteltenis; in Zeeuwsch -V laanderen verbouereerd, verschrokken ; gehavend door koude of armoede, verabbezakt 3 ) ; Schuernians, 779 b: ver1)

Vgl. in de 17de eeuw in eig. zin iemand uit het bord í verkeerhord)

2)

Ndl. Wdb. XI, 16`26.

3) Archief 1I , 192 ; Noord en Zuid I 1 , 323.

slaan.
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bavereerd, verbauwereerd, verbaureerd; Bijv . 354 b : verbabbereeren (Antw . Idiot.
1325); Rutten, 250 b: verbabbelzeeren; Tuerlinckx, 673: verbabbereeren; De Bo,
1251: verbauwereeren; Waasch Idiot. 689 b: verbabbereerd.

2352. In het verdomboekje staan,
in een slecht blaadje staan, slecht aangeschreven staan, in %de beet staan (ZuidNederland 1 ) ; eig . staan in het boek der verdoemenis, van degenen die verdoemd
zijn (zie Openb. •XX, 12?). Vgl. Nkr. II, 13 Sept. p. 2: Hij stond bij vele medeburgers met mij in een en hetzelfde verdomboekje ; III, 28 Maart p . 2 : Al staat
hij niet meer, als voor een jaar of vijftien op de zwartste bladzijde van m'n politieke verdomboekje ; Leersch . 94 : „Ja.... '', lacht hij , „da's zeker mooi...
die gaste van de politsei die hadde me daar in 't verdomboekie staan ; S. en
S. 75 : Owaai, owaai : de Rooje slaat 66k deur, en de Horrelpoot 66k, en ik staan
alléén te ontkenne. Nou, en as je dan in 't verdomboekie staat.... ze lapten
mij d'r bij voor drie jaar.

2353. Iets verdonkeremanen,
d.i. iets verdonkeren, verduisteren, verbergen, ontvreemden, doen verdwijnen,
verschacheren (van shogaur, donker, zwart 2 ) ; eig . iets in het duister brengen,
aan het licht onttrekken, tijdens donkere maan wegnemen? Vgl. V. Janus,
155: Kijk! ik ben der voor, dat we dikkereteeren, dat de vrijheid in gevaar is,
en dat wij in onze natuurlijke preveleesies verdonkeremaand (verkort) worden!;
Schoolmeester (ed . 1875) 229: Met hair en huid verdonkeremaant hij de mand
beschuit ; Zandstr . 37 : De boosdoeners vlug verdonkeremaand door den doolhof
heen, den buit van hand tot hand ; Handelsblad, 6 Juli 1915 (avondbl . ), p. 2,
k. 3: Het gaat niet aan hem (den veldslag) te vérdonkeremanen tot een strijd
van voorposten ; De Arbeid, 24 Juli 1915 , p . 3 , k . 4 : Eerst werd getracht te
verheimelijken dat men onze propaganda vreesde, men verdonkeremaande eenige
dagen lang eenvoudig c door ons gezonden bladen.

2354. Iets verdraaien,
d .w .z . eig . iets wegdraaien, van zich afdraaien ? of een der vele vervormingen
van verdoemen?; iets niet willen doen, iets verdoemen (zie o.a. Falkl. VII, 69);
17de eeuw den draai (duizeling) hebben of geven van iets 3 ) . Ook in Zuid-Nederland
komt „verdraaien" voor in den zin van verwenschen, verdoemen, naast verdraaid,
duivels, inderdaad (Antw . Idiot . 1329) ; fri . ik fordraei it, wil 't niet doen ; 't
is fordraeid, dat ik dat dwaen wol; Molema, 444: verdeien : , verdraaien, verpoffen,
verzeggen, vervloeken ; Draaijer, 45 : t' Is verdreit woar . Syn . is iets verpikken
(eig. iets door pikken wegjagen, oorspr. van vogels gezegd ; zie M. de Br. 84) ;
vertrappin (met voeten treden; o.a. Zoek . 69; 89) ; verbruien (eig. wegsmijten
naast er den brui van geven; vertikken (Falkl. VI, 152 ; VII, 45 ; Nw. School,
IV, 276; VI, 47; Dukro, 160; Nw. Amsterdammer, 13 Febr. 1915, p. 5, k. 4;
Nkr. IX, 19 Juni p. 6; Het Volk, 20 Oct. 1913, p. 5, k. 4; verhippen (De
Vries, 102 ; Boekenoogen, 1122), verdikken (fri. fordikje, fordikke, verduiveld,
verdoemd!); evenzoo bij Molema, 444: verdikke, verdikkemie, godverdikke.
1)

2)

Waasch Idiot. 98.

Voorzanger en Polak, 288.
3) Ndl. Wdh . 111, 3189 en vgl. no. 374.
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2355. • Tegen de verdrukking in (of opgroeien,
d.i. niettegenstaande geestelijk of lichamelijk leed toch gezetter worden, „prospereeren" ; fr. engraisser de mal avoir. Deze woorden, waaraan somtijds wordt
toegevoegd „als de palmboom', herinneren aan het geloof, dat de palmboom,
als men er gewichten aanhangt of oplegt, hierdoor niet gedrukt wordt, maar
des te sierlijker opschiet. Vgl. Starter, 169; Brederoo I, 104: Deuchts ingheboren
aart biinckt in recht' Edelinghen, hoe seer sy wert vermast, nochtans ghelijck
een Palm so gaetser teghen dringhen, en overwint haer last; Vondel, Palamedes,
VS. 1043:
Hef het hoofd omhoogh, en toon, dat waere deught,
Als d'eedle pallemboom, geen' last te draegen weigert,
En tegens 't zwaer gewight der lasteringen steigert.
Bij Grieksche en Latijnsche schrijvers komt deze meening meermalen voor, o.a.
bij Gellius, Noctes Atticae, 3, 6 1 ). Als devies vindt men palma sub pondere crescit
in de 17de eeuw aangenomen naast virtus sub pondere crescit en justus ut palma
florebit, dat aan den Bijbel, Psalm 92, vs. 13 ontleend is 2 ) ; vgl. hd. die Palme
wiichset bei der Last.

2356. Uit de verf zijn,
volmaakt, af zijn ; in eigenl . zin : zoo geschilderd, dat niet de verf als zoodanig
wordt waargenomen, maar de door de samenwerking der verven bedoelde indruk;
vgl. Handelsblad, 24 Dec. 1923 (A) , p. 9, k. 2 : Het muziekwerk is technisch
heel moeilijk, in het bijzonder voor het koor, en met alle bewondering voor het
gepresteerde moet men toch constateeren, dat het vocaal ensemble niet volmaakt
boven de moeilijkheden stond , dat de uitvoering niet geheel , ,uit de verf" was;
Amsterdammer, 9 Aug. 1924, p. 20, k. 1 : Het verhaal van den jongen Cechino
is volkomen af, en het is volkomen uit de verf, het resultaat van een diep bezonken
inleven in het volk en het land, in heel hun geestelijke en fysische atmosfeer.
Vgl. fri. ut 'e pin, uitnemend.

2357. Vergallen,
eig. gezegd van een visch, welks galblaas men bij het schoonmaken opensnijdt,
waardoor de gal zich met het bloed vermengt en hij een bitteren smaak krijgt;
overdr. gebezigd in den zin van het aangename van iets wegnemen, verbitteren.
Vgl. OV1. Lied. en Ged. 116 ; Gulden Troon, 108 a: Dat is ydel eer die den mensch
van buten vergevet ende van binnen vergallet ; K iliaen : Vergallen den visch,
pisrem amaro sapore inficere rupto felle inter exenterandum; de uitdr. de baars
Vergallen , de zaak bederven (zie Marnix, Byenc . 6 r ; Paffenr . 177 ), hetzelfde
als het nog bekende de bot vergallen; in Zuid-Nederland de bliek vergallen (Schuermans, 784 a) . Vgl. ook het hd. vergallen; mhd. vergellen; fr. enf ieller .
1) Si super palmae, inquiunt (Aristoteles en Plutarchus), arboris lignum magna
pondera inponas ac tam graviter urgeas oneresque, ut magnitudo oneris sus tineri non
queat, non deorsum palma cedit nec intra flectitur, sed adversus pondus resurgit et
sursum nititur recurvaturque. Vgl. Zeitschrift für den deutschen Unterricht, XXVI,
140-142.
2) In Twente groeit men tegen de verdrukking op als nen nc ttenbaom, omdat men
meent, dat die boom de meeste vruchten draagt, welke in het najaar het meest geslagen
wordt om er de noten af te krijgen ; Z'ollfsk. XIX, 220.
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2358. Verguld zijn,
d .i . vereerd , verheugd , verblijd zijn met iets , ergens mede in zijn nopjes zijn;
eig. glanzen van genoegen, met van vreugde stralende oogen. In de middeleeuwen
komt verguld voor in den zin van opgewonden, dronken, „waarschijnlijk naar
de hooge kleur van het roode goud of van ander daarmede verguld metaal, evenals
wij nog spreken van iemand met een oliebol" 1 ); in de 17de eeuw wordt ,,vergulden"
herhaalde malen gezegd van de zon, die met hare stralen een gulden glans verleent
aan alles, wat zij beschijnt 2 ). Uit deze beteekenis vloeide voort die van een
fraaien schijn geven, versieren, vereeren, die wij o.a. aantreffen bij Hooft,
Brieven, 308; 363; Vondel, Lucifer, 1191 ; Huygens II, 34; VI, 251; Six v.
Chandelier, 479:
d' Oprechte Burgervaarder Boom,
Korts dienstigh raadsman van den raad,
Is niet, met Y, en Amsteltoom
Zoo draa verguldt, of hy vergaat.
Vondel, Aenleidinge: Wie voor Poëet wil gaen, moet van een' rijmer wel Poëet,
maer van Poëet geen rijmer worden; anders gaet men van de hooghste in de
laeghste schole, en op de A B banck zitten. Loven hem hierom de slechthoofden,
dat vergult den rijmer, gelijck een krans van boterbloemen den kinekel; De Brune,
Bank . II , 79 ; 't Lichaem hulden en vergulden ; Brederoo , Sp . Brab . 59 : Hoe
is hy uyt estreken, hy is wel vergult met dat gheweer; enz. Voor den overgang
van opgepronkt, mooi tot blij zie no. 1650 en vgl. het 17de-eeuwsche verkuist
of opgezet zijn met iets. Ook in het fri. beteekent forgulde, verheugd.

2359. Op zijn verhaal komen,
d.i. zijn verloren krachten terug krijgen, tot bedaren komen, bijkomen ; ook
stoffelijken achteruitgang of verlies te boven komen; eig. op een punt komen,
waar men zich kan verhalen 3), d.i. kan herstellen, verademen, uitrusten, hd.
sich erholen; mnl. hem verhalen, zich schadeloos stellen, eig. zijne krachten terughalen; Zaansch verhalen (Boekenoogen, 1121). Vgl. het mnl., ook door Kiliaen
vermelde, sinen adem verhalen, wat op zijn adem komen; Hooft. Ned. Hist . 267:
Tot verhaal van adem komen; Sart. II, 8, 62: Die tot geen verhael komen mach,
ubi quis funditus radicitusque periit, ita ut nullo pacto restitui possit; De Brune,
461; Winschooten, 60: De sieke Man kan op sijn verhaal niet koomen; Vondel,
Jos. in Egypte (ed. 1644), llv: De sluimerende Min is slechts op een verhael
en om meer voorraet uit; Halma, 677: Zijne k r a g t e n verhaalen, reprendre
ses forces (mnl. sine cracht verhalen) ; Sewel, 854: Op zyn verhaal komen,
to retrieve or recover one's loss; Langendijk IV, 291 ; V. Janus II, 199: Zommigen
zijn er, die zich door die geweldige medicijnen zeer verzwakt gevoelen en moeite
zullen hebben op hun verhaal te komen; Harreb. II, 371 a. In het Friesch zegt
men naast op yens forhael komme ook op 'e hael komme, dat ook in de 18de eeuw
bekend was, blijkens Tuinman II, 234; „Hy kan op zyn haal niet komen, dat zegt
men van ymand, die blyft quynen, en niet bekomen kan. Haal is herhaal, herhaaling, wederkryging van volkomen gezondheid en krachten". Zie no. 2361.
1) Van Vrouwen ende van Minne VII, 111; 174.
Zie Huydecoper, Proeve III, 112-113.
3) Ndl. Wdb. XI, 259.

2)
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2360. Verhakstukken,
d.i. doen, verrichten, verhandelen, vereffenen, ,behaspelen; in de zegswijze daar
valt wat te verhakstukken, daar is wat te doen, aan de hand; eig. ontleend aan het
bedrijf van den schoenmaker : andere hakstukken aan den schoen zetten (vgl.
De Bo, 1264 a : verhalvezolen; 1286 a : veronderwerken); bij uitbreiding wijzigen,
veranderen ; in 't algemeen : iets verrichten (vgl. flikken, lappen ), syn . van
verzolen (Antw. Idiot, 1362); zie Kiliaen: Verhielen verversenen, verhackstucken, reficere caligarum talos; Plantijn: Verhielen, verhackstucken,
als coussen verhielen, mettre des talons aux chausses, reficere caligarum talos vel
suppingere soleas; Pers, 422 a: Dies trock hy (de prins) daer nae met weynigh
volck na Hollant, in zijn oud Stadhouderschap, daer hy overal ordre stelde en
genoegh vant te verhackstucken ; Rabelais I, 263 ; Pasquilmaecker, 16 ; Smetius,
197 ; Alewijn, Philippijn, 41: Wat is hier te verhakstukken? wel hoe de degens
uit?; Spaan, 120: Deze en diergelyke krarneryen, met hetgeen 'er meer te verhakstukken valt, werden U E : hier opgedragen; Halma, 677: Wat is daar te verhakstukken? wat is daar te verrigten; Tuinman II, 153; Sewel, 854; Br. v. Abr. Bl.
I , 61; Handelsblad, 3 Jan . 1913 p . 5 (avondbl .) : Hij (een dronkaard) had eenige
duistere opmerkingen verhakstukt, toen de directie (van een bioscoop) hein gemoedelijk naar een der open stoelen loodste; enz. Zie verder het fri. forhakstukje,
-stikje, veranderen, doen : Molema, 445 a : verhakstukken, verhandelen, behandelen, bepraten, in orde brengen; bi. 573 a: verhakstokken; oostfri. ferhakstiikken; Draaijer, 44 b : verabstükken; V. de Water, 144: verhabstukken; Twente
en elders : verhapstukken (vgl. Nw, Amsterdammer, 6 Maart 1915 p. 6, k. 4:
Zoo wordt de geschiedenis van het geestelijk leven op bedenkelijke wijze verhapsttikt ; IIet Volk, 22 Juli 1915 p . 1, k . 1 : Wat er is verhapstukt achter de ijzeren
luiken, blijft natuurlijk verborgen) ; Antw. Idiot. 1334: verhapzakken, bekomen,
opdoen, verkrijgen (Vercoullie, 304 ; ook Jodenh . 44 : Kom, uwes zal wel wat
hebbe voor me te verhabzakke (verhandelen 1 ) ; Woeste, 29 b : verhakstocken.
Synoniem was in de 16de eeuw verketelboeten (zie Kiliaen; Byenc. 88 r en Sart.
I, 6, 55: Incudi reddere, verketelboeten); in de 18de eeuw verhakkebanden, eig.
schaatsen van andere hakbanden voorzien; bij uitbreiding iets wijzigen, veranderen ; 2 ) en thans in het Noordhollandsch verhapscheren, verhandelen (Boekenoogen, 293; 1121 ; De Vries, 102; Ndl. Wdb. V. 2146) .

2361. Iets verhalen op iemand,
d.i. schadevergoeding nenien van iemand, mnl. iet verhalen op enen; eig. iets
van een ander terughalen, vooral in de uitdr. sine scade verhalen; vgl. Kiliaen:
V e r h a e l e n de s c h a e d e, sarcire, recuperare damnum, pensare, compensare
damnum; Plantijn: Iek sal dat op hem verhaelen, je me prendray a luy,
je le recouvriray de luv; Pers, 402 b; 437 a; Sewel, 854: Ik zal het op u verhaalen (wreeken), I'll avenge my self on you. Hiervan is afgeleid het znw. verhaal, schadevergoeding, herstel, dat vooral voorkomt in de uitdr. verhaal hebben
op iemand; vgl. Kiliaen: Verhae1, compensatio, recuperatio; verhael oft

1 ) Ook in den zin van armoedig komt verhabbezakt of verabzakl dialectisch voor;
zie Archief II, 192 ; Noord en Zuid II, 323; Lc 1. 30: 'n Ouden voddenjood, schralen,
bleeken, verhabbezakten lompenman.
2) 1Vdl. Wdib. V, 1543.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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ver-reyck hebben, authorem habere; Plantijn: Verhalinge der schaden,
récompense de dommaggi, recouvrem.ent de perse; bij Hooft, Ned. Hist. 33: Herhaal
van geleeden ongelijk ; 241 : Hy maakte zich sterk 't verhaal der kosten te vinden;
Sewel, 854: Daar is geen verhaal op, it is a thing past recovery; waar zal
ik mijn verhaal op zoeken, where bv shall I recover my loss ?; Halma, 677:
Daar is geen verhaal op hem, men kan geen vergoeding van hem haalen;
W. Leevend I, 173; IV, 221 ; Tuinman II, 234: Van ymand die niet betaalen kan,
zegt men daar is geen -verhaal op. Zie verder Antw. Idiot. 1333: verhaal hebben
op iemand; De Bo, 1264: een man zonder verhaal, die onmachtig is om te betalen;
in het fri. forhael habbe op immen of hwet, vergoeding van iemand of voor iets
kunnen krijgen. Zie no. 2359.

2362. Die zich zelf verhoogt, zal vernederd worden.
Dit gezegde is ontleend aan den Bijbel; vgl. Luc. XVIII, 14: Een yeder
die hem selven verhooght, sal vernedert worden (ende die hem selven vernedert,
sal verhooght worden) . Soms worden deze woorden „schertsender wijze in stoffelijken zin gebezigd van iemand die op eene verhevene plaats staat of op een hoogen
stoel zit" ; Zeeman, 466 ; Harreb . III, 74 ; fr. qui s'élève, sera abaissé; hd . wer
sich selbst erhóhet, wird erniedrigt werden; eng. whosoever shall exalt himself, shall

be abased.

2363. Verhuizen kost bedstroo,
d .i . verhuizen brengt veel onkosten mee ; immers „driemaal verhuisd is zoo goed
als eens verbrand" (Harreb. III, 72 b), welke laatste zegswijze ontleend is aan
Benjamin Franklin (1706-1779) : three removes are as bad as afire 1 ) . De zegswijze
is in de 17de eeuw zeer gewoon; vgl. Smetius, 99: Uytvaren (veranderinghe van
huijs) kost veel bedstroos ; Cats I , 493: Veel verhuijsen kost veel bedstroo 2 ) ;
Kluchtspel 111, 100; De Brune, 380:
Veel verhuyzens kost veel stroo;
Doet het daerom noyt, of noo'.
Tuinman I, 44; Harreb. I, 35 b; Ndl. Wdb. II 1 , 1247; Breuls, 87: Drei moal
verhuis steit geliek met ins aofgebrand; De Bo, 87 b: veel verhuizen kost veel bedstrood ; Joos , 204: verhuizen kost veel bedstroo ; drij verhuizingen kosten meer als
een brand; Waasch Idiot. 695 a: drij verhuizen kosten 'nen brand; Claes, 8: drij
keeren verhuizen is eens afbranden ; Antw . Idiot . 1335: drij keeren verhuizen staat
gelijk met 'nen brand in huis; fri. forfaren of hushimmelje (schoonmaken) kostet
bêdstrie ; hd. dreimal umziehen ist so gut wie einmal abbrennen.

2364. Het kan verkeeren,
het kan veranderen , zinspreuk van den Amsterdamschen dichter G . A . Brederoo
(1585-1618) . In de 17de eeuw werd deze zinspreuk reeds spreekwoordelijk;
vgl. Winschooten, 167: Soo moet hij ook (als een regtschaapen kaerel) van de
nood een deugd maaken : si enim male ceciderit alea (seid Terentius) fac arte
corrigas : of gelijk Brederoo seit : het kan verkeeren ; Gew . Weeuw . III, 27 : t Kan
verkeeren, zey Bredero,. en hij ging van de kerk in 't hoerhuys; Halma, 679:
Verkeeren, g.w. Als, het kan verkeeren, het kan veranderen, cela peut changer.

1) Bi chmann, 307.
2) Werd dit gebruikt voor het inpakken, of is hier te denken aan de o .a. in Twente
voorkomende gewoonte van onder het bed los stroo (niet in•stroozakken) te leggen, dat
bij eene verhuizing wordt vernieuwd?

401

2365. Waar men mee verkeert, wordt men mee geëerd,
d .w .z . men wordt beoordeeld naar degenen met wie men omgaat ; lat. cum quo
aliquis jungitur, talis erit. Vgl. Sart. III, 6, 75: Daermen mede verkeert, daer
wertmen mede ge-eert ; Cats, 410:
Seght ons met wie dat gy verkeert,
So heb ick uwen aert geleert.
V . d. Venne, 77 : Daermen mede omgh.aet werd men mede ge-eert ; J . v. Veen,
Zinne-beelden, bl. 154: Aldaerme me verkeert, daer wertme me vereert; Brederoo
I, 231, vs. 502: Daer men me omgaet, daer wort men me ge-eert ; Tuinman I,
360: Gezelschap doet wel doolen, en daer men by verkeert, word men mee geëert;
Harreb. III, 22; afrik. waar jy mee verkeer word jy mee geëer; fr. dis-moi qui tu
hantes, je te dirai qui tu es; hd. an den Gesellen erkennt man den Gesellen.

2366. Verkikkerd zijn op,
d .w .z . verliefd , smoor (Jord. II , 40) zijn op ; vernibbeld zijn op (Sewel, 866) ;
eig . tot kikkej geworden zijn , en daarna wegens de bekende paardrift van dat dier
verliefd zijn ; vgl. fr. une grenouille, een liederlijke meid, een geile deern. Eerst
in de 19de eeuw is het bijv . nw . aangetroffen 1 ) . Vgl . Molema, 446: verkikkerd
wezen op iets of iemand, daarop verzot zijn; Handelsblad, 24 Oct. 1914 (avondbl.),
p . 5 , k . 1 : Plum was tot over z'n enorm-groote, bijna misvormde ooren op z'n
eigen vrouw verkikkerd ; Lvl . 168: Dalma is straal verkikkerd op 'n kellnerin;
H. v. Z. 23 : En is zij op die deugniet verkikkerd? Groot-Nederland, Oct. 1914,
bl. 433: 'n Frulle die op me verkikkerd is; Het Volk, 4 Juli 1914, p. 9, k . 4:
De belangstelling van duizenden, traditioneel immer op een „standje" verkikkerde Amsterdammers ; 18 Dec. 1913, p. 5, k. 1: 'n Echte dikkert werd verkikkerd op 'n jongen vent ; Kunstl. 140 ; 237: Op dat slanke lijf, dat fijne snuitje,

was Fleury verkikkerd ; Speenhoff, II , 93:
Ach! jij bent toch zoo'n goeie dikkert,
Waar ik altijd naar verlang;
Want ik ben op jou verkikkerd
Voor mijn heele leven lang.
Hiernaast een znw. verkikkerdheid in Peet, 356: Vroeger was zij heel trotsch
geweest op de koude verkikkerdkeid van dien ongevoeligen, toegespitsten kerel
voor alles wat vrouw hiette.

2367. Het verkorven hebben,
d.i. het bedorven, het verbruid hebben; niet meer in iemands gunst staan, den
bil bij hem verbrand hebben (Goeree en Overflakkee 2 ); hd. es verkerbt haben; eig.
gezegd van hout, dat men verkorven heeft. In de 17de eeuw is de uitdr. reeds zeer
gebruikelijk, zooals blijkt uit Winschooten, 104: Van kerven komt verkerven, dat
is, eigendlijk quaalijk kerven, met kerven verbrodden : en daarom oneigendlijk
1)
2)

Zie Frequ. II, 222.
N. Taalgids XII, 118.
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misdoen: gelijk men seid, sij hebben het verkurven; Coster, 20, vs. 329; 95, vs.
447 ; Westerbaen I, 68 : Och, het hout is heel verkurven en de pannekoeck in
d'as; Vondel. Jos. in Egypte, vs. 1270; Sewel, 859: Verkurven, spoiled with
carving, done amiss; Halma, 680; C. Wildsch. V, 251 ; Harreb. III, 74 a. Ook
komt in dien tijd en in de 18de eeuw verkerft voor; zie Brederoo I, 269, 38;
Huydecoper, Proeve, II, 394 en Tuinman I, 95 ; 137. Synoniemen zijn het fri.
forfykje, door snijden bederven; het 16de eeuwsche verbakeren (zie Sart. III, 9, 76;
Byenc, 82 v) ; verpieteren, verpeuteren (De Jager, Frequ. II, 451 ; Pers, 359 a;
618 b ; Molema, 448 a ; De Vries, 103 ; Bouman, 111) ; verhoedelen (Pers, 736 a) ;
verhoetelen (De Jager, Frequ. I. 228) ; de brij of de pap verzouten (Ndl. Wdb.
1356 ; XII , 347) ; de soep verzouten (in Jord. 251) ; verknollen (Tuinman II,
19; (Halma, 681) ; Com . Vet. 4; Speet. XI, 222; Boekenoogen, 1124) ; verknoesten (Van Effen, Spect . VII , 5) ; verpoedelen (Molema, 448 a) ; verzjeren
(Tuerlinckx, 691) ; verrazen (Tuerlinckx, 684 ; Rutten, 255 b) ; in iemands rapen
(of boonen) geloopen of gescheten hebben (Antw. Idiot. 1010 ; 1078) ; bij iemand
in den appel gebeten hebben (Waasch Idiot. 78 a) of er de pap verbrand hebben (506 b) ;
verkrollen (Coster, 20, vs . 328) ; het hd . die Kappe verschneiden, das Kraut ver-

schutten, bei jem . ins Fettniipfchen treten; es bei jemand verschotten, versalzen,
verkadtjeln.; enz. ; fri. it fordoan, bedoan habbe.

2368. Verkouden (of verkouwen) zijn,
cl.w.z. mis zijn, er bij zijn, er ingeloopen zijn, zuur zijn, Vgl. Gunnink, 230:
vekdln, verkouden, er in geloopen; fri. it spul is forka^lden, de zaak staat verkeerd, loopt mis, is verloren; Molenra, 446: 'k bin nog nijt veekollen (in 't spel),

't is nog niet geheel verloren, 'k ben er nog niet om koud ; Nkr. II, 13 Dec.
p . 2 : Al raakt nou 't menschdom verkouwen, dat scheelt me nu voortaan geen bal;
0. K. 173: Ik ben er nog voor een koopje afgekomen, maar Kees was verkouwen;
Nkr. V. 9 Sept. p. 4 : De Katholiek-sociale week is thans in Maastricht gehouden en nu is de sociaal-demokratie in de mijnstreek glad verkouden; VI , 7 Sept.
p. 4 ; VII, 8 Maart p. 6 : En Vader Bram, die is ook al verkouwen, ja, die heeft
ook al een sof, ongehoord ; 15 Maart, p. 6 : Blijft de Koalitie behouën, dan ben
ik werkouwen; Jord. II, 47: Maar als 't kleine goed voor haar gewaarschuwd
werd, was ze voor haar leven verkouden.

2369. Iemand verlakken,
d.i. iemand bedriegen, eig. iemand verstrikken, daar dit werkw. eene afleiding
is van het znw. „lak" in den zin van strik, lat. laqueus, fr. lacs (vgl. lat. lactare,
bedriegen 1 ) ; syn . van iemand verniggelen , vernichelen (Boekenoogen., 1 128 ;
Het Volk, 15 April 1915, p. 1, k. 3 : Het gevolg is, dat de fijne heeren, riet hun
verheven blik op het ondermaansche en hun teeder besnaard gemoed, het gevoel
hebben verniggeld te zijn) ; besabelen (in M. de Br. 85) besabbelen (V. v. d.
D. 199), verneuiriën (in Nachtb . 146; Landl. 8; 117; 191; 224; V. v. d. D. 8;

1) Aan een afleiding van lalt (hars) kan niet worden gedacht, daar het ww ouder
is dan dit znw., dat eerst bij Ki l iaen wordt aangetroffen. Zie Ndl. 1Vdb . V I I I , 927--98.
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Boefje, 61; verneuriederij (in Boefje, 69 1 ). Vgl. Mnl. Wdb. IV, 67; Mar. v.
Nijm. 588: Iek sal eer een iaer meer dan duysent sielen verlacken; Stallaert II,
133 ; Kiliaen : Verlacken, illecebris fallere, pellicere; ook iemand lakken (bij Ogier) ;
zie verder Trou m. Bl. 68; 181; Heemskerk, Minnek. 84: Soeckt u mee-vryer
in geen stricken te verlakken ; Hooft, Brieven, 243 ; 266 ; Huygens VI, 165:

Die de Leewerck wil verlacken,
Moet sich vroegh ten bedd' uyt parken.
Brederoo 1, 17, vs. 10 : Iek plach de bloode Haas in 't Legher te verlacken; Oudemans, Wdb. op Brederoo, 431 ; op Hooft, 375 ; Taalgids I, 301; Janus, 96 : Wij
hebben u verlakt ; t' is waar : hard verlakt! Maar , eilieve! waarom zouden wij het
niet gedaan hebben ? Zulk een schoone gelegenheid, om zoo een aantal gekken
bij den neus te leiden, biedt zich niet alle dagen aan; C. Wildsch. III, 67 ; 255;
Br. v. Abr. Bl. 1I," 100; V. v. d. D. 192; Barb. 153; Nw. School III, 110;
VII, 250 ; Groot-Nederland. 1914, b1. 396 ; Leersch. 129 ; Nkr. II, 2 Mei p. 2;
In, 17 Jan. p. 2; VII, 22 Maart p. 6; verlakkerij in Nkr. VIII, 15 Febr. p.
6 ; fri . bilakke, f orlakke, verlakken ; forlakker, guit, bedrieger ; oostfri . ferlakken;
vgl . ook het hd . jemand lackieren , lackmeiern (afgeleid van het znw . lack (hars),
jem . leimen (vgl. fr. roller qqn) en het amer. to gum, fr. leurrer qqn, welke uitdrukkingen aan de vogelvangst ontleend zijn.

2370. Verlangen (of hunkeren) naar de vleeschpotten van
Egypte,
d.i. terug verlangen naar een vroegeren toestand van welvaart en geluk; eene
uitdrukking ontleend aan de geschiedenis der Israëlieten, die op hun tocht door
de woestijn murmureerden en terug verlangden naar Egypte, waar ze alles in
overvloed genoten ; vgl . Exod . 1.6 , 3 : Ende de kinderen Israëls seyden tot hen:
och dat wij in Egyptenlande gestorven waren door de hant des Heeren, doe wy
by de vleesch-potten saten, doe wy tot versadinge broot aten! Vgl. het hd. sich
zuriicksehnen nach den Fleischtópfen. Aegyptens ; eng . to be sick for the f lesti pots
of Egypt (or the beanpots of Boston; amer.); fr. regretter les oignons d'Egypte,
welke laatste zegswijze ontleend is aan Num. 11, 3. Zie Laurillard, 61 ; Zeeman,
187 ; V. Janus, 3 : Sommige van deze laatste, nog telkens hunkerende naar de
vleeschpotten van Egypten , of naar de soepketels der Stadhouderlooze tijden,
klopten aan de deur der genade; Harreb. 1, 175 b ; Het Volk, 2 Febr. 1914 p.
5 , k . 2 : Mr . T . de Vries trok er gauw tusschen uit , toen hij zag dat het misflep
en keerde naar de vleeschpotten terug ; 26 Febr. 1914 p . 1, k. 2 : Zoo'n bewering
bewijst ook hoe de Oppositie gericht, is op verbetering van het lot der klerikale
baantjesjagers, die zeuren omdat zij niet meer zitten aan de vetpotten van Egypte.
Zie no. 1869 ; afrik .: Verlang na die vleispot te van Egip te .

2371 . Iemand verneuken,
d .w .z . iemand beetnemen , bedriegen , verneuriën . Zie o .a . Molema , 447 ; D.
II.L. 14 en vgl . verneukhroer (in Nest, 76) ; verneukeratief (in D .H.L . 13 ; Slop,
21) . Verneuken is eene samenstelling van „neuken'', welk ww . in Zuid-Neder1) Vgl. 17de eeuw : den neur houden mei iemand , iemand voor den gek houden.
en zie voor de ontwikkeling der beteekenis het fr. enchanter. lat. incaniare; 17de eeuw:
deunen met iemand.
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land de beteekenis heeft van stooten, stompen 1 ), plagen, tergen, foppen; vgl.,
De Bo. 737: Iemand in 't water, in den gracht neuken. Hij doet niet liever, hij
kan niet anders dan menschen neuken . Als hij u eerst geneukt heeft, dan komt
hij u vleien en dienen; Schuermans, 407; Bijv. 208; Antw. Idiot. 853: neuk of
neuking, stomp, stoot; neuken, bedriegen, foppen; neukes, bedrieger; Waasch
Idiot. 457: neuken, werpen ; neuking, rammeling, pak slaag ; Tuerlinckx , 410:
neuken, foppen; Teirl. 34: afneuken, afranselen, bedriegen, foppen; Loquela,
342: neuken, bruien, brillen; Rutten, 152: neuk, misslag bij 't kegelspel. Hiernaast het door ver versterkte verneuken (Schuermans, 793 ; De Bo, 1283 ; Waasch
Idiot. 700). Voor den overgang der beteekenissen vgl. bruien, slaan, afranselen,
plagen, eene vrouw beslapen, schoffeeren (Ndl. Wdb. III, 1640 vlgg.). Vgl.
ons opneuker, opstopper.

2371a. Iemand verneuriën; zie no. 2369.
2372. Verpatsen,
d.i. te gelde maken, verkoopen, verschacheren, verlappen of verkletsen, zooals
men in Zuid-Nederland zegt; hd. verklopfen, verkloppen of verpaschen 2-), ierpassen (anno 1687 ; zie Kluge Rotw. 168) ; fri. forpatse, ontstaan door eene tversterking uit het nog in Zuid-Nederland bekende verpassen 3 ), verruilen . Vgl.
Kiliaen : verpassen, commutare, permutare ; in de 17de eeuw (Bargoensch) verpassen, verkoopen (Kluge, Rotwelsch, 168) ; Sewel, 867: Verpassen, besteeden
of verruilen, to lay out, to put off, to sell; ik heb al myn geld verpast,
I have laid out all my money; Halma, 689 :. Verpassen, gemeenzaam woord,
verkoopen , vendre 4 ) ; Nkr . IV , 27 Nov . p . 4 : Zij laten voor een dom iné een ad miraal verpatsen; Het Volk, 6 Juli 1915 p. 4, k. 3 : Hun hebben en houden zal
voor 'n appel en 'n ei worden verpatst ; Nest, 99 : Hij komt pas boven water als
hij al zijn plunje verpatst heeft. Syn. is in de 18de eeuw verplakken (Van Effen,
Speet. X, f22). In Zuid-Nederland kent men verpassen in den zin van vergeven.
schenken (Antw. Idiot. 1347; Claes, 266) .
-

1) Uit deze beteekenis vloeit voort die van „coire", keezen (in Nachtkr. 35),
fieken (Kmz. 211 ), fietsen (Koster Henke, 16), zijn stok wegzetten (De Cock 2 , 172), op
zijn elfden vinger staan. op zijn steel staan (in D. 11. L. 38); vgl. de syn. uitdr. „naaien"
(in Ndl. Web. IX, 1346; Kmz. 122; Mgdh. 288) naast „genaaid zijn", gefopt zijn, in
Zuidndl. iemand vernaaien, bedriegen (Loquela, 540). Ook de beteekenis „gaan", „uitrukken" hebben beide ww. gemeen; vgl. „er uithaaien" (fri. utnaeije; stadsfri. uutnaaien); Onze Volkstaal II, 181; Molema, 290; oosttri. ûtnelen; fr. filer son noeud', naast
neuken, zich wegmaken (Antw. Idiot. 1915) . Zie stooten, bruien en dergelijke en vgl.
Tijdschr. XXXVI, 61 vlgg.
2) Zeitschrift far D. Wortforschung III, 241 vlgg.
3) Vgl. hitsen, klotsen, petsen en Ndl. Wdb. V, 124.
4) Met dit wkw . patsen wordt het znw . patser, ploert, doordraaier (Ndl. Wdb.
XII, 833 ), pé (eig. patser, proleet, prol, prooi, prolurk, poen) bekend in een Jan pee,
fiets-, ras-, geld-,.kracht- (athleet), zondags-, krante-, balpee, enz. lelt, schurk (Opprel
76 b) , waarnaast een adj . peeig en een ww . peeën, in verband gebracht . Men zou ook
kunnen denken aan verwantschap met ons vroeger zeer gebruikelijk bijv. naamor. batsch,
trotsch, brutaal, dat dialectisch nog bekend is. Zie Molema, 20; bats, bask, zwierig,
in 't oog vallend rijk gekleed, alleen van vrouwen; Draaijer, 4 a; Gallée 3 b; Ten Doornk.
Koolman I, 116 b; Ndl. Wdb'. II, 1074; Kluyver, Proeve, 49 en vgl. het hd. batzig,
patzig, hofiártig grob, aanmatigend, trotsch.
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2373. Verschutten,
d .w .z . arresteeren (in boeventaal ; zie Zandstr . 32 ; 44 ; 54 ; 96) ; daarnaast verschut
komen, gearresteerd worden (Köster Henke, 72) ; vopr 't schut zijn of staan, er
bij zijn (Zandstr. 46 ; 86) ; in verschut gaan, gearresteerd worden (Jord. II, 443) ;
Teirl. Barg. 72 : verschut, gevangen, betrapt ; evenzoo in 't hd . verschütt gehen,
beim Betteln abgefaszt und arretirt werden, verhaftet werden (Kluge, Rotw.
389 ; 413 ; 433) ; verschitt gehen, gefangen werden (bi. 424) ; verschütten, arretiren,
verhaften (b1. 307 ; 336) ; syn . is tofis (gevangen) nehmen; tofis kommen (Kluge,
215 1 ) . De eig. beteekenis van verschutten. hd. verschütten is er een schotje voor
schieten, verhinderen (vgl. mnl. verscutten) en vandaar tegenhouden, opsluiten.
Andere synoniemen zijn bonjer, geschaakt, zuur 2 ) zijn.

2374. Versliegelen (of versliegenen),
d.w.z. verraden ; verkotsen (in Zandstr. 33; 41) ; vgl. Jord. II, 459: Moeke scheen
uitgeslepen voor tien en wist niet van doorslaan of versliegelen; Teirl. Barg.
63 : sliegenen, verraden, aanklagen ; aan de princerij versliegenen, dénoncer;
bl. 72: versliegenen, verraden. Hiernaast versliegeraar, verrader, politiespion
(in Lev. B. 229; Köster Henke, 72) en sliegeraar 3 ) ; zie Jord. II, 300: Karel
Burk ging om met sliegeraars en insluipers, dieven en misdadigers van allerlei
slag ; Dievenp . 18 ; 24 : Maar toch hebben we een enkele maal goede hulp aan onze
sliegeraars. Het zijn zelf ook leden van 't gild, en ze hebben altijd wat op hun
kerfstok staan . Maar op een gegeven oogenblik treden ze op als verrajers van
hun kameraden ; bl . 25 : Zoo 'n sliegeraar blijft heelemaal achter de schermen;
bl. 165: Ik had den geheelen dag achter 'm aan getippeld, want ik wist, van 'n
sliegeraar, wat hij ging uitvoeren ; Kluge , Rotw . 353: verschliechen, verrathen;
bl. 316: baldowern, verschlehenen, verrathen, entdecken ; bl. 305 ; schliechenen,
bekennen ; schliechener, verráther 4 ) .

2375. Zich verslingeren aan (of op),
d.i. verzotten, verlieven op iemand of iets; meestal in ongunstigen zin, evenals
zich aan iemand vergooien of zich versmijten (Draaijer, 45) . Eigenlijk zich om iets
slingeren, zich hechten aan, verkleven aan; mnl. en 17de eeuw ook zich verhangen
aan iemand; zuidndl. verhangen zijn naar iet, er op verzot zijn. Niet altijd is de
uitdrukking in ongunstigen zin gebruikt ; in de 17de en 18de eeuw komt zij gewoonlijk in gunstigen zin voor ; zie De Jager, Fre qu . II, 545 ; Brandt. Leven v. Vondel,
reg. 575: Inzonderheid waren zyne (L. J. Baak's) zonen en dochters verslingert
op de dichtkunst ; reg . 671: De kunst, daar hy ( Vondel) hoe langs hoe meer op
verslingerde 5); Hooft, Ged. II, 240 ; Vondel, Salomon, 1168: Ghy zoudt op dees
Godin verslingeren en verlieven ; Lucifer, 1025 ; Virg. II, 6 : Eneas en Dido,
op hem zoo jammerlijck verslingert ; II , 200 (op het leven verslingert) ; Win1) Vgl. Voorzanger en Polak, 309: fophus, gevangen gezet; V. Ginneken II, 96:
joPoes, gevangen (van tafoos, grijpen, vangen) . Zie nq . 471.

Van Ginneken II, 142 .
Eene vrouwelijke spion heet verkle`ster (in Jong. 125 ; 126) .
Synoniemen bij V. Ginneken II. 14'.
5) Nederl. Klassieken IV, Amsterdam, 1905; Hooft bezigt ook slingerzucht voor
verliefdheid, verzotheid.
2)
3)
4)
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schooten, 261; C. Wildsch. II, 383: verslingerd naaken; enz. Halma, 695: Op
een vrouwmensch verslingeren; zig aan een boer verslingeren;.
Sewel, 874: Op een vrouwmensch verslingerd, fallen desperately in love
with a 4woman ; zich ergens aan verslingeren, to become exceeding fond of
a thing, to be hurrlied away with it; Harreb. III, 76; Nw. Amsterdammer, 27 Febr.
1915, p . r1, k. 1: Ronduit gezeid, wij hier buiten waren vreeslijk verslingerd
aan de Groene (een weekblad) . Syn . was eersnot zijn op iemand 1
thans dial.
vergreld zijn op iemdnd (De Jager, Fre qu . II, 222 2 ) ; Molema 446 a) .
) ;

2376. Een goed verstaander héeft maar een half woord noodig,
eene gedachte, die de Grieken uitdrukten door de woorden

gooviovrt óvvErá

yanvw, de Romeinen door sapienti dictum zat est (Otto, 112 ; Journal, 122) en
onze voorouders door den verstandighen is haast genoegh gezeit (Spieghel, 279;
Brederoo III , 146 , vs . 32 : den Verstandighen is haest ghenoegh gheseyt ; Tuinman, II, 14) ; de geleerde is haest genoegh geseyt (Mergh, 10) ; een gaauw geest
heeft genoeg aan een half woordt (Hooft, Brieven, 206) ; een woord bestaet, voor
die verstaet (De Brune, 62); die light begrijpt en haest versaet en hoeft gheen breed'

en langhe praet; W. Leevend IV, 39 : een goed verstaander heeft aan een half woord
genoeg; VI, 338: eén goed verstaander heeft maar een half woord noodig; Waasch
Idiot. 273: in het fri.: de forstánnige is haest noch sein (genoeg gezegd); afrik.
'n goeie verstaander het 'n halve woord nodig; fr. á bon entendeur demi-mot ou
peu de paroles ; hd . den Gelehrten ist gut predigen ; eng . a word to the wise is enough.
-

-

2377. Bij verstek veroordeelen,
d .i . vonnis vellen over een beschuldigde , die afwezig is . Het znw . verstek is

niet, zooals in Mr. Van Boneval Faure, het Nederlandsche Burgerlijke Procesrecht,
2, 158 medegedeeld wordt, afgeleid van „zich versteken' in den zin van zich
verschuilen, wegkruipen, maar van versteken in den zin van berooven, zoodat
de . eig . beteekenis is , ,versteking van het recht om exceptiën op te werpen of
zich anderszins te verdedigen', terwijl vonnis bij verstek dan eigenlijk beteekent:
vonnis met uitsluiting van alle exceptiën, weren en defensiën; Afrik. by verstek
veroordeel. Zie het uitvoerig artikel van dr. A . Beets in het Tijdschrift XI.
33-40; 71.

237.8. Ergens verzeild zijn,
d.i. al zeilende in eene verkeerde richting varen, afdwalen, in ongelegenheid
geraken, (slecht) belanden. Vgl. mnl. (hem) verseilen 3 ) ; Kiliaen en Plantijn:
V e r s e y le n, naviger à 1'esperdu, ou à 1'escart ; s'esgarer sur mer, velificare vel
velificare errando ; verseylt zijn, estre esgare sur mer, errare velif icando ; Sartorius I, 1, 85 : Toto coelo erras,ghy zijt heel verseylt; Winschooten, 251: Waar is hij
verseild, waar is hij vervaaren ? dat is, waar is die man gebleeven, of verhuisd?
1) Kiliaen : V e r s n o t z ij n o p zij n b o e 1, perdite amare , misere amare , deperire
amore; De Jager, Frequ. II, 596-597.
2) In Twente beteekent vergreld altijd nijdig, boos; oostfri. fergrelld, ausser sich
vor Zorn, Wuth, Liebe, etc. (Ten Doornk. Koolm. I, 448).
3) Qui. Ged. 3, 106, 114; Brand. 420; Heelu, 4227; Mar. Leg. II, 174: Ende si
waert gheware datsi verre waren van allen menschen in die wilde zee ; ende si seyde , ,Och
here god waer lijn wij nu verseilt'' ; Mnl. Wdb. VIII, 2395.
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Vondel, Lucifer, 1646: Hoe zynwe nu zoo wyt verzeilt uit onzen plicht? Langen
dijk II, 382; W. Leevend. VI, 107; Tuinman 1, 4; Halma, 708: Men weet
niet waar hij verzeild of vervaaren is, on ne salt ce qu'il est devenu;
Harreb. III , 76 b.

2379. De verzenen tegen den prikkel slaan,
d .i. zich verzetten, „den breidel in den nek werpen" 1 ), gri. 7OÓg xuvra (Ov )
tiaxrtgt ti', vruchteloozen tegenstand bieden, met het hoofd tegen den muur loopen,
lat. contra acumen, stimulum calcitrare (Otto, 331). De spreekwijze is ontleend
aan de geschiedenis van Saulus, welke verhaald wordt in Hand. IX vs. 5: Ende
ter aerden gevallen zijnde, hoorde hy een stemme die tot hem seyde, Saul, Saul,
wat vervolght ghy my ? Ende hy seyde : Wie zijt ghy Heere ? Ende de Heer seyde :
I. •k ben Jesus dien ghy vervolght. Het is u hardt de versenen 2 ) tegen de prickels
f, slaen ; waaraan de volgende kantteekening is toegevoegd : gelijk de ossen ende
andere lastbeesten achter uyt slaen, wanneer se met prickels worden voort
gestouwt, ende alsoo niet de prickels maer haer selven quetsen. Zie Zeeman,
-114; Mnl. Wdb. VI, 645; Harreb. II, 301 a; Kippev. I, 346; afrik. hy slaan
die versene teen die prikkels, en vgl. het mnl. sporren tegen - , stunen jegen de gaert
of hem tegen de naelde steken; het zuidndl. tegen den jokkeband trekken (De Bo,
470) ; nd . sick upp'n Jückstock leggen (taander II , 1029) ; fr . regimber sous
l'aigillon. ; hd. wider den Stachel löcken oder lecken (Schrader, 154) ; eng. to
kick against the pricks (spur or goal).

2380. Het op iemand verzien hebben,
d.i. het op iemand gemunt, begrepen hebben; eig. zijne blikken op iemand ge
richt hebben, naar iemand zien, om hem te treffen; vgl. no. 186, 187, 655 en het
rnnl. versien, het oog vestigen op, naar iemand kijken; hem versien, op zijne hoede
zijn ; mhd . sich versehen ze, an, uf, umbe, vorhersehend hoffen oder fürchten,
zuversicht haben , erwarten ; mnd . vorsên, - sein , - sien wesen an , to umme, up,

bedacht sein auf, fursorge treffen fur; hd. es auf eiven abgesehen haben (Grimm
1, 114) ; 17de eeuw bij Hooft: het op iets aangezien hebben. De uitdrukking schijnt
uit onzen tijd te dagteekenen; vgl. het fri. it op immen forsjoen habbe, een goed
oog op iemand hebben; het op iemand gemunt hebben; Molenra, 451 a: verzijn
hebben, 't op iemand gemunt hebben, er steeds op uit zijn om hem te plagen, te
benadeelen; het niet op iets verzijn hebben, daarin geen zin hebben, geen lust toe
gevoelen . In de Bommelerwaard zegt men : op iemand liggen zingen en zang op
iemand hebben (V. d. Water, 152) .

2381. Grooten verzoendag houden,
d .i. van linnen verwisselen, zich wasschen en verschoonen . De uitdrukking is
ontleend aan de Israëlietische instelling van den grooten verzoendag, den grooten
dag der reiniging, en wel bepaald aan de plechtigheid der reiniging, die op dien
dag de hoogepriester als de vertegenwoordiger des volks moest verrichten; Zeeman,
467; Laurillard, 24 en vgl. Lev. XVI, 23-24: Daerna sal Aaron komen inde
1.)
2)

S. Stijl, Opliomsl, 176.
hielen.
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Tente der t' samen-komste, ende sal de linnen kleederen uytdoen die hy aen gedaen hadde, als hy in het Heylige ginck : ende hy salse daer laten. Ende hy
sal sijn vleesch in de heylige plaetse met water baden, ende sijne kleederen aendoen.

2382. Iemand op zijn vestje spuwen,
d.w.z. iemand zijne verkeerdheid op eene ruwe wijze onder het oog brengen (Harreb. II, 375 b); zie Onze Volkstaal II, 112: iemes op z'n vestje spijge, vitten op
iemand, iemand de waarheid zeggen ; iemes op z'n vest(j)e komme, iemand afranselen (Neder-Betuwe) ; V . d . Water, 145: iemand op zen vestje spouwe, iemand
er geducht van langs geven ; fri .: immen op syn fest(j)e spuije, harde waarheden
zeggen, hatelijkheden toevoegen ; Welters, 108 ; Molema, 574 a : op zien vestje
kriegen, een pak slaag krijgen. Vgl. Amstelv. 11: Hij kwam in een stad, waar
sommigen het land hadden aan den wethouder. „Is er een, die niet het geld
smijt" kwamen ze bij Kokadorus, „geef 'in dus wat op z'n vesje" ; zie verder
no . 978 ; 1475 ; Sewel, 678: op zyn rokje krygen; Harreb . II , 375 b : dat is op
je vestje gekwat, dat is eene beleediging voor je; I, 357 a: op zijn japon krijgen:
II, 181 b: op zijne pij krijgen; op of voor zijn broek krijgen; Harreb. II, 322 a:
op zijn tabberd krijgen ; iemand wat op zijn half hempie geven ; iemand op 't jak
zitten (in Nkr, IV, 26 Juni p. 3) ; iemand (afranselen(?) en iemand op zijn'
ransel komen (Harreb . II, 209 b I) ; iem . over zijn kamizool kappen of trekken
(zuidndl.); nd . einem wat up 'n Ranssel geben (Eckart, 423 2 ) ; zuidndl. op zijn
kleed (of zijn broek) krijgen of hebben (De Cockt , 145 ; 152) ; hd . jem . auf den
Kopf (oder Zopf) spucken, uitschelden.

2383. Het vette der aarde.
d.i. rijkdom en weelde ; innl. dat vette; eene uitdrukking, die ontleend is aan den
Bijbel , ,waarin de woorden de vettigheden der aarde of des lands meermalen voorkomen om groote vruchtbaarheid, overvloed van koorn en gras en daarom groote
welvaart aan te duiden" ; zie Zeeman, 468 ; Laurillard, 61; Sp. d. Sonden, 9000
Den joden was belovet der erden vethede ; Uit één pen, 118: Zij bezat van het
vette der aarde zooveel, dat zij een klein huisje in eigendom had; Het Volk,
31 Juli 1915, p. 6, k. 4 : Een theorie die men leert dat voortdurend rijke menschen
arm worden en arme menschen rijk, zoodat ieder op zijn beurt het vette der aarde
geniet ; vgl. o.a. Gen . XXVII, 28 ; 39 ; XLV, 18 ; enz . fr. la graisse de la terre;
eng. the fat of the land.

2384. Vet zijn,
d .ww .z . dronken zijn ; eig . glimmen door den drank ; vgl . voor de verklaring in
de olie zijn (zie no. 1662), syn. van laveloos zijn (in Jord. II, 240) of laveloos
1) Zie De Jager, Frequ. I, 488 en Franck—v. Wijk, 534, die ook de mogelijkheid
aannemen, dat ranselen een frequentatief is van ransen, ranzen, kwellen, plagen, stoeien,
worstelen.
2) In de uitdrukking lik me nesje zal het laatste wel als vestje moeten worden opgevat en niet als dim. van het Ir. fesse. Vgl. no. 202, noot en no. 1413.
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bezopen zijn (Nav. XXII, 427; Koster Henke, 38), door den pagger zijn (Indië 1 ).
Vgl. Nest, 107: Je bent nu zoo vet als een slak, maar als je nuchter was, zou ik je
tegen de wereld schoppen ; St . L . 36 : En ze drinken sterke drank en ze worden
meestal vet ; Uit één pen, 111: Hij was zoo vet als een slak ; Lvl . 27 : X is vannacht
weer vet thuisgekomen; P. K. 70: Hij is vet roept een van 't schellenkie, hij heit
'em om hoor! gilt een ander; Villiers, 137 ; Zandstr. 91: Vader nooit thuis of
smoorvet; Zondagsblad v. Het Volk, 1905, bl. 370 (smoorvet); Steijnen, Verbijsterden, 136: straalvet; in Nkr. IV, 8 Mei p. 6: straalbezopen vet. Een dronkaard
wordt een vetlap genoemd (Lvl. 28 ; Nachtkr. 8 ; 53) ; hd . (saksisch) fett sein,
betrunken sein; einen Fettbauch haben, leicht angetrunken sein (Horn, Soldatenspr. 88). Vgl. met dit laatste het drentsche dik, syn. van doen, dronken (Bergsma,
89) ; Molema, 75 : dikdoen, dik en doen of dik. (smoor )dronken Antw. Idiot .
351: dik, dronken ; Ndl. Wdb. III, 2614: dik zijn, zoo dik als eene koe zijn, dronken
zijn. Vgl . zat of vol zijn ; hd . dial . knuppeldicke, drietedicke, waar ook uit blijkt
dat de begrippen dik, vol en dronken kunnen samenhangen.

2385. Vet zijn met iets.
Spottenderwijs zegt men dit van iets, waarvan men geen voordeel of baat heeft,
er niet mee geholpen zijn; syn. van er mooi mee zijn en het dial. er dik uit zijn;
goed af zijn, in zeer gunstige postitie gekomen zijn (Molema, 75); vgl. Gron.
164: Brummen gaat over, maar jij hebt pet zoo goed kans, omdat je oom lid is
van de schoolcommissie. — Nou, daar ben ik vet mee, dat heb je gezien in de
eerste klas! S. en S. 58: Toe kreeg ik vier jaar. Had je toen 'n verdediger Snok?
Nou, daar ben je vet mee ; Antw. Idiot. 1363: me(t) iet vet zijn, er niet mee gebaat
zijn, er geen voordeel van hebben ; De Bo, 1318: ergens vet mee zijn, spottende
gezeid voor er niet veel meê versteven zijn; Schuermans, 808: vet met iets zijn,
met spot of twijfeling gezegd : wel met iets zijn; Tuerlinckx, 691. Vgl. ook het
fr. en serez-vous plus gras, zoudt ge er beter aan toe zijn? In Noord-Holland beteekent vet raken, uit den dienst ontslagen worden (van dienstboden 2 ). Vgl.
in Antw. Idiot. 1469: Zalig zijn met iemand of iet, er niet mee beholpen zijn.

2386. Het vet is van den ketel,
d.w.z. het beste is er af; daar is niet meer aan te verdienen, vooral gezegd van
betrekkingen of handelszaken; syn. de room is er af -3 ). ,,Dit zegt men, als het
best, of meeste voordeel, weg is, gelijk wanneer de room van de melk geschept
is. Zo zegt men ook: 't vet is van de pot, en daar zit geen vet meer op" ; Tuinman
I, 177 ; nal. 19. De uitdrukking dagteekent uit de Middeleeuwen, zoeals blijkt
uit Scaecsp. 61 : Die ontscamel ghierigbe, die altoos dat vet vanden pot ghehadt
ende zinen zac wel hevet ghevult ; Sart . II, 4, 28 : Canem excoriatum excorias
de room isser al af, ghy zijt al te laat op, het vet is al van den ketel, d.i. gij doet
vergeefsche moeite, gij vischt achter het net ; V . d . Venne, 228: Schuymers halen
't vetje van de pot ; Spect. XII, 174: Dewyl nu aangaande die fraaye negotie
het vet meest van de ketel is ; H arreb . I , 396 ; Let . B . 70 ; Nkr . III , 7 Febr.
p . 2 ; Kmz . 42 ; De Telegraaf, 30 Nov . 1914 (avondbl .) , p . 5 , k . 5 : Men kan
1) Ndl. Wdb. XI, 151.
2) De Vries, 106.
3) Ndl. Wclb. X1II, 129`3.
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aannemen, dat, ten opzichte van dit zoete winstje het vet vrijwel van den ketel
is; De Arbeid, 20 Febr. 1915, p. 4, k. 2: Als de schapen niet meer afdokken,
dan is voor de groote massa zwarte en roode paters de room van de melk ; Speenhoff
VII, 37:
Maar met me zeven jaar verkeering
Is dat goddorie nou me straf.
Nou hoef ik nie meer an te komme,
Nou is 't vet bij mij d'r af.
In den zin van het geld is op komt ze voor in de Verm. Avanturesse, 1745,
b1. 1.35. Zie verder Middelb. Avant, 171: Naauwelyks was de eerste room van de
melk, d .i . waren de wittebroodsweken voorbij ; Haagsche Reize, 63 (in obscoenen
zin; eveneens in Jord. II, 391 : Maar van Corry was 't rooinpje nog nie af, daar deed
je geeii linkdajem (meineed) voor) ; oostfri .: de rom of 't rómtje is d'r of (Ten
Doornk . Koolm . III , 51 ; Dirksen I , 77) ; Joos. 104: daar is geen oogstren vet meer
op; er is geen .00rtje smout meer aan, het potje is geschuimd; Antw. Idiot. 1363:
het vet is van den pot of het vet is er af; Schuerm. 808 a: het vet is er af; 't Daghet
X.II , 187: de zaan van de melk scheppen, het beste wegpakken ; fri .: it fet is fen
e tsjettel ('t sop) ; syn van de reamme is der óf; it spek is ut 'e woartels; hy nimt
my de reamme feit 'e aden (de melkmouden ), hij pakt mijne voordeelen weg ; in
het mal. dat vette afsiën (afscheppen 1 ), het beste wegnemen; 16de eeuw: dat
vet afscumen; hd. das Fett (oder den Rahm) abschöpfen; fr. écrémer une affaire;
eng . to take the cream off something; to skiin the cream.

2387. Het is altijd vet in een andermans schotel,
d.w.z. „ontevreden met hetgeen men heeft, schat men altijd datgene hooger
wat een ander bezit''; Ndl. Wdb. II 1 , 433. Deze gedachte wordt op gelijksoortige
wijze door Ovidius de art. am. I, 349 uitgedrukt met de woorden fertilior seges
est alienis semper in agris, vicinumque pecus grandius uber habet 2 ). Vgl. verder
bij ons Goedthals, 107: t' speck is altyts vetste in ander lieden pot, qui a la table
assez n'aura au lieu des graces murmurera ; in de Prov . Comm . 700: t' speck
es altoos vetste in ander lieden pot, est tua plus massa mea quam pinguedine crassa;
Campen, 113: in eens anders weyde syn de vetste beesten; tis altoer vet in eens ander
mans koeeken; Mergh, 38: in ander mans schotel ist altijt vetst; Sart. I, 7, 35:
in een ander mans schotel ist altydt vetst; Spieghel, 295; De Brune, Bank. I1,
407: Men zeght, dat het speck vetst is in ander Tien pot; Tuinman I, 102: In
een anders schotel is 't altijd 't vetst, de begeerlykheid en nyd veroorzaakt, dat
de mensch niet tevreden is met het zyne, en altyd met een boos ooge aanziet
't geene den naasten toebedeelt is, als ware dat beter; Adagia, 42 : in een andermans schotel, ist altijt het vetste, fertilior seges est alieno semper in arvo. Zie verder
Harreb . I, 397 b ; Menschenw . 292: t Is altait vet in 'n aeremans pot, hee?
Vgl. Molema, 374 a: 't is altiid 't vetst in andermans schuddel; Boekenoogen, 908:
op een aar zijn schotel is 't altijd het vetst, men houdt altijd eens anders deel voor

1) `'1. Maerlant, Oversee, 150.
'_" Otto, 13.
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beter dan liet Zijne; fri.: 't is altydfet in oarmans skutel; Wander I, 990; IV,
395; Ten Doornk. Koolm. 111, 140 a; Eckart, 473. In Br. v. Abr. Bi. II de
syn . uitdr . Overal het beste brood op buurmans tafel zien.

2388. Hij teert op zijn vet (of smeer),
d . i . , ,hij bestaat van het zyne , en behoeft niets meer . 't Is ontleent van zulke
dieren, die 's winters zonder voedzel in hunne holen liggen en slapen, wanneer
de natuurlyke warmte het vet verteert , 't geen zy des zomers vergadert hadden";
'Puinman I, 104. Vgl. Goedthals, 60: op zyn smout leven, vivre de sa graisse;
Elarreb . I , 277: op zijn smeer leven, leven van hetgene men vroeger gewonnen of
gespaard heeft; Sewel, 755: Wy moeten nu op ons smeer teeren, we must
lire now by what we got formerly; in het Antw . Idiot . 1364: van zijn eigen vet leven
gelijk den das; Wander I , 990 ; Frischbier, 839 ; Eckart, 113: hei lêwt von sin
igen Fett, wi de Tachs öm Winter; hd. von seinem eigenen Fette zehren; fr. vivre

de sa graisse.

X389. Iets in 't vet hebben,
d . i . iets te goed hebben, iets te wachten hebben ; eig . gezegd van vleesch, dat
in een vetlaag wordt bewaard ; bij overdracht gebezigd van iets, dat voor ons
bewaard wordt ; ook van genoegens of straffen gezegd, die ons nog te wachten
staan. Vgl. Harreb. II, 375 b: Daar is wat in 't vet; Molema, 451 a: Nog wat
in 't vet hebben, nog wat hebben te deelen, te verteren, uit den weg te maken;
waarnaast bl. 441 a : Daar is nog wat in 't vat, te behandelen, te verhakstukken;
er zijn nog pretjes in 't Zicht. Vgl. Jord. 419: Nou, die fèlt in me gunst... .
feur die stoat wet in 't fèt! (in ongunstigen zin); Het Volk, 9 Jan. 1915, p. 1,
k . 1 : Wij hebben van Kerstmis af iets in het vet van een naamloozen schrijver
iin „De Fakkel" ; Nw. School, VIII, 113: Trouwe lezers van De Nieuwe School
weten dat ik nog altijd wat in 't vat had voor E. Hermans niet z'n handleiding;
l i arreb . II, 362 a: Hij heeft nog iets bij snij in 't vat. Evenzoo in het fri .: hwet
yn 'tfet (vat) hálde, in petto houden, voor later bewaren (no. 2331) . In Zuidyederland iets in 't vet hebben, een buitenkansje, een feestje hebben; iets veurden
tand hebben, iets in 't vooruitzicht hebben; iemand in de kuip of in het zout hebben,
iemands erfenis verwachten (Schuerm . 307 a ; Harreb . III , 512) , waarbij aan
pekelvleesch moet worden gedacht; vgl. Harreb. II, 512: Er ligt wat voor u in
het zout ; hd . er hat noch etwas (einen faulen Schinken) bei mir im Salze (auf

der Nadel, im Fasze) .

.390. Iemand zijn vet geven,
(d.w.z. iemand duchtig de waarheid zeggen, de les lezen; eig. aan 't gebraad,
Fiat zich zelf niet bedruipen kan (no. 170) zooveel vet toevoegen, als noodig is;
het naar den eisch behandelen ; op personen toegepast : geven wat hem toekomt,
zijn portie geven, flink onderhanden nemen 1 ); Harreb. II, 376 a; Twee W
fl. 165: k Heb 'r d'r vet gegeven. Mot dat kr.. ng mij dat aandoen? Ppl. 4
Ik zal d'r morgen ochtend wel d'r vet geven, dat ze voor veertien dagen d'r me(
toe kan; bl. 5: Ik zal straks de Flesch wel d'r vet geven; Kmz. 356: Maar ik hel i) Zie II. Beckerin^.r Vinekers in Tijdsel^ri ft XXXIX, 158.
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ze d'r vet gegeve al knikte me knieë; Speenhoff, I, 25: Ik sta mijn man, dan
geef ik ze hun vet; Mgdh. 276: Debatteere, dat is iemand z'n vet geve; De Tijd,
30 Mei 1914 p, 9, k. 3: De heer Schaper gaf daar de heeren Ter Spil! en Nierstrasz hun vet; Handelsblad, 12 Dec. 1913 (avondbl .) p. 5, k. 4: Wanneer niet
Briand was tusschen beide gekomen en de regeering en haar helper hun vet gegeven
had ; Nkr. IV, 10 Juli, p . 6 ; IX, 8 Mei p . 6 : De werkvrouw, ook niet malsch,
geeft 'm z'n vet terug; Nw. School III, 63: Maar vechten deden ze goed, de
Noormannen kregen hun vet; VII, 358: Hij zou dien „haagschen meneer" eens
even op een nette manier z'n vet geven; De Amsterdammer, 8 Aug. 1915 (omslag)
p. 4, k. 4: Ik ben door vijf Duitsche zeelui aangevallen en ik heb ze allen hun
vet gegeven! Groningen IV , 190. Ook iemand op zijn vet geven in Lev . B . 139:
We gaffe de scheerder en ze vrouw op d'r vet — niet zoo weinig hoor! ; Molema,
574 a : iemand zien vet geven, met woorden tot zwijgen brengen, hem beschaamd
maken; hd. einem sein Fett geben. Vgl. Grimm III, 1572: er soll sein Fett schon
kriegen, seinen gebührenden Lohn empfangen; Woeste, 298: da hes du din feit!,
so nun bist du schon angelaufen! ; Eckart, 113 ; sin Fett hewwen, seinen Teil
haben ; Ten Doornk . Koolm . I , 473 a : de hed sin fet ddr ók gód had. Synonieme
uitdrukkingen zijn : hij zal er smout van hebben, hij zal er van lusten (Harreb.
II, LXXVIII) ; iemand (af)vetten, slagen geven ; vetting, pak slagen, rammeling
(Antw. Idiot. 1365) ; iemand (af)boteren, afranselen (Teirl. 201) ; eng. schoolbutter,
slaag (woordspel met to buts, stooten) ; iemand zijn peeën opscheppen (in Kl . Brab . en zie Antw . Idiot . 905 ; 944 ; Ons Volksleven III , 27) ; iemand wat boter
in de pap steken, hem straffen') ; iem. den baard smouten (Schuerm. 635) ; iemand
de rystebry gaar koken (zie Gew. Weeuw. I, 55); iemand zijn erwten geven (in Vlaanderen) ; iemand kersen geven (K l . - Brab .) ; iemand zijn zaad, zijn soep , zijn haver
geven (Joos, 73); iemand zijn posie (portie) geven of opscheppen (Antw. Idiot.
991) ; iemand zijne soep uitscheppen (Rutten , 210 b ; Tuerlinekx, 575) ; iemand
zijne saus geven (Schuermans, 567 a); iemand zijn salade geven, hekelen (Rutten,
186); iemand tabakken, afranselen (Van Dale), in Zuidndl. aftabakken (fr. passer
au tabcc qqn; bargoensch : vertobacken, mishandelen) naast tabak, pak slaag
(Tuerlinckx , 607) ; iemand zijn maatje vullen (Schuerm . Bijv . 192 a) ; fri . immen
syn grande jaen, een pak slaag geven (eig . competente portie van eten of drinken) .
Vgl . ook het eng . to give a p . his gruel ; to cook a p . his goose; fr . faire à
qqn sa sauce, en verder no. 2084 en 220.

2390a. Iemand in zijn eigen vet laten gaar koken ; zie no . 2107.
2390b . Vette en magere jaren ; zie no . 1007.
2391. Vetpot,
d .i. feest, smulpartij , overvloed, volop ; t' is daar bottertje boven (V . d . Water,
63), vooral in de zegswijze het is alle dagen geen vetpot, eiken dag kan men niet
smullen ; vgl. lat. non semper Saturnalia erunt ; in de 16de eeuw : t en is altoes
ghien Mey-avent (Campen, 127); ook 't is alle daag geen kermis, geen feest (Sartorius, I, 3, 8 ; V . d . Venne, 4 ; Spaan, 86 ; Vijgh, Jaep Rontv . 3 : t Is altijt

1) Ndl. Wdb. III, 7U`?.
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juyst geen kerremis of ruymschoots voor de wint); 't is altijt geen Vasten-avont
of 't en is niet altijd bruylofts-feest (De Brune, 479) ; ' t is altijd geen boter van
't spaantje lekken (Antw. Idiot. 282). In de 17de eeuw komt het znw. vetpot
in den tegenwoordigen zin voor 1 ) naast pannetjevet 2), dat nog in Zuid-Nederland
bekend is (Antw . Idiot . 937) ; zie verder Tuinman I , 101 ; 336 ; II , 34 ; Harreb.
1, 112 a: Het is vetpot, zei de jongen, mijne moeder heeft een' daalder gewisseld;
Landl . 214: Dat woest vrije leven met tijden van vetpot, schraalte en gebrek;
fri. : it is altyd gjin
in fetpot (of maeijejoun, Meiavond) ; in het Antw. Idiot. 1364:
't is vetpot, 't ziet er lief uit ; bl. 2128: vetpot, smulpartij , feest ; Waasch Idiot.
838: t' is vetpot, t' is smakelijk, er is overvloed, een winstgevende zaak; Nkr.
VIII, 28 Febr. p . 6 : Maar eens in 't jaar was 't vet in den pot. Op Schouwen:
t' is daar vetlakon (Onze Volkstaal 1, 30) ; in Limb . dao is het -alle daog pankevet
(Maasgouw, 1880 , bl. 316) ; hd . es ist nicht alle Tage Fastnacht , Sonntag, Kirmesz.

2392. Een vetje,
d.i. een voordeeltje, een buitenkansje, een vervalletje 3 ), een smulpartijtje, een
pleziertje; eig. iets vets, een vet beestje 4 ) . Vgl. Sart. II, 6, 71 : het is een dor
vetken, de victimis macilentis ; Sewel, 427: Dat is een vetten os in zyn kuip, dat
is een goed voordeel voor hem, that's a great profit to him. In den tegenwoordigen
zin komt het in de 17de eeuw herhaalde malen voor; vgl. o.a. Pasquilmaecker,
13 ; Jan Vos, Ged. 241 ; Puiterv. Hellev. 47 ; Paffenr. 130 ; Sulke vetties souwen
maken dat me de broek te nau sou worden en 't wambas niet langer passen;
Haagsche Reize, 72 ; Spaan, 2 : Nooit was 'er een vetje, of halfvaatje, of Loutje
moest 'er by zijn; Spect. VIII, 123; XII, 230; Sewel, 892: Vetje, voordeeltje, a little profit; Tuinman I, 336; Schuerm. Bijv. 373 a; De Bo, 1318;
Antw. Idiot. 1364; Molenra, 451 a; fri.: infetsje; D. H. L. 40: Hij mocht ook
wel 's zoo'n vetje hebben. In Menschenw. 224 komt vetje voor in den zin van
tnelkkoetje : Jullie bin ommers 'n vetjen veur sain, 'n kalf koetje.... t' is netuurlijk s'n (des dokters) aigeste oapeteek.... hai skraift maor raok. Synoniemen
zijn mnl. smout, voordeel; slempje (in Moortje, 2721); ndl. een mooi slaatje
(no . 2059) ; een kaantje (Amsterdam en de Zaanstreek ; Boekenoogen, 385) ;
een smantje, dim . van smant (hd . Schmant ), room (Molema, 385 ; Tijdsch . XVI,
211) ; een stuk boter in de brij (Bergsma, 67 ; fri. in stik buter y 'e brij) ; een braadje
(Ndl. Wdb. III, 978); een panvischje, buitenkansje (Ndl. Wdb. XII, 279); fr.
ten jus, een voordeeltje; vgl. ook het Zuidnederl. een handschoetje, eig. een paar
handschoenen; bij uitbr. een voordeeltje (no. 1082) ; V. Avant. II, 230: En indien
hy van spyt niet gestorven is, dat ik hem sijn Liefste ontvoer, en een sop ontneem,
daar hy meende aan te likken.

1 j Vgl. liet loffelijk gezelschap van de netpot, t Amsterdam, 1687.
`?) X(11. Wdh. XII, 263.
3) 1 )it in de 17de eeuw in de Gew. Weuw. II, 26.
4) Ter Gouw, Volksvermaken, 537 meent dat vel(je) eene afkorting is van vetmael,
dat mij niet bekend is. Vgl. het 18de eeuwsche kraamvetje (kiz dermaal), het Veluwsche
pannevel, feest hij gelegenheid van het bouwen van een huis; wijvevet, kraamvisite;
smidsvet, feestelijke betaaldag bij den smid (V. Schothorst, 220) ; doodvetje, doodmaal

(Ter Gouw, 551 (; enz.
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2393. Veel vieren en vijven hebben,
d.i. veel bedenkingen hebben, veel uitvluchten, ditten en datten (no. 431)
hebben, veel onzin verkoopen ; ook veel drukte, veel noten op zijn zang hebben;
hetzelfde als veel vijven en zessen hebben; fri. in bult fiven en seizen (sauwen)
habbe. De uitdrukking bewaart eene herinnering aan bekende 17de-eeuwsche
uitroepen als Gans bloed! Gans dood! Gans vijven! (bij Gods heilige vijf wonden! 1 )
en dergelijke, ook gans vier en vijven, bij Gods vuur, d.i. den bliksem, waaraan
komisch „vijven" is toegevoegd, in Breug, II, 14 r:
Iek sal eens met u drincken nu ghyt begeert,
So raeck ick te peert, om beter te kijven,
De vuysten jeucken my, gans vier en vijven.
Iemand die veel vieren en vijven heeft, gebruikt dus allerlei uitroepen, maakt
veel drukte, lawaai, complimenten. Veel vijven en zessen hebben is dan eene navolging. Zie Harreb. I I , Br. v. Abr. Bl. I , 182: Maar, zo als ik zeg, wat doet
er dit toe, als gy wilt staande houden, dat er geene Vriendschap is, en veel vieren
en vijven ; bl. 248: Hoor eens, kereltje, je moet zo maar niet denken, dat uw geluk
en vryheid geleegen zyn in alles te doen, wat u maar in den zin komt, of dat
een geschikt geregeld levensgedrag een fodsig naargeestig Monniksleven is, en
veel vieren en vyven; W. Leevend, IV, 318 ; 336 ; VI, 6 ; VII, 342 ; C. Wildsch.
IV, 33 ; 192 ; VI, 33 ; V. Janus, 178: Zoo veele viezenvaazen en vieren en vijven;
bl. 348: In alle regeeringen, van welken aart sij dan ook zijn mogen, zijn sommige
vizenvazen en vieren en vijven, mitsgaders twaalven en dertienen, welke er zoo
noodzakelijk en maar al te noodlottig, aan verknocht zijn; G. v. Eckeren, Annie
Hada, 230: En dan kleeden zij zich aan met allerlei vieren en vijven voor hun
toilet ; Ppl . 44 : En as juffrouw K . 't u nou vertelt, dan maakt die d'r nog allemaal vierc en vijve bij ; Nkr. IX, 10 Juli p. 8 : Toen Appel en die boer allebei
an 't boomen, de boer zou 't paard wel bij z'n toom vasthouden, veel vieren en
vijven; Menschenw. 47 : Allegaer els.... saa 'k moar segge.... els vier en vaif
en nie g'nog; evenzoo bi. 54; 113; 191 ; 225. — W. Leevend, VI, 180: Dit dorre
werk voegt byzonder wel aan die blokkende geestgesteldheid ; dat kaauwen en
herkaauw en , en veel vyven en zessen; De Amsterdammer, 12 Dec. 1914 p. 3,
k. 2: Men behandelt den belastingbetaler als een minderwaardige, als iemand,
waar men niet veel vijf en zessen mee behoeft te maken; Schuermans, 812 b:
met veel vijven en zessen iets zeggen, doen, doen niet veel beschar, beslag, met veel
onnoodig bestel; De Bo, 1324: veel vijven en zessen, veel onbeduidende doeningen
of gezegden (Antw . Idiot . 1374) ; Rutten , 259 b : en vijf (vijven) en zes (zessen) .
was niet genoeg, hij vertelde veel rimram ; Claes, 270 ; Joos, 64 ; Waasch Idiot.
713: veel vieren en vijven of veel vijven of zessen; Molema, 454 a : vieven en veulen,
vieven en zessen, veel bestels, veel aanmerkingen; 574 b : vieven en veulen, praten
van veul en veif, het van den eenen boeg op den anderen gooien (Leopold, 186);
Nkr. V, 5 Maart p. 32 ; Nest, 55 (vijven en zessen) ; Mgdh. 81 : Een hoop vijve
en zesse. In Twente alle vieven en zessen bie mekaar hollen, niet van zijn stuk raken.

1) Ndl. Wdb. IV, 249-251.
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2394. De vierschaar spannen,
d.i. rechtspreken. Onder de vierschaar, mnl. vierscare 1 ), ook vierbank, verstond
men de schepenbanken, waarmede men de rechtbank afzette; vgl. het ohd. scranna,
stoel, bank, schepenbank ; mhd . schrann.e, schrange, gerichtsbank ; schrannensitzer, gerichtsbeisitzer; schrannenstap, gerichtsstab; mnd. scharne, vleeschbank,
thans nog bekend in het hd . Fleischschranne, Brotschranne, en de nederd . uitdr.
klagen binnen ver benken; vor die vier benke komen ; in den vier benken en dergelijke.
Met spannen, d.i. sluiten (zie no. 1284) wordt hoogstwaarschijnlijk bedoeld het
met een touw omgeven van de banken, waarbinnen de beschuldigde stond 2 ) .
Vgl. het mnd . de vêrschare (= de ver schamen) spannen, die vier B ânke des Tribanals hegen 3 ), Gericht halten ; mnl . • die vierscare openen, beslaen ; Kiliaen:
Vier -s c a e r e , tribunal, forum iudiciale, forum iuduciarium, iudicum confessus, q. d. congregatio quatuor virorum nempe iudicis, actoris, rei, et scribae;
aut praetoris, iudicis, accusatoris et rei : vel ut in Saxonia et aliis nonnullis locis
olim, praetoris, et trium senatorum sive scabinorum; spannen de bancke
o f t vierschare. Ho ll . j. bannen, forum agere, iura exercere. In Zuid-Neder
uid -Neder
land : veur de vierschaar komen, te voorschijn, voor de pin, voor den beetel komen
(Waasch Idiot. 839) . Vgl. voor de balie (oorspr. hekwerk) komen (zie no. 479) .
-

2394a . Veel vijven en zessen hebben ; zie no . 2393.
2395. Geen vin verroeren (of bewegen),
d . i . geen lid verroeren , zich stil houden , geen duim verroeren (zuidndl .) ; eig.
gezegd van een visch; later ook van andere dieren en van menschen. Sedert de
16de eeuw had vin de algemeene beteekenis van lid, zooals blijkt uit Anna Bijns,

Refr. 421:
Reyn geestelijke blijdschap schept nu van binnen,
Herte, leden, vinnen, wilt trueren afsnijen.

Nw. Refr. 35: Al mijn vinnen, aderen en pesen die duncken mij crimpen; bl.
48 : Ic wil gaen springen en rueren mijn vinnen ; bij P . C . Hooft van den wind
gezegd: al zyn' vinnen van zich steken, zich duchtig roeren (Ged. II, 223 vs. 152);
Brieven, 199: Veer nocht vin des oorloogs van zich steekende ; Coster, 18 vs. 252:
Hy klaecht immers dat hy niet ien vin noch ien lidt an sijn Lijf kan reppen;
Van Moerk . 347 ; bij Antonides II , 80 : Al steekt een storm de vinnen op ; De Brune.
Bank. II, 331: Die echter met de armen in 't kruys blijven gapen, zonder vin
of steert te roeren ; Haagsche Reize, 138: Zy wierd niet 't dllerminste gewaar,
en verroerde geen vin ; Tuinman I, 288: Hy durft niet een vin verroeren ; Van Effen,
Spect. X, 237; Taalk. Magazijn III , 115; Harreb. II, 380 b; Dievenp. 31; 66;

1)

Mnl. Wdb. IX, 458.

2) Grimm, Bech tsa llerth 4 II, 435--438 ; Noordewier, 334 ; 373 ; Mnl. Wdb. V I I ,
1641 ; Gunther, 90 en Bril!, die in het Nieuw Archief, 427 beweert, dat de afperking
geschiedde door op rchragen gelegde planken, welke, aldus nedergelegd. banken vormden; zie evenwel Ndl. Wdb. 11 1 , 976.
3) Vgl. in het mnl. een gerechte hegen, de rechtplaats afsluiten of afheinen,
haar voor de rechtszitting in gereedheid brengen; heimael (uit hegemael), vierschaar;
.

zie Mnl. Wdb. III, 251; 272.
STOETT, Ned. Spreekwoorden. II. 5e druk.
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110 ; Falkl. VI, 126: Een dochter die te lui was om 'n vin te verroeren ; Nederland,
Juni 1914 , p . 136 ; Oudemans . V III , 630 ; fri .: hy kin fin noch fear (for) reppe ;
oostfri.: hê kan gên fin of fót rören (Ten Doornk. Koolm. I, 485) ; De Bo, 1326 a:
noch vim noch vlerke roeren of noch teil (tein) noch vlerke roeren (bl . 1478 a) ;
Joos, 46: het dierken roerde vim noch vaam; vgl. ook Ons Volksleven XI, 180:
alles aan de vinnen hangen, te veel geld aan kleederen besteden ; Afrik .: roer jou
vinne ; nig 'n vin verroer nie ; vgl . eng . f in, arm, hand . 1 )

2396. De vingers jeuken mij,
d.i. ik gevoel grooten lust tot vechten of tot schrijven, hetzelfde als de handen

jeuken mij 2 ) ; zie no. 786; 1709; Huygens, Zeestraet, vs. 99:
Der dingen is soo veel die 'k vinde te beschrijven,
Dat hoe 'k meer onderneem, hoe 'k min sie te bedrijven.
Mijn hand joockt niettemin.
Van Effen, Spect. VII, 181: Een partytje ombre, of quadrille, 't eerste voorwerp
van de ordinaire societeiten, en daar onzen Heer mogelyk de vingers naar jeukten;
Harreb. II, 381 a; Braga (ed. 1863), bl. 345; Mgdh. 272: Zijn vingers jeuken
om te slaan ; fr . les doigts me démangen t ; hd . die Finger j ucken mir : eng . my f ingers
itch . Ook zeide men de ooren jeuken mij naar iets; vgl . II Tim . 4, vs . 3 , kantt . :
Hebbende een herte ende ooren, die jeucken nae wat nieuws ende vremts, waar
de tekst heeft ketelachtich zijnde; in de 16de eeuw bij Sart. II, 3, 76: sijn voeten
jeucken hem weder, de his qui denuo sollicitantur ad subeundum periculum ; enz.
Zie Ndl. Wdb. VII, 281-282.

2397. Geen vinger in de asch (of de aarde) kunnen steken,
niet het minste of geringste kunnen doen; eene herinnering aan den tijd, toen er
geen kachels maar open haarden waren, zoodat een kind zeer gemakkelijk een
vinger in de asch kon steken (vgl . asschepoester) . De uitdrukking dagteekent
dan ook uit de 16de eeuw, blijkens Sart. I, 2, 20: Wy mogen niet een vinger in de
Assche steken, wy hebben altijt de Lever gegeten; II, 7, 19: hy steeckt niet
een vinger in d'assche buyten hem, ubi quis de minutissimis etiam rebus aliquem
crebro, nimiumque diligenter consulit ; III, 10, 29 : Daer wert niet een vinger
in d'assen gesteken, of hy weet het; Tuinman I, 159: Men mag niet een vinger in
de assche steken. de meening is, niet het allerminste doen, of het word geweten;
D. Meyd. 3 ) 16 : Geen vinger wiert in d'aard gestooken of het wiert voort van haar
gerooken, C. Wildsch. III, 23: Mensch! wij kunnen geen vinger in de asch
steeken, of hij wil het weeten; W. Leevend. II, 127; Harrebomée I, 21; Nest,
1) In dieventaal is bekend : een vin zetten, een vensterruit stuk maken. Vgl. Dievenp.
95: 'n Vin zetten is moeilijker ook brutaler. Ze steken 'n stevig mes of 'n scherp voorwerp tusschen den splint, waarin het glas vastzit en draaien hun mes om; dan barst
de sterkste winkelruit met 'n mooie ronde bocht; Koster Henke, 72: een uin in een ruit
zeilen, een barst er in maken. Onder een „vin" moet men een soort breekijzer verstaan.
Vgl. lid. Finne, schmale, keilförmig zugespitzte Hammerbahn.
2) Jeuken is eigenlijk een onaangenaam prikkelen, dat tot krabben verlokt; bij
overdracht een sterk verlangen. dat bevredigd wil worden,
3) S. v. Rijndorp, Derde Megdag of Verhuistijd, kluchtspel, 's-Gravenhage, 1708.
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11: Niemand - in de buurt kon een vinger in de asch steken of ze waren er met
hunne neuzen bij ; B . B . 9 : Ik kon geen vinger in de asch steken of mijn zeevader
stond klaar mij te corrigeeren; Het Volk, 17 Sept . 1913 ,p . 8 ,k. 1 : Mij om opheldering
te laten vragen door het eerste het beste jonge broekje in de Partij, als ik een vinger
in de asch steek, daar pas ik voor; Molema, 15: hij duurt (durft) gijn vinger in
de aske steken, moet anderen steeds naar de oogen zien ; fr . men kin g j in f inger
yn 'e yeske stekke. Ook in Zuid-Nederland : ge kunt geenen vinger in de assche steken,
of hij weet het, men mag niet het minste doen, of hij bemoeit er zich mede (Antw.
Idiot. 1550; Waasch Idiot. 81) .

2398. Den vinger op den mond leggen,
d.i. zwijgen, den mond toehouden, afsluiten, hetzelfde als de hand op den mond
leggen (no . 794) ; eene sedert de 17de eeuw voorkomende zegswijze, die o .a. wordt
aangetroffen -bij Paffenrode, 97 : 'k Sal de vinger op de mond leggen en swijgen,
vertel jy maer voort; Vondel, Roskam, 63: Dies acht men hem voor wys, die
vinger op den mond leyt ; Harrebornée II , 97 a . In het fr . mettre le doigt sur la
bouche, pour faire signe de garder le silence ; hd . den Finger auf den Mund legen
(Wander 1, 1020) ; eng. to put one's f inger to one's lips. Vgl. no. 1538.

2399. Den vinger op de wond (of een wonde plek) leggen,
d.i. de wonde p lek aanwijzen (dit o.a. in Nkr . III , 18 Juli p . 2) ; bij overdr. precies
zeggen, waar een gebrek schuilt; ook de rotte plek aanwijzen; vgl. het fr. mettre
le doigt sur un objet, toucher précisément 1'objet qu'on cherche; mettre le doigt
sur la difficulté ou sur la source du mal, sur la plaie (Hatzf. I, 773 ); hd. den Finger
auf etwas legen ; eng . to put the finger on the sore spot, on the real blot (Prick) ;
vgl. W. Leevend III, 65 : Dat zyn onopspraakelyke lieden! heden, er is geen vinger
op te leggen; V. 271; C. Wildsch. 1, 291; II , 17 ; III , 72 ; IV, 195: Eene zo braave
famille, daar geen vinger op te leggen is (eig . bij wie geen kwaad is aan te wijzen) ;
Busk. Huet, Litt. Fant. en Krit. I (anno 1881) , bl. 42 : Staat het vrij , den vinger
te leggen op zijne (Cats') nulliteit, men zou ook in verzoeking kunnen komen
het noodlot aan te klagen, dat hem, in stede van een bloedigen en roemrijken
dood, slechts een rustigen ouden dag op Sorgh-Vliet gunde; De Arbeid, 25 Febr.
1914, p . 2 , k . 3 : Het zou ons te ver voeren op alle leugens en verdachtmakingen
den vinger te leggen; Handelsblad, 12 Aug. 1913, p. 6, k. 2: Dit fijne diplomatieke antwoord moet een glimlach te voorschijn roepen om de lippen der Europeesche diplomaten, wijl de grootvizier daardoor den vinger legt op de wonde
plek in de eenheid der mogendheden; Nw. School II, 73 : Ik moet veronderstellen
dat de heer V. Vliet iets bedoeld heeft, toen hij deze zinnetjes schreef; ik denk
zooiets als het leggen van een vinger op een wond, met permissie; Het Volk,
19 Maart 1914 , p . 3 , k . 2 : Bij de bespreking der woningwet , heeft hij den vinger
gelegd op enkele wonde plekken ; vgl. ook Het Volk, 7 Febr. 1914, p. 5 , k. 1
In een van hartstocht trillend en van liefde voor den werkman blakend betoog
heeft hij een der grootste wonde plekken in onze samenleving blootgelegd ; I\kr.
IX, 28 Aug. p. 2 : Hier werd terecht de vinger gelegd op een gapende wonde.
waaraan onze volkskracht doodbloeden konde ; De Telegraaf, 29 Maart 1913,
p. 7, k. 3: Ondeugend legt hij toch den vinger op de zeere piek: Afrik. hv het

die vinger op die wond gelê .
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hebb' ick alleen blauwe handen van; Gew. Weuw. II, 51: G. 'k Meende, ten minsten
vijf en twintig gulden daar voor te trekken : thien schellingen! 'k kan 't niet dulden. J. Zo doenden zal ik 'er mijn vingers ook niet blouw aan tellen; Coster, 515,
vs . 599 ; V . Loon, 88 ; Paffenr. 91 : Ik wed dat hy in lang aen mijn penningen sijn
vingers niet blau en teld; Tuinman 1, 95; 323; II , 36; Sewel, 894; Halma, 714:
Hij zal zijne vingers niet blauw tellen aan dat geld, hij zal er
niets van hebben, il ne se salira pas les doigts de cet argent; Ndl. Wdb . II , 2794;
O.K. 179: Maar Barend Witte gun ik die duiten niet, hij zal er zijn vingers niet
aan blauw tellen; Jong. 185: Jelui zal je vingers niet blauw telle.... want 't
zal wat weze as 't voor de heere komt 1 ) . Vgl . hiermede : daar zal hij geen vette
vingers van likken, daar zal hij niet van smullen (Ndl. Wdb. I, 1160; Tuinman
I, 98) ; hij zal daar niet aan lekken, hij zal daar niets van krijgen (Tuinman I, 323)
en hij kan zijn mond afvegen, eig. „hij kan zijn mond afvegen, evenals de anderen doen, nadat zij genoten hebben, maar het genot zelf valt hem niet ten deel"
(Ndl. Wdb. 1, 1741) ; Gunnink . 107: hij zal hem daar niet aan beslabben (bemorsen) ;
Zuidndl. hij mag op zijn kin kloppen (Antw. Idiot. 1812) ; vgl. fr. il n'a qu'à s'en
lécher les barbes (ou le bec) ; hd . er kann sich's Maul (oder den Mund) wischen.
Zie no. 2136.

2403. Geeft men hem den vinger, dan neemt hij de geheele
hand,
d .i . hij maakt op onbescheiden wijze gebruik van hetgeen hem wordt toegestaan;
hij is nooit te voldoen (Ndl. Wdb. V, 1751 ) . Vgl. mlat. cum servo nequam palmus
datur, accipit ulnam; Servilius, 73 : gheefdy eenen den vinger, so wilt hi de geheele
hant hebben; Idinau, 213:
Gheeft haer den vingher, sy neemt de handt;
Dat komt van te veel toe te gheven.
Som treckent al naer haeren kant.
Deur een toe-laeten so gedreven;
Ghespeckte handen over-al aen-kleven.
Cats 1, 521 ; Gew. Weeuw.. 11, 21; De Brune, 228: Wanneer ghy hem de vingher
biet, h y wilt de vuyst en minder niet; Tuinman I, 167: Geeft men hem den vinger, hy grypt naar de geheele hand „dit zegt men van stoute, onbeschaamde,
en onvergenoegbare menschen, die ymands goedheid en mildheid misbruiken,
fan inpalmen zo veel zy konnen"; C. Wildsch. I, 99: Geef mij den vinger dan neen
ik de geheele hand ; 1V. Leevend III, 37 ; VI,18 : Geeft men hun den duim dan willen
zij er de vingers nog bij hebben; Adagia, 1 : Als men hem den Vinger geeft, dan
neemt hy d'heele handt, quam par est, plus vult quam licet; Harreb. I, 276 a;
111, 213 b ; Prikk. V, 21; Dsch. 165: As me se de vinger geeft, dan neme ze
de beide hande ; hd . giebt man ihm den kleinen Finger so nimmt er die ganze Hand;
eng. give him an inch, and he '11 take an ell; fr. si on lui en donne un pouce il
en prend long comme le bras: si vous lui donnez un pied, il en - prendra quatre; fri.
as min him de finger jowt, nimt er gau de hiele han; Schuermans, 601 b : geeft

men een voetje, men pakt een schreedje of geeft men een hand, men pakt den heelen
arm; in liet Antw. Idiot. 1377: eerst e lid van 'ne (n) vinger, en daarna heel de
hand; afrik. gee 'n man die pinkie, dan vat hy die hele hand 2
) .

1) Zie voor dit gezegde Ndl. Wdb. VI, 337. 2) Bij Hooft, Ned. lijst. 83: De
gemeente gewoon tlijf in te booreis daar zij den vinger krijgt.
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2404. Lange

(of kromme) vingers hebben,

d.i. zijne vingers te ver uitsteken, zijne handen niet voor zich kunnen houden,
diefachtig zijn. Vgl. Poirters, Mask. 233: Desen Hovelingh stack sijn vingheren
wat te verre uyt ; ninl . elcken vingher is hem eenen haeck weert, iedere vinger doet
hem den dienst van een haak (Mnl. Wdb. III, 31); Sart. I, 1, 18 : wacht u
van die krom gevingert sijn, rapacitatem fugiendam docet ; De Brune, 219 ; Tuinman
I, 76: Hy heeft kromme vingers, dit zegt man van ymand die diefachtig is, en van
zijne vingeren haaken maakt ; Adagia, 69 ; Harrebomée II, 381 b ; Ndl. Wdb.
VIII, 320 ; . Molema, 229: kromvingerd wezen, kromme vingers hebben, diefachtig
Zijn ; fri. lange fingers hawwe; afrik. lang vingers hê ; Joos, 78 : hij heeft lange
of kromme vingers; De Bo, 1326 b ; Antw. Idiot. 745: lange vingeren hebben;
Land v. Aalst : zijn vingeren zijn te lang; hd. lange, krumme Finger haben (oder
machen) ; eng . to be (of the) long (or light) f ingered (gentry) ; fr. avoir la main

crochue ou les doigts crochus

1).

2405. Door de vingers zien,
d.i. iets oogluikend toelaten, een oogje toedoen (hd. ein Auge zudrücken), lichte
vergrijpen niet al te zwaar laten wegen, iets vergevén, iets overzien (V. d. Water,
116) ; eig. de hand voor de oogen houden, zoodat men niets of weinig ziet 2 ) .
In de middeleeuwen dore die vinger sien 3 ) naast door den vinger loeken 4 ) ; zie verder
0. 0. Z. 72: Isset dat gi ons nu hoort ende doet na onsen raede, soe willewi
aldus doen ende spreyden oer vynger voor oer ogen ende spraken; Plantijn: Door
d e vingeren s i e n, regarder à travers les doigts , connivere digitis ; Bebel, 583:
per digitos videre est surda aure et sciens aligiuid praeterire ; Campen, 102 ; 39:
weel niet can laten voer oren ende oghen gaen, ende doer die vinger sien, die can
oock niet regieren ; Servilius, 260: connivere, glei en behoeft gheenen bril, ghi
condt wel door de vinger sien; Spieghel, 288; Anna Bijns, Refr. 40; 173; Sart. I,
9, 19; II, 10, 30; I11, 7, 4; Vierl. 197; Tijdschrift XIV, 140; Poirters, L4ask.
170; Idinau, 34:
Deur de vingheren sien, en laten lijden,
Werdt nu in t' goede, nu in t' quaedt verstaen.
In t' goedt, om een beter van straffe -te mijden;
In t' quaedt, alsment al on-ghestraft laet gaen.
Denckt, dat Godts ooghen al gade-slaen.
Vondel, Salomon, vs. 987 ; Hooft, GP,i. II, 404 ; Pers, 366 a; 625 b; Westerbaen
II, 259; Coster, 10, vs. 38; De Brune, Bank. I, 205; Winschooten, 148: Oogluiken, van waar, het geschiede met oogluiking; dat is, men sag het door de vingeren:
men dee' sijn oogen toe, en men wilde quansuis het niet sien; Brederoo, 1, 101 :
M11eii meer nutticheyts uyt de scherpe bestraffinge der vyanden, als door het blinde
vingerkijken der vrunden te verwachten heeft ; Rotgans, Boerekermis (anno

1 ) Dr. D. C. Hesseling deelt mij mede, dat men op Lesbos in denzeifden zin zegt:
Zijn nagels zijn lang.
2)
Tijdschriit XIV, 139 (noot).
3)
Brab. Yeesfen V I , 4764; Froissart, 123; 550; Reinaert, Vs. 4211 ; enz.
4) Boerden , X , 42 : Die selke loecte doer den vingher , si maeckten hem al

b lont .

willens
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1790), bl. 40 : Hij ziet mijn doen, maar houdt de vingers voor zijn oogen ; Van
Effen, Spect. VI, 55; C. Wildsch. VI, 217; W. Leevend VII, 14; Tuinman I,
188; II, 111; Adagia, 10; 21; Harreb. II, 381 a; Ndl. Wdb. III, 1375; afrik.
jy moet dit maar deur die vingers sien; Waasch Idiot. 714; enz. enz. In het fri.
troch de f ingers sjên; hd . durch die Finger sehen (Wander I , 1019) ; oostfri . dör
de f ingers kiken; de . at see ig jennem Fingre med En.

2406. Iemand met een natten vinger kunnen beloopen (of
aanwijzen),
„iemand zeer gemakkelijk en spoedig vinden, binnen den tijd namelijk waarin
een natgemaakte vinger droog wordt" (Ndl. Wdb. II 1 , 1745) ; vgl. het Overijselsche iets met de warme hand overbrengen; fri. nijs (nieuws) mei de waerme
han oerbringe (eig . eer de hand nog koud kan worden ?) ; fr. apporter une nouvelle
zoute chaude à qqn, terstond iets gaan oververtellen (hd. brühwarm zutragen), het
Zaansche : Ze kennen mekaar met een warme pankoek beloopen, ze wonen zoo dicht
bij elkaar, dat ze een pannekoek warm van het eene huis in het andere kunnen
brengen (Boekenoogen, 729 2 ) ; op Goeree en Overflakkee : Een vrouw en een
paard moet je met een brandende pijp kunnen beloopen, d.i. je moet ze niet te ver
zoeken, niet verder dan je loopen kunt, terwijl je een pijp tabak uitrookt (N.
Taalgids XIV, 253). In de 17de eeuw is de uitdr. algemeen bekend; zie Lichte
Wigger, 4 v : Men souse misschien wel met een natte vinger beloopen, die de waarheid soo lieff hebben, dat syse te veel sparen; Coster, 503, vs, 184; Asselijn,
280 ; Van Moerk. 366 ; verder P. 't Hoen, de Vrije Schouwburg (anno 1790) 1,
bl. 3: Ik wil wel gelooven, vrouw, dat men met een natte vinger wel zulke gedrogten (rijken, die groote bestellingen doen en niet betalen) zou kunnen vinden;
Tuinman I, 281; Sewel, 894: Ik zou .dien het gedaan heeft wel met
een natte vinger opzoeken, he that did it is not far off; Halma, 714: Men
kan hem wel met eenen natten vinger beloopen, hij is hier heel
digt bij; Harreb. II, 382 a; Ndl. Wdb. IX, 1582; Antw. Idiot. 1377; eng. to
fetch a person with a wetfinger (verouderd) ; nd . man kann 't mit en natten Finger

af lop'n (Eckart, 116e).

2407. Hij is met een natten vinger te verleiden (of over te
halen),
d.i. hij is zeer gemakkelijk te verleiden, te lijmen met zooveel kleefstof als een
natte vinger heeft; vgl. Bormeester, Nieuwsg. Aegje, 27: Men kan mey ligteleyk
aan een nette vinger kleeven; Handelsblad, '7 April 1914 (avondbl.), p. 10, k.
3: Het karakter van den schreeuwenden demagoog, die het volk opruiend, met
een natten vinger door den vorst en zijn omgeving mee te krijgen is, lijkt ons al
te grof naïef geteekend. Te vergelijken zijn de uitdr. bij Schuermans, -814 b : met
1)

Ndl. Wdb. V, 1776.

2) Voor de verwantschap der begrippen warm en dichtbij, aanstonds zie Leuv. Bijdr.
x, 95.
3) Bij Marnix, Byenc. 109 v en 122 r komt voor iemand als met een natten vinger
aanwijzen, in den zin van iemand van dichtbij, dus zeer duidelijk, als met een vinger (Van
Effen, Specl . X I , 107) aanwijzen . De uitdrukking is nog niet geheel verouderd ; zie Ndl.
Wdb. I. 481: IX. 15F2.
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natte vingers te verleiden, zonder moeite te verleiden : Tuerlinckx, 694: iemand
be inne natte vinger lá . iemand licht beheerschen; hij is met een strootje te verleiden; Land v. Waas : u met 'nen twijndraad laten leeden, in alles gehoorzaan
zijn ; zich licht laten medesleepen (Waasch Idiot. 668 b) ; Rutten, 260: als- ik
mijnen vinger nat maak, blijven er wel zeven aan hangen, ik kan vrijers genoeg krijgen, welk gezegde herinnert aan onze zegswijze aan elken vinger wel een vrijer
kunnen krijgen; zie Smetius, 176; Coster, 545 vs. 1553; C. Wildsch. III, 74;
146 ; Falkl. VII, 69 : D'r benne méér jonges op de wereld — an elke vinger tien!
Menschenw. 50 : Die tochtige maide :.... an ieder vinger d'r ein ; Jord. II , 10:
Asje wil.... an iedere vinger heb jij.... jij tien vrijers.

2408. Iemand met den vinger nawijzen,
d.i. eene uitdrukking ter aanduiding van de minachting, welke men voor iemand
gevoelt ; vroeger ook ter aanduiding van de aandacht en bewondering welke iemand
wekt ; mnl. met vingers nawisen, - naerwisen ; metten vingeren wisen 1 ), hetzelfde
als iemand met den vinger aanwijzen, op hem wijzen als op iets buitengewoons,
dat bijzonder de aandacht verdient ; meest in ongunstigen zin van iemand gezegd
die zich zonderling of buitensporig gedraagt 2 ); zie Huygens I, 275: Wij zien,
wij hooren niet dan vinghering en smaed; Brederoo I, 28, 399: Waar dat se my
iens sien, sy wysen my na met vingheren; Tuinman I, 310: Met den vinger
aanwijzen, dit geschied tot bespotting; C. Wildsch. I, 168: Als ik u verzeker
dat ieder u den kap vult, dat men u bespot, met vingers nawijst, gelooft gij dat
dit alles uwe moeder niet verdrietelijk is ? V. Janus, III, 151; vgl. verder Erasmus,
CXIX ; het lat. digito (de) monstrare, designare ali quem 3 ) ; hd . mit Fingern auf
einen weisen; fr. montrer qqn au doigt, signaler au mépris public; eng. to point
(the finger) at a p . ; fri . immen mei de finger neiwize .

2409. Iemand om den vinger kunnen winden,
d.i. iemand geheel in zijne macht hebben en met hem kunnen handelen naar
welgevallen, evenals men een doekje om den vinger windt (Harreb. II, 381 b).
De uitdrukking komt in het mnl. voor in de Ovl. Ged. I, 83 vs. 749: Al dustenege
wijf machtu leren ende om dine vingher keren ; vgl . verder Sart . I. 8 , 3 : Auricula infima mollior est, ghy soudt hem om u vinger winden; nostrates a sic lenta
re sumunt paroemiam, ut vel circum digitos infecti possit; II, 9, 17 ; III, 3,
11; De Brune, 464 ; Van Moerk . 286: Zy worden zoo gedwée , omje vinger kenjeze winden; Van Effen, Spect. VI, 152: Een beroemd overvlieger, die hem om
de vinger kon winden en daar hy banger voor was als voor den drommel; Tuinman,
I, 328: Hy kan hem om zyn vinger winden, dat is, hy heeft hem 't eenemaal onder
zyn gezag en geweld, en kan met hem handelen naar zyn welgevallen, zonder
eenigen wederstand ; gelijk men een doekje om den vinger wind ; Adagia, 26;
Gij soudt hem om u vinger winden, auricula infima mollior est; Harreb. II , 381 ;
Twee W. B. 15; Groot-Nederland, 1914, bl. 395: Met 'n flesch wijn, 'n mep gebraje
1 ) Mnl. %Vdb. IV. 21.21 ; 22.31 ; Rein . 1I, 7096; Sp. Hist. 17, 2, 19: Cauch ►l H. 1704.
2) Ndl. 11'ib. I. t81.
3) Otto, 116: Journal. 125; .Irchit XIII, 380.
,
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worst en wat zuurkool, kan je me om je pink winden; fri. immen om 'e (lytse)
finger veine of woelje kinne hetzelfde als min kin hem wol yn fodtsje biteare; oostfri. :
hê kan hum um sin lu tje f inger wikkeln (Ten Doornk . Koolm . 1, 484 b) ; hd . jemand
um den (kleinen) Finger wicklen kónnen; Joos, 78 en Antw. Idiot. 1377: ik kan
hem rond (of om) mijnen vinger winden; Rutten, 58 b : iemand rond zijnen duim
kunnen draaien gelijk men wil; vgl. ook het fr. comme des crêpes sur la poêle, homme
est tourné par femme (De Cock 2 , 61 ) ; eng. to twist or turn a person round one's
(little) finger; afrik. iemand om jou pinkie of vinger draai.

2410. Op zijne vingers kunnen narekenen (of natellen) ,
d .w .z . zeer gemakkelijk kunnen nagaan ; eig . eenvoudig door middel zijner vingers
en niet door berekeningen op papier. Vgl. Potgieter II, 272: Zijne zusters die op
de vingers natellen, hoeveel grooter haar uitzet zou zijn geweest ; Nederland,
Juni 1914, p. 202: Maar dat je op je vingers kon natellen dat er de helft niet
van aan was; De Arbeid, 26 Dec. 1914. p. 3, k. 2 : Dat door hem alles zou gedaan
worden om deze smerige zaak te bemantelen, kon een ieder van te voren wel op
zijn vingers natellen : fri . it is wol op 'e fingers nei to tellen ; hd . man kaan es
an den Fingern abzdhlen .

2411. Iemand op de vingers tikken (of geven),
d..i. hem licht berispen, hetzelfde als „iemand op de kneukels kloppen, hem wederhouden en straffen, wanneer hy zich te veel aanmatigt, of zyne handen te verre
wil uitsteken" (Tuinman II, 148 ; Joos, 73) of iemand op den duim kloppen (Hooft,
Tacitus Jaarb, 140 ; Tuinman I, 328) ; in Zuid-Nederland : iemand op zijn duimen
kloppen, hem duchtig hekelen, wederleggende beschamen; ook : iemand doen
betalen ; syn . van iemand op zijn kneukels tikken (zie Antw . Idiot . 384 ; De Bo,
277 ; Teirl. II, 151) . Vgl. C. Wildsch. V, 124: Als mijn conscientie mij geen rust
laat, voor ik eens eene hoogwelgeboren vrouw wat op de vingers getikt heb, die
het wat al te erg maakt, omtrent lieden van geen geboorte ; bl. 132: Dit is de
reden dat ik u, die ik zo hoog acht, bij. alle gelegenheid zo plaag, kwel en op de
vingertjens tik; evenzoo in II, 210;V, 219; VI, 2; W. Leevend, II, 151. In W.
Leevend, I, 324: op de vingers krijgen; I, 26 : iemand op de vingeren kloppen; V.
66 ; 114: op de vingeren geeven ; Janus, 42 : op de kneukels krijgen ; C. Wildsch.
V , 308: op de handen tikken ; afrik . iemand op die vingers tik ; fr . donner sur les
duigts a' q qn ; hd . eineet auf die Finger klopfen (Grimm III , 1656) ; eng . to rap
a person 'S knuckles ; to get upon the finger-ends (verouderd) .

2412. Aan (of op) het vinketouw

1)

zitten,

d.i. ongeduldig en gespannen zitten wachten om iets te kunnen doen, zijn slag te
kunnen slaan ; eig . aan de treklijn zitten, waardoor de deuren van het vinkennet
worden dichtgeslagen (zie Chomel II, 1252) . Vgl. De Amsterdammer, 18 Oct.
1914 p. 2: Daarom mijne heeren, op het vinkentouw, scherp uitgekeken naar
alle kanten en als er een vogeltje te vangen is, dan" het net snel toegehaald;
Handelsblad, 6 Juni 1914 (ochtendbl .) p . 6, k. 1 : De familie van Essad is nog
al heel talrijk en zoo zijn er ook Toptani's in Karaja en Kroja, die daar reeds
lang op het vinkentouw zitten (om hun slag te slaan) ; 13 Juni 1915 (ochtenbl . )
1 ) Touw heeft hier de beteekenis van net, evenals in het Mnl.
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p . 1, k . 3 : Men zit er (in den Balkan) , familiaar gezegd op het vinketouw en ziet
uit, welke vogel zich het gemakkelijkst zal laten vangen ; Haagsche Post, 17 Juli
1915 p. 1, k. 1: Dat die taak (gezant bij den Paus) overigens zoo moeilijk te omschrijven is, maakt haar niet lichter. Misschien geeft men haar nog het beste
aan met te zeggen, dat hij op het vinketouw moet zitten; Handelingen der StatenGen. 1913-1914, p. 790: Wanneer men zit op het vinketouw, dan wil men een
slag slaan, dan wenscht men dus den kabinetsformateur in zijn werk te bemoeilijken; p. 740: Maar de houding van dr. Bos was die van iemand, die op het vinkentouw zit : hij zat klaar, hij was te krijgen, er moest slechts gewacht worden of het
gelukte met den heer Cort van der Linden; Het Volk, 16 Maart 1915 p. 1, k. 13:
Mevrouw Holst zit aan het vinketouw — goed! Wij zullen onze partij , onze beweging, de Internationale, tegen haar verdedigen ; Haagsche Post, 6 Nov. 1920
p . 1, k . 1; Handelsbl . 2 Nov . 1917 (A) p . 5 , k . 1. In Zuid-Nederland op vinkeslag staan, staan loeren, iemand staan afwachten achter hoek of kant (Antw.
Idiot, 1378) ; vinken op iemand of iets, heimelijk gadeslaan om te bemachtigen
(Waasch Idiot . 839) ; vinken naar iets , met geduld en gretigheid afwachten
(Schuerm. 815 1
)

2413. De eerste viool spelen,
d.i. ergens het meest in te brengen hebben, eene eerste rol spelen, den toon aangeven, den boventoon voeren, mnl. vore singhen, of zooals men in Zuid-Nederland
zegt ergens den eersten regel schrijven (Schuerm . 530 b) . De uitdrukking is ontleend
aan een strijkkwartet, waar de eerste viool de voornaamste rol vervult. Zie Harreb.
II, 383 b: Hij speelt de eerste viool; Cam. Obsc. 19, bl. 31; Nkr. IV, 23 Oct. p. 4:
Zij spelen daar in d'oppositie de eerste viool; VII, 26 Juli p..2: En dat jij Janus
Geldzak de eerste viool speelt, daarvoor zal ik me niet dik maken; Handelsblad,
13 Mei 1915, p. 2, k, 1: In den tijd, toen Michiel de Ruyter met zijn vloot zegevierend de Theems opvoer, speelden de Staten-Generaal in het Europeesch concert
een eerste viool; vgl. ook De Telegraaf, 15 Januari 1915 (avondbl.), p . 2, k, 3:
Het trotsche Engelsche volk werd het moede de onnoozele tweede viool te spelen;
afrik. die eerste viool speel; Antw. Idiot. 1379; Joos, 95; Waasch Idiot. 714; De
Cock 2 , 61 : de(n) eerste(n) bas spelen; hd. die erste Geige spielen; Reuter, 123:
de irste Vigelin spelen; eng. to play first fiddle, — second fiddle 2
).

2414. Dat heb ik nog nooit op de viool hooren spelen,
d.w.z. zoo iets geks of zonderlings heb ik nog nooit gehoord of gezien; dat vind
ik al zeer ongerijmd. Vgl. Harreb. 1, 193: Wie heeft het ooit op de viool (of
fluit) hooren spelen? ; Het Volk, 11 Juni 1914, p. 1, k. 4 : Onverwacht had hij
hen op 't lijf gegooid, niets meer of minder dan de strafrechtelijke sanktie van het
kollektieve kontrakt. Dat hadden ze nog nooit op de viool hooren speelen;
A . Jodenh. II, 2 : Nee hoor, dat heb ik nog nooit op de viool hoore speule ; 'n
1) Ook bij ons; val. Nkr. VIII, 21 Febr. p. 7: Zij keek uit of er wat te „vinken"
viel; in dial. kent men vinken naar iets, te wetén trachten te komen (V. d. Water, 146) .
2) In Journal, 372 wordt hiermede vergeleken Symmach. ep. 8, 15: secundae igitur
mihi partes relictae sunt.
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De visch bemint het vocht, en wil wel drymaal swemmen.
In 't waater eerst, daar naa in sausse en dan in wyn.
Huygens, Zeestraet, vs. 797: All is de Schelvisch dood, hem komt wat swemmen s
toe in beter als sout natt ; Smetius, 2 : Visch is int water gevangen ; hij will schwemmen. Vgl. Harreb. II, 386 a; afrik. vis moet swem; Joos, 211: een visch wilt
drijmaal zwemmen; Antw. Idiot. 2136: 'ne visch moet drij keeren zwemmen; eens
in 't water, eens in de boter en eens in de(n) wijn; in het hd . der Fisch will (drei-

mal) schwimmen : eng . f ish must swim thrice (once in the water, once in the sauce,
and the third time in wine) ; fr . poisson sans boisson est poison.

2416a. Gezond als een visch; zie no. 693.
2416b . Ieder vischt op zijn getij ; zie no . 672.
2417. Een klein vischje, een zoet vischje,
d.i. een klein voordeel met weinig moeite verkregen is aangenamer dan een groot,
dat verworven wordt onder veel zorg en met veel inspanning; ook in het-algemeen
gezegd van een klein, maar lekker hapje, of als men iets krijgt dat klein of van
weinig beteekenis is (Boekenoogen, 1142 1 ) ; syn. van een klein winstje een zoet
winstje (o.a. Nkr. VI, 9 Maart p. 2). Vgl. Servilius, 230: cleyn visken, goet visken, nullus malus magnus piscis 2 ) ; Spieghel, 291: kleen vischjen, ghoed vischje;
Mergh. 43 ; Cats I, 485: kleyn vischje, soet vischje; Winschooten, 332: Een klein
visje, een soet visje, soo men seid, waar door te verstaan gegeeven werd, dat men
met een kleindje beeter te vreede kan sijn, als sommige met haar groote : want
luttel onderwinst 3 ) maakt groote rust; Tuinman I, 131: Van klein, doch gewis
gewin, zegt men : een klein vischje is een zoet vischje ; Sewel, 895: Een klein
visje een zoet visje, to be contented with a little, gives a great deal of Base;
w. Leevend IV, 335 ; Van Eijk, II, nal. 52 : een klein vischje, een zoet vischje,
een kleine vangst, een goede vangst, of ook wel : tevredenheid met iets gerings,
geeft groot genoegen ; fr. toujours pêche qui en prend un; eng . stilt he f ishes that

catches one.

2418. Met open vizier,
d .i. openlijk, niet bedekt, niet zonder zijn naam te verzwijgen ; eig. met onbedekt
gelaat, gezegd van een ridder, die met opgeslagen vizier (fr. la visière, helmklep)
strijdt, zoodat men zijn gelaat kan zien en men weet, met wien men te doen heeft;
Ndl. Wdb. XI, 513; Harreb. II, 387 a; De Telegraaf, 17 Nov. 1914 (avondbl.),
p. 5, k. 2: Die den moed niet had den plicht dien hij op zich genomen heeft met
open vizier te volbrengen ; fr . á front (ou á visage) découvert; hd . mit offenem
Visier kámpfen; eng. with open visor..

2419. Iemand (of iets) in 't vizier krijgen (of hebben),
d.i. iemand of iets in de gaten, in het oog krijgen of hebben, in de linken hebben
of krijgen (o.a. Landl. 115; Zandstr. 32), in de piere-megoggel hebben (in V. v.
1)

Vgl. in het Land v. Aalst: de kleinste pillekens (suiker) zijn de zoetste (zei 't

begijntje, maar ze pakte de grootste) .
2) Zie voor dit Latijn Suringar, Erasmus, X.
3) 1. onderwint?
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4. D. 13 1 ) . Onder een vizier (fr. visière) moet in deze uitdrukking worden verstaan het standvizier (van een vuurwapen), waarin gaten en kepen zitten, waardoor men ziet om de vereischte richting aan het wapen te geven 2 ). Ligt een voorwerp, dat men wil raken, in ééne lijn met dat gat of een keep, waardoor men ziet,
dan heeft men het in het vizier. De uitdrukking komt in de 17de eeuw o.a. voor
bij Huygens V, 53 : Een van de snedigste kreegh Trijn-moer in 't versier; bl. 88:
Houtse wat in 't versier; Verm. Avant. II, 325: Maar by myn selven seer rypelyk
overwegende, dat het veel beter gedaan was dat ik desen guit aan de galg liet
rijden, en alleenlyk sag dat ik Rosamire in 't visier kreeg, vervolgde ik myn weg;
Pasquilm. 23 ; Asselijn, 298: Daar zijnder al eenige, die de Huyshoudinge in 't
verzier hebben; Sewel, 895: Iemand in 't vizier hebben, to spy one out,
to be upon one's guard; Tuinman 1, 188: yemand in 't visier of op 't schut hebben;
Molema, 453: iemand in 't vezijr hebben; in Jord. 145: in 't vizier vallen; fri.:
immen of hwet yn 't forsier of yn 'e mik habbe, - hálde, - krije; elders, in de Hooge
Betuwe : iemand in 't versier krigen 3 ) ; hd . etwas auf dem Visier, dem Rohre, der

Muck , dem S trich , dem Korn haben 't ).

2420. De vlag dekt de lading,
d.i. in eigenlijken zin: de koopvaardijschepen varende onder onzijdige vlag
worden door de oorlogvoerende partijen geëerbiedigd. Daar hiervan dikwijls
misbruik gemaakt werd om contrabande binnen te smokkelen, wordt de uitdrukking in figuurlijken zin gebezigd, wanneer iets leelijks onder een fraaien naam
voor wat goeds moet doorgaan of het een of ander slecht product gedekt door een
goed bekend staanden naam in den handel gebracht wordt ; Harreb . II , 3 a;
Van Lennep , 246 ; afrik. die vlag dek die lading; fr. le pavillon couvre la marchandise ; hd . die Flagge decks die Ladung; eng . the f lag covers the cargo; free flag

makes free bo t tom .

2421. De vlag strijken,
d .i . onderdoen voor iemand ; ook : doodgaan b) ; eig . de vlag laten zakken 6 ) ten
bewijze van overgave; syn. van het zeil strijken; vgl. Com. Vet. Woordenl.:
Stryken de vlag, de vlag innemen : 't gene geschiet, alsmen op zee voorby eenen
Admirael vaert ten blyke van eerbiedenis : als mede wanneer men slaegs zijnde,
en zigh te zwak bevindende, 't schip aen den vyant overgeeft. Ook was in de

1) Zie Ndl. Wdb. XII, 1565; IX, 66.
2) In Zuid-Nederland noemt men dit ook verzien; vgl. Claes, 268: Hij schiet al
coat hij op zijn verzien krijgt; evenzoo bij Rutten, 258: Iets in 't verzien krijgen, in 't
oog, voor mikpunt, in de gaten.
3)
4)

Onze Volkstaal, I, 251.
lem . op den korrel nemen in Opr. Haarl. Cour. 16 Febr. 1922 p . 5, k. 4 : Dinsdag

was hij op de stoep van het gebouw aan het werk, toen een man werd opgemerkt die neerknielde, Waring, met groote zorgvuldigheid. op de korrel nam en hem door den nek
schoot; vgl. Van Ginneken II, 267: op den korrel nemen, mikken.
5) Navorscher, XXII, 635 ; vgl . Smetius, 191: het vaentje strijcken, mori.
6) Vgl. Kiliaen: strijcken, remillere, relatieare, deponere; Hooft, Ned. Hist. 723:
den moedt strgcken; Schuermans, 692; De Bo, 1115: strijken, iets dat recht staat nederlaten, platleggen.
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17de eeuw gewoon de vlag inhalen (zie Pers, 153 a) ; - afleggen (Pamfl. Muller,
508 (anno 1603) , 5 r; 509 (anno 1603) , 4 r) ; later ook iemand of iets de vlag
afstrijken, iemand of iets in eenig opzicht het meesterschap afwinnen, te boven
gaan, overtreffen (Ndl, Wdb. I, 1606); zie verder Vondel, IX, bl. 622: Zy
raedtze op 't hoogh gebodt de vlagh en 't zeil te strijken. Men kan het noodlot
van Jupijn niet wederstaen ; Adam in Ballingschap , 1040 ; Virg. I , 33 ; Maria
Stuart, 734; Gebroeders (ed. 1650), ), bi. 59; Salomon, 397; Van Lummel, 419;
Overbeke, 95 ; Kale U. Edelm. II, 205 ; Van Effen, Spect. X, 58 ; Boere-krakeel,
102; C. Wildsch. III, 181; Sewel, 621; Halma, 732: De vlag strijken, céder,
mettre pavillon bas . Daarnaast in denzelfden zin (het) strijken bij Vondel, Lucifer,
vs . 1904 ; vs . 1501 (den standert strycken) ; Huygens, Hofwijck, vs . 1690 ; Spaan,
140: We voerde de vlagge zoodanig, dat het al voor ons moest stryken ; Tuinman
1, 145; Harrebomée II, 387 a; Van Eijk 1, 133; Van Lennep, 246; vgl. verder
het Latijn vela contrahere; fr. baisser -, mettre le pavillon bas devant qqn, reconnaltre son infériorité ; hd . die Flagge, die Segel streichen. eng . to lower or strike
one's f lag; to strike one's colours; oostfri . de flagge striken ; Schuermans, 692:
de vlag strijken, voor iemand wijken.

2422. De vlag voeren,
d.i. de eerste, de baas zijn; ook: veel drukte maken, opsnijden, het hoogste
woord voeren, de groote vlag voeren, eene zeemansuitdrukking, die eig. wil zeggen
de standaardvlag in top voeren, de aanvoerder zijn; vgl. Com. Vet. Woordenl.:
De vlag voeren, de opperste in de vloot zijn ; dogh oneigentlijk, zwetzen en 't hoogste
woordt voeren; Winschooten, 336: De vlag voeren het welk beteekend de opperste
zijn, gelijk ook, de grootste vlag voeren; oneigendlijk werd daar door te kennen

gegeven, dat iemand het meeste swetst, en het hoogste woord voerd ; zie verder
Anna Bijns, Refr. 59, waar de syn. uitdr. de vanen nutsteken en Nw. Refr. 78:
de vane draeghen voorkomt; Spieghel, 64, vs. 418: Zwijght, praalzot, tegens u
voert wijzer haan de vlagge ; Com . Vet. 4 ; Lichte Wigger, 13 v : de hoogste vlag
voeren; Huygens I, 178: al de vlaggens voeren; Coster, 37, vs. 824; 520, vs. 762;
Gew. Weuw. II, 25 : ' k Mag de vlag nu niet meer voeren , maar 'k moet ze gedwongen strijken ; Spaan , 194 ; kantt . op Ezech . 35 vs . 30 : Veel gesnaters en gesnaps,
gelijck wanneer yemant (alsmen seyt) de vlagge voert; Rusting, 105 ; Tuinman T,
289 ; 145: 't Is een vlaggeman, dat is, hy is een hoofd en voorganger, als die ter
zee de gebiedsvlag voeren ; anders zegt men ook hy voert de vlag ; Halma, 732:
Hij wil overal de vlag voeren, overal wil hij de baas speelen; Janus, 224: Een vlagvoerend voorstander van eenige der twistende partijen van het Vaderland ; Van
Eijk I, 145-146; Harreb. II, 387 b 1 ).

2423. Een vlag op een modderschuit,
(1.i. iets, dat in het geheel niet bij elkander past, iets moois op iets leelijks ; in
den regel gebruikt van kwalijk voegenden opschik. Vgl. het mnl. met samite
(fluweel) mes (mest) cleeden; Marnix , Byenc. 145 r : dat past als een sijden huyve
op een verckens hooft: Winschooten, 336: Dat pronkt, als een vlag op een vullis
schuit (te weeten pronkt), het welk een manier van spreeken is, als men met iemand
wil spotten, die soodaanig gekleed is, dat het een naa het ander niet en gelijkt;
1 ) In W . Leevend I , 228: vlaggen en wimpels voeren.
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Sewel, 896 ; Tuinman I,, 368 ; Gew. Weuw. III, 60 : Dat zal staan als een zye vlag
op een Strontschuit (dat zal er leelijk beginnen uit te zien) ; Sart I, 1, 25 : een
gouden deur aen een verkens kot; in den Bijbel Spr. XI, 22: eene schoone vrouw
die van reden afwijckt, is een gouden bagge (ring) in een verckens snuyte 1 ) ; Het
spoockend Weeuwtje, 49 (anno 1713) : gelyk een' zyde vlag staat op een vullisschuit;
Halma, 252: dat staat als een kakhuis over het water; Tuinman I, 256: de koe heeft
een fluweele huif op (vgl. R. Visscher, Sinnep ... 172 a : de koe een gouden huif
opsetten) ; Kluchtspel III, 307: dat steekt af als een Princevlag op een vullisschuit;
Harreb. I, 375 a: dat staat als een kornetje op een kalfskop; Molema, 272 b: dat
past as 'n oranjevlag op 'n miswoagen; 148 b : het lijkt (voegt, past, staat) als een
himphamp op • een mosterdmolen, als een klink op een kraaiennest; fri .: dat is in
baerch (varken )mei in gouden earizer ; dat parearret (pareert) as in flagge op 'e

dongskute (dongwein, modderpraam, strontpraem) .

2424. Met vlag en wimpel,
in de uitdrukking iets met vlag en wimpel winnen, d.i. glansrijk winnen; eig.
met behoud van vlag en wimpel. Zie Van Eijk I, 146 ; Van Lennep, 246. Ook
in vrijer gebruik, waar sprake is van voorstellen in eene vergadering en examens;
vgl. Nw. School III, 292: Hij zou d'r 66k door (een examen) — en niet op het
kantje — maar met vlag en wimpel; Het Volk, 25 April 1914 p. 1, k. 3 : Welnu,
de opcenten gingen er met vlag en wimpel door; De Vrijheid, 2 Maart 1924 Iste
bi. p. 3, k. 1: Als de hoofdzaak nu met vlag en wimpel keldert; A. Kuyper,
Wat moeten wij doen, bl. 22: Ge haalt de verfoeilijke knoeierijen der politieke
verkiezingen met vlag en wimpel onze kerk binnen ; fri . mei f lagge en wimpel;
fr. réussir pleines voiles; eng. to come off with flying colours, overwinnen.

a

2425. Vlakte
komt in verschillende jonge zegswijzen voor; vgl. Harreb. II, 387: In de vlakte
komen, rond voor de zaak uitkomen ; op de vlakte komen, te voorschijn komen;
zie Nkr. VIII, 26 Sept. p. 2 : In tijden van hevige bewogenheid komen uit de
verborgenheid van hun obscuur bestaan de singulierste snaken op de vlakte;
Nkr. I, 13 Oct. p. 3; VIII, 6 Juni p. 2; Het Volk, 28 Jan. 1914 p. 7, k. 1: Er zijn
ook eenige marechaussees op de vlakte gekomen om de orde mede te helpen handhaven; V. v. d. D. 143: D'r is geen kip op straat met 't vuile weer, zei-ie
,,En geen prinserij op de vlakte te bekennen"; De Arbeid, 31 Dec. 1913 p. 4,
k. 3:
De arbeiders plaatsen hun arbeidersbelangen daartegenover, maar ook de
patroons kwamen dan weer met huig argumenten op de vlakte. Zich op de vlakte
houden, zich buiten schot houden, zich niet blootstellen aan kritiek (vgl. de
ruimte kiezen), zijn meening niet loslaten; vgl. Het Volk, 7 Febr. 1914 p. 1,
k. 4: De minister hield zich, zooals met schier alles, op de vlakte; Handelingen
der St.. Gen. 1913-1914 p. 776: De Minister houdt zich bij de verschillende
punten op de vlakte; De Vrijheid, 24 Mei 1922, i ste bl. p. 3, k. 2: Bij Arbeid
heeft baron V . d . F . op afschaffing van de zegeltjesplakkerij aangedrongen.
Minister Aalberse hield zich nog op de vlakte ; fri. hyjowt him yet net op 'e f lakte,
past wel op, dat hij niet te veel los laat. Van de vlakte (verdwenen) zijn, van de
-

1) Harreb. 1, 252; Zeeman, 424.
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baan af zijn, verdwenen zijn; vgl. Het Volk. 7 Jan. 1914 p. 5, k. 4; 7 Nov. 1914
p. 6, k. 4: Dank zij de publicatie der valsche paneelen en spiegeltjes zijn deze
thans gelukkig van de vlakte verdwenen . Iemand tegen de vlakte of de wereld
slaan, tegen den grond slaan ; 'vgl. Nkr. VII, 15 Maart p. 2 ; IX, 19 Juni p. 8;
Handelsblad, 31 Dec. 1914 (avondbl.) p . 5, k. 2 : Hij (Jan Klaaszen) vermant
zich en met een laatsten watjekouw tikt hij den Duitschen Keizer tegen de wereld;
Barb. 183 :Toen hij haar zwakke polsen greep en tegen de wereld smakte. Tegen
de vlakte liggen, op den grond liggen, verwoest, verniètigd zijn (syn. van voor
of tegen de wereld liggen in Nkr . V III , 3 Oct . p . 7 ; D . H. L . 36 ; Menschenw.
228; Lev. B. 137) ; vgl. De Amsterdammer, 6 Dec. 1914 p. 1, k. 2: Wat ligt niet
op alle gebied tegen de vlakte! Welvaart en bedrijvigheid . Schoonheid en individualiteit ; Nw . School . fII, 93 : Pas als ..De Nieuwe school" klaar is met z'n
werk, zal dit boek en z'n soortgenooten tegen de vlakte liggen. — Verder komt
vlakte voor in den zin van straat in de jongens van de vlakte ; een jongen of een
niese (meisje) van de vlakte (Köster Henke, 73 ; V. v . d. D. 9; 126) ; De Amsterdammer, 13 Dec. 1914 p. 7, k. 1: Liedjes, die ik zelf niet meer van hem gehoord heb, maar waarvan alle jongens-van-de-vlakte van toen nog gnuivend
vertellen ; Jord. II, 496: Een meid-van-de-vlakte ; bl. 503: Tegenover ieder
anderen kerel-van-de-vlakte zou ze huichelen ; De Amsterdammer, 1 Aug. 1915
k. 3: Een rijk student die een dametje „van de vlakte" ontmoet en er
p. 7,
mede „van door is" naar een stille badplaats; Nkr. IX, 24 April p. 2: Stel u
voor dat een dame van de vlakte zich in haar eer gekrenkt toont, omdat gij haar
met mevrouw aanspreekt; Nw. School. VI, 147: Een heilige onder de heiligen,
die d'r toch zo van hield in Brussel of Berlijn een gezellig potje bier te drinken
en leukweg voor jongen-van-de-vlakte te spelen; Handelsblad, 9 Aug. 1914
(ochtendbl.), p. 3, k. 2: Het uitvliegen van anders trouwe echtgenooten naar
vroegere vermaken, het leven „op de vlakte", dat hen lokken blijft die het een-

maal hebben gekend ; V. v. d. D. 5 : Ik ben van jongs-af op de Amsterdamsche
vlakte geweest; Jord. II, 15: En al die ondieren en ontuchtigen van de vlakte,
over héél Mokum, kende hij in hun gevaarlijke, schurftige en meest geslepen streken; bl. 33 : En Jet vangt d'r platvisch sooveel d'r over de vlakte swermt tusschen
Groot-Mokum 1 ), Rotterdam en 't Haagje ; bl. 71: Ging ze de vlakte 's avonds
weer op, dan was ze verloren; bl. 198. Syn. van de vlakte in dezen zin is baan;
vgl. o.a. Jord . II, 88: Voor haar part mocht ze d'r meid nog eerder met een jood
zien schuiven, dan dat ze de baan optippelde (vgl. Jord. II, 325: s' Avonds in
de puntjes gekloft (gekleed) en gekapt over de vlakte te tippelen) ; vgl. banen
en tippelen, op de baan loopen, langs den publieken weg slenteren, van lichtekooien gezegd (Köster Henke, 68; Tijdschr. v. Taal en Lett. X, 84).

2426. Vlammen op iets,
d.i. hevig naar iets verlangen, een brandende begeerte hebben naar iets, vurig
naar iets verlangen, verhit zijn op iets, heet zijn op iets, geilen 2 ) op iets, branden
1 ) Onder Mokum verstaat men in 't algemeen een stad (hebr. makoom, plaats) ;
Groot-Mokum, Amsterdam, ook wel Mokem ollef of alf, de stad, wier naam met een a,
een alef, begint. Zoo heet Rotterdam Mokum Reisj, Den Haag Mokum Heg, Berlijn
Mokum Beisz, Dresden Mokum Dollet: Hannover, Mokrcm Heg. Hamburg Grondig of
godel (groot) Mokum Heg, enz. Zie Woordenschat, 734; Gunther, 45; Gaunerspr. IS;
Köster Henke , 46.
2) Ndl. Wdb. IV, 909.
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naar iets; gebrand zijn op iets; lat. ardere ad of in aliquid. In de 17de eeuw zeer
gewoon ; vgl. Vondel, Palamedes, 318 ; Lucifer, 1863 ; VI, 288:
Terstont begint het hart der schoone bruit te blaecken,
T' ontvoncken, en zy vlamt op d'aangepreze vrucht.
Brederoo I, 279: So haest as ick jou sach, heb ick op jou evlamt; bl. 287: Ick
vlamde daer op as ien boer op ien boeckede-koeck; Coster, 466, vs. 322; Pers,
630 b; Tuinman I, 257: Hy vlamt daar op, dat is, hy is met eene brandende begeerte
daar toe ontsteken ; Sewe l , 896 : Vlammen o p buit, to be hot upon prey ; Halma,
732: V 1 a m m e n , begeerig zijn, verlangen, bruler, désirer ardemmen t ; Harreb . III,
77 b; fri. irgens op f lamj e .

2427. Vlassen op iets,
d .i . op iets belust zijn, op iets loeren , er op spitsen (hd . sich auf etw . spitzen) ;
in de 17de eeuw blijkens Gew. Weuw. 30: Alzoo ik op ider een zou vlassen, want
ik loer als een kat op een zy spek. Zie ook Halma, 732: Ergens op vlassen,
bruler d'envie d'avoir une chose, la désirerfortement. In het mnl. beteekent vlassen,
vlas bereiden; thans dial. vlas telen, bewerken (Molema, 455) ; fri. f laechsje,
vlas oogsten ; de overdrachtelijke beteekenis is op dezelfde wijze te verklaren als
bij het mnl. weven op iet, naar iets streven, verlangen, en spinnen om iet, vlassen
op, streven naar iets (Mdl. Wdb. VII, 1740).

2428. De rookende vlaswiek uitblusschen,
d.w.z. den goeden aanleg, een goeden aard, een goed beginsel vernietigen. Een
vlaswiek is de lemmet, de vlaspit eener lamp. Het gezegde is ontleend aait Matth.
XII , 20 : Het gekroockte riet en sal hy niet verbreken ende het roockende lemmet
en. sal hy niet uytblusschen ; vgl . Jes . 42, 3 : Het gekroockte riet en sal hy niet
verbreken, ende de roockende vlaswiecken, die en sal hy niet uytblusschen (d.w.z.
hen die dreigen te bezwijken en zich verootmoedigen moet men sparen 1 ) .

2429. Weten welk vleesch men in de kuip heeft,
d .wv .z . weten reet welk soort menschen men te doen heeft ; den aard en het
karakter kennen van degenen met wie men omgaat ; wat men aan iemand heeft;
vul. Cats I, 466: Een die verkopen Wil, maer één oge behoeft, want hy weet
te vore wat vleysch hy in de kuyp heeft, maer die koopen wil, behoeft 'er wel
hondert; II, 63: Als een man weet wat vleesch hy (aan zijne vrouw) in de kuyp
heeft, zoo kan hy 'er pekel na maken; C. Wildsch. 111, 83 ; W. Leevend V, 210:
v. Janus, II, 124 ; 256; Harreb. 1, 456 b: Hij weet wel, wat spek (of vleesch)
hij in de kuip heeft ; Handelsblad, 23 Sept. 1913, p. 1, k. 1 (avondbl.) : Wij weten
nu , na de Troonrede althans ongeveer welk vleesch wij in de kuip hebben met het
nieuwe kabinet; Handelingen der Stat.-Gen. 1913-1914, p. 2827 k. 1 : Wij weten
sedert lang allen heel goed, welk vleesch wij met den heer Tijdeman in de kuip
hebben; A. Jodenh. II, 24; Nest. 31; Menschenw. 520; Het Volk, 29 Mei 1914,
1 ) Dit wordt hij ons gebezied van een leeraar of ander persoon en beteekent:
„zachtheid aie niet neerslaat maar opheft'' (leenvin, 42.l).
STOETT. Ned. Spreekwoorden II, 5e druk

2s
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p . 1, k . 4 : De socialisten weten zeer goed welk oud -liberaal vleesch zij met de
heeren Nierstrasz en Ter Spill in de kuip hebben ; 8 Juni 1914, p . 1, k . 3 : Ziende
welk vlees dr. Bos in z'n concentratie-kuip had ; Nw . School V , 288: Die Schrijver
wist van 't begin af aan welk vleesch hij in de kuip had ; Nkr. IX, 1 Mei p . 6:
Ze weten wel, wat voor vleesch ze in de kuip hebben, en dat de arbeiders veel te
laf en te beroerd zijn om zoo'n fooi niet aan te pakken ; De Arbeid, 26 Dec. 1914,
p. 2, k. 3 ; enz. In het fri. wite hwet f lêsk men yn 'e kupe het. Voor Zuid-Nederland
vgl. Waasch Idiot. 716 b : gewaar worden welk vleesch men in de kuip heeft, ondervinden dat er gelogen wordt

2429a. Vleesch noch visch zijn; zie no. 2415.
2429b . De vleeschpotten van Egypte ; zie no . 2370.
2430. Bij de vleet,
d.i. bij de menigte, bij de mult (Winschooten, 217 1 ), bij de mud (Sewel, 502;
Halma, 362), bij de tuit 2), bij de vult, met den huts (Antw. . Idiot. 515), bij de
zwikzwak (De Vries, -107); eig. bij het net „daar vleet een net is, dat in see drijft
om haaring te vangen" (Winschooten, 337). Vgl. mnl. vlete, al de netten van
een haringschuit 3 ) ; Kil. : V l e t e , rete piscatorium ; Huygens, Korenbl . 1, 145:
Men telt hem stuyvers toe met vuysten vol om d'ooren
En stootera metten vleet.
Halma, 733: Vleet, een net dat in zee drijft om haring te vangen; hoop, eene
meenigte te samen ; Sewel, 987: De geheele vleet, de gansche hoop of opstal ; bij
de vleet, at random, by the heap ; Langendijk I, 450 ; V. Janus II , 240: Vervolgens
maakte ik Amptenaars meer dan er nodig waren, Hofmeesters, Kamerbewaarders,
voornamelijk Secretarissen en Clerken hij de vleet ; Harreb . II , 390 ; Uit één pen
154; Nest, 56: Men kon naaisters krijgen bij de vleet; Nkr. III, 4 Juli p. 2:
Lintjes. kan je bij mij koopen, 'k heb z' in soorten, bij de vleet; Loquela, 561.
Vgl. verder het fri. f leet, menigte ; jild by de fleet, geld in overvloed ; syn. by
't skepnetsjefol. Zie no . 1942.

2431. Iemand eene vlieg afvangen,
eig . iemand iets afvangen , waarbij het znw . , ,vlieg ' zich als vanzelf aanbood 4 ) ;
iemand behendig eene kans afkijken, hem verschalken door hem te voorkomen
in iets, waarvan hij zich eenig genoegen, voordeel of eer beloofde (Ndl. Wdb.
I, 1732). Vgl. V. Janus III, 39: Weinig reken ik op uwe toegevendheid, ik weet
immers maar te wel, dat het de plicht van elk onzer, hoofd voor hoofd is, elkander
zoo veele vliegen aftevangen, als ons mogelijk is; Van Eijk II, 90: Hij vangt
1) Volgens Winschooten is mult „een gebrooke Latijns woord van multus, of
mullitudo."

2) Zie no. 2182.
3) Zie ook Kluge, Seemaunssprache, 265.
4) Zie Gids, 1909 (Maart), bl. 536; Nieuwe Taalgids, III, 176.
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hem een vlieg af, hij verschalkt hem in zijne onderneming ; Harrebomée II, 391 b;
Lvl . 81; De Arbeid, 29 Aug . p . 4, k. 4 : De gezanten moeten al hun diplomatische
kunde ten toon spreiden om elkander een vlieg af te vangen; afrik. iemand 'n
vlieg afvang; Antw. Idiot. 149: iemand afvangen, in verlegenheid, in moeilijkheid
brengen; afgevangen zijn, gefopt, in verlegenheid gebracht zijn; Tuerlinckx, 39:
afvangen, bedriegen , beetnemen ; Waasch Idiot . 67 : afvangen, bedriegen, een kwade
perte spelen; Teirl. 53.

2432. Ergens niet zijn om vliegen te vangen,
d.i ergens niet zijn om den tijd te verbeuzelen. Vgl. in de 16de eeuw bij Servilius,
127: Muscas depellere, etiam hodie vulgato ioco dicitur de eo, qui iocoso (sic)
atque inutili fungitur officio, hij moet hem de vliegen keeren; Sartorius III, 8, 38:
Muscas depellere, ra' vlak' d7rapvvenv, de vliegen afkeeren, de eo, qui
otioso atque inutili fungitur officio ; Paffenr. 91: Men weet wel dat hy daer
niet quam om vliegen te vangen ; Halma, 662 ; 733: Ik zitt' hier niet om vliegen
te vangen, ik ben hier niet om vergeefschen arbeid te doen; Tuinman I, 50:
Ik ben hier niet om vliegen te vangen, de zin is, myn werk is geen beuzelingen,
snaar dingen van aangelegentheid te verrichten. 't Is genomen van Keizer
Doinitianus, die gewoon was zich dagelyks een wyl alleen in zyn kamer te besluiten, alsof hy daar iets gewigtigs te doen had, en dan dien tyd doorbragt
met vliegen te vangen" 1 ). Een gelykluidend spreekwoord is : ik ben hier niet
om de ganzen te hoeden waar toe men kleine boerenjongens gebruikt" 2 ) . Het
is niet waarschijnlijk dat deze bewering van Tuinman juist is, daar reeds bij den
Griekschen schrijver Aristophanes T.
pvla áraµvvety, de vliegen afweren,
in onze beteekenis voorkomt . Zie verder Suringar, Erasmus, c xxvi ; De Arbeid,
11 Febr. 1914, p. 4 k. 1 : De vakvereenigingen zijn er niet om vliegen te
vangen en laten zich niet met een kluitje in het riet sturen, veel minder negeeren;
Boefje, 10: Die kreeg 't werachies toch ook niet met vliegevange bij mekaar,
die ongelukkige zeve gulde in de week; bl. 70: Gane jullie maar vliege vange;
Schrader, 9 ; hd . ich bin nicht hier um Fliegen zu fangen; fr. je ne suis pas ici
pour enfiler des perles 3 ) ; eng. I do not sit here to piek straws.

ac
`

c

`

2433. Twee vliegen in één klap (of lap) slaan (of vangen),
d.i. twee oogmerken tegelijk bereiken. Vgl. Idinau, 65:
Twee vlieghen met eenen lappe sy slaen,
Die met een moeyte twee dinghen bekomen.
T' gheluckt soo, of t' is met ernste ghedaen:
Alst komt , t' werdt meest in 't goede ghenomen.
Men prijst, die hen tot deughden ver-vromen.
Hooft, Brieven, 400: Wy zouden 'er etlijke te lijf slaan, ende midlerwijle
twee vliegen met een' lap ; Ged. II, 349 vs. 1312: t Komt profytelijck uyt,
men slaet twee vlieghen mit ien lap ; De Brune, 279: Het moest wel met gheluck
toe-gaen, twee vlieghen met een lap te slaen; Bank. II, 209: Die zijn zaecken
1) Vgl. Suetonius; Dom. 3.
2) Vgl. Tuerlinckx, 202.
3) Vgl. Sewel, 14: Wy zyn hier niet om paerlen aan te rygen, we
are not here to trifle; Harreb. II, 172: Hij staat daar niet, om paarlen te snoeren.
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wel aen-legkt, kan somtijds twee vlieghen met eenen lap slaen; Tuinman I,
274 ; Adagia, 60 : Twee vliegen in eenen lap slaen, in saltu unico duos aperos
capere; Van Effen, Spect. VII, 78; IX, 150; Sewel, 897: Twee vliegen
met een' klap slaan, to kill two crows with one stone; zoo ook. W. Leevend
II, 83; Schoolblad, XLIII, k. 994; Het Volk, 21 Febr. 1914, p. 5, k. 4: Nu
kan men twee vliegen in één klap slaan, door het Gooi heelemaal af te zanden
en alle Amsterdamsche grachten te dempen; 4 April 1914, p. 1 k. 1: Wellicht
hopen zij twee vliegen in één klap te slaan, en naast de versterking van hun ekonomische machtspositie, ook politiek profijt uit deze worsteling te winnen;
afrik. twee vlieë in een klap slaan; Waasch Idiot. 717: twee vliegen in één lap,
twee werken met ééne moeite ; Schuermans, 820 b : twee vliegen in éenen slag
(of in een lap) treffen, syn . van twee gaten met eenen bus stoppen (Schuerm.
86 a) ; twee duiven met een boone vangen (De Bo, 275 b; De Brune, Bank. II,
209, vertaling van het ital. pigliar due colombi con una fava). Vgl. het lat. uno
in saltu apros capere duos ; Sart . I, 7 , 67 : twee vogelen schieten met een bout;
III, 7, 41: met een sprongh twee basen bespringen; twee kraeyen met een schoot
schieten ; Servilius , 23 : met eender dochter twee behoude sonen crijgen 1 ), hetzelfde
als twee swagers (schoonzoons) met een dochter maecken (Sart . I , 7 , 68 ; Volkskunde XVI, 64); De Brune, Bank. II, 209: twee muyren met een quispel witten,
vertaling van het lat. duos parietes de eadem dealbarefidelia (Suringar, Erasmus,
LXII) ; hd . zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, - mit einem Schlage fangen;
eng. to kill two birds with one stone; de. at slaae to Fluer med eet Smaek; fri.
twa miggen of mosken yn ien flap fange.
-

2434. Ze zien vliegen,
d.w.z. hallucinaties hebben, niet wel bij zijn verstand zijn. Vgl. Kunstl. 4:
Je moes is d'r niet snik. die siet se vliege; bl. 130: Die binne nie snik . . . .
die sient se fliege! ; Zandstr. 44 : Half-idioten, imbecielen, toevallijders, sukkels
die ze bij tijden „zien vliegen" ; Landl. 363: As ik an leze denk, zie 'k ze al
vliege ; Nkr . I , 14 Juli p . 6 : Wij zouden zeggen , ze kregen 'n klap van de
molen of ze zagen ze vliegen; S. en S. 21: Want zie je, in die cel wor je kinsch,
en van 't aanhoudende prakkezeeren zie je tusschebeie van die baviane vliege;
Nw.. School V, 274. In Zuid-Nederland beteekent ze zien vliegen, grooten honger
hebben, gebrek hebben (Antw. Idiot. 1386 ; Waasch Idiot. 717 ; Rutten, 261) .
syn. van zwarten sneeuw zien vliegen, veel te lijden hebben (Waasch Idiot .605 ).

2435. De vlieger gaat niet op,
d.i. het gezegde of de handeling heeft niet het gewenschte of verwachte gevolg;
de toeleg gelukt niet. In Zuid-Nederland zoo gaat de vlieger(d) (of de ballon)
niet op, zoo zal het niet gebeuren, dat zal niet waar zijn; vgl. Ndl. Wdb. XI,
687 ; Antw. Idiot. 897 ; 1385 ; Joos, 88 : zoo niet geboerd zoo gaat den vlieger
(of den vogel) niet op, d.i. zoo niet gehandeld; zijne vliegerd gaat niet op, hij zal
niet slagen, hij wordt in zijne . verwachting bedrogen (Antw. Idiot. 2138);
Janus, 20 : Uit hoofde echter van den ongeregelden aanleg van het werk twijfelen
eenigen zeer, of de vlieger wel zal opgaan ; bl. 172: Op de Eem is gearriveerd
1) Vgl. Le Roux de Lincy (anno 1842) 1, 152; II, 391.
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Willem de Veroveraar en is geladen met Manifesten en Declaratoiren, om
vliegers voor de Amersfoortsche Staten, wier vlieger niet op wil gaan ; Harreb.
II, 392 a; Nkr. VI. 23 Maart p. 2; III , 4 Juli p. 3; 26 Sept. p. 2: Gaat
de vlieger op, gelooft het publiek hetgeen in je prospectus staat, dan rijzen de
papiertjes; VIII, 25 Juli p. 5; De Arbeid, 7 Maart 1914 p. 2, k. 4: Doch ook
deze vlieger ging niet op ; de menschen waren niet te vinden om langer als onderkruipers dienst te doen; Nw. School, VII, 135: Het werd een reuzenstrop, want
de vlieger ging niet op ; 't Daghet XII, 190: de vliegerd gaat niet op ; Waasch
Idiot. 717: zoo gaat de vlieger niet op, zoo wil ik het niet, zoo zijn wij niet overeengekomen; vgl. 17de eeuw: de pankoek schuift of glijdt, de zaak gaat goed;
Van Dale : dat balletje gaat niet op (vgl. no. 153) . In het eng. zegt men that

cock won 't fight of that balloon will burst.

2436. In een vloek en een zucht,
d.i. in een oogwenk: eig. in den tijd, dien men noodig heeft voor een vloek
en een zucht . Vgl . De Genestet I , 217: Een vloek en een zucht en de Prins
stond gekleed; Nw. School VI, 381: Het vak, waar-ie na een opleiding van een
vloek en een zucht in was komen rollen ; Falkl. 11: Heit-ie lang geleeje ? —
Nee man — Die was 'r uit in 'n vloek en 'n sucht; VI, 47; VII, 183: We
waren op Katwijk en de Scheveningsche pier leek in 'n vlok en 'n zucht nabij;
Allerz. 60: Eten dat in 'n vloek en 'n zucht mot worden klaar gemaakt; Handelingen St . Gen . 1913-1914 , p . 2924: Gaat niet op het laatste oogenblik in
een vloek en een zucht even dit wetsontwerp voteeren ; Nw . Amsterdammer, 8
Mei 1915 p. 8, k. 2. Ook in twee (of drie) vloeken en een zucht (Harreb. II,
392 b), hetzelfde als het 17de-eeuwsche in of met drie haasten, fri. mei saun
(of tuien) hasten, in Zuid-Nederland met zeven (d.i. veel) haasten; dat is op een
wind, een vloek gedaan (Tuerlinckx, 124; Schuermans, 822 b; De Bo, 1337 b);
op 'nen vloek of op nen zucht en nen vloek (Schuerm. 822 b; Antw. Idiot. 1387;
op 'nen slag en 'nen keer (Waasch Idiot. 593 b); op 'nen waai en 'nen draai, op

'nen draai en 'nen keer (Waasch Idiot. 187 a); op nen zucht, op een vloeksken,
op nen ja en nen neen (Schuerm . 206 ; Ndl . Wdb . VII , 9) ; in eenen aai en eenen
draai (Schuerm . 1 a) ; met eenen haai en eenen draai of in eenen haai en eenen zwaai
(De Bo , 397) ; Land v . Aalst : op ne vloek en ne sakker ; hd . in ja und nein.
Ook alleen in een zucht in Handelsblad, 16 Maart 1914 (avondbl.) p. 9, k. 2:
-

De vierduizend kaarten door den Belgischen bond in Nederland ten voorverkoop
aangeboden 'waren in een zucht weg.

2437 . Een slimme vocativus,
een slimmerd . In de 18de eeuw komt dit voor bij Tuinman I, 215: 't Is een
slimme vocativus, dit zegt men van een doortrapten loosaard ; W. Leevend, V
213: Nou, ziel, jy bent al een raare vocativus! Harreb. II, 394 ; hd. ein rechter
Vokativus, jemand dem nicht zu trauen ist, ein durchtriebener Kerl. In het hd
komt deze benaming sedert 1654 voor (Kluge, Wtb. 477). Oorsprong onzeker 1 )

1) Vgl. Borchardt, 487: Der vocativus ist der Anrufefall. Bildlich meint vocativus einen, der oft in strafendem, miszbilligendem oder staunendem Sinne im Anrufefall genannt wird ; V . Ginneken I, 519: De vocativus is in 't Latijn de tot roepen dienende
naamval. De bedoeling is, iemand die uitlokt om aan te roepen.
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2438. Iemand achter de vodden zitten,
d.i. iemand op de hielen zitten; ook hem narijden, achter de broek zitten, achter
of op de hakken of vessemen zitten (Schuerm . 755 b) ; achter het leer zitten (Ndl.
Wdb. VIII , 1208) ; eig . iemand achter de kleeren zitten (vgl . Huygens , Hofw.
2791: Op, luyaerd uyt de Pluym, in de vodden t' is hoogh tijd); fri. immen
efter 'e fodden sitte; oostfri.: achter de fudden zitten; vgl. Spaan, 64: Een
hevige stoker, ofte storm opstaande zat hun zoo vreesselyk agter de vodden, dat
ze naauwlyks tyd hadden om hun fok- en marszeilen te beslaan; bl. 142: Ik
stoof vliegens overend, rukte het mes uit, en zat 'er Abram zoo gezwind me
agter de vodden, dat hy nolens volens van 't Theater sprong ; Rab. I, 149:
Sy liepen als hoenderdieven, eeven of heintje-man met syn pikstok haar achter
de vodden was ; bl. 139: Daarmee gelykelijk op een loopen , watse loopen mogten,
of haar de duivel al achter de vodden was ; V. Avanturesse, 130 ; Kale Uitr.
Edelman, 174; W. Leevend II, 123; IV, 343; C. Wildsch. II, 83; Nest, 27;
Landl. 104 ; Schuermans, 824 a ; Bijv. 378 a ; Antw. Idiot. 1389 ; Tuerlinckx,
698 ; V. Schothorst, 222 ; vgl. het syn. achter iemands garen zijn (bij Pers, 788 a;
837 a) ; iemand achter de geeren (slippen) zitten, ook achter de geerden zitten 1
achter het jak zitten ; achter de streenen (strengen) zitten (Opprel, 86 a) ; iemand
achter zijn lappen of achter zijne veeren zitten (Schuerm . 889 a ; 775 b ; Tuerlinckx,
671; Waasch Idiot. 688 a; Antw. Idiot. 1320) ; achter iene zijn vegge (lappen)
witte (Tuerlinckx, 665); gaan alsof ze hem achter zijn veeren zaten ('t Daghet
XII, 186).
) ;

2439. Iemand bij de vodden krijgen,
d.i. iemand bij de lurven krijgen, hem te pakken krijgen, bij zijn kraag, zijn
lappen krijgen (Rusting, 250) ; eigenlijk bij zijn kleeren krijgen (zie no. 2438) ;
17de eeuw : iemand aan of naar de vodden komen of zitten ; vgl. Paffenrode, 168:
Ey get vogel, hoe wou ik je aen je vodden sitten; Westerbaen II, 41: Sou die
niet waerd zijn dat men hem quam dadlijck aen de vodden en voor onsinnigh
dreef met steenen daer van daen ; Amsterd. Vreughdestroom , I , 147 ; Laat ze
malkaar na de vodden zitten, dattet sijn oogen verkeert; Rusting, 236: Indien
ik hem eens by de vodden krijg ; Tuinman I , 296 ; II , 143: Ymand by de vodden
krygen, dit zegt hem by de klederen pakken; Harreb. I, 445 a. Syn. is nog
het fri . immen by de flarden pakke ; De Brune , Bank . I , 354: iemand bij de
tasseelen 2 grijpen ; Vondel, Roskam, 7 : iemand bij de slippen grijpen ; Schuermans, 570 b: iemand bij zijn schabellen krijgen; Tuerlinckx, 319: iemand bij
zijn klampen (slippen) nemen ; Harreb . II , 355 a : iemand bij zijn vacht krijgen 3
Twente : eenen bi de plodden gripen of krigen ; fri . immen byde skabbelappen krije.
)

) ;

2440. Een oud voerman hoort nog graag het klappen van de
zweep 4
),

d.i. men hoort en doet nog gaarne hetgeen ons in de jeugd het meest bezig hield
of vermaakte ; „een afgeleefde liefhebber van de vrouwen hoort nog gaarne over
de sekse en het minvermaak spreken" (Weiland). Vgl. Campen, 127: Een olt
1)

Tijdschrift, XVI, 24; N. Taalgids XIV, 255.

2) Vgl. Mnl. tasseel, mlat. tassellus, ofr. fr. lasel, tassel (Mnl. Wdb. VIII, 90) .
3) Huydecoper, Proeve II, 288 .
4) De zegswijze „een oud paard hoort graag het klappen van de zweep'', die nu
en dan ook gehoord wordt, is een verbastering.
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Voerman hoert noch het knappen van der sweepen geerne; Sart. III, 3, 97: Een

out wagenaer hoort noch geern het klappen van de sweep ter verklaring van lupus
pilum mutat non mentem; III, 8, 87 ; Cats, 1, 537: Een out voerman hoort
gaerne 't geklap van de sweep:
Men vint 'er overal die in hun oude jaren
Nogh even zijn gemoet dan zy te voren waren;
Men siet dat hun de jeught nogh in de leden rijt,
Al is haer kranck gestel verwonnen van den tijt.
Westerbaen II, 660; Coster, 524, vs. 883; Brederoo I, 230, vs. 465: Ick slacht
de ouwe wagenaers, ick hoor gaeren 't clappen van de swiep; II, 204, vs. 1498;
R. Ansloo, 297; Asselijn, 302; Van Effen, Spect. III, 64: Men zoende lustig
aan beide kanten, 't geen my niet kwalyk aanstond volgens het bekende spreekwoord, dat oude voerluiden nog graag het klappen van de zweep horen; Sewel,
901; Halma, 266: Een oud voerman hoort nog gaerne het klappen
van de -zweep, proverbe burlesque qui signifie, qu'un vieillard qui n'est plus
en état de caresser une femme, en parle encore souvent avec plaisir; Tuinman I,
161 ; Harrebomée II , 395 b ; fri . alde foerljue hearre graech it klappen fen 'e
swipe; Joos, 140 ; Waasch Idiot. 772. Syn. was een out jager hoort gaerne van de
weyery ; zie Mergh , 23 ; Cats I , 537 , waar gewezen wordt op het fr . il souvient
toujours Robin de ses f lutes ; en vgl . geen smid zoo oud of hij vraagt nog gaarne
naar ijzer en kolen (Harreb . I , 360) ; een oude bok (of geit) lust nog wel een groen
blaadje, gezegd van een ouden snoeper (zie o.a. Menschenw . 13 ; Nederland,
Juni 1914, p. 159); syn. oude katten lusten ook melk (Harreb. II, 77); hd.
alte Ziegen lecken auch gerne Salz ; eng . an old hunter loves to talk of game.

2441. Voet bij stuk houden

(of zetten),

d .i . blijven bij het onderwerp , waarover men spreekt ; niet van de bate wegdraaien,
zooals de Westvlamingen zeggen 1 ), niet afwijken van zijn plan ; zijn eigen op
zijn punt houden 2 ), niet toegeven ; , ,zich op de volvoering van zijn eigenlijk
opzet toeleggen" (Weiland) . De uitdrukking komt in de 16de eeuw voor bij
Kiliaen, met dit verschil, dat hij niet van 'stuk maar van stek spreekt ; vgl.
Voet by steck setten, voet by voet letten, collato pede proeliari:
gradum conferre cum hoste : conferre manum : ad manus venire. Evenzoo bij Plantijn:
Voet by steek setten: mettre pied contre pied; Marnix, Byenc. 16 r: Daer
moesten sy voet by steek letten, ende so lange kampen tot dat sy haer vleesch
gantsch overwonnen hadden; Huygens V, 57; Hofwijck, vs. 1753: Houdt jy
maer voet by , steek ; Poirters, Mask. 170: Den oprechten toetssteen dan vande
waraghtighe, ende goetjonstighe vrinden is teghenspoet; die dan voet by steek
houdt die moght ghy vrij lij ck voor eenen vrindt teerkenen. In de 18de eeuw
geeft Tuinman I, 38 eveneens nog op „voet by stek zetten" met de verklaring
„Dit acht ik genomen te zyn van die in een tweegevecht voet tegen voet zetten,
en niet te rugge wyken van het voorgeschreven perk : gelyk zo de Latijnen zeggen:
collato pede pugnare . ' t W6rd overgebragt op yrnand die stand houd , en niet
deinst in eenige zaak". Thans nog in Zuidndl. dial. voet bij stek houden, iets
1,) De Bo, 71 a.
2) Antw. Idiot. 1007.
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niet opgeven (Antw. Idiot. 1391; Waasch Idiot. 626 a; 719 b) ; Schuermans,
674 b : voet bij stek houden, standvastig volharden, volhouden (Brab . Antw .) .
Hiernaast komt sedert de 16de eeuw ook voor voet bij stuk (of 't stuk) zetten;
vgl. Tijdschrift XXXII , 156: „Ten huyze van eenen Thielman soetelaer" is
een „root schoorlaeckense galeybrouck" weggenomen. Genoemde Thielman
verklaart „dat het Jan van Gent ende Henrick van Diest gedaen hadden ende
dat hij deselve voor die man hielt ende voet bij stuck wilde setten (anno 1575);
Winschooten, 303: Voet bij 't stuk setten: het welk eigendlijk beteekend, de
voet setten bij het geschut 1 ) en dewijl dit als een teeken van onversaagdheid
gereekend werd, soo daagd de eene konstaapel den ander wel eens uit: seggende,
soo gij een braaf kaarel sijt, en moed en courage hebt, maak niet veel praats!
maar set voet bij 't stuk, het welk ook oneigendlijk genoomen werd, voor sijn
woord gestand doen ; bewijsen met 'er daad , dat men gesprooken heeft ; Seven
Engelen der Dienstmaagden (anno 1697), bl. 99 : Daarom is het best, dat ik
weer voet by stuk set; Antonides II, 184: Zet eens voet by stuk; Van Effen,
Spect. V, 189: Deze onverwagte verweering deed hem zyne pogingen verdub belen om my te dwingen voet by stuk te zetten, om regt met my aan 't werk
te raken ; Rusting, 412 ; Boere-krakeel, 29 : Hy zet 'er pal en voet by 't stuk;
Halma, 737: Voet bij 't stuk zetten, toetreeden om iets te doen , eene zaak verdeedigen; voet bij 't stuk houden, wakker strijden; evenzoo bij Sewel, 902; Kmz.
262 ; Kalv. II , 35 ; Tuerlinckx, 701: voet bij strik (stok), voet bij stuk houden;
fri. foet by stik hálde. Dat de oorspronkelijke beteekenis van stuk niet, zooals
Winschooten meent, die van een stuk geschut geweest is, bewijst de vorm stek,
die op de oudste plaatsen voorkomt, en waaraan ik met Tuinman I, 266 de
beteekenis paal, grens, meet zou willen toekennen, zoodat de uitdrukking dan
te vergelijken is met zich schrap zetten, in welken zin zij ook door Kiliaen wordt
vermeld. Onder invloed van uitdr. als bij zijn stuk blijven, op zijn stuk staan,

van zijn stuk zijn en dergelijke kan later stek veranderd zijn in stuk 2 ). Vgl.
Kiliaen: stick, sax. j. steek, stipes; Teuth. 2 376: sterke, stipes, stilus;
Schuerm. 674 b: stek, stok; Bijv. 320: van zijnen stek vallen, van zijn stokje
vallen; De Bo, 1094 b: stek, puntige stok; Molema, 401 a: 't Met iemand in
't stek hebben, aan den stok hebben. Steun aan deze verklaring geven het oostfri. : de fót bi de stok setten, syn. van de fót bi 't mail (merkzeichen) holden
(Ten Doornk. Koolm. I, 547 b; Grimm IV, 980); Molema, 258 b: Vout bie
de meet hollen (fri . foet by de miet hálde, zich aan orde en regel houden) ; Halma,
258: Zijne keep houden, soutenir sa these; Sewel, 382: Ik hou keep, ik blyf
by myn stuk; bij Rusting, 566: keep geven, toegeven; Weiland: hij houdt zijne
keep, hij staat op zijn stuk ; V . d . Water, 93 ; Bouman, 51 ; Ndl. Wdb . VII,
1956; afrik. jy moet voet by stuk hou. Zie no. 2029.

2442. Voet geven,
d.i. steunen, begunstigen, zoowel van personen als denkbeelden en gevoelens
gezegd „gelegenheid geven om vastigheid te krijgen" (Weiland) . Het znw.
-

1 ) Vgl. het eng. to stand to one's gun (s) ; to run away from one's own gons
2) Dr. J. Prinsen spreekt in Tijdschrift, XXXI I , 157 het vermoeden uit dat de
uitdr. aan de Oud-Germaansche rechtspractijk is ontleend, en vraagt: Kan het zich
plaatsen bij of op een betwist voorwerp niet het symbool zijn geweest, dat men zijn recht
erop wilde verdedigen?
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voet heeft hier de beteekenis van steunpunt, waarop iets rust; evenals in voet
krijgen, eig. een steunpunt krijgen, vastigheid krijgen, ingang vinden, invloed
krijgen. Vgl. het fr. avoir pied (dans l'eau), sentir le fond sous ses pieds, grond
krijgen ; donner du pied a' un mur, élargir la base ; donner du pied a' une échelle,
l'appuyer en l'inclinant pour lui donner plus d'équilibre ; prendre pied, gagner
confiance ; hd festen Fusz Jassen ; eng . to get a footing (vgl . westvl . voeting) .
Op de oudste plaatsen luidt de uitdrukking gewoonlijk de(n) voet geven; vgl.
Despars I, 362: Ghemerct dat zy hemlieden oyt totter piraterie verweekt ende
voet ghegheven hadden ; K iliaen : Den voet g h e v e n , oorsaecke geven, dare
ansam , prebere occasionem, fenestram aperire; Servilius, 210* : fenestram aperire,
den voet gheven ; Sart . I , 4 , 56 : de voet geven ; I II , 7 , 48 : fores aperire , de
voet geven; Dagb. van Jan de Pottre, 84: De prince van Orannen die huerlien
den voet gaf; Idinau, 125:
.

IEMANDT DEN VOEDT GHEVEN.

Die klemmen wilt, die gheeftmen den voedt,
So gheeft men oock voetsel tot eenigh quáedt .
Uit deze plaats blijkt, dat de oorspronkelijke beteekenis moet geweest zijn:
iemands voet steunen om hem op te lichten (vgl. iemand een beentje geven, hem
helpen te paard stijgen, eng . to give a leg (up) , en iemand een gatje geven, hem
een zetje of een duw geven, om hem op te wippen (Ndl. Wdb. IV, 344) , eene
meening, die bevestigd wordt door Trou m. Bl. 16:
Siet geen veijnster! dat moeten wij inne.
Ick salder na Glimmen, geeff mij den voet!
En dan sal ick de deure open doen 1 ) .
Bij Winschooten, 340: Iemand een voet geeven, iemand iets inwilligen, iemand
aanleiding ergens toe geeven ; Ned. Hist . 458: voet nemen , aanleiding nemen;
412: voet hebben, een grondslag hebben, een begin hebben; Sart. I. V, 58:
In aqua haeret, hy heeft geen vaste voet; Vondel, Adonias, 553: Daar Nathan my
kroont om dien weerspanneling geen' voet in 't rijck te geven; Tuinman I,
nal. bl. 20: Ymand een voet geven, dat wil zeggen, grond en aanleiding, hem
plaats ruimen. In de 18de eeuw komt de uitdrukking ook zonder het lidwoord
voor, blijkens Langendijk, Wederz. Huwelijksbedr. vs. 1862: Dat gaf aan
and'ren voet tot schelmerijen; Van Effen, Spect. III, 21: De gelukkige uitslag van deze stoute onderneming geeft hem voet, om alle die Heren, te groeten;
XII, 6: Immers zou ik door my niet te wreken myn belediger voetgeven om
my al meer en meer kwaet te doen; Halma, 737: Iemand te veel voets
geeven, te veel inwilligen of toelaaten, donner trop de pied á quel qu'un, lui
accorder trop de liberté; Sewel, 902: Voet geeven (aanleiding geeven), to
give cause ; iemand te veel voets geeven (te veel toegeeven) , to yield

1) Vgl. de synonieme uitdrukkingen staantje geven, de handen saamgevouwen
houden derwijze dat een ander er den voet kunne opstellen als op eenen trap, om ergens
op te klimmen of aan te geraken (De Bo, 1086) ; bokjestoan (Molema, 47.) , oostfri. bukstán;
eenen bok zetten (Schuermans, 66 b; Bijv. 44 a) ; leertje staan, leerken staan (Tuerlinckx,
555; Antw. Idiot. 751; Ndl. Wdb. VIII, 1304); schoudertje staan of schortje staan (Bijv.
184 a) ; schoere of schoerk (en) staan (De Bo, 999 b) .
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too much to one; fri. immen foet jaen, gelegenheid geven om iets te doen wat hij
wel wou (Fri. Wdb. 1, 386) . Voet krijgen treft men in de 17de eeuw o.a.
aan bij Vondel, Salomon, 396: Zoo krijght de godsdienst hier een' vasten voet
in 't Rijck; Pers, 472 a: En was Billy oock besich om eenigen voet in 't noorderquartier te krijghen; zie verder Van Effen, Spect. III, 79: Op dien grond,
waar ze (de Roomsche gezindheid) maar de minste voet krygt, houd ze niet op
met geduurig te woelen, om meer en meer aanhang te maken ; Schuermans,
824: voet krijgen, veld winnen : Tuerlinckx, 700: ieverans voet krijge, er in
gelukken zich ergens beginnen in te dringen ; fri . foet krije, voet krijgen ; ook:
op het spoor komen (in de jacht). Het is zeer wel mogelijk, dat beide uitdrukkingen den voet geven en voet geven (of krijgen) van elkander moeten worden
gescheiden, en de laatste niet uit maar naast de eerste is ontstaan.

2443. Den voet in den (stijg)beugel hebben (of krijgen),
d .i . „den eersten stap tot iets gedaan hebben en' op weg zijn om tot zijn doel
te komen"; Ndl. Wdb. II, 2264. Vgl. het fr. avoir le pied a' l'étrier, être prêt
à partir, commencer a- faire son chemin dans une carrière (Hatzfeld, 983 b) ;
Hooft, Ned. Hist. 124: Dit dan haar aldus gelukt zynde en de voet in den
beughel gekreeghen, voer zy voort, tot lichten van krysvolk, en zette zich in
den zaadel ; Pers, 279: De Hertoginne die den voet in den stegelreep 1 ) en den
sadel onder 't lijf begost te krijgen, sprack nu ronder; Tuinman I, 250: Hy
heeft de voet in den beugel gekregen, dit zegt enen van ytnand die op den trap is
om tot eene hooger bevoordering op te klimmen ; 't is ontleent van een stegelreep, waardoor men te paarde raakt, en zich in den zadel zet; Harreb. I, 51 a;
oostfri .: he hed de fót in den bógel ; hd . einen Fusz im Amte haben 2
eng . to
) ;

have one's foot in the stirrup (or the ladder) .

2444. Iemand den voet (dwars)zetten,
d .i. iemand tegenwerken; eig. den voet dwars voor iemands voeten zetten om
hem het voortgaan te beletten ; lat . alicui pedem opponère ; sedert de 17de
eeuw vrij gewoon; vgl. Vondel, Virg. II, 3: Dees heeft alleen, mijn hart en
zinnen bewogen, en mijn opzet aan 't slibberen, den voet gezet ; bl. 42 : Indien
dezelve Fortuin my oock den voet niet dwers had gezet; Winschooten, 340:
Iemand de voet dwars setten, teegen iemand dwars drijven! en hem soo veel hinderlijk sijn, als moogelijk is; Hooft, Ned. Hist. 150; Brieven, 75: Overmits
d'animeusheidt die men te Naarden schijnt genoomen te hebben, om my den
voet dwers te zetten; Antonides I, 105: Zoo dra Astrates moet lijden, datmen
haer de voeten dwars durf zetten ; Paffenr . 6 : Eer dat hy ons dan komt de voet
ter dwars te setten ; Zeeus, Ged. 397: Die Justus . die voorheen Hans Pekbroek
wou beletten in zyn geluk en dus den voet hem dwars ging zetten ; Van Effen,
Spect. IV, 116; Br. v. Abr. Bl. I, 186; Tuinman I, 293; Halma, 737: Iemand den voet dwars zetten, iemand in zyn voorneemen wederstreeven,
traverser quel qu'un, traverser ses desseins ; Sewel, 202 ; 902 ; V. Janus III , 213;
Harreb . II , 398 a ; fri . immen de foet dwers sette.
1) Eig. de riem, waaraan de stijgbeugel hangt, doch ook voor den stijgbeugel
zelf gebruikt, zooals thans nog in het Westvlaamsch ; zie De Bo, 1094.
2) Grimm IV', 976 .
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2445. Veel voeten in de aarde hebben,
d.i. veel moeite en zwarigheden opleveren; wellicht „eigenlijk ziende op het
vellen van een boom, die met veel wortels (figuurlijk voeten; vgl. lat. pes,
wortel; pes betaceus, beetwortel) vast in de aarde staat en dus niet met den eersten
slag valt ; maar altijd overdrachtelijk van allerlei moeilijke ondernemingen
gezegd" 1 ). Vgl. Hooft, Brieven II, 82 : Schanssen ende sterkten, die voeten
in de aerde hebben, ende swaerlijk uit deune (vasthoudende) handen te breken
zijn ; Coornhert,. Vierschare, 424 r: Dat bewijs soude noch al te veel voeten in
d'aerde hebben (soomen seydt) ; wanneer souden wij eynden? Hooft, Ned. Hist.
1 ; 481 ; Brieven, 158 ; 187 ; 355: Waar uit te scheppen staat, dat de zaak nog
veel voeten in d'aarde zouw hebben, ende alzoo alles van geen leyen dak afloopen ; V . d . Goes, Briefw . I , 110 ; R . Ansloo , 456: Nu zie ik, heel bezwaart,
hoe al dit werk eerst heeft veel voeten in der aard ; V. Moerk, 252: Ik hat het
noyt ge-looft, dat heyliken soo veel voeten in de aert hat ; Van Effen, Spect.
III, 31; X, 202; W. Leevend IV, 79; Tuinman 1, 247; Sewel, 902; Halma,
737 ; Harreb . I , 6 b ; Sjof. 40 : 't Had in den beginne heel wat voeten in de
aarde gekost ; De Telegraaf, 17 Nov . 1914 (avondti 1.) p . 5 , k . 5 : Het over
en weer passeeren der Nederlandsch-Duitsche grenzen heeft al heel wat voeten
in de aarde gehad; Het Volk, 11 Januari 1915 p. 1, k. 1 : Zelfs om deze internationale bijeenkomst op bescheiden schaal te doen plaats hebben, wat heeft
het een voeten in de aarde gehad! In de 17de eeuw kende men in denzelfden
zin veel voeten in 't sant hebben, dat voorkomt bij Pers, 732 a; 896 a; vgl. ook
het fri. dat het foetten yn 'e groun of yn 't gat; nd. dat hett vêl Föt bi de Er,
ist umstandlich (Eckart, 135) . Syn. Heel wat aarde aan den dijk hebben in Handelsblad, 29 Jan. 1918 (A) p. 1, k. 2 : Het had heel wat aarde aan den dijk eer
er eenigszins overeenstemming was over het al of niet doorvoeren van den voorgenomen maatregel.

2446. Iemand den voet lichten,
d.i. hein doen vallen, hem achterover doen tuimelen, hem een beentje lichten
(no. 177; fr. donner la jambette à qqn; eng. to trip one up), hem overstag werpen
(zie no. 1746), innl . enen scrinckelen, oostfri, strikbêntjen ; in overdrachtelijken
zin : iemand op behendige wijze van zijn post verwijderen, hem er uitwippen;
ook „hein een nadeeligen trek spelen" (Weiland) ; hetzelfde als het 16de-eeuwsche
(iemand een) voetken setten, supplantare : pede supposito in terram deiicere (Kil.) ;
dat voetken setten om te doen vallen, donner le crochet du pied pour faire cheoir,
supplantare alicui pedem (Plantijn), iemand een beentje zetten (17de eeuw 2 ),
hd . einem ein Bein stellen ; to give a person a foot (verouderd) . Sedert de 17de
eeuw is onze uitdr . in gebruik ; vgl . Hooft, Brieven , 371 ; 307: 's Kaizers
1) Volgens H . Beckering Vinckers in Tijdschrift XXXIX, 159 eig. veel voetstappen
in den grond, veel heen en weer geloop kosten; er zullen heel wat stappen om moeten
worden gedaan (vgl. het zuidndl. , ,veel voeten op de eerde hebben'' ; Breug. 19 u: T
is haest gheseyt, maar t' can qualick wesen; het sou met vreesen veel voeten op d'aerd'
brengen; Waasch Idiot. 202: Veel voeten op de eerde hebben, veel geloop, veel drukte veroorzaken (ook Aniw. Idiol. 1392) ; Loquéla, 564: Dat heeft veel voeten-op-de-eerde
gekost om de zake zooverre te krijgen.
2) Rechtb . 4 (voorw .) : Ick schijne u een beentje te willen setten, om u de hielen
op te elaen, ende u ter neder te vellen; Spaan, 224.
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toeleg om hein (Wallenstein) den voet te lichten; Ged. I, 289: Een tol, die
niet gestadigh swindelen zich zelven licht den voet, en eighe grafsteê graeft;
Poirters, Mask. 73 ; 86 ; Winschooten, 340: Iemand de voet ligten: dat is, iemand
sijn ampt, eer, en aansien beneemen, en op sijn scheeps : iemand buiten boord
smijten ; W. Leevend III, 139 ; C. Wildsch . II, 156 ; Tuinman I , 37 ; Halma,
737: Iemand den voet ligzen, iemand uit zijn ambt zetten ; Harreb . II, 398 a:
Het Volk, 7 Nov. 1913, p. 1, k. 3 : Niet omdat we hoopten hierdoor zoo spoedig
mogelijk de kans schoon te krijgen om 't kabinet het voetje te lichten; Ndl.
Wdb . VIII , 1969 ; afrik . iemand die voet lig ; Antw . Idiot . 1392: iemand e
voetje zetten, doen struikelen of vallen. Syn. Iemand van de plank wippen in
De Arbeid, 31 Juli 1915, p. 4, k. 2: En enkelen die den moed hebben dit te
beweren en op principieelen grond aan te toonen, trachten zij met een zekere
brutaliteit van de plank te wippen . Vgl. no . 770.

2447. Iemand den voet op den nek zetten,
d.i. „iemand met de grootste minachting bejegenen" (Harreb. II, 119 b);
„hem geweldig drukken, en knellen" (Weiland) ; iemand geheel en al in zijne
macht hebben en hem dat op vernederende wijze doen gevoelen (Laurillard,
35 ); eene uitdrukking die herinnert aan de vroegere gewoonte, om den overwonnene den voet op den nek te zetten, of hem, bij het te paard stijgen of
aan tafel zitten als voetbank te gebruiken . Vgl . Jozua X , 22-24 : Ende hy
seyde tot de overste des krijchsvolcx, die met hem getogen waren : Treedt toe,
sett uwe voeten op de hallen deser Coningen : ende sy traden toe, ende setten
hare voeten op hare halsen ; I Kon. V, 3 ; Ps. Cx, 1. Vgl. Hooft, Ned. Hist.
55: De wieken der hooghe maghten te fnuiken, ende der wereldlyke Ooverheit
den voet op den nek te zetten; Ged. II, 240, vs. 611: 0 Rome, die met de
necken trots des aertrijcks opgheheven uw voeten hebt gheschraecht ; Ned . Hist.
154: Iemand de hiel op 't hoofd zetten : J . v . d . Sande , Wakende Leeuw, bl . 27:
En liet hem duncken dat hy nu de Geusen de voet op haer keel en de victorie
in zijn hant had; Tuinman 1, 36; Harreb. II, 119 b; Het Volk, 2 Jan. 1914,
p . 7 , k . 3 : Niemand late zich tot het onedel bedrijf verleiden om dien patroon
in staat te stellen zijn gezellen den voet op den nek te zetten ; Ndl. Wdb . IX,
1816 ; De Cock' , 36 ; afrik . iem . die voet op die nek hou ; fr. tenir le pied sur la
gorge a qqn (vgl. Vondel, Jos. in Dothan, vs. 256: Hy arbeit elck den voet
te zetten op den strot) ; hd . einem den Fusz auf den Nacken (oder die Brust)
setzen; eng. to put one's foot on a person's neck.

2448. Iemand de voeten spoelen,
d.i. iemancf verdrinken, over boord smijten (15de eeuw); in de 17de eeuw ook:
bedanken (een vrijer) . Vgl . C . C . v . d . Graft, Mnl . Historieliederen (anno
1482), bl. 104: Nu isser som hoer voeten ghespoelt; Sart. II, 2, 71: Werpt
hem in zee, spoelt hem de voeten, nostrates, quos submersos volunt, his pedes
jubent ablui; Winschooten, 279: De voeten spoelen, oneigendlijk, iemand buiten
boord in see werpen : gelijk eertijds bij de Duinkerkers, en daar naa in weerwraak bij de Seeuwen in gebruik geweest is; Brederoo, Moortje, vs. 252:
De Specken (Spanjaarden) die haar lyf met gelt niet konden boeten,
Die nam het Grauw gheswindt en spoeldese de voeten.
Vondel X, 580; Antonides II, 152: Toen Faro, met zijn heir aen 't drijven,
als drenkeling, de voeten spoelt (verdrinkt) , daer Israël geen water voelt; Corn .
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Vet. 77 (aant.); Tuinman I, 57: Ymand de voeten spoelen, dit drukt uit, hem
buiten boord, en in zee werpen; Sewel, 741: De voeten spoelen, to throw
a dead body into the sea; Halma, 737: Iemand de voeten spoelen, noyer
quelqu'un, le jetter a la mer; Van Eijk I, 128; Harreb. II, 399.

2449. Iemand iets voor de voeten werpen

(of gooien),

d.i. iemand iets verwijten, van iets beschuldigen; eig. hem iets voorleggen
(mnl . enen iet te voren leggen ), waaraan men hem schuldig houdt ; lat . objicere
alicui aliquid. In de 17de en 18de eeuw iemand iets voor den neus smijten of
iemand iets voor de scheenen werpen, smijten; zie voor deze laatste zegswijze Winschooten, 265 ; Pers, 505 a ; Vondel, Palamedes, vs . 35 ; Gysb . Japicx, I, 74;
Sewel, 698; enz. naast een voorwerp, eene beschuldiging (Pers, 503 b); vgl.
hd . Vorwurf; einem etwas vorwerfen ; eng . to cast s . th . in a p .'s tee th . Syn.

iemand iets voor 't hoofd gooien.

2450. Iemand voeten maken,
d.i. hem doen wegloopen, hem wegjagen, hetzelfde als het sedert de 18de eeuw
voorkomende iemand beenen maken 1 ) ; hd . jemand Beine machen ; eig . maken
dat iemand voeten krijgt. Vgl. Ned. Hist. 714: De Engelsche ruiters die den
Rennenberghschen de verooverde vendels ontjoeghen en voeten maakten ; Pers,
253 a : De andere stelden sich tegen den schout aen, die sy voeten maeckten;
Paffenr. 67: Al quam den bitebou selver, 'k sou hem wel haest voeten maken;
Winschooten, 340: Iemand voeten maaken, iemand met geweld doen vertrekken;
Tuinman I, 284; II, 146; Bed. Huish. 36; Halma, 737: Iemand voeten maaken,
iemand de vlugt doen neemen ; Sewel, 902 ; nd . ik will di Föt máken (Eckart,
135) ; eng . to make a p . find his legs ; fr . faire q qn . jouen des jambes ; vgl. Koster
Hen.ke, 37: kuiten maken, gaan loopen; fri. immen skonken meitsje.

2451. Met voeten treden,
d.i. met de voeten op iets treden, als bewijs van minachting en geringschatting;
daarna in het algemeen: iets verachten, niet om iets geven, iets vertrappen (vgl.
no. 2354) ; mnl. iet ondertreden of iet onder voet trecken, onder die voete werpen;
onder voeten treden ; metten voeten treden ; onder voet terden ; lat. calcare aliquid;
proterere ali quem . Vgl . Kil .: Treden met voeten , calcare, conculcare ; proterere pedibus; Anna Bijns, Refr. 407: Sacramenten werden met voeten getreden 2 ) ; Hooft, Ged. 1, 168: De Roomsche maght verspuwt der wetten toom
en treedt de tught met voeten ; II, 172 ; Pers, 548 b: Alle ontsach met voeten
tredende ; 634 b : Alle wetten en privilegien metten voet te treden ; 624 a;
710 b; 472 a; 21 a: Oni onder dese Christlijcke vryheydt alle wetten en billickheydt te verpletten. en de ovrigheyt, Paus en Concilium niet alleene met
voeten te trappen, maer ook desselfs wetten te verbranden; 808 b: De Prince
van Oragnien, die des Koninghs achtbaerheyt met voeten heeft getrapt ; Com.
Vet. 19; Vondel, Maria Stuurt, opdracht; J. De Decker I, 165: De Stoische
statigheit die myn edel goud met voeten heeft getreden. Vgl. Huydecoper,
1)
Zie 1Vdl. Wdb. II' , 13UF ; Tuinman 1, 284: Ymand beenen maken, dat is, hem
doen betoonen, dat hy die heeft, door gaan of vluchten.
2) Vgl. Bib. 92 : Alle sacramenten steeckse (stoot ze) met voeten.

444
II , 215; Harreb. II , 399; De Telegraaf, 3 Febr. 1915 (avondbl .) , p.
1, k. 2: België, waaraan Bismarck in 1870 verweet, dat het de neutraliteit
met voeten trad; De Arbeid, 1 Mei 1915, p. 2, k. 1: Indien 't belang van
de brandkast het medebrengt, worden recht en wet met voeten getreden ; afrik.
hy vertrap sy fortuin onder (met) sy voete; Antw. Idiot. 1392: zijn geluk onder
Proeve

de voeten trappen;

Tuerlinckx, 700:

veur de voet

stooten, verwerpen, minachten;

zijn geluk met voete stoote, een goede kans niet waarnemen : fr. fouler aux pieds,
mettre sous ses pieds, mépriser ; hd . etwas unter die Füsse treten ; mit Füssen
treten (Wander I , 1305-1306) ; eng . to tread or tramp le something onder foot.

2452. Met één voet in het graf staan,
oud en ziekelijk zijn, den dood nabij ; vgl. voor 't Mnl. Doet. I, 127: Haddic
enen voet int graf, nochtan soudic willen leren. Voor later tijd zie Serv. 174*
Hy staet met den eenen voet opt graft ; Sart. II , 2 , 25 : Hy gaet met de eene
voet int graft; De Brune, 298: Hij heeft den eenen voet in 't graf en d'ander
moet er oock haest af; Tuinman 1, 317: Hy gaat met zyn een been in 't graf;
II , 233: Oude lieden gaan met een been in 't graf; H arreb . 1, 40 ; Ndl. Wdb.
V, 541. De uitdr. is oud blijkens 't voorkomen er van bij Lucianus, Hermotimos,
:

c 78 : xai ióv ifreov róha, paci v, èv r 6o^OCV ,^a v ; lat

.

alterum pedem in

sepulcro habere. Zie Erasmus, IX en vgl. afrik. hy het al een voet in die graf;
fr . il a un pied dans la fosse ; hd . er steht mit einem Fusz im Grabe ; eng . he has
one font already in the grave.

2453. Onder de(n) voet raken (of vallen),
d.i. op den grond vallen; bezwijken; ook: ziek worden. Wellicht is deze uitdrukking ontleend aan een gevecht, waarbij degeen, die valt, onder de voeten
der paarden en der krijgslieden raakt ; vgl. Parth. 6610: Want hi M. van den
orse daer neder stat, dat hi onder die voete lach. Zoo ook enen onder voet(e) riden,
- steken, - slaen; onder voet(e) vallen, te gronde gaan, te niet gaan; ook ondervallen, onder den voet vallen, bezwijken, onder voet leggen (Mnl. Wdb. V , 310;
442 ). Zie verder Huydecoper, Proeve II, 214-215, waar verschillende uitdrukkingen uit de 17de eeuw geciteerd .worden; Rabelais I, 393: Sy zoopen zich al
t' zaamen zoo vol en dol, datse eindelijk onder voeten vielen; I, 245: Ik zou
in gevaer zijn van onder voeten te vallen door flauwte ; Asselijn, 246: Den eene
tijd is hij (een koopman) er hiel boven op, en dan leid hy weer eens hiel onder
de voet : Tuinman II, 234: Hy blyft onder de voet, dat is hy kan het niet te boven
komen; Halma, 737: In een gevegt worden veele soldaaten aan weerskanten
onder de voet geschooten; onder de voet leggen, être par terre; onder de
voet stooten, jetter sur le carreau; Sewel, 9.02: Iemand onder de voet
loopen, to run one down; onder de voet gesmeeten, thrown down on the
ground; onder de voet stooten (dood steeken) , to kill wi th a sword; iemand
onder de voet drinken, to drink one down; Tuerlinckx, 700: onder de voet,
in den weg, van zijne plaats ; in slechten toestand ; De Bo , 1341 b en A ntw . Idiot.
1392: onder de voet(en) zijn, ziek zijn; bl. 2138: onder de voet geraken, vervallen
(een handelszaak) ; De Cock' , 16 : hij is onder den voet . hij zit slecht in zijn zaken;
zijne gezondheid laat te wenschen over; fri. onder 'efoetten reitsje, ziek worden.
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2454. Op geen voeten en (of) vamen,
d .i. in de verste verte niet ; in 't geheel niet, op of in geen velden of wegen 1 ) ;
eig . op geen afstand van voeten (een voet = 3 decimeter) en vademen (een
vadem = 6 voet). Vgl. Van Effen, Spect. V, 162: Terwyl een ander, die ook
ten hoogsten wierd geroemt, nogtans by zyn makker op voeten en vademen niet
halen kan; V. Janus II, 32: 't Gaat jou immers op geen voeten of vaamen
aan ; III , 50 : Zoo dat hij er zich op geen voeten of vaamen naa mee conformeeren konde ; Harreb . II , 86 b : Dat verscheelt vademen en mijlen of voeten
en vademen; De Telegraaf, 17 Nov. 1914 (avondtil.), p. 11, k. 4: Op geen
voeten of vademen na klaar komen; fri. it skeelt foetten en fiemen; Molema,
263 a: 't scheelt mielen en voamen; vgl. ook Loquela, 516: buiten vame en voet,
buitenmate.

2455. Op gespannen voet,
d.i. óp niet vriendschappelijken voet: zoo, dat de goede verstandhouding door
de geringste aanleiding verbroken wordt, evenals een strak gespannen draad of
een snaar door de minste aanraking stuk springt ; eig . op gespannen wijze, in een
gespannen toestand. Voor deze beteekenis van voet zie no . 2456. Vgl . het zal
er (om) spannen, het zal niet gemakkelijk gaan, moeite kosten, het zal er (om)
kraken; ook bij Schuermans, 650 a: het zal er spannen, het zal er spoken (Antw.
Idiot. 1150) ; het spant er niet, daar is geen haast bij ; De Bo, 1063 ; Waasch Idiot.
611; Rutten, 211 b: spannen, moeite kosten; syn. het wringt er, er is onmin
(Waasch Idiot . 751) ; hd . auf gespanntem Fusze, mit jemand gespannt sein;
mit jemand über den Fusz gespannt sein 2 ) ; gespannte Beziehungen (die drohen,
zu einem Risse zu fiihren) ; fr . avoir des rapports tendus avec quel qu'un ; eng.

strained relations.

2456. Op grooten voet leven,
d.i. op rijkelijke, ruime wijze leven; ook wel in scherts gebezigd voor: groote
voeten hebben. Het is onnoodig voor de verklaring van deze spreekwijze te denken

aan de in de 14de eeuw in Frankrijk voorkomende gewoonte der adellijke heeren
om schoenen te dragen met lange spitsen 3 ) ; zij laat zich veel eenvoudiger verklaren, wanneer men „voet" opvat in den zin van wijze, die zich geleidelijk
ontwikkelt uit dien van steunpunt, basis, grondslag 4 ); vgl. mnl. uptien voet,
aldus; Kiliaen: Voet, modus, lex, conditio; ó p dien voet, eo modo, ea lege,
ea conditione; Vondel, Jeptha, 922: op dien voet, op die wijze; Salomon, 797;
afrik . hulle lewe op groot voet ; het hd . auf groszem Fusze leben ; fr . être sur un
grand pied; être sur un bon pied, dans une bonne situation; ook être sur un bon
pied avec quelqu'un, met iemand op goeden voet staan r) ; sur le pied de guerre,
op voet van oorlog; au petit pied, in het klein, enz.; hd. auf gutem, vertrautem
Fusze ; etwas auf den alten Fusz bringen ; ook in het eng . on the old, same footing ;
on a friendly, a goodfooting, en verder bij ons op goeden voet (Pers, 703 a ; Janus,
1) Tuinman I, 363: In wegen en velden is zulk een niet te vinden.
2) Grimm, IV, 982; 987.
3) Zie Borchardt, no . 399 ; Wander I , 1301. In de 17de eeuw droeg men ook bij
ons nog dergelijke tootschoenen (De Brune , Bank. 11, 102) .
4) Vgl . Grimm IV', 1006: Fusz : der stand den eine sache hat, die art und weise des
seins, die als grundlage geltende bestimmung und einrichtung.
5) Vgl. op een goed voetje staan met iem'. in D. H. L. 39: 'k Sta nogal op 'n goed
voetje met Willemien.
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199) ; op vertrouwden voet ; op den ouden voet (Pers, 474 a ; Hooft, Brieven,
167.) ; op gelijken voet (Van Effen, Speet. V, 229) ; op (een) nieuwen voet (Com .
Vet. 35) ; op (een) lossen voet (Van Effen, Speet. XII, 135; V. Janus, 3, 206).
op denzelfden voet (C. Wildsch. 1, 133); enz. enz. Vgl. fri. hy libbit op in greate
foet, hij leeft op grooten voet ; ironisch van iemand die buitengewoon groote
voeten heeft en bovendien lompe schoenen draagt (W . Dijkstra II , 316 b) ;
Huygens, Hofwijck, 2408: Dat's nu de kleine voet, het gebruik, de manier bij
den geringen man ; De Cock' , 139, alwaar vermeld zijn de syn . op een hooggin,
een breeden voet leven ; Schuerm. 825 a : iets op breeden voet aanleggen, op een
breede schaal, in het groot ; Antw . Idiot, 1392 ; De Bo , 1340 b ; Tuerlinckx,
700: op goeie (of goen) voet zijn of staan, op den goeden weg zijn, veel kans hebben.
Vgl. no. 1971 ; West-Fries!. : Hij kakt op 't groote huisie, leeft op grooten voet.

2457 . Op staanden voet,
d.i. onmiddellijk, terstond; eig. terwijl de voet nog staat, voordat men een voet
verzet : vgl . het lat . statien, ilico (in loco) ; mnl . up die stede ; vorevoets ; hd.
auf der Stelle ; fr . sur le champ ; eng . on the spot ; mnl . op de(n) staende(n)
voet, op den voet staende 1 ) ; op eenen voet staende (in Leenr. 19) of voetstaens,
voetstandes, voetstaendes 2 ) ; syn. van sonder ommekeeren ; Kil. : S t a e n d s v o e t s,
voets-staends, statien, ilico, vulgo pede stante; voet-staens, statien, actutum,
evestigio ; bij Despars staensvoets ; lat . stante pede 3 ) . In de vroegere rechtspraak
moest hij, die niet met een gewezen'vonnis tevreden was, dit dadelijk op de
plaats zelve schelden, wederspreken, op de staende voet appelleeren ; standes,
onverwandes voets of unverwandtes fusies, im fuszstapfen, e er hinder sich trede 4 ) ;
up dem voce, er des voces wandelinge 5 ); stehenden fuszes (vgl. Grimm. IVi, 973974) ; Kluchtspel II, 18 : op staenden voet ; Huygens 1, 176: op staende voet (Pers.
474 a ; 602 b ; Paffenr . 89) ; Een wijs Hovelingh, 368: staende voets ; Vondel,
Noah, 928: op staenden voet; Cats II, 85: op de staende voet; bij Coster, 399
vs. 586: op de voet; Van Effen, Speet. III , 147: op staande voet; Rusting,
24 ; 37 ; 42 ; 53 : op staande voet . ( vgl. 220: staande beens) ; Halma, 737: op
staande voet, terstond ; Sewel, 748: op staande voet, immediately ; Weiland : op
staande voet. Thans algemeen op staanden voet; ook in Zuid-Nederland naast op
staanden oogenblik (zie Antw. Idiot. 1171) ; afrik. op staande voet iets doen. Vgl.
de syn. uitdr. gapens monts (bij Matthijsz. 161: Ist dat dieghene . . . . anders
naseit dan die rechter voirseit .... hy bevalt in den eedt, opdat hy dairof
ghevangen wort gapens monts (onmiddellijk nadat hij de fout begaan heeft, terwijl
zijn mond nog open is g) .

2458. Zich uit de voeten maken,
d .i. wegloopen, zich wegpakken, zich buiten gevaar stellen ; vroeger ook zich
uit de paardevoeten maken ; dus oppassen, dat men niet overreden of vertrapt
1) Cod. Dipl. Utr. II 2 , 226; Brab. Yeesl. II, 628 b; Mnl. Wdb. VII, 1884;
IX, 741.
2) Cout. v. Brugge I, 213; 350; Boëth. 241 a; R. v. Nedersticht, I, 194, 195; enz.
3) Vgl. 0. V. Rech tsb . V, 639: Item soe wye appelleert van eenighe sententie

werdt ghehouden stante pede te consingneren in handen van den rechter.
4) Noordewier, 409; Grimm, Rechtsalterth. 4 , II, 503.
5) Schiller und Lubben, V, 515.
6)

Mnl. Wdb. 1, 1176.
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wordt 1 ). Vgl. Erasmus, CLXXVIII : x rc i' ?ro6cv L.1t?TEIWV, id est procul e
pedibus equinis; etiam hodie vulgo dicitur, cum significant fugiendum esse periculum ; Servilius, 251: procul e pedibus equinis, verre wt peerts voeten; Sant.
I, 4, 47: wech uyt de paerde voeten; H. Sacr. v. d. Nyeuwerv. 808 : Ghij sijdt

daer uut der perden voeten ; P . C . Hooft , Warenar, vs . 151: Men loerd' me zoo
niet, het moest uit de paardevoeten ; Brederoo, Moortje, 2285 (in eigen! . zin) ;
w. D. Hooft, Ver?. Soon, 40 : 'k Was blijdt dat ick mitter haest raeckten uyt
de paerdevoete ; Paffenr. 70 : Laet ons gaen leggen onse hoofden uyt de peerdevoeten ; De Brune , Bank. II, 169: Hy wel, uyt der peerden voeten (= veilig)
zit, die op den toren de kloeken doet bayaerden; enz. Vgl. Tuinman I, 283: Hy
maakt zich uit het stof 2 ) dat is, hy pakt zich weg ; dit behoeft hij niet te doen,
die zich buiten schoots houd, en uit de paardevoeten blyft; ook II, 193. Uit de
voeten blijven, maken, dat men er niet tusschen komt, 17de eeuw uit de kinken
blijven, thans dia!. uit de kinkels (kronkels in een touw of een ketting) blijven
(zie Winschooten, 106 ; N. Taalgids XII , 148) . In het hd . einem aus den Füszen
gehen ; sich aus den Füszen machen (Grimm IV 1 , 986 ; 1001) ; Tuerlinekx, 700:
uit de voete zijn, weg zijn, afgedaan zijn ; hum uit de voete maken, zich uit de voeteu
maken ; Antw. Idiot. 1392 ; Schuermans, 824 b: uit de voeten geraken, weg geraken ; uit de voeten zijn, weg zijn (dia!. ook in Noord-Nederland in den zin van
aan kant zijn) ; afrik . hy het hóm uit die voete gemaak; vgl. ook Rutten, 263 a:
zich uit iemands voeten zetten, zich wegmaken; Antw. Idiot. 1754: iet of iemand
uit de voeten helpen, iemand uit den nood, uit de verlegenheid helpen; Tuerlinckx, 248: iemand uit de voeten helpen, iemand bedienen van iets, opdat hij
kunne weggaan; iet uit de voeten helpen, iets afmaken. In deze uitdrukkingen
behoeft men echter niet aan paardevoeten te denken, maar kunnen de voeten
der menschen bedoeld zijn, evenals in het gri. ÉxjrO]v, uit de voeten, weg;
^t7t0Ól ^ (j en het lat . expedio ( ? ) . Syn . zich uit de barrebieze maken (zie Nkr.
X, 12 Febr. p. 7).

2459. Dat gaat zoo ver als 't voeten heeft,
d .i. dat gaat zoover als het kan ; gebezigd van gezegden en redeneeringen, die
niet altijd opgaan of van handelingen, die eens spaak loopen. Vgl. Br. v. Abr.
Bl. I, 1: Ik zie, dat het oude spreekwt^ord die de Dominées wil eeren, moet
er niet veel mee verkeeren ook al zo verre gaat, als het voeten heeft en in lang
zo algemeen niet bevestigd wordt, als dat de beste Menschen er toch bij 't sluiten
van de rekening 't best aan zyn zullen; W. Leevend I, 210: Met my, die altoos
in den boel zit, en veel in de Waereld ben, gaat dat (nakomen van christenplichten) zo ver als 't voeten heeft; Esopet, de gefopte bedrieger, 7: Dat moet

loopen zoo ver als 't voeten heeft, wie geen yzere keten waagt, krygt zelden een
goude; V. Janus, 343: Dit gaat zoo verr' als het voeten heeft; Harreb. II,
395 b: fri. : dat giet sa fier as 't foetten het, het duurt tot een tijd ; Twente : dat
geet zoa wild as 't veute in de orde hef.
VI, 275; Suringar, Van Zeden, vs. 351:
Van kinderspele ende van quaden tonghen
Der quader knechte, houde ende ionghe,
Van paerdenvoeten, van smeekers tale
Sulstu di wachten, so doestu wale.

1)

Vgl.

2)

Vgl. Vondel , UIgf icick , vs . 20 ; hd. sich aus dem Staube machen.

Mnl. Wdb.
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2460. Een wit voetje hebben bij iemand,
d.i. bij iemand in de gunst, in de pas staan, een potje bij hem kunnen breken;
eene uitdrukking, die sedert de 16de eeuw bij ons bekend is en haar ontstaan
te danken heeft aan de vroegere gewoonte, dat paarden met vier witte pooten
tolvrij waren 1 ) . Vgl. Marnix, Byenc. 189 v: Dat en mach niemant doen dan
onse L. Moeder de H. Roomsche Kercke, die vier witte voeten heeft, ende en
kan niet missen; Sart. I, 2, 19: Ghy hebt vier witte voeten, 't witte kindt, sic
feliciter natuin atque ita gratiosum significamus, ut quidvis fere impune ipsi
liceat; Idinau, 114:
-

WITTE VOETEN HEBBEN.

Men prijst de peerden met witte voeten
En oock men die veur-deel hebben siet.
Dat seght-men van sulcke, die, wien sy ghemoeten
Groot veur-deel van al de wereldt gheschiedt.
Veur Godt en baet 's wereldts veur-deel niet.
Huygens, Korenbl. II, 163 ; Smetius, 80 : Hij heft vier witte voeten, hij slacht
des costers koe 2 ); Tuinman I, 43 : Hij heeft witte voeten, dus zegt men van ymand,
die ergens geacht en aangenaam is; Br. v. Abraham. Bl. I, viII: Ja, ja, ik
had altyd vier witte voeten by die zoete Vrouwen ; C. Wildsch . III , 268: Vier
witte voetjens hebben ; V , 300 ; W. Leevend II , 129 ; IV , 225: Vier witte
voeten bij Tante Martha hebben ; Van Eijk II , nal. v . ; Harreb . II , 397 a:
Hij heeft er een witten voet ; 398 a: Hij wil een wit voetje halen ; Loquela, 586;
Nkr. VII, 27 Sept. p. 6; M. de Br. 55: De juffrouw wou een wit voetje bi*
haar hebben ; Dievenp . 25 : Om 'n wit voetje bij de politie te krijgen ; Sjof. 20:
Hij deed 't alleen om een wit voetje te halen ; Menschenw . 225: Zij bespogen
hun makkers om wit voetje bij notaris of dokter; De Arbeid, 14 Januari 1914
p. 2, k. 4: Een nieuwe controleur, die zeker een wit voetje bij den baas wilde
halen; 19 Dec. 1914 p. 2, k. 4: Als hij een wit voetje wilde halen bij den
patroon, welnu, dan had hij wel anders opgetreden; De Telegraaf, 19 Maart
1915 (avondbl .) p . 7 , k. 3 : Vandaar dat hij den stroopkwast niet spaart, om
toch vooral een wit voetje bij onze geuniformeerde Oosterburen te krijgen; enz.
De Cock 1 , 63: met iemand op een witten voet staan; witte voeten bij iemand hebben.
Dok hier wordt medegedeeld dat eertijds witvoetige paarden de poorten der
Vlaamsche steden tolvrij mochten binnengaan, en gewezen op Rutten, 263:
koeien met witte voeten mogen op het kerkhof grazen, zijt ge wel gezien door de overheden , dan bekomt ge voordeelen; afrik. wit voetje soek, trachten in iemands gunst
te komen; Joos, 74: hij staat er met witte voeten, hij wordt er zeer bemind; fri.
in wyt foetsje by immen ha; in wytfoet hynsder bitellet gjin tol; oostfri.: hê hed'n
witten fót bi hum; nederd. en witten Fót bi jemand hebben (Eckart, 135; Wander
I, 1303) ; sik en witten Fót maken bi enen, sich einschmeicheln (Eckart, 235 b) .

2461. Iemands voetstappen drukken,
d .w .z . iemand volgen, nawandelen ; iemands voorbeeld navolgen ; eene uitdrukking, die ontleend is aan het lat. alienis vestigiis insistere, sequi. In den Bijbel,
1) In den Navorscher III, 239 b wordt uit Pancarte du Droit de Péage du Comte
de Lesmont aangehaald art. XIV : un cheval les quatres pieds blancs, franc de péage; Harreb.
II, 336 b : vier witte voeten zijn tolvrij.
2) Vgl. Harreb. I, 395 a: Kosters koe weidt op het kerkhof; ook in Zuidndl. bekend;
zie Antw. Idiot. 702: Kosters koei mag op 't kerkhof wei (d)en.
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waarin 's menschen leven en handelingen meermalen bij een weg vergeleken
worden, komt de uitdr. nu en dan voor. Zie Samuel I, XXV, 27: Jongelingen, die mijnes heeren voetstappen nawandelen; Rom. IV, 12: Wandelen
in de voetstappen des geloofs onses Vaders Abrahams ; II Corinthen XII, 18:
Hebben wij niet in den selven Geest gewandelt, niet in de selve voetstappen?;
vgl. verder Stemmen, 37: Het is loghen dat men dien kersten heet, die Godes
voetstappen niet volghen en wil ; Despars, 1, 104: Achtervolghende die goede
voetstappen (het goede voorbeeld) van zijnen vadere (Mnl , Wdb . IX, 762) ;
Vondel, Virg. I, 33: Statius durf dien goddelijcken Eneas niet bestaen na te
stappen, en aenbidt die voetstappen slechts van verre 1 ); Moortje, 744: Treet
mijn voetstappen na soo salt u gaan na wensche ; Vondel, Maria Stuart, Opdracht:
Haer godtvruchtige voetstappen na te volgen; Halma, 738: In iemands voetstappen wandelen, iemands voorbeeld volgen, marcher sur les pas de q qn ;
Sewel, 903: Iemands voetstappen navolgen, in iemands voetstappen
t r e e d e n, to follow one's steps; Harreb. II, 300 a; Het Volk, 13 April 1915 p.
1, k. 1 : Deze redaktie die gaarne in de voetstappen van den oud-liberaal Tydeman
wandelt ; hd . in jemandes Fuszstapfen treten; eng . to tread (or walk) in a p .'s
(foot) -steps; fr . suivre les traces de q qn ; marcher sur les traces de q qn . Syn . Iemands

voetspoor volgen.

2462. Voetstoots,
in de uitdrukking voetstoots verkoopen, d.i. verkoopen zonder dat de koopeis het
te voren mogen onderzoeken ; eig . zonder uitkiezen, zooals men het vindt, of liever
het eerste, het beste stuk, perceel, kavel nemende, dat zich voordoet, dat op het
voorafgaande volgt, naast, onder enz. het vorige ligt, in 't kort zonder bewuste
of opzettelijke keuze door den auctionaris. Vgl. voor de hand, waarbij men meer
denkt aan artikelen, die op een tafel of een bank liggen uitgespreid, terwijl bij
voetstoots gedacht moet worden aan zaken („kavels” hout of „koopen" visch),
die op den grond liggen gevlijd of geschikt 2), dus voor den voet (Antw. Idiot.
1392 ; Tuerlinckx , 701) of voor de (n) voet weg (Draaijer, 47 a ; V . d . Water 147),
stomp op (Twente) of zooals men vroeger zeide voorvoets, mnl. vorvoets, veur-

voets, voortvoets, dadelijk, onmiddellijk 3 ) ; Jongeneel, 69; vuerdevoots, de rij
langs, voetstoots ; Tuerlinckx : veur de voet, zonder overslaan ; Tuinman I, 134;
Halma, 738: Voetstoots, onbezien, goed of quaad, tel qu'il est, en bloc ou en
tache; iets voetstoots verkoopen, vendre quelque chose dans l'état ou il
est ; sans qu'on puisse plus rien prétendre, vendre a' la boule-vue ; Sewel, 903:
Voetstoots, zonder uitstel of uitzondering; boeken of andere waaren
voetstoots verkoopen, to sell books or other wares at random; C. Wildsch.
I , 70 : iets voetstoots nemen ; W. Leevend II , 20 ; VIII , 249: voetstoots inpakken 4 ) .

2463. Voetveeg (of voetwisch) .
eig. een mat om de voeten te vegen, in het Zaansch een voeteveeg (Boekenoogen,
1157); bij overdracht gebruikt voor iemand, met wien men kan doen wat men wil,
1) Statius Theb. XII : Nee tu divinam Aeneïda tenta sed longe sequere et vestigia
semper adora.
2) Deze verklaring ben ik verschuldigd aan Dr. A . Beets.
3) Jacobs, Verouderde Woorden hij hilioen, 198 en 24t; Sart. 1I, 6, 69.
4) Als adjectief in W. Leee^end VII. 163: Ik zal u mijn geheel hart zo voetstoots
als het is, maar laaten zien; V, 133: Een heelehoel voetstoots vernuft.
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iemand die dient als voorwerp van critiek, spot of scherts, iemand waarmede
of bij wien men „de kachel kan aanmaken" 1 ), dien men smadelijk kan bejegenen,
als een slaaf kan behandelen, dien men in het Limburgsch 't peerd met den langen
hals noemt ('t Daghet VII, 70). Vgl. Sart. I, 7, 40: Hy is heur voetveech, summum
despecturn , atque infimam humilitatem hoc adagio significamus ; II , 4 , 43:
een arme voet-veegh, een arme slaef; II, 8, 90: Out sult ghy allemans voetveech
wesen; Coster, 383, vs. 56; Besteedster, 20; Doeden, 57 ; Halma, 738: lencands
voetveeg zijn, veragtelijken dienst voor iemand doen; Nw. School, VII, 399:
Hij is niet volmaakt, maar hij is toch veel te goed om zich als een voetveeg te
laten behandelen ; Nkr. VIII, 4 April p . 6 : Och, stakkerds, gij wilt wát graag
hun voetwisch zijn en luisteren naar hun wet; De Vrijheid, 18 Juni 1924, p. 1,
k. 1: Het georganiseerd overleg, welks practijk het college van B. en W. tot een
voetveeg en een aanfluiting 2 ) maakt; fri. foetfei of feger. Synoniemen zijn voetfutsel ; vgl. Kiliaen : voet futsel, fomenta pedum, pedule; meretrix, concubina
(vgl. ons slet, bij Kil. voet-slets ; Campen, 15 : sy is een yedermans voetsleth) ;
De Bo, 1341 a : voetfutsel, iemand, dien men willekeurig behandelt, met wien
apen doet wat men wil : voetsleter (Everaert, I, 536) ; dweil, opneemvod (Schuerm.
Bijv . 76 ; Waasch Idiot . 198 b : iemand veur zijnen dweil nemen) ; schotelvod (Tuerlinckx, 555; Antw. Idiot. 1.089); schoteldoek, slet, slechte vrouw (C. v. Rijssele,
Sp. d. M. 3278; Schuerm. 598 a; Waasch Idiot. 583; Volkskunde. 1906, bl.
225) ; een wolle lap (in W. Leevend) ; een pispaal (in D . H. L . 12 : Oppasser
van 'n luitenant, drie gulden in de maand en de pispaal van meneer en mevrouw) ;
een wrijfpaal (o.a. Nw. Amsterdammer, 30 Jan. 1915, p. 7, k. 2: De bediende,
half vertrouwde, half „wrijfpaal" voor slechte humeuren); fri. lidstok of wriuwpeal (fig .) ; ook stokdweil, zwabber, wordt in het Friesch in overdrachtelijken
zin van voetwisch gebruikt; vloermat in Pp<. 69: Alles nog beter as huishouster;
want dan ben je net heelemaal 'n anders vuile vloermat; Harreb. II, LI: Ieder
veegt zijn vuil aan hem af; hd. ein Wischlappen; V. Schothorst, 131: Iemand
voor een gatwis gebruiken, zich niet aan iemand laten gelegen liggen; Harreb. II,
395 b 3 ) ; Focquenb. Aeneas, 2de boeck, 922: Niet meer waert gelyck een gatwis!
syn. stuitwisch in J. v. d. Veen, Seynd-Brief: Hy seid' geheel verstoort, wien
kent dien stuytwisch .

1) Vgl. De Arbeid, 7 Jan. 1914 p. 4, k. 2: Nu laten de bestuurders van onze onafhankelijke bootwerkersvereeniging „de kachel niet met zich aanmaken', zooals een
Rotterdamsche arbeidersterm luidt; Handelsblad, 28 Aug. 1923 (0) p. 5, k. 5 : Wilt u mij
dus de gelegenheid tot rustig uitspreken geven? Anders zult u zelf niet meer aan het
woord komen, versta je? Je zult bij mij de kachel niet aanmaken; 11 Januari 1922 (A)
p . 8 : In antwoord op uw advertentie aangaande Dames-Koristen gevraagd om in Landru,
de moderne blauwbaard, op te treden, meld ik u, dat u niet op ons kunt rekenen. Wij
laten met ons niet de kachel aanmaken; N. Taalgids XIII, 135: Je zal bij mij de kachel
niet aanmaken, je zal er mij niet tusschen nemen.
2) Aanfluiting is een doelwit van smaad en schimp ; ontleend aan Jerem . 51, 37:
Ende Babel sal worden tot . . . . eene ontsettinge ende aanfluitinge ; vgl. ons uitfluiten.
3) Vgl. Vaderb. 105 d: (Si) leet . . . . met spotte veel versmadingen van den
susteren . . . ; si was also alsmen spreket hairder alre spotvoghel ende een yghelic
woude . . . . hair voeten an hair wissen; Servilius, 219' : Aen de armoede wilt een iegelick
syn schoen wischen; hd. an die Armut will jedermann die Schuhe wischen; Harreb. I, 20
a; Wander I, 139.
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2464. Beter éen vogel in de hand dan tien in de lucht,
d.i. het zekere is boven het onzekere te verkiezen; eene gedachte, die op soortgelijke wijze al vroeg in onze literatuur wordt uitgedrukt. Vgl. Boeth. 190 c:
Beter es een mussce in de hant dan twee up dhaghe ; Goedthals, 48 : Beter eenen
vogel in de hant dan thien over 't lant, mieux vaut un present, que deux, et dire,
attends ; Prov . Comm . 135: beter eenen voghel ondert net dan X in de lucht, est avis
in reti melior grege quoque volanti; mlat. una avis in laqueo plus valet octo vagis;
Bebel, 55: melior est avis in manu vel nido quam decem in aere; Campen, 11:
tis beter een Mussche in der handt, dan een Krane oppet dack (vgl. mlat. plus
valet in manibus passer quam sub dubio grus) ; Coornhert, 467 b : Een mosche is
beter inder hant dan thien oyevaeren inder lucht; Vondel, War. d. Dieren,
CXVII; Idinau, 98:
T' is beter een voghel in de handt,
Dan seven die noch in de locht vlieghen:
So is een kleyn beter, als seker pandt,
Dan groote beloften, die dickmal bedrieghen.
T' staet qualijck te gader, waer-segghen en lieghen.
Winschooten, 146: Het is beeter een Voogel in de hand, als tien in de lugt; Tuinman I, 131; II, 176; Taalgids IV, 250; Welters, 79; Harreb. I, 276 b; III,
214 ; Antw. Idiot, 1393 ; Waasch Idiot. 121: beter een duit in de hand als een blanke
in den kant ; 323: een vogel in de hand is beter als tien in den kant (heg) ; Ndl, Wdb.
V, 1812, alwaar gewezen wordt op het onr. betri ein kráka i hendi en tvaer i skógi
(13de eeuw) ; Wander IV, 1646; 1653-1654; Eckart, 547; fr. un moineau dans
la main vaut mieux qu'une grue qui vole ; hd . ein Sperling in der Hand ist besser
als eine Taube auf dem Dache ; eng . a bird in the hand is worth two in the bush . Vgl.
V. d. Venne, Voor-Beduydsel, 5: Beter een Turf in de Keucken als duysent
op het Veenlant.

2465. Ieder vogel zingt zooals hij gebekt is,
d.i. „elke vogel zingt op zijne natuurlijke wijze; in toepassing op menschen, ieder
spreekt of uit zich overeenkomstig zijn aard of den trap zijner beschaving";
Ndl. Wdb. IV, 393. Vgl. mlat. cantat avis quevis, sicut rostrum sibi crevit (Werner,
8) ; mnl . elc voghel singht soo hem den bec ghewassen is ; Plantijn : E 1 c k v o g e 1
singt soo h v g e b e c k t is, chas que oyseau chan te ainsi qu'il est bechu ; Goedthals
58 : elck vogelken singht also 't ghebeckt is, chascun oyseau desire sa nature et chante
ce que nature luy a apris ; Spreuken, 28 : Hy calt als hem die nebbe ghewassen is;
Anna Bijns, Refr. 13: Elc vogel singt nu, nadat hij gebect is; 51, 9: So den
vogel gebect is, voorwaer so craeyt hij; Leuv. Bijdr. IV, 209; Sart. II, 6,
34; III, 3, 52; Spieghel, 279; V. d. Venne, 230: Yder Voghelken singht als
het gebeckt is; Cats T, 524; Idinau, 17:
Elck vogheltken singht, soo t' is ghe-beckt.
Elck mensche spreekt, naer sijn ghevoelen.
Zydy wijs, u tonghe naer t' beste streckt:
Want een quae tonghe werckt wonder woelen
In 't helsche vier en is gheen verkoelen.
De Brune, 358 ; Paffenrode, 221; Tuinman I, 6 ; Adagia, 23 ; 41; Halma, 151:
Elke vogel zingt zoo als hij gebekt is, chaque oiseau chante a' sa facon,
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ou selon qu'il a le bec tourné; Harrebomée I, 44 b; Waasch Idiot, 236 ; Joos,
194: ieder vogel zing; ;iaardat hij gebekt is; Taalgids IV, 268 ; Wander IV, 1652;
Eckart, 547; hd. jeder Vogel singt darnach ihm der Schnabel gewachsen ist; fr.
tel bec, tel chant; fri. eltse fugel tsjottert nei 't syn bek is.

2466 . Vogelvrij.
„Dit zegt men van die zodaanig verbannen zyn, dat elk vry gestelt is hen te
dooden, waar hy ze vind, gelyk men vryheid heeft om een vogel te schieten"
(Tuinman I , 46) . Volgens deze verklaring zou vogelvrij dus willen zeggen : zoo
vrij als een vogel, dien ieder kan dooden. - Volgens Borchardt,. 1211; Grimm,
Rechtsalterh. 4 I, 59 en Gunther, 52 is het woord ontleend aan de formule, waarin gezegd wordt, dat het lijf van den vredelooze , ,soli frei und erlaubt sein allen
leuten und thieren, den vögeln in den luften, den fischen im waszer, so dasz niemand
gegen ihn einen frevel begehen kann, dessen er buszen durfe'' 1 ) . Nu is het waar,
dat het lijf van den vredelooze vrij was voor de vogels (als hij dood is), maar
dan toch in de eerste plaats voor de. menschen en andere dieren, zoodat het vreemd
is juist van vogelvrij te spreken. Het komt me daarom waarschijnlijker voor, dat
we moeten denken aan de vrijheid om vogels (ganzen, eenden, hoenders) in tegenstelling van andere dieren, die een eigenaar hebben, en van menschen, op zijn
land dood te mogen slaan 2 ). Wie dus zoo vrij is als zulk een vogel, loopt een
kwade kans 3 ) . Zie no. 522 en vgl. het mhd. vogelvri .

2467. Iemand (niet) voor vol aanzien,
d.i. iemand (niet) voor volslagen rekenen, hem (niet) tellen als iemand die alle
vereischten in een bepaalde aangelegenheid bezit, „hem (geen) gepasten ouderdom, goed verstand en geoefendheid in eenige zaak toekennen" 4 ). Vgl. Huygens,
Korenbl. II, 192 (woordspel); Tuinman I, 274: Men ziet hem niet voor vol aan,
dat is, men acht hem niet voor zulk een, in wien het vereischte is; Van Effen,
Spect. IX, 239: Zo moet gy u verzekeren dat ge nog niet voor vol kunt aangezien worden, en om een kinderlyke dog kragtige spreekwyze te gebruiken,
dat ge nog maar voor spek loopt. Vroeger ook iemand voor vol inschrijven, dat
voorkomt bij Sart. III, 7, 64: Scribe tui gregis hui^c et fortum crede bonumque,
schrijft hem voor vol in; bij Hooft, Brieven, 278: Ik begin Huigens uit zijn' weer
te zetten, ende voor vol aan te nemen, dat gy toveren kunt ; bl. 532: Zoo men
dit mag voor vol aanneemen (d.i. als de volle waarheid mag beschouwen),
de invallers zullen vinden met wien te spreeken ; ook Tac. Jaarb . 108 ; Starter,
426: Ick spreeck jou immers soo lieflijck toe as ick kan, en wil je dat noch niet
nemen voor vol an ? Harreb . II, 402. In het Friesch beteekent immen for fol
oansjen , iemand voor een gezeten man houden (Fri . Wdb . I , 388 a) ; hd . einen
für voll ansehen, nehmen, wohl eigentlich mit einem von Münzen hergenommenen
Bilde ; vgl. vollwichtig (Paul, Wtb. 610) ; mnl. volwichtich, zijn volle gewicht
hebbende.
1) Paul, Wtb. 609 zegt i. v. vogelfrei : Der Ge5chtete wird als vogelfrei bezeichnet,
weil sein Leib den Vbgeln zur Speise frei gegeben ist.
2) Vgl. Landr. u. Drente, 1712, IV, 101.
3) Deze gissing ben ik verschuldigd aan Prof. Mr. S. J. Fockema Andreae te
Leiden.
4) Ui tlegk . Wdb. op Hooft IV, 291.
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2468. Vonnis vellen (of strijken),
hetzelfde als het mnl . dat oordeel wisen (vinden, geven; hd. das Urteil fiillen) ;
zie Ndl. Wdb. XI, 84; Grimm III, 1286 en Kiliaen: Velden oft vellen het oordeel, sententiam dicere, naast vonnesse striken 1 ), dat eveneens sedert de 16de
eeuw wordt aangetroffen 2 ) ; 17de eeuw : het vonnis vellen (of striken), het vonnis
uitspreken ; eig , het vonnis doen vallen op het hoofd van den beklaagde( ?) .

2469. Goed voorgaan, doet goed volgen.
Deze gedachte, ook uitgedrukt door een goed voorbeeld doet goed volgen,
wordt in de 16de eeuw aangetroffen bij Servilius, 81* : Wel voor ghegaen, doet
wel volghen; Sartorius I, 9, 69: Bonus dux bonum reddit comitem, wel voorgaen
doet wel volgen; De Brune, 53: Wel voorghegaen, wel naer-ghedaen; Bank. 2,
228: Wel voor-ghegaen, doet wel naervolghen ; Harreb . III, 78 ; hd . gutes Beispiel, gute Nachfolge ; eng. a good Jack makes a good Jill. Zie no. 1353.
-

2470. Goed voorgedaan is half verkocht,
d .i. de waren die mooi uitgestald zijn, trekken spoedig koopers 3 ) ; vandaar ook
bij overdracht van meisjes gezegd, die fraai en netjes gekleed zijn, het beste brood
voorleggen 4), zich op het voordeeligst voordoen en daardoor eerder behagen 5 ) .
De zegswijze komt in de 16de eeuw voor, zooals blijkt uit de Prov. Comm. 611:
Scoen voert ghedaen es half vercoft, vendida pro parte res est monstrata venuste;
Goedthals, 49: schoon voortghedaen es half vercocht, denree qui plaist est a demy
vendue ; Campen, 117 ; schoone voortgedaen, is half vercoft ; H. de Luyere, 33:
Schoon voortghedaen is half vercocht ; Idinau, 175:
Schoon voort-ghedaen, is half verkocht,
Want schoon ver-toogh, den kooper ver-weckt.
On-achtsamen winckel, werdt luttel besocht;

Jae Boude eer werden van ander begheckt.
Schoonst doet hy voort, die tot deughden streckt.
Cats, 1, 416; De Brune, 471; 477; V. d. Venne, 111: Schoon voorghedaen is
half ghelooft om heel te verkoopen; Six v. Chandelier, 81: Fraai opgedaen is
half verkocht ; Starter, 68 : De Juffren peinsen (dunckt my) voortgedaen op 't
schoonst is half verkocht ; Tuinman I , 97 ; 365 ; II, 8 ; Adagia, 68 : Wel voor1) Ook strijken beteekent sedert de Middeleeuwen doen vallen, neerhalen; zie no.
2421 ; vgl . in Zuid-Nederland zijn voois strijken, zijne stem uitbrengen, stemmen (Volkskunde XIII, 166) en onze uitdr. zijne keus op iets laten vallen; hd. seine Wahl fdllen;
fr. jeter son dévolu sur qqch.
2) Jacobs, Verouderde Woorden, 204.
3) Vgl . Starter, 43 : Hy doet schoontjes veur, dat doet mijn van hem koopen.
4) Ndl. Wdb . 111, 1540 ; Spieghel, 285 ; Tuinman I, 97 : Het beste brood legt men
op 't venster ; fri . de moaiste wiggen foarlizze of de moaiste apels in 't finsterbank lizze,
dat ook bij Smetius, 18 voorkomt : een yeghelijck leght syn schoonste appelen boven; in
Drente : de mooiste eiers veur in de korf leggen (Bergsma, 106) ; fr. le dessus du panier.
5) Vgl. in dat verband : Wie zijn huis wil verkoopen, moet zijn gevel versieren, zei
een vrouw, wier dochter zich in de puntjes kleedde om naar de kermis te gaan, in de
hoop er een vrijer te krijgen (N. Taalgids, XIV, 254) .

454
gedaen is alf verkocht, dimidium facti qui bene toepit habet; Br. v. Abr. Bl.
II , 309 ; Harreb . I , 28 b ; III , 74 b ; Twente : opsieren dot de botter verkaopen;
fri.: goed foardwaen is heal forkoft; zuidndl.: opdoen doet verkoopen (vgl. ook
Harreb. III, XCIII); fr. marchandise qui plait est à demi vendue; Schotsch :
liked gear is half bought (Prick) .

2471. Voorland.
Onder voorland moet men in eig . zin verstaan „eene in zee uitstekende punt
lands of den hoek, waarop een vaartuig aanhoudt. Vandaar, dat men van het
eene of andere zegt dat het iemands voorland is, wanneer hij op zoo iets, uithoofde
van zijne omstandigheden rekenen moet, of het er naar maakt, dat hij er toe zal
vervallen of komen"; Van Eijk I, 148. In dezen zin komt voorland, eng. foreland,
reeds vroeg voor ; in het mnd . kent men tenminste vorlant, vorspringendes land,
vorgebirge. Kiliaen vermeldt het alleen in de bet. van schoor, aangeslibd land,
maar in de middeleeuwen wordt het in den eig. zoowel als in den overdr. zin
aangetroffen; zie o.a. Wfri. Stadr. II, 262, 126; Hans. Recess, 3, 335: Hi gheraecte te comen voor een voorland, dat men heet de schilt in Engheland; S. Bern.
Serm . 1, 103 a : Als wij aensien alle de quaden die wij in deser ellendicheit liden
ende oock mede al screyende begheren te comen tot onsen voerlande, daer wy
noch zeer veer van zijn; R. Visscher, Sinnep. bi. 39. Voor de 17de eeuw vgl.
Pers, 443 b : Moorden sal ons voorland sijn, sonder dat men op ouder of gheslacht
sal letten 1 ); Coster, 502 vs. 152: Soo wordt de galch u voorlandt; Huygens,
Hofwijck, vs. 1901: Daar Trouwens 't voorland was, en teelens lust met reden,
daar viel ick vies en kies; De Brune, Bank. 1, 11; Brederoo II, 293, 1538:
Mijn voorlandt is de doot. Zie verder Halma, 745: Als hij zoo voortgaat zal de
galg nog zijn voorland zijn; Sewel, 911: Voorland, uithoek, fore-land, promontory ; zo gy zo voortgaat zal Oost-Indiën uw voorland zyn ; Tuinman I , 32;
II, 133; Harreb. I, 20 b; II, 8 a; 1VIgdh. 220; oostfri.: forland, ziel, bestirnmung,
schicksal, loos; zie Ten Doornk. Koolm. I, 541 b, die forland verklaart als
„land was vor etwas oder einem liegt, land was man als das vor einem liegende
zu erreichen sucht"; hd. vorland; fri. it tichthus is dyn foarl án .

a

2472. Iemand op zijn voorman zetten,
d .i . iemand te recht wijzen ; zuidndl . iemand rechtzetten, duchtig onder handen
nemen, heili op zijne plaats zetten (fri. immen to plak sette), hem neerzetten (vgl.
eng. to give one a set tingdown) , limb. iemes op zie pêet (paard) zette (Jongenee l ,
94), iemand op zijn nummer zetten (zie no. 1657), in zijn hok stouwen (zuidndl ) .
Onze uitdrukking is ontleend aan de oefeningen der soldaten, waarbij men onder
een voorman verstaat dengene, die bij een troep van twee of meer gelederen, voor
een ander staat en hetzelfde nummer heeft; iemand op zijn. voorman (of zijn nummer,
zetten wil dus eig. zeggen iemand, een soldaat, als hij verkeerd staat, de plaats
aanwijzen, die hij in zijn gelid moet innemen; vgl. Handelsbald, 1 Dec. 1913
(avondbl.) p. 5, k. 1 : Zoo kwam het dat de jonge Von Forstner, die niet onmid-

1) Deze woorden snoeten gesproken zijn in 1573 door Ilipperda, den verdediger
van Haarlem.
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dellijk op zijn voorman gezet werd, zooals het behoorde, Aanleiding gaf tot de
volgende onaangename gebeurtenissen ; Op R . en T. 53 : De oudsten hou ik zoet
meet een praatje, of ik zet ze met een vrindelijk wezen op d'r voorman; Antw.
Idiot. 1368: iemand op zijne(n) veurman zetten, hem op zijne plaats zetten, hem
harde waarheden zeggen; fri. immen op syn foarman sette; fr. remettre qqn a sa
place ; hd . jem . den Standpunkt klar machen ; einen standpunkten.

2473. Te voorschijn komen,
voor den dag komen, zich openlijk of in 't openbaar vertoonen ; zuidndl . en
Nbrab . 1 ) ten blakke komen of brengen (zie De Bo, 142 ; Antw. Idiot. 247 ; Hoeufft,
72); mnl. te vor(e)schine comen naast te vor(e)schine bringen, ook sijn. Het mnl.
znw. vorescijn is afgeleid van 't ww. vorescinen, boven iets anders of anderen
uitschijnen, uitblinken, in 't oog vallen; vgl. Mnl. Wdb. IX, 1066; Kil. Te
veurschijn brengen, offerre, praesentare, in conspectum dare; te veurschijn
comen, comparere, apparere, coram adesse, in conspectu venire, vel in publicum ; evenzoo Plantijn en de latere woordenboeken . In 't hd . zum Vorschein
kommen, eig. „hervorscheiilen, aus eiher Masse heraus sichtbar werden" (Paul,
Wtb. 619) ; in 't Friesch foarskyn, vleugje van schijnbaar herstel, door opflikkering
der laatste levenskracht ; to , foarskyn komme.

2474. Voorzichtigheid is de moeder der wijsheid (of van de
porceleinkast) .
Deze spreuk treffen we in de 16de eeuw aan bij Spieghel. 272: Voorzichticheid
is de moer van alle wijsheid; zoo ook later in de Klucht v. d. Pasquil-maecker, 18:
Je hebt ook sonder twijfel geweten, dat de voorsichtigheyt hier te lant de moeder
van alle wijsheyt wort geheten; Paffenr. 200; bij J. Vos, Aran en Titus, bi. 27:
Voorzichtigheid is moeder van het geluk 2 ) . Later, naar het schijnt eerst in onze
eeuw, is de wijsheid vervangen door de porceleinkast of iets dergelijks. Vgl. Harreb. II, 405: Voorzigtigheid is de moeder van de porceleinkast, - der fijne bierglazen;
Joos, 193: De voorzichtigheid is de moeder van de wijsheid, - van den porceleinwinkel, - van de glazekens, van den potjeswinkel; verder Antw. Idiot. 1370; Taalgids V , 180 ; afrik . Versigtigheid is die moeder van wijsheid ; Ten Doornk . Koolm . 1,
544 a; Wander IV, 1701: Vorsicht is die Mutter der Weisheit, der Tapferkeit,
des Porzellanladens ; fr . la prudence est la mére de l'assurance .

2475. Weten hoe de vork in (of aan) den steel zit,
d.i. eig. weten hoe de hooivork in den steel zit; overdr.: weten hoe de zaak in
elkander zit, hoe de toedracht der zaak is. In de 17de eeuw komt de uitdrukking
o.a. voor bij Smetius, 204; Spaan, 45: De moer zond dan door dezelve boden
brieven wederom, hoe de vork in de steel stond; bl. 281: Alzoo het Wyf niet
naliet bekend te maken hoe de vork aan de steel stond ; Middelb, Avant. 113:
Toen merkte ik, hoe de vork in den steel stak. Hiernaast in de 18de eeuw bij Tuinman 1, 343: Men moet zien hoe de herk aan den steel staat, dit wil zeggen, men
moet op den toestand der zaak acht geven; zo plegen hooyers te zien, of hunne
1)

Tijdschrift voor Taal en Letteren VIII, 205.

2)

Bij Tuinman I, 239: De naarstigheid is de moeder van 't geluk.
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.herken, die zy gebruiken moeten, los of vast aan den steel staan, om in hun
werk niet belemmert te worden ; Spect . IX . 60 : Dan kan ik zelf zien hoe de vork
in den steel steekt ; in C . Wildsch . IV , 194: Hooren, hoe de vork in den steel
zit; Harreb. I, 285 a; 'Cam. Obsc. 19 bl. 62; Dievenp. 121; B. B. 326; Het Volk,
29 Juli 1915 p . 1, k . 2 : Wethouder Vliegen vertelde precies hoe de vork in
den steel zat. In het fri. sjen ho't defoarke yn 'e stok (of stálle) sit; Twente : weten
hoo de schuppe of de harke an 'n stel zit; afrik. weet hoe die vurk in die steel (hef)
steek (sit) ; oostfri.: weten, ho de harke in de stêl sit, den Zusammenhang der
Dinge kennen und demgemâsz eine Sache richtig anfassen (Dirksen . I, 108) ;
nederd. he wêt, wo der Forke im Stêl stickt (Eckart, 571). Ook in Zuid-Nederland : weten hoedat . de vork in de(n) steel zit (Aniw . Idiot . 2141) naast weten
waar het verken vast is (Schuerm . 787 b ; Antw . Idiot . 1336 1 ) of waar het peerd
gebonden ligt (Antw. Idiot. 1962 ) . Vgl. het eng. to put the axe in the helve, * een
moeilijkheid oplossen.

2476. Een vos verliest wel zijne haren maar niet zijne streken,
d.i. al wordt men ouder, toch verliest men niet zijn aangeboren aard ; immers

het is lichter oude schoenen te verwerpen dan oude zeden 2 ) ; de oorspronkelijke
neigingen komen altijd weer boven ; „'t wordt in 't bijzonder toegepast op mannen
die, schoon reeds oud zijnde, nog veel van het vrouwelijk geslacht houden"
(Molema, 232 a). Reeds bij de klassieken is dit spreekwoord bekend geweest,
blijkens Apost, 12, 66 6 2vxog r )v r&)tXa, ot) rr)v yvct)µuuv d2íárT et;
Suet. Vesp. 16: proclamaverit vulpem pilum mutare non mores (Otto, 379;
Journal 391 ; Bebel, 441) ; zie verder Mergh, 11: de wolf verandert zijn hayr,
maer niet zijn aerd 3 ) ; Huygens VI, 161:
:

-

Al wisselt schoon de vos lijn vel,
De vossen aert blyft evenwel 4 )
.

Harrebomée I, 268b; Van Eijk II, 93; Taalgids IV, 261; Molema, 232 a;
Eckart, 131 ; fri. de foks forliest syn hier wol, mar syn streken net naast in aep
mei syn stirt forlieze, syn kueren net; Rutten, 268 a: een vos verliest wel Zijn haar,
maar zijne perten niet; Antw. Idiot. 1402 ; hd. der Fuchs wechselt das Haar und
bleibt wie er war (Wander I , 1243) ; fr . le loup mourra dans sa peau; eng . the fox
may grow gray, but never Bood; de. Raeven forandrer vel sit Skind, men ikke sit Sind.

2477. Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen,
d.i. „als de onrechtvaardigen vrome dingen gaan doen, dan mogen de vromen
wel op hunne hoede zijn" 5 ) ; eene waarschuwing tegen een schijnheilige, ook
„om zich niet tijdens gevaar door mooie praatjes in slaap te laten wiegen" (Van
Eijk II , nal . 55) ; vertrouw een huichelaar niet . Vgl . Hs. Cyrill . 12 r : Ic (raaf)
Deze zegswijze ook in Pamfl. Muller, 630 r (anno 1608) .
Sart . 11, 7 , 90 ; Cats I , 409 ; Tuinman 11, 90 ; Harreb . I I , 254 a.
Zie mlat. raro mascuescit lupulus, quicunque senescit (Werner, 84) ; Servilius,
wolf verandert syn haer, maer niet synen aert; Cats I, 460: de wolf ruyft van baert
maer noyt van aert; Harreb. 1, 5 a.
4) Vertaling van het Sp. el pelo muda la raposa, mas el natural no despoja.
5) Laurillard, 40.
1)
2)
3)
145: de
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bootscap u (hoenders) grote bliscap ; want die vos is nonne geworden, die vos is
gewijlt (gesluierd) ende singet in die kerc mit ynnigen loven; mlat. cum lupus
addiscit psalmos, desiderat agnos; Cats I, 436: Wanneer een vos de passy preeckt,
boeren wacht uw gansen ; 469 ; 494 ; De Brune, 22 : Wanneer de vos de passy
preeckt 't is tijd , dat ghy uw gans versteeckt ; Gew . Weeuw . III, 40 : Boer wacht
jou ganzen ; Tuinman I , 76 ; 336 ; II , 128 ; Adagia, 2 : Als den Voss de passie
preeckt, Boer wacht u Gansen, nemo tutius malus est quam sub pietatis infula;
Harrebomée I, 68; De Telegraaf, 9 Januari 1915, p. 1, k. 4; Het Volk, 27 Febr.
1915, p. 7, k. 2: Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen! Nw. School,
VII, 172; De Amsterdammer, 10 Mei 1914, p. 2, k. 2: 't Is M. Brusse geweest,
die in 'n boekje „De Journalist" speciaal over verslaggevers schrijvende, dezen
heeft aangemaand niet te „litterair" te doen. Dit was wel eenigszins de vos die
de passie preekte ; De Cock 1 , 237 ; fri . as de foks dominy is, mei de boer syn goezzen
wol neigean; Joos, 193; Waasch Idiot. 724: als de vos de passie preekt, boerkens,
wacht uw ganzen ; Rutten, 268 a; Antw . Idiot . 1402 ; Eckart, 132 ; 550 ; Wander
I., 1252 ; hd . wenn der Fuchs (die Passion) predigt, so hütet Eure Gcinse, so nimm
die Hühner in acht ; wenn der Fuchs die Giinse beten lehrt, so friszt er sie zum Lehrgeld ; syn. van wenn der Wolf psalmodirt, gelüstet ihn der Gdnse; eng. when the
fox preaches, look after your geese; fr. quand le renard prêche aux poules, prenez
garde u vous; quand le diable dit ses patenótres, il veut te tromper 1 ) .

2478. Men moet vossen met vossen vangen,
d .i . men moet slimme menschen door slimheid verschalken ; „men moet slimheid
tegen slimheid overstellen, om tot zijn oogmerk te geraken" 2 ). De spreekwijze
komt voor bij Servilius, 257* : Men moet vossen met vossen vanghen; Sart. I, 2, 71:
Vulpinari cum vulpe, dA(ozeu tv irp(dg érépav d^ ózeexa 3 ) , vossen met vossen
vangen, hoc est cum astuto astutiis agere ; Mergh, 59 ; De Brune, 124 ; 475: Men
moet den vos met vossen vangen ; Adagia, 46 : Men moet met vossen vossen vangen,
cum vulpe vulpinandum; Harrebomée II , 407 b 4 ) . Vgl. hd.

Füchse musz man

mit Fuchsen fangen; fr. à renard, renard et demi; eng. set a thief to catch a thief;
it. con la volpe convien volpeggiare; lat. cum Cretensi cretizare.

2479. Het vragen staat vrij , maar 't weigeren er bij.
Het eerste gedeelte van dit gezegde is in de 16de eeuw te lezen bij Gruterus
1, 121 ; eveneens bij V. d. Venne. Bel. Werelt, 5 : 't Vragen is vry. In de 17de
1) Voorstellingen van zulk een predikenden vos vindt men meermalen in kerken;
zie Th. Wright, Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art,
trad . p . 0 . Sachot , chap . V , p . 76 vlgg . ; P
P. H
H. v . Moerkerken , de Satire in de Nederlandsche kunst in de Middeleeuwen, bl. 192.
2) Men denke aan de vroegere gewoonte om dieven niet gewezen dieven te vangen.
De onderschout was gewoonlijk iemand, die zelf vroeger niet _deugde.
3) Zenobius, I, 70; Bebel, 549; Suringar, Mnl. rijmspr. 60: wie vosse met vosse vaen
sal, hi moet kinnen haer weghe al; Erasmus, CCXLIII; Prou. Comm. 656: fis quaet vosse
met vossen vaen (Bebel, 488); mlat. illaqueare lupum numquam potes ante luporum.
4) Ook in letterlijken zin geschiedt dit door een wijfjesvos aan een boom te binden
en netten of vallen in den omtrek te plaatsen. De mannetjes komen op de wijfjesvos
aan en worden zoo in de netten of strikken gevangen.
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eeuw wordt het volledig aangetroffen bij Vondel, Adonias, 413: Het vraegen staet
ons vey , maer 't weigeren hier by ; Tuinman I , 84 : 't Vragen staat vey ; dog 't
weigeren staat daar by; II, 62; Harreb. III, 79; Molema, 462: vroagen is vrei,
't waigren d'r bij, het vragen kan niemand kwalijk nemen, evenzoo goed heeft
een ander vrijheid het verzoek af te slaan ; fri . it freegjen is frij , en 't wegerjen
der by. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 1404: vragen is vrij, maar 't weigeren
staat er bij ; Tuerlinckx, 711 ; Waasch Idiot, 724 ; oostfr. fragen steid frei ; man 't
weigern d'r by (Ten Doornk. Koolin . 551 1 ) .

2480. Door (of met) vragen wordt men wijs.
Deze gedachte wordt ook uitgedrukt door die weten wil, moet vragen of met
vragen gaat men ver (Harrebomée III, 79), welk laatste gezegde in de 17de eeuw
wordt aangetroffen bij Goedthals, 50: Met vraghen gaetmen verre, qui cherche,
il trouve. In de 16de eeuw kende men ook : veel vragens wijst zeere (Harreb. III .
307); 17de eeuw, evenals thans : men wordt door vragen wijs (zie Vondel, Leeuwendalers, 32) ; vgl. verder V . d . Venne, 132 a : t Vragen maeckt kenlijk ; Cats II ,
166 b : Met vragen wort men wijs.... maer onwaert (onbemind) ; Sart . II , 3,
11 : Al vraghende coemtmen te Romen ; Tuinman I , 29 : Met vragen komt men te
Romen ; (Ndl . Wdb . XIII , 995) ; Bierh . 9 (18de eeuw) : Het oude spreekwoord.
dat zegd, met vraagen komt men te Roomen (zie Wander I, 1096 en Antw. Idiot.
1404: met vragen komde te Roomen) of door vragen wordt men wijs, of onwaard
(zoo bij Gruterus II , 138 ; in de Prov . C.lmm . bi . 44 : vele vragens onwaert sere) ;
vgl. ook Wander I, 1094: durch Fragen wird man klug (aber unwerth) ; kol. 1098:
wer vil fragt, der wirdt gelehrt, aber unwerth (oder unangenehm) ; de vêl fragt, wart
vêl wis ; mit Fragen kommt man durch die fielt ; fr, en demandant ont va à Rome.
Voor Zuid-Nederland vgl . Waasch-Idiot . 724: met vragen wordt men wijs.

2481. Een vreemdeling in Jeruzalem,
d.i. iemand, die volstrekt niet op de hoogte is van de in een gesprek behandelde,
algemeen bekende zaken of die in een gezelschap of plaats zich blijkbaar niet thuis
gevoelt. De spreekwijze is ontleend aan den Bijbel, Luc. 24, vs. 13 vlgg., waar
de geschiedenis der Emmausgangers wordt verteld, die op Jezus' vraag, waarom
zij zoo bedrukt zijn en wat het onderwerp is van hun levendig gesprek Heni antwoorden : Zijt ghy alleen een vreindelinck te Jerusalem, ende weet niet de dingen.
die dese dagen daer in geschiet zijn ? Zie Harreb . I, 358 ; Kippeveer II, 95 ; Nkr.
IX, 17 Juli p . 4 : Nu dient ook nog even verklapt wat 'n vreemd'ling in het
roode Jerusalem zoo dadelijk niet snapt; Het Volk, 5 Maart 1913, p. 2: De verklaring dezer jaarlijksche schommelingen biedt voor hem die niet geheel en al
een vreemde in het Jerusalem der bevolkingsstatistiek is, geen bijzondere moeilijkheden; Amsterdammer, 26 April 1924, p. 1 ; Zeeman, 300; Laurillard, 54, waar
tevens gewezen wordt op de eenigszins onjuiste toepassing dezer woorden . Vgl.
het fri. sa freamd yn Jeruzelim as 't gul yn' e needstal (als een eenjarig paard in
den noodstal) ; hd . ein Fremdling in Jerusalem.
1) Vgl. Lorr. II, 192i : Helene seide : Doch vrages hem, in machs emmer niet
hebben men (minder) dan sijt wederseggen doch.
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2482. Vrienden in den nood, honderd in een lood

1 ),

d.w.z. in den nood zijn de vrienden meestal van weinig gewicht, van weinig
waarde ; goede vrienden zijn dan zeldzaam . Vgl . Ovidius, Tristia I , 9, 5 : Donec
eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris ; Scaecspel
74: Tempore felici multi numerantur amici, duin fortuna perit nullus amicus
erit. Het spreekwoord kont voor bij Cats I, 507: Vrienden in der noot vier-entwintigh in een loot ; De Brune, 36 : Goede vrienden in de noot, vierendertigh
in een loot ; 38 : Vrienden in der vrienden nood , vier en twintigh in een loot;
Tuinman II, 216; Harrebomée II, 35; Ndl. Wdb. VIII, 2712; Wander I, 1184:
Freunde in der Noth gehen funff und zwentzig (funffzig) auf ein loth; ital. borsa
serrata, amico non si trova. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 1406: vrinden

in den nood, vijf en zestig in één lood.

2483. Die den naam heeft van vroeg opstaan, komt nooit
te laat,
d.w.z. wie den naam heeft van deugdzaam te zijn, kan wel eens iets verkeerds
doen, zonder dat er iets van gezegd wordt. De zegswijze dateert uit de 17de eeuw,
blijkens Idinau, 224:
Die den naem heeft, van vroegh op te staen,
Men seght, die magh wel langhe slapen,
Want al sou hy hem oock somtijdts misgaen,
Men sal lijn faute niet licht be-trapen.
Die neerstich gaet, kan oock wat mede op-rapen.
Codde, Bedr. Schaakers, 4: Als gy de naam van vroeg opstaan hebt, zoo weetje
wel datje wel lang slapen rneugt ; De Brune, 343:
Die naera heeft van vroegh op te staen,
Magh vry wel slaepen on-belaen.
Die heeft den naera van goed te wezen,
Al doet hy quaed, hy wert gheprezen.
V. Loon, 71 : Die de naem van vroegh opstaen heeft, mach wel lang blijven leggen ; Tuinman 1, 173 ; Harreb. 1, 34 : Die den naam van vroeg opstaan heeft, mag
wel lang slapen (of te bed liggen, ook wel slaapt zelden te lang) ; Nw . School
V II , 371: Alles moet vergoelijkt, alles moet gladgestreken worden. Q. heeft
nu eenmaal den naaai van vroeg-opstaan en al had de man nu den heden dag
onder de dekens doorgebracht, de hr. S. zou door dik en dun volhouden, dat hij
hem vóór dag en dauw aan 't werk had gezien. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw.

Idiot, 1944: die den naam heeft van vruug op te staan, mag lank slapen; Waasch
Idiot. 725 ; fri. dy de nanim.e het fen ier opstean, kin nea te lang sliepe; fr. a beau
se lever tard, qui a bruit de se lever matin.

2484. Vroeg rijp, vroeg rot

L),

gewoonlijk niet liet toevoegsel vroeg wijs, vroeg zot (16de eeuw bij Servilius 95* :
vroech wijs, out sop) ; „eeii kind verstandigh voor de jaren, dat ziet men dickwijls
qualijck varen" (Cats I, 453). In de 17de eeuw bij Cats I, 453:

1) Dit laatste woord biedt zich van zelf aan door het rijm.
2) Vgl. voor 't ton!. Eggaert, 185: Alle froyt dat te vruech rijpt dat wert onbec uaem .
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Vroegh rijp, vroegh rot.
Vroegh wijs, vroegh sot.
De Brune, 205: Haest rijp, haest rot; haest wijs, haest zot; V. d. Venne, 209:
Wat vroegh rijpt, wil haest rotten; Tuinman II, 7: Vroeg ryp, vroeg rot, vroeg
wys, vroeg zot. Vernuften die voor en boven hunne jaaren verstand hebben plegen
vroeg te sterven, of ras te verstompen ; Adagia, 67 : ' Vroegh weys , oudt sot ; W.
Leevend. VIII, 235: Zoo gaat het : vroeg ryp, vroeg rot, vroeg gras, vroeg hooi! ;
Harreb. II, 222; III, 323; Ndl. Wdb. X-III, 1424; Erasmus. CLVII. In ZuidNederland : Vruug groot, vruug rijp . Vruug rijp , vruug bedorven of zot (zie - Antw.
Idiot. 1408). In de middeleeuwen zeide men tilic peert, tilic ghuyle (knol); nd.
frou hingst, frou rune; eng. soon ripe, soon rotten.
-

2485. Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen
knagen,
d.w.z. degenen, die uit nijd en afgunst besproken worden, zijn dikwijls de beste
en deugdzaamste menschen ; eene gedachte die de Romeinen uitdrukten door
summa petit livor. Zie Harrebomée II, 424; De Arbeid, 23 Januari 1915, p. 3,
k. 3 : Dat „Walden" meer benijd dan bemind is, behoeft zeker geen betoog. Het
zijn echter niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen! ; Antw. Idiot.
1407: 't Zijn goei vruchten, waaraan de wespen knagen, 't zijn de deugdzame menschen die belasterd worden. Vgl. hd. Dukaten werden beschnitten, Pfennige nicht.

2486. Er is geen vuiltje (of geen volkje) aan de lucht,
eig. de lucht is helder; geen donkere wolk, die slecht weer voorspelt, is er te zien;
overdr. er is niets te vreezen, er is geen onraad, niets dat hindert, alles is in orde.
Vgl. Harrebomée II, 38; Nkr. II, 18 Oct. p. 4: Mooi weertje vandaag, meneer.
Zegt u dat wel, meneer. Er is om zoo te zeggen geen vuiltje aan de lucht; III,
9 Mei p. 6; VI, 16 Maart p. 3; G. Kalf, Het Onderwijs in de Moedertaal, 115'):
Al zijn een paar van zulke speelsche kleine schepsels ook nog zoo absent, bij eene
plotselinge stilte (in de klasse) waarschuwt hun instinct hen onmiddellijk, dat
er een vuiltje aan de lucht is; Zondagsblad v. Het Volk, 21 Febt. 1914, p. 1,
k. 4 : De zeven vette jaren waren al achter den rug, en waren gevolgd door nieuwe
zeven vette jaren, en nog was er geen vuiltje aan de lucht; Het Volk, 1 Oct.
1913, p. 5, k. 4: 'n Goed anarchistisch abonné van de „Courant, welke, niettegenstaande er gestaakt werd, kalm elken avond zijn blaadje ging halen, alsof
er geen vuiltje aan de lucht was; 18 Sept. 1914, p. 3, k. 2: Men handelt en scharrelt er (op de Beurs), alsof er geen vuiltje aan de lucht is. De „vrije fondsenhandel" bloeit, ondanks sluiting en Beurswet ; 29 Juni 1914, p . 7 , k. 4 : Om
bij de klanten den indruk te vestigen dat er ten opzichte van het te maken werk
geen vuiltje aan de lucht is; Nw. School VI, 4; De Arbeid, 8 April 1914, p. 4,
k. 1: De modernen gaan voort met knoeien alsof er geen vuiltje aan de lucht
is ; De Amsterdammer, 30 Aug . 1924, p . 1 : Slaat geen alarm als er geen vuiltje
aan de lucht is; enz; De Telegraaf, 4 Dec. 1914 (avondbl.), p. 7, k. 2: De vermakelijkheden vinden plaats alsof er geen wolkje aan de lucht is; Het Volk, 7 Nov.
1) Amsterdam, J . H . de Bussy . 1893.
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1913. p. 2, k. 1 : In het artikel van 1 Augustus uitte zich echter de medewerker
zóódanig, dat de indruk moest worden gewekt, alsof er geen wolkje meer aan de
lucht was; Kent, 131: Vandaag is er geen wolkje meer aan de lucht; Handelsblad,
9 April 1915 (avondbl.), p. 1, k. 6 : Zij vermaakten zich best, deden alsof er
geen wolkje aan de lucht was; De Arbeid, 10 April 1915, p. 4, k. 1: Ge doet
alsof alles in de beste orde en er geen wolkje aan de lucht is; Het Volk, 29 Juli
1915, p. 3, k. 1; enz. Zie no. 1197.

2486a . Daar is een vuiltje aan den knikker ; zie no . 1197.
2487. Een vuilik of vuilak,
een gemeene vent, een vuilaard of een vuil(d)erik, zooals men in Zuid-Nederland
zegt (Schuermans, 837; Antw. Idiot. 1409); ook iemand die vuile, liederlijke
taal uitslaat, een smeerpijp (zie Jord. II, 48); dial. ook een vlugge, schrandere
jongen en aardig er hij 1 ). Vuilak is eene vervorming van vuilik, met het achtervoegsel ak, dat ook voorkomt in doerak, klabak, Polak, enz. (zie no. 2000) of
vervormd onder invloed van lak dat we ook aantreffen in luilak. Een vulic beteekende in het Mnl. en in de 17de eeuw een dood dier, een kreng, en was eene afleiding
van vuil in den zin van verrot, rot (hd. faut), onder den invloed van vuil, vies,
heeft thans vuilik, evenals vuilak, de tegenwoordige beteekenis aangenomen 2 ) .
Vgl. Halma, 757: Vuilik, een onguur mensch ; hij is een olijke vuilik, eest un
franc maroufle, un vilain ladre; Sewel, 926: 't Is een olyken vuilik, he is a dirty
rastal ; C . Wildsch . II , 14 : Leeve deeze Mistique schriftjens! zij werken een
gaauwen kwant meer in zijn voordeel, dan alles wat ooit door losbandige vuilikken
op het papier gesteld is ; Dsch . 223: Vuilik, gauwdief! V . Schothorst, 224 ; Sjof.
126: Den heelen dag door zag je de vuilak an de deur; Amstelv. 76: Deze zeep,
vuilakken, is bekroond op verschillende tentoonstellingen; S. en S. 31: Die
vuilak, die judas, 'k mag leie dat ie eeuwig in de hel leit te brande ; Menschenw.
541: Suiplap, fuilik! aa's wai d'r hongere.... is vast jou skuld! ketter!....
feullak!

2487a . Aan de vruchten kent men den boom ; zie no . 299 .
2488. Verboden vrucht,
d .i . in het álgemeen iets, dat verboden, ongeoorloofd is ; ook bepaaldelijk in den
zin van zonde, onkuischheid ; ontleend aan het verhaal, dat op'geteekend staat in
Gen. III , 1-6; zie Zeèman, 475; Laurillard, 29; Harreb. II, 424 a; fr. le fruit
défendu; hd . die verbotene Frucht; eng . the forbidden fruit . Vgl . ook de spreuk
verboden vruchten zijn de zoetste, waarmede men bedoelt, dat hetgeen ongeoorloofd
is en toch gedaan of met moeite en bedrog verkregen wordt, het meeste genot
verschaft ; afrik. verbode vrugte smaak die soetste; fr. lefruit défendu est le meilleur;
pain dérobé réveille l'appétit; hd. verbotene Früchte schmecken süsz oder am besten;
eng . forbidden fruit is sweetest ; stolen waters are sweet 3 ) .
1)

Taal en Letterbode V, 236.

2) Franck-v. Wijk, 764; 672; Tijdschrift XIX, 242-243.
3) Dit ook bij ons in het mnl. ghestolen water sijn die soetste; Mloop II, 1297: Doch
wes mit sorghen is ghestolen dat is zoet; in de Prov. Comm. 379 : ghestolen dranck es zuete
vil. Bebel no. 257 ! ; Goedthals, 53 : Een lecker beetken smaeckt so wel ghestolen; H.
(ie Lu^;ere, 53: Ghestolen brocxkens gliemeynlijck smaecken wel; Gew. Weuw. III, 22:
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2489. In zijn vuist(je) lachen,
d.i. heimelijk lachen, zich in stilte verheugen, veelal over het ongeluk van anderen;
lat . ridere in stomacho ;' mnl . lachen onder sinen caproen ; eig . achter de voor den
mond gehouden half toegeknepen hand lachen ; ook : iets in zijn vuist belachen 1
hd . sich ins Fciustchen lachen ; dia!. grifflachen, in dem Griff der Hand lachen. De
uitdrukking komt voor bij Servilius, 267* , die in sinu gaudere verklaart door
hy lacht in syn vuyste ; ook Kiliaen vermeldt lachen in de vuyst, in sinu gaudere;
zie verder Spieghel, 278: Lacht in u vuyst; Sart. I, 3, 60: In sijn vuyst lachen,
est tacitam apud se voluptatem sentire, neque foras proferre gaudii notas;
Idinau, 241:

) ;

De sulcke lachen in hun vuyst,
Die stillekens haer in t' herte ver-blijden,
Meest, ast met een ander niet en gaet so iuyst,
Veur wien sy hen van lachen ver-mijden.
Vondel, Maria Stuart, 1163 ; Jos in Dothan, 199 ; Lichte Wigger, 12 r; Hooft,
Ned. Hist. 36; Brederoo, Moortje, 3049; Westerbaen, Ged. II , 28; Pers, 188 b;
Ansloo, 25 ; Middelb. Avant. 174 ; Antonides 1, 87 : Veel watergoón uit heimelyke nyt grimlachen in hun vuist; Rotgans, Boerekermis (anno 1790), bl. 10:
Zij grinnikt, in haar vuist en meesmuilt onder 't hooren ; Van Effen, Spect. IX,
7 ; X, 66 ; Langendijk II, 401; Tuinman I, 306 ; W. Leevend IV, 317 ; Adagia,
41; Harreb . II , 425 a ; Ndl . Wdb . VIII , 886 ; afrik . in sy vuis lag ; Waasch Idiot.
726: in zijn vuist lachen, bedektelijk. Syn. was bij Hooft, Ned. Hist. 154: in zijn
boezem lachen (vert . van lat . in sinu gaudere) ; vgl . ook in zijn poot lachen (o .a.
w. D. Hooft, Stijve Piet, 6 r) ; in zijn baard lachen (vgl. fr. rire dans sa barbe;
Ndl. Wdb. II 1 , 827; Nkr. IX, 1 Mei p. 2; 31 Juli, p. 2) ; in zijn mouw lachen
(Volkskunde XIV , 147) ; vgl. het eng . to laugh in one's sleeve ; oostfri. in sin
fust lachen.

2490. Voor de vuist (weg),
d.i. onvoorbereid, ex tempore, dadelijk; eene beteekenis die ontleend is aan zegswijzen als voor de vuist iets opnemen; afrik, iets voor die vuis neem, d.i. voor de hand
opnemen, zonder uitzoeken, zooals de zaken voor iemands hand liggen (Ndl.
Wdb. V, 1847) . Vgl. Pers, 369 a: De Water-Geusen rantsoenden voor de vuyst
wie daer oock lagen ; 443 a : Datse in onordre de vlucht nemende, van den Spaenschen snellijck wierden vervolght en voor de vuyst dood geslaghen, wat hun voor
quam; 674 a: Daer sy de wacht vonden slapen, die sy voor de vuyst doodt sloegen;
Hooft, Ned. Hist. 170: De rechtbank der inquisitie, die voor de vuist wegh alle
Nederlanders verklaarde voor..... enz.; Van Effen, Spect. IV, 200: In die Rymtrant is hy zo vaardig dat hy zonder eens zyn lippen of nagels te byten, in een
't Zijn de zoetste beetjens, die men diefs-gewijs gaat snoepen; V. d. Venne, 114: Een
gestoolen. broekje smaeckt wel, maer voedt qualijck; Brederoo I, 278, vs. 258: Een gestolen beetje smaeckt wel; Adagia, 22: Een gestoolen beetien smaeckt best, dulce pomum
cum abest custos; enz. Het is ontleend aan Spreuken IX, 17: De gestolen wateren zijn
soete ende het verborgen broot is lieflick. Syn. Besproken boonen smaken wel (Harreb.
I, 79 a).
1) Van der Goes, Yslroom (ed. Witsen Geysb. ), blz. 14.
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paar uurtjes een stukje van eenige hondert regulen, voor de vuist weg, voor den
dag weet te brengen; VII, 11; X, 120: Met verwondering hoort men hem de
verwardste wapenschilden zonder de minste stamering voor de vuist uitleggen;
C. Wildsch. III, 80; Halma. 757: Voor de vuist, zonder voorbedenkingen,
sans être prcparé, à l'improviste 1 ). Vgl. ook afrik. uit (voor) die vuis praat; fri.
foar de fust op, voor den greep weg; foar de fust weiforkeapje, zonder uit te zoeken,
te sorteeren (vgl . voetstoots) ; oostfri . för de fust weg arbeiden, ni men, riten, enz . ;
westph. vör fuste weg, alles wie es vorkommt.

2491. Vuur en vlam spuwen,
d .i . woedend , in hooge mate vertoornd zijn ; in heftige bewoordingen aan zijn
toorn lucht geven ; eig . gezegd van een serpent, een draak, die als hij boos werd,
vuur en vlam spoog 2 ). Vgl. Sacrament v. d. Nyeuwerv. 880:
Hulp longeren, ic sal verwoeder willen;
Van toorne spouwic vier ende vlamme.
Vondel, Triomftorts, vs. 7: De vloot haer' draecken spogen vlam en swavelvier, granaeten, lood en stael; Virg. II, 129; Salmoneus, vs. 1742: De paerden,
trots van aert, die vier en vlam en gloet noch strax ten berk uitspoogen. —
Palamedes, 77 : Toen Kalchas op hen smaelde en uitspoogh vier on vlam; Klucht
v. d. Pasquilmaecker, 11 ; Brederoo 1, 46, 1071: Ick spouwe vuyr en vlam;
Westerbaen III , 101: Spouwt tegen my vyer en vlam ; Spaan, 142: Hier over
meinde ik vuur en vlam te spouwen; De rasende liefde (1706), bl. 73: Vuur en
vlam spoegende; Tuinman I, 291: Sewel, 927: Hy spoog vuur en vlam
tegens u, he vomitted fire and f lames against you; Harreb. II , 387 b; Nw. Amsterdammer, 23 Januari 1915, p. 11, k. 1: Zijn vrouw was gloeiend en de mijne
spuwde vuur en vlam; Het Volk, 11 Aug. 1915, p. 1, k. 1; afrik. hy is vuur
en vlam, woedend ; hy spoeg (spuug) vuur en vlam; Waasch Idiot. 715: vlam en
vier spougen, hevig gram zijn ; Antw. Idiot. 2136: vier en vlam spouwen, hevig
vergramd zijn; De Bo, 1361: vuur spuwen, van spijt, van gramschap; fri. fjur
en f lam spuije; hd . Feuer und Flammen speien; fr. jeter, vomirfeu et f lamme; syn.
(gift en) gal braken 3 ) .

2492. Die 't dichtst bij het vuur zit, warmt zich • het best,
d .i . die liet best in de gelegenheid is om zich van de omstandigheden te bedienen , trekt er ook het meest partij van 4 ), „die de geschiktste gelegenheid heeft,
kan het best tot zijn doel geraken" (Van Eijk II , 79) ; zie Harreb. II, 426 a
en vgl. liet rnnl . die meest den eiere es naer, hi bernt meest van tfiers gloede; fri.
dv tichst by 't fjur sit waermt him bêst, syn. van de ljue dy oan 't laedtsje siste passe
earst op hjar sels; gron . an de broa zitten (Molema, 58 a ; vgl. 112 b) ; geld .: de
1) In de 17de en 18de eeuw beteekende voor de vuist ook openlijk; zie Noord en
Zuid XVI, 90; XX, 239; Taal en Letteren III, 117; Schuermans, 838 a en Antw. Idiot.
1.109: recht voor de vuist, openhartig, rechtveerdig.
2) Vgl. o.a. Sp. Hist. I, 7, 28; Walewein, 412 vlgg.; Ferguut, 3436 vlgg.; enz.
3) Ndl. W dh . 111, 1008.
4)

Nov. XXV, 23; 115.

STOETT , Ned . Spreekwoorden II , 5e druk .
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vór 't vur zit wermt zin rügge (Gallée, 54 b) ; die bij de f lesch (of aan de lade) zit,
zegent zich zelven (of het eerst ; Harreb . I , XXXIX a) ; Waasch Idiot . 583 a:
aan 't schotelken zitten; die 't kruis heeft, zegent zijn zelven eerst of de pastoor
zegent zijn zelven eerst (Joos, 170) ; hd . wer das Kreuz hat, segnet sich . Zie no . 1314.

2493. Iemand het vuur na aan de schenen leggen,
d.i. het iemand zeer moeilijk maken, zoodat hij er zich niet meer uit zal weten
te redden ; het hein benauwd maken, hem in 't nauw brengen ; mnl . het enen
na(er) leggen of enen sijn vel verwarmen. „Het spreekwoord wordt niet alleen
op den geldschuldige, maar ook op den leugenaar en den drogredenaar toegepast.
Het zal wel oorspronkelijk zijn van de helsche pijnigingen, die men gebruikte,
om iemand te doen bekennen, wat hem te laste werd gelegd, onverschillig of hij
't kwaad al of niet bedreven had, en dus tot de tijden der inquisitie behooren" ;
Harreb. II, 244 b. Zie verder V. Moerk. 255: Mijn man die leyt mijn het vuur
soo na aende scheenen, dat ick altemet krancksinnich ben ; Gew . Weeuw . II, 29:
Ik zal hem het vuur nader aan zijn scheenen leggen, en die sprong zuur doen opbreeken; Rotgans, Boerenkermis (ed. 1851), bl. 21: Ik zal dat vuurtje jou meer
aan de scheenen leggen; Van Effen, Spect. IV, 198: Mars, die de Koningin van
Paphos 't vuur zo na aan de scheenen legt, dat die goedaardige sloof 't verzoek
van haar Minnaar niet kan afslaan. Hiernaast kwam in de 17de eeuw voor iemand
het vuur (of vier) na (of naar) leggen, o.a. in Vondel, Jos in Egypte, vs. 935;
Hooft, Brieven, 253; 473; Ged. I, 189; Brederoo III, 42e, vs. 65; Pers, 667 b;
bij Tuinman I, 56 : Het vuur is hem aan de voeten gelegt, dit is, hy heeft het hard,
hy moet veel uitstaan; Sewel, 698: Iemand het vuur heel na aan de
scheenen leggen, to put one to his plugers(?) in arguing, to drive him to a
non plus. Vgl. ook Zandstr. 62: Hoewel we hun den laatsten tijd 't vuur wat erg
warm aangelegd hebben ; Nw . Amsterdammer, 23 Januari 1915 , p . 11, k. 1:
Ze legden hem het vuur nog al na aan z'n schenen ; Handelsblad, 23 Mei 1915
(ochtendbl. ), p . 2, k. 4 : Zelfs toen geruchten de ronde deden dat de Italiaansche
regeering zijn bondgenooten het vuur aan de schenen begon te leggen, wisten de
Duitsche kranten van den prins geen kwaad ; Ndl. Wdb. XIV, 336. Voor ZuidNederland vgl. Joos, 112: iemand bij het vuur zetten, iemand zoodanig uitvragen,
dat hij spreken moet; Waasch Idiot. 711: iemand bij 't vier zetten, in 't nauw brengen, foppen; Antw. Idiot, 1371: het vier op de teenen hebben, in 't nauw gebracht
zijn ; het vuur véér de teenen. leggen (vgl . Ndl . Wdb . VIII , 1431) ; fri . immen it
fjur oan 'e skinen (teannen) lizze, in 't nauw brengen, op de proef stellen; fr.
mettre le feu sous le ventre qqn, le presser vivement, l'exciter (Hatzf. 1050 a) ;
hd. einem - Feuer unter den Schwanz, auf (oder unter) den Frack machen, ihn zur
Eile oder zum ernsten Angriff einer Sache antreiben (Wander I, 1006) .

a

2494. Voor iemand door een (of het) vuur loopen (of vliegen),
d.i. voor iemand zich aan een groot gevaar blootstellen; uit genegenheid voor
iemand alles, ook het gevaarlijkste, doen. De zegswijze komt ook in de klassieke
talen voor ; vgl . gri . Oià rov ,'rv xO f3aol1Env ; lat . per f lammam currerel) . Bij
1) Otto, 171; Journal 142; Ilias

K,
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ons trof ik haar het eerst aan in de 17de eeuw bij Brederoo, Moortje, 1359: Met
een tooghje Wijns of met een beker Bier so soumen jagen u door Water en door
Vier ; Paffenr. 60 : Ja , ik moet bekennen dat ik voor hem behoor te loopen door
een vuur ; De Brune , 76 : Door vuur en swaert gaen onvervaert (vgl . Ovid . Met.
8, 76 : ire per ignes et gladios ausim) ; Br. v. Abr . Bi. III , 145: In het vuur
loopen voor ; Van de Werve, Den predickenden Jonas (1777) : Waer het saeken
dat zy my een schoon woord gaeven, ik soude door een vier loopen 1 ) ; Kluchtspel,
III, 103: Met een dronck goet bier souj' hem krijghen waer je wout, jae deur
water en deur vier ; Ilarreb . II , 428 a ; Kaly . I , 136: Ik vlieg voor u door 't
vuur; afrik. vir iemand deur die vuur loop; De Bo, 1360 b: voor iemand door een
vier loopen of springen, al doen wat mogelijk is, hem zeer beminnen; Joos, 74;
Antw. Idiot. 1371; Waasch Idiot, 711; hd. fiir jemand durchs Feuer gehen oder
ins Wasser springen; fr. sejeter (ou passer) dans le feu pour qqn; eng. to go through
fire (and water) for a p . ; fri . foar immen troch 't fjur f lease .

2495. Met vuur spelen,
d .w .z . iets doen dat zeer nadeelige gevolgen kan hebben ; zeer onvoorzichtig
handelen. Vgl. De Telegraaf, 3 Dec. 1914 (avondbl.) p. 5, k. 2: Al wie haat
zaait onder de soldaten der krijgvoerende naties, speelt met vuur; Handelsblad,
3 Febr. 1915 (ochtendbl.) p. 2, k. 2 : Als Bartholdt en zijn vrienden zulk een
bedreiging uiten , spelen zij met dynamiet ; 6 Febr . 1915 (ochtendtil .) p . 1, k.
4: Duitschland speelt met vuur en kan slechts weinig verder gaan; Het Volk,
15 Juli 1915 p. 1, k. 2; 21 Aug. 1915 p. 1, k. 1: De geest van het leger te laten
bederven is spelen met vuur; afrik. hy speel met vuur; fr. jouer avec le feu; eng.
to play withfire; hd. mit dem Feuer spielen; in Zuid-Nederland: die met vier speelt
wordt er deur verbrand (Antw. Idiot. 1371) of die met het vier speelt, verbrandt
zijn vingers (Waasch Idiot. 711 2 ) .

2496. Te vuur en te zwaard verwoesten , vervolgen,
d.i. door middel van vuur en wapenen dooden, door brandstichting (of den
brandstapel) en moord vernielen en dooden, met vier en zwaert dempen (Vondel,
Jephta, 196) . Vgl. de uitdr. moord en brand; lat. ferro igni que; f lamma ac ferro ;
ferro flammaque 3 ). mnl. te viere ende te zweerde brengen, verderven; Kil.: Ontsegghen te vier ende te sweerde, igne ferroque minari ; Plantijn : Te brande ende ten
zwaarde dreigen, menacer à brusler et tuer; mnl. te brande doen; Despars, 2, 43:
Daer verginghen zo, metten messe zo metten viere XXXVII personen; Servilius,
191* : te vier en te sweerde, vertaling van ferrum et flamma; Sart . IV , 36 : igni
ferroque minari 4 ), te. vier ende te zwaerdt ontseggen: de iis, qui extreniam de1) Aangehaald hij De Bo, 1360 b.
2) Terloops zij hier gewezen op Tuinman I. 128: Kinderen die mei Vuur spelen
pissen in 't bed.

3) Vgl. Otto, 170; Suringar, Erasmus CCLIV; Journal , 142.
4) Vgl. Pers, 236 a: Wat stenen herte sou niet self van droefheyt overstulpen,
wanneer het sagh, dat men onnosele vroome mannnen, vrouwen en jonghe luyden met
vier en swaert pran _hde . doode en verl_hrande ?
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nunciant inimicitiam ; Pers, 8 v (voorw .) : Dese luyden gaven sich soo gewilligh,
uyt liefde, die zy God hoopten toe te dragen, vuur en swaerd over, datse oock
al singende ten slachtoffer traden ; bl. 514 b : Dat men hun daer over te vyer en
swaerde niet wilde vervolgen ; Halma, 758 : Alles te vuur en te z w a e r d
verwoesten, mettre tour d feu et a sang; Sewel, 927: De vyand dreigde
het land te vuur en te zwaard te verwoesten, the enemy menaced
to destroy the country by fire and sword; Schuermans, 839 a : te vuur en te zweerde,
in allerhaast (Gent) . Vgl . voor de vorming de uitdr. te spar en te kloet (Harreb.
1, 415) ; te stokke en te messe (De Bo, 1105) ; hd. mit Feuer und Schwert verheeren;
fr. mettre a' feu et a sang; eng. to put to fire and sword.

2497. Het vuur uit de sloffen loopen,
d .w .z . zich veel moeite geven ; eig . gezegd van een paard, dat zoo snel loopt,
dat door de aanraking van hoeven en straatsteenen de vonken er uitvliegen. Vgl.
Harreb. II, 275: Hij loopt het vuur uit de sloffen; De Arbeid, 3 Oct. 1914 p.
2, k. 2 :. De arbeiders, welke zich eerst het vuur uit de sloffen geloopen hebben
om den heer Prins en zijn kornuiten op het kussen te brengen; Het Volk, 27 Juni
1914 p. 2, k. 3: Het is duidelijk, voor wie vooral deze laatste hulptroepen van
den heer Van Diesen zich zoo voor dezen het vuur uit de sloffen ziet loopen;
Nkr. I, 6 Oct. p. 2: Wel, liepen de dames kiesrechtbeweegsters niet voor hem
het vuur uit de sloffen? IV, 22 Mei p. 2 : In plaats van zich het vuur uit de sloffen
te loopen om mijnheer A of mijnheer. B 'n paar stemmen meer te bezorgen ; Nw.
Amsterdammer, 23 Januari 1915 p. 11, k. 1: Toen ik het vuur uit mijn sloffen
geloopen had, om de kastanjes voor hem uit het vuur te halen, liet-i mij tegen
de lamp vliegen ; Kippev . II , 157: Ik zal me het vuur voor je uit de sloffen loopen;
Het Volk, 17 Juni, p. 1, k, 3 : Ook nu weder zullen wij getuige zijn van het schouwspel, dat de arbeiders zich het vuur uit de sloffen loopen, om de profeten van het
behoud opnieuw met macht te bekleeden; Nkr. IX, 10 Juli p. 6 : Hij liep 't
vuur uit z'n sloffen om werk te vinden ; 17 Juli p. 6 ; Handelsblad, 3 Jan. 1916
p. 1, k. 4 (A) : Die v66r den oorlog zich het vuur uit de sloffen liep om steenkool
te verkoopen, is nu en gros handelaar in varkens ; Ndl. Wdb . VII I , 2838 ; enz.
In Zuid-Nederland zegt men in dezen zin : Veur iet of iemand de schoenen van zijn
voeten loopen (zie Antw . Idiot. 2019) . zijn voeten uit zijn schoenen loopen of de
zolen van de schoenen loopen, dat te vergelijken is met het 17de eeuwsche zijn
schoenen af loopen (zie Brederoo I , 320 , vs . 305) .

2498. Tusschen twee vuren zitten,
d.i. in eig. zin van twee kanten door den vijand beschoten worden; vandaar bij
overdracht : tusschen twee moeilijkheden zitten, die beide even lastig te ontgaan
zijn, zoodat men niet weet welke van beide men het hoofd zal bieden ; geen uitweg
weten, niet weten wat te doen, in tweestrijd zijn; Harreb. II, 427 b; afrik. hy
sit tussen twee vure; fr. être entre deux feux, essuyer le feu de l'ennerni de deux
cótês' à la fois (Hatzf. 1050 ; ook f ig .) ; hd . zwischen zwei Feuer kommen , einer
Gefahr von zwei Seiten her ausgesetzt sein (Borchardt, no . 346) ; eng . to be hetween
two fires; in Zuid-Nederland tusschen twee vuren zijn, omringd zijn van inoei]ijk-
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heden (Schuermans, 839 a 1 ) ; Waasch Idiot . 711: tusschen twee vieren staan, een
moeilijke keus te doen hebben.

2499. Voor heeter vuur gestaan hebben

(of geweest zijn),

d.i. in grooter gevaar geweest zijn; eig. gezegd van den soldaat, die tegenover
het vuur van den vijand staat 2 ). Syn. van het 17de-eeuwsche groter zee overgevaren zijn (Witsen, 492 a; Sewel, 623). Vgl. Tuinman I, 56: Ik heb wel voor een
heeter vuur gezeten ; Boere-krakeel , 82 : Hy heit al wel voor heeter vuur gezeten;
bl. 173:
'k Bin daer, zei Hans, niet voor bevreest:
Want Joost, om 't jou maer kort te zeggen,
Heit al voor heeter vuur geweest,
En van zen craesie (courage) blyk gegeeven.
Harreb . II , 427 b : Hij is voor een heet vuur geweest ; bl . 428 a : Ik heb wel voor
een heeter vuur gestaan, zei Lammert, en hij stond tot zijne keel toe in het water;
Lvl . 180: Ik heb van m'n leven niet voor heeter vuren gestaan ; Nkr . II , 5
Januari p . 3 ; A . Jodenh . II , 29 : Ik heb in me leve al voor grootere vure gestaan;
Nkr. V, 19 Maart p. 6 : Voor Kolthek zou ik uit den weg niet gaan ? Ik heb wel
voor heetere vuren gestaan ; De Arbeid, 29 Mei 1915 p. 4, k. 3 : De revolutionaire
arbeidersbeweging in ons land heeft wel voor heetere vuren gestaan, waarbij
zij tot schrik harer vijanden bewonderenswaardige daden wist te verrichten.

2500. Een loopend vuur(tje),
in de zegswijze „'t gaat voort als een loopend vuurtje; dit past op 't geen zich spoedig
alom verspreit ; gelyk zulke loopende tydingen en straatmaaren, die de een den anderen voort vertelt. De gelykenis is eene streek van aangesteken buskruid' (Tuinman

II, 218). Dat deze verklaring juist is, blijkt uit Pers, 896 a: Hy wilde daer eenige
tonnen kruyd brenghen , om die met een loopent vier (d .i . een lont) te ontvoncken;
Hooft, Ned. His t . 901: In de kerke, een' myne te graaven en kruyds genoegh
daarin verborghen, te doen slagh maaken door een loopend vuur; . De Brune,
Bank. I, 159: Die in een quaed gheruchte komt, is half ghehangen en verdoemt.
1) In V. Janus III, 66 lezen we: Zooveel begrijp ik er toch van, dat Arlequin
een deugniet is, en dat Harmen me gaarn naar zijn hand stellen wou . 't Is recht ongelukkig, dat men zoo tusschen twee vuren in de asch zit! Blijkbaar wordt hier bedoeld tusschen
twee vuren zitten en hebben we aan eene vermenging te denken met tusschen twee stoelen
in de asch zitten, eene vroeger veelvuldig en thans nog in verschillende talen voorkomende zegswijze, gebruikt van iemand die tusschen twee gevallen niet weet te kiezen
en dientengevolge niets uitricht of de gelegenheid verzuimt (Ndl. Wdb. III, 715; Harreb.
I, 21 b; no. 2178); mlat. sedibus in mediis homo sepe resedit in imis. In het Friesch kent
men ook twisken twa f u'rren yn 'e geske sitte, doch in denzelfden zin van twisken t fjfr
en de briedpanne sitte, erg in de verlegenheid zitten (W. Dijkstra II, 314 b) ; syn. tusschen
hamer en aanbeeld zitten (Ndl. Wdb. V, 1736) ; lat. esse inter malleum et incudem.
2) Of kan gedacht worden aan de straffen der inquisitie om iemand met zijn bloote
schenen voor een vuur te plaatsen (no. 2493) ? Men zou dit kunnen opmaken uit Pers, 356
a: De Eedele en Steden van Holland hadden dit oock al ingewillight, soo dat Amsterdam,
siende dat zy alleene mette bloote scheenen voor 't vyer stont, niet by gedoge, maer
met overstemminge, daer in verwilghde.
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Dat eens ghevat zijnde, loopt gheduyrich voort, als een viertjen, daer buskruyt
ghestroyt is. Zie verder Vondel, Gebroeders (ed. . 1650), bl. 42: Zijn yver brandt,
gelijck een loopend vier, en vlieght terstont door 't gantsche rijck; Pers, 377 b:
Dese opstand van Brussel vloogh, als een loopend vier, door 't geheele land;
Pasquil-maecker, 17 ; Gew. Weuw. III , 49 : o Goón, dat zal morgen door de Stad
gaan als een loopend vuurtjen; Esopet, Napelsche Hengst, 4: Dat slaat voort
als een loopende vuurstroom door de geheele stad; Van Effen, Spect. XII, 53:
De wraek is een loopend vuur ; Sewel, 460 ; Van Beers, Gedichten (anno 1885) ,
bi. 266 ; Amst . 37 ; Menschenw . 529: Iedereen weet het reeds in Wieringerlnd ,
dat gaat als een vuurtje ; Handelsblad, 4 Jan . 1915 (avondbl.) p . 6 , k . 5 : Het
nieuws dat H.M. de Koningin heden zou komen, had zich als een loopend vuurtje
door de stad verspreid; fri. in kwae' namore rintfoart as diggelfjur (St-Elmsvuur);
it nijs roan as diggelfjur troch de burren 1 ); eng. a runningfire; to spread like wildfire; hd. sich wie ein Lauffeuer verbreiten; fr. se répandre comme une trainée de
poudre. In Zuid-Nederland : rondgaan gelijk een loopende vier (o.a. Antw.
Idiot. 1371) .

2501. De vuurproef doorstaan,
d .i . een harde proef, een streng onderzoek doorstaan . De uitdrukking bevat eene
herinnering aan den tijd der godsoordeelen of ordaliën . De vuurproef, te onderscheiden van de ijzerproef (zie no . 834 ), bestond hierin, dat de aangeklaagde
zijne hand een bepaalden tijd in het vuur moest houden 2 ), over gloeiende kolen
moest loopen, of in het bloote hemd, dat soms met was bestreken werd, door een
brandende houtmijt moest gaan; bleef hij ongedeerd, dan was zijne onschuld
bewezen . Deze proef, die reeds in de Veda's vermeld wordt, en ook bij de Grieken
bekend was, is eens in alle werelddeelen gebruikelijk geweest, en is dit nog in
vele streken van Afrika, Zuid-Azië en Oost-Indië. Vgl. afrik. die vuurproef deurgaan; fr . passer par le creuset (smeltkroes 3 ) ; hd . die Feuerprobe bestehen; eng.
to stand the test; zie Noordewier, 437 ; De Cock', 108 ; Grimm, Rechtsalterth 4
II , 567-578.
.

2501a. Vuurvreter; zie no. 1001

4) .

1)
2)

Fri. Wdb. 1, 272 a.
Vgl. Daar zou ik mijne hand (niet) voor in 't vuur willen steken (Harreb. I, 276
b) ; in Zuid-Nederland : ik zou er geen heet ijzer voor durven dragen; ik zou er geen kooltje
vier voor opslikken; enz. fr j'en metirais la main au feu; hd. da wollte ich meine Hand
(nicht) für ins Feuer legen, stecken.

3) Hier wordt dus gedacht aan het onderzoek van ertsen of metalen; zie no. 1888.
4) Voeg aan de daar aangehaalde plaats toe Spaan, 133: Maar dit gespuis mag
op zen pas hun dollen kop den toom dus vieren, of ieder een vuurvreter was.

2502. Iets in de waagschaal stellen,
d.w.z. iets op het spel zetten, aan de kansen van het geluk overlaten, vroeger
ook in der waghen setten , in de waech stellen ; in die waghescael staen ; syn . in de
17de eeuw in de(r) hack stellen 1 ). Stelt of legt men iets in de waagschaal (d. i.
weegschaal) , dan weet men niet naar welken kant het pennetje, de naald zal overslaan, en verkeert men in liet onzekere, hangt men in de waag (17de eeuw 2 ), wat
het zwaarst zal wegen (vgl . hd . auf der Wage liegen) . In fig . zin stelt men zijn leven,
zijne goederen in de waagschaal , wanneer het twijfelachtig is of we ze zullen behouden of verliezen ; vgl . Kiliaen : W a e g li s c a e 1 e , lanx , metaphorice : alea, fortunae
casus ; tnnd . in de wage hengen, setters; to wage setten , aufs Geratewohl wagen ; in
wage stán, hangen, lopen, auf deal Spiele stehen, unentschieden sein. Toen het znw.
waeghschale niet meer werd begrepen, is het eerste gedeelte met het wkw. wagen
(risquer) in verband gebracht en trad de bet. van op het spel zetten, roekeloos wagen,
in gevaar brengen meer op den voorgrond. De uitdr. vindt men bij Froissart, 1,
438: in waechscale setteia; bij Campen, 63: ghy moetent in die waechschale setten;
Spieghel, 60 : in waagschaal stellen ; Pers, 163 b; 666 b: iets in de waegh-schaele hangen ; 240 b : De saecke aldus in de waeghschael hangende wistrnen niet nae wat zyde
die soude hellen; 164 a: iets in de waegh-schael houden (iets wegen, overwegen) ;
628 a; 909 a: iets in de waegh-schale stellen, aan een onzekere kans blootstellen;
580 a: in de waegh-schael storen naast in de weeghschael hangen, dat o.a. voorkomt
bij Vondel, Palaniedes, 30; Virg. II, 208; Noah, 1315; Winschooten, 345;
Interest v. Holland, 260; Brederoo I, 55; 150; II, 144; Haagsche Reize, 32,
waarnaast in de 17de eeuw ook voorkomt te waech stellen (Coster, 116, vs. 1077);
zie verder Halma, 759; Sewel, 929 en Tuinman I, 237, die spreekt van „iets
in de weegschaal leggen " 3 ) ; vgl . eng . to lay in balante, in de waagschaal stellen;
to be in the stales, op het spel staan (vgl. Harreb. II, 236: Het hangt in de schaal) ;
afrik. iets in die waagskaal lê (gooi) ; jou lewe hang in die waag- of weegskaal;
fri. yn 'e weachskeal sette.

2503. Die (niet) waagt, die (niet) wint,
eene zegswijze, die voorkomt in het mhd . wer wuget, der gewinnet vil en die ook wel
in het mnl. bekend geweest zijn zal; vgl. mlat. nequaquam gaudet, quisquis
non naviter audet; Sart. I, 2, 89: die waeght, die windt, vertaling van fortes fortuna
adjuvat 4 ); Spieghel, 295: die niet en avontuurt, die niet en heeft (Harreb. III,
4 b); Vondel. Adonias, 438: Wie niet durf waegen, als het tijt is, wint oock niet;
1)
2)

3)

Ndl. Wdb. V, 1501.
Ndl. Wdb. V, 2082.
Vgl. ook Lat. Versch. 409-413, waar geciteerd wordt iets in de weegschaal

zeilen.

4) Otto, 144, waar vele varianten vermeld worden. Bij Herodotus V I I , 50 wordt
dezelfde gedachte uitgedrukt door Tnl-(1t ... f oi
n A^ o it v0161 ,'rou p,,' .. .
yl^'cc(7Sat T(i )t^^9{'»rz.
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Brederoo I, 280: Die waecht die wint; Cats I, 485: Wie waeght die wint; Coster,
526 vs. 942: Die niet en avontuert, die niet en het; Winschooten, 345: Die waagd
die wind; Tuinman I, 125; C. Wildsch. I, 125; Harreb. III, 77 a; afrik. wie nie
waag nie, wen nie; Eckart, 551; enz. In het hd. wer wagt, gewinnt; wer nicht wagt,
gewinnt nicht (Wander IV, 1736) ; Wagemann, Winnemann; eng . nothing venture,
nothing win (or have) 1) ; fr. qui ne hasarde (ou ris que) rien n'a rien 2 ) ; fri. dy't

(net) weaget dy 't (net) wint.

2504. Buiten (of zonder) den waard rekenen,
d .w .z . zich misrekenen, zooals hij doet, die verteringen maakt in eene herberg
en de onkosten hiervan berekent zonder eerst den waard te hooren ; „bij het
opmaken van een plan niet letten op iemand (of iets), die (of dat) later blijkt
beslissenden invloed te hebben." Vgl. bij Goedthals, 53 : Maer t' alven rekenen,
sónder den weerd , il compte deux fois , qui compte sans son hoste ; Campen , 61:
hy heft sonder den Weert gereeckent ; Marnix , Byenc . 85 r ; 209 v ; V . d . Laan,
R . Visscher, II , 18 : Ick hoop , ick vrees , ick reecken sonder waert ; Huygens,
Hofwijck, vs. 745: Dus rekend' ick alleen, en sonder Waerd te hooren; Hooft,
Brieven, 529 ; Kluchtspel II, 154: Baas! je hebt 'en paling by de steert, je reekent
je gelag in 't afzijn van de weert; Tuinman I, 65; C. Wildsch. II, 272; V.
Janus, III, 88; Sewel, 931; Harreb. II, 430 a; 216 b; Ndl. Wdb. III, 1800;
Joos, 206: Die zonder weerd rekent, telt tweemaal; enz. In het hd. die Rechnung
ohne den Wirt machen (ook in het Deensch) ; fr . compter sans son hóte ; eng . to

reckon without your host.

2505. Zooals de waard is, vertrouwt hij zijne gasten,
d.w.z. men beoordeelt een ander dikwijls naar zich zelven; in ongunstigen zin
gebruikt van iemand die anderen wantrouwt of slechte dingen van anderen vermoedt. Zie mlat. estimat esse capre vicium quod scit caper in se; Huygens, Sneldichten : Soo de waerd is, soo verleent hem God sijn gasten ; W. Leevend
VIII, 199: Zo als de waard is, betrouwt hy zyne gasten; VI, 279: Gelyk de waard
is, vertrouwt hy zyn gasten, en die erg ziet, heeft erg in 't hart; Tuinman I,
359: Gelijk de waard is, betrouwt hy zyn gasten ; Sewel, 931: Zo de waard
is vertrouwt hy zyne gasten, one judges of others according to his own
temper. Zie verder Harreb . I , 203 b ; Taalgids V , 188 ; Ndl . Wdb . IV , 317 ; II,
1) Campen, 17: Die niet en waegel, die niet en heft; Winschooten, 345: Waagje
niet, soo Nebje niet; in Zuidnederland : Die niet en riskeert eng heeft niet.
2) Eigenlijk moest men zeggen wie waagt, die wint, doch door „ausgleich'' is
dit veranderd in wie (niet) waagt wie (niet) wint of die (niet) waagt die (niet) wint.
Andere voorbeelden zijn: wat niet weet wat niet deert; wie eerst komt wie eerst maalt;
wie appelen vaart wie appelen eet; die dan leeft die dan zorgt (Br. v. Abr. Bl. II, 7) ; wie
dan leeft wie dan zorgt (Nw. School, III, 296) ; die zoekt die vindt (Bred. I, 268) ; hoe
langer hoe (voor zoo) beter, mnl. so lanck so bet; dat op dat neder (voor dat op neder) ;
hoe meer zielen hoe meer vreugd (C. Wildsch. I , 285; M. de Br. 34; Diams t . 299; afrik. hoe
meer siele, hoe meer vreugde; en vgl. Joos 197: hoe meer snaken hoe meer vermaken; fr.
plus on est de fous, plus on rit; eng. the more the merrier) ; die wat spaart die wat heeft
(Huygens, Korenbl. II, 157: Die spaart die heeft wat) . Zie Verdam in Versl. en Meded.
der Kon. Akad. v. W. 4e reeks, dl. III, bl. 307; Tijdschrift XXI, 29; Mnl. Wdb. IV,
2238; Leuv. Bijdr. VII, 298.
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2255 en vgl. Antw. Idiot. 387; Joos, 135; Waasch Idiot. 196 a; Schuennans,
110: gelijk de duivel is, zoo betrouwt hij zijne gasten; v]. 369: gelijk de meester is,
zoo

betrouwt hij zijne gasten; fri. sa as e waerd is fortrout er syn gasten.

2505a . Wacht U voor de geteekenden ; zie no . 671.
2506. In de wacht sleepen,
d .w .z zich toeëigenen , „wennen" , veroveren, winnen ; ontleend aan de soldaten
of de politie-agenten, die iemand of iets in de wacht, het wachtlokaal, opbergen,
arresteeren, inrekenen. Vgl. V. Ginneken II, 463: In de wacht sleepen; iets meenemen of meepakken, vooral als het voorwerpen betreft, waarvan het eigendomsr> ;;ht betwist zou kunnen worden ; Harreb . II, 432: Hij haalt alles in de wacht,
het is een inhalig mensch; Nkr. III, 25 Dec. p. 4:
Ze hebben gesj acherd t) aan de Bank,
Verheugden zich in 't geldgeklank ;
Ze sleepten de winsten in de wacht
En hebben de eerlijkheid verkracht.

Zondagsblad van het Volk, 2 Juli 1905 p . 7 : Z'n klokke is al weg. Heb je dat in
de wacht gesleept? Neê, Kees, gekocht voor vijf en dertig stuivers; Nkr. III, 5
Sept . p . 4 : t' Is Roomsche plicht om Breukelen zelf in de wacht te sleepen;
Het Volk, 29 Januari 1914 p . 6 , k . 4 : De vrijzinnigen voelen zich de kam gewassen 2 ) door de zoo gemakkelijk behaalde overwinning in IV en hopen ook dit
zeteltje in de wacht te kunnen sleepen; Nw. School. VI, 263: Zo'n broekie dat
pas zijn hoofdakte per ongeluk in de wacht gesleept heeft ; De Arbeid, 21 Maart
1914 p. 4, k. 2: Ook de onkosten sleepen een boel in de wacht; 12 Dec. 1914
p . 2 , k . 2 : Maar wát er te halen valt sleepen ze in de wacht.... Wat is dat nu
weer voor 'n smerige uitlating ? Wat sleepen de „vrijen" in de wacht, Jan Oudegeest, wat hen niet toekomt ? ; 16 Januari 1915 p . 2 , k. 4 : Is het geen heerlijk
idee te weten dat die voor 2 1 2 millioen gulden heeft ingeschreven op de leening,
aan rente, daarvan jaarlijks 125 duizend gulden in de wacht sleept? Het Volk,
19 Aug. 1915 p. 5, k. 4: Wie denkt daar nu aan als er een baantje in de wacht
valt te sleepen? D. H. L. 13; Het Volk, 7 Maart 1914 p. 7, k. 2: Vol verwachting
gaan dus morgen de roodwitten naar Rotterdan om te trachten de twee puntjes
of althans één in de wacht te sleepen; 5 Januari 1914 p. 8, k. 2: We zien Quick,
dat nog bijna alle thuiswedstrijden moet spelen, nog wel meer puntjes in de wacht
sleepen; Haagsche Post, 17 Oct. 1914 p. 8, k. 3: Nadat Buwalda den stand op
2-2 gebracht had, wist Van Randwijck zoowaar de twee puntjes in de wacht
te sleepen.
1) „Sjacheren" is, evenals het hd. schachern, ontleend aan 't hebr. sdhar, handeldrijvend rondtrekken.
2) Vgl. ook Nkr. IX, 14 Aug. p. 2: Hoe zwol den rekels toen de kam! Ze voelden
zich al heer en meester van Zaandam! ; hd. der Kamm schwillt ihm, er wird übermütig,
herausfordernd. Wanneer een haan kwaad wordt en wil vechten, zwelt hem de kam en
wordt deze rood. Zie ook Molema, 189: 'n kam kriegen, boos worden; het 17de eeuwsche
den hanekann opsteken, zich trotsch verheffen; fr. lever, dresser la crele.
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2507. Iemand de wacht aanzeggen,
in eig. zin iemand mededeelen, dat het zijne beurt is de wacht te betrekken (Ndl.
W db . I , 494) ; in fig . zin : iemand iets op liet hart , op 't gemoed drukken, hem
ernstig waarschuwen dat hij zich moet wachten, op zijn hoede zijn moet ; vgl.
Harreb. 11, 432; Hoeufft, 670; Molerna, 463: Iemand de wacht aanzeggen, onder
bedreigingen hem aan zijn plicht, zijn taak herinneren ; Gallée, 51: de wacht
anzeggen, waarschuwen ; Van Schothorst, 224 : -de wacht anzeggen, voor de laatste
maal waarschuwen; Haagsche Post, 7 Febr. 1920 p. 193, k, 4: De leiders der
steeds in macht toenemende Engelsche Labour-Party vinden dat het nu genoeg
is met Russische avonturen en hebben in een lang manifest hun regeering de wacht
aangezegd; 22 Maart 1918 p. 250, k. 1 : Hij maakte den indruk een man te zijn
die niet slechts weet wat hij wil, maar ook wil wat hij weet. Zonder eenige slag
om den arm zei hij den conservatieven de wacht aan in zake het Pruisische kiesrecht.

2508. Er is beter naar (of op) te wachten dan te vasten
zegt men van iets, dat waarschijnlijk voorloopig niet zal gebeuren of dat men
waarschijnlijk vooreerst niet zal krijgen. De uitdrukking naar iets niet vasten
komt voor bij Campen, 110: Irk en vaste dar niet nae, ik kan het wel missen;. zij
bestaat nog in Zuid-Nederland ; vgl. Antw.. Idiot. 1317: naar iet nie' vasten,
het kunnen missen ; Rutten, 248. De geheele uitdrukking komt voor bij S . J.
Colm, Malle Jan Tots boertige vrijerij, Amst. 1617, bl. 3: Daer is wel goet wachten nae, rnaer qualijck te vasten; Tuinman II, 200: Hij beid lang, die niet komt.
Dit word boertende gezegt. Naar zulken komst is wel te wachten, maar niet te
vasten; Ilarreb . III , 390 ; Sjof. 170: D'r was beter op te wachten dan op te vasten;
fri. der kin 'k wol op wachtsje, mar net op fêstje, daar valt vooreerst niet op te
rekenen ; wy kinne wol op hjar wachtsje, mar net op hjar fêstje, van gasten, die niet
op tijd komen; Antw. Idiot, 2115: wacht er naar, maar vast er nie(t) naar, er is
groote twijfel of ge 't begeerde bekomen zult ; Waasch Idiot . 687.

2509. Houd je wafel (of waffel) dicht!
d .w .z . houd je mond l) . Vgl . Menschen zooals er meer zijn, bl. 79 : Hoor eens,
Stuur, zei ik, „als je nou kwaad van dat meisje spreekt.... dan geef ik je er
een vlak voor je dikke wafel, hoor; Nw. Amsterdammer, 13 Maart 1915 p. 3,
k . 1 : Zij slaan in vervoering op de tafel, schreeuwende : hou jij je wafel! Nkr.
II , 1.1 Oct . p . 2 : Voor wat staat ie op z'n achterste pooten en zet ie zoo 'n wafel
op ? IX, 11 Sept. p. 2 : Stop nou maar je waffel; hier hei je wat souse mangelen;
Koster Henke, 74: Hou je waffel dicht; Lev. B. 135: Hou jij nou ook je wafel,
anders krijgen we nog meer heibel; Jong. 152: Hou toch jelui waffels; bl. 183:
Hou je waffel, stommeling! Jord. II, 364: Hij verzocht voor eenige momenten
de toeters, de trechters, de waffels en de kleppers dicht te houden; B. B. 194:
Hou je wafel dicht of ik sla je er vierkant voor (op bl. 175: Ik wou dat je je falie
dicht hield) ; Het Volk, 26 April 1913 p. 3, k. 2; Handelsblad, 11 Febr. 1920
1. ) In de 17de eeuw is wafel, waffel in dezen zin zeer gewoon; vgl. o.a. Brederoo,
11, 59. vs. 1251 ; Coster, 212, VS. 141: Wellan Vryer wy sellen ierst wat speulen roette
wafel (eten); Foeq. II, 10; 48; Avant. II, 121; Rusting, 12, 26, 29, 142, 162, enz. enz.;
Fre qu . I. 351 ; 873.
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(A) p. 13, k. 2; De Vries, 104: waffel, mond; Boekenoogen, 1179; fri. háld
dyn waffel; in slachfoar de waffel naast een ww. waffelje, wauwelje, wauwelen,
babbelen, zijn wafel roeren 1 ). Zie no. 1538.

2509a . Krakende wagens loopera. het langst ; zie no . 1269.
2510. Wage(n)wijd open,
d .w .z . geheel open ; eig . zoo wijd, dat er een wagen door kan ? ; vgl . hd . dial .
wagenweit offen. Somtijds ook: Wijdewaag, wijgewaad, wijdwagen, wijd
en waag (vgl. Zwitsersch : wit und wagen offen) ; zie Bouman, 115 ; Molema, 472 a,
i .v . wiedwoagen, waar gewezen wordt op , ,brekespel " naast ,,spelbreker" en razeil.
Deensch „seilra", enz.; en bl. 578, waar vergeleken wordt Geld. wiedwage
(zie Gallée, 53 a: wild wage en Onze Volkstaal 1, 160 a: wid wage los), Zeel, wiëwaege, Den Haag : weigewaad; Opprel, 89 a: wijdwage; Maastricht : wiegel-wagel;
fri. waech (wage-)wild; wide-waech; wiid-en-waech iepen 2 ) ; vgl. Halma, 785:
De deur stond wagen-wijd open, la porie étoit autant ouverte qu'elle peut
l'être, étoit ouverte gueule bée. Volgens Schuermans, 533 en De Bo, 939 zegt men
in Vlaanderen : rek(ke)wijd open (Volkskunde XIV , 145) naast gapewijd en wage(n) wijd; afrik. iets wawijd oopsit. Let men op het inhd. vensterwit, vletzewit naast
wagenwit; op het Zwitsersche wandoffen, sperrwand offen, so dasz durch weites
Oeffnen von Tür und Fenstern gleichsam die ganze Wand geöffnet ist; windoffen,
so offen dasz der Wind durchziehen kann; kuewitoffen, so dasz eine Kuh bequem
hindurchgehen kann, dan moet ons wagenwijd zeker verklaard worden, als zoo
wijd, dat er een wagen door kan (Deutsche Wortforschung V. 247) . Vgl. een mond
als een hooischuur of een schuurdeur, en dergelijke; hd. sperreweit, sperrangelweit.

a'

2511. Bij het walletje langs,
d.i. kalm, voorzichtig, zonder buitensporigheden, zuinig; ook zóo, dat het
maar even gelukt of dat het maar even door den beugel kan, bij of op het kantje
af. Vgl . Tuinman II , 23 : By den wal langs vaart men zekerst, zulke zyn de
gevaaren der diepte niet onderworpen, en dicht by land . Dit word toegepast,
omn niet te stout in 't wagen te zyn, maar de veiligste zyde te kiezen. Zie verder
Spieghel, 296: By de wal langhs, vaartmen zekerst; Winschooten, 350: By de
wal langs, oneigendlijk tussen de droppelen deur: en hier van by de wal langs
soo vaart men seeker, medio tutissimis ibis, houje wat laag, soo werdje niet geschooten; W. Leevend 1, 195: 't Zal by 't walletje langs zijn, zoo zij de haven
krijgt ; C. Wildsch . I , 58 : Bij 't walletje heen sturen ; Sewel, 935 ; Halma, 763:
Langs den wal zeilen, niet te hoog vliegen of onderneenien; Van Eijk, 1, 148;
163-164 ; Harreb . II, 434 ; Molema, 464: bij 't walje of bie 't wallechie langs, zóó,
dat het maar even is gelukt, of dat het maar even door den beugel kan ; fri.hy kloettet
by 't wáltsje lans, hij moet zich steeds behelpen en zuinig zijn om rond te komen;
it is kloetsjen by de wal of by de flotgerzen lans, het inkomen is niet overvloedig
(W. Dijkstra fI, 411 a); swietkes by it wa-ltsje lans, eenvoudig, zuinig levende.
1) Syn. is in 't Friesch gaffel; ook in Zuid-Nederland (De Bo, 337) .
2) Volgens het Fri. Wdb. III, 395: Zoo wijd als de waech (zijmuur) lang is. De
schout kon den zijmuur van een huis laten afbreken, als iemand, die van diefstal beticht
was, dit ontkende en zijn huis gesloten hield.
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2512. Iemand van den wal in de sloot helpen,
d.w.z. „iemand onder schijn van dienst, ondienst doen, en zijne zaaken verergeren" (Tuinman I , 189) . Vgl. Sart . I11, 1, 33.: Ghy soudt hem van de wal in
de sloot helpen, ubi quis prodesse conatus ingens addidit malum; ook III, 7,
79 ; Smetius, 26 ; Winschooten, 262: Iemand helpen van de wal in de sloot: iemand
quaaden raad geeven, ook wel iemand oover het paard helpen en onder schijn
van vrindschap bedriegen ; Halma , 763 ; Sewel, 935 : V a n de wal in de sloot,
out of the frying-pan into the fire; Harreb. II, 275; De Arbeid, 8 April, 1914,
p. 3, k. 2; Nkr. VII, 25 Maart p. 3; afrik. iemand van die wal in die sloot help;
Ten Doornk. Koolm. III, 498. Syn. is iemand van den wal in de gracht helpen
(Lichte Wigger 5 r) ; van 't kantje in de sloot helpen (Huygens) ; iemand van het
bed op het stroo helpen (Schuerm . 33 b ; Smetius, 109 ; Breuls, 96 ; Onze Volkstaal
II, 229) ; Zaansch : iemand in het wak leiden (Boekenoogen , 1180) ; van de(n)
kant in de gracht helpen (Tuerlinckx, 302 ; Antw. Idiot. 617) ; enz. ; fri. hy helpt
my fen 'e wal (Sf) yn 'e sleat; oostfri. ên fan de wal in de slot helpen.

2513. Van den wal in de sloot (ge)raken (of vallen),
d .w .z . van een slechten toestand in een nog erger vervallen . Vgl . Sart . 1, 5,
62 : Loopt niet van de wal in de sloot, admonemur ne sic vitium aliquod fugiamus,
ut in aliud majus incauti devolvamur; Lichte Wigger, 5 r: Van de wal in de gracht;
Van Eijk III, 10: Hy raakt van den wal in de sloot, van de eene zwarigheid in de
andere; Harreb. II, 275. De Romeinen zeiden de fumo adflammam cadere 1 ) als
èvÉ1rE&Ev, hetzelfde als
navolging van het gri. v cbivov qEVywc1vv

sis tva

van de Scylla in de Charybdis ; van den regen in den drop ; van den oever in den dijk
(Schuerm. 418 a) ; van 't bad in 't voetwater (Joos, 69; Waasch Idiot. 86 a 2 );
van eene scheele op eene blinde v allen (Rutten, 198 b 3 ) ; van de branding in den
maalstroom (Sewel, 472) ; van de klaveren naar de biezen of naar 't gras (Schuermans, 247 b); van den« (schoot)kant in den gracht vallen ('t Daghet XII, 187;
Waasch Idiot. 323; 582) ; vgl. no. 1920.

2514. De wal keert het schip,
d .w .z . de omstandigheden verhinderen de uitvoering of de voortzetting eener
handeling ; vgl. Harreb . II , 249: De wal zal het schip wel keeren ; Het Volk,
17 Juni 1915 p. 1, k. 1: De wal der beperkte beschikbare ammunitie en van 't
gebrek aan opleidingskrachten keert het schip eener algemeene oefening ; Handelsbl.
27 Sept. 1924, p. 5, k. 4 :: Vooral gedurende de laatste jaren was de aanwas
van het studiosendom in ons land bizonder groot . Men make zich hierover niet
al te ongerust. Ook hier zal de wal het schip wel keeren; Ndl. Wdb. VII, 1980.

2515. Van twee wallen eten.
In lett . zin doet dit een koe in een greppel ; lig . zich nu eens bij de eene partij
voegen en dan weder bij de andere, alnaarrnate men grooter profijt kan behalen
1) Vgl . Interest, 234: Van den rook in 't vier springen.
2) In de 16de eeuw: iemand van den bak in 't voetwater leiden (zie Vad. Mus.
IV, 308).
3) Vgl. het fr. changer son • cheval borgne pour un aveugle.
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(Harreb . II , 434) ; van beide kanten voordeel trekken ; fri . it gérs fen beide
wallen ite of fen beide siden ite, meer dan één partij trachten te bevredigen ; Molema,
464: Hij et van baide wallen, hij heult met beide partijen en doet daarmede zijn
voordeel; ook hij lopt midden in de sloot, en et van baide wallen; vgl. verder
Handelsblad, 13 Nov. 1913 p. 1, k. 2 : Zij (de uitslagen van de stemming) doen
zien, dat ten slotte de meerderheid der kiezers zich niet tot het eten van twee
walletjes noodigen laat en dat men in dezen kiezen of deelen moet ; 28 Juli 1913
p . 1, k. 4 : Een kabinet dat van zins was gedurende een paar jaar van twee walletjes te eten; Het Volk, 5 Dec. 1913 p. 1, k. 4: De „Standaard" had met
het oog op de waarschijnlijkheid dat het ministerie voor zijn oorlogsbegrootingen recht en voor 't staatspensioen bij de soc . dem . hulp zou zoeken, gesproken
van een willen eten van twee walletjes; 12 Sept. 1913 p. 1, k. 1; 17 Juli 1914
p. 1, k. 1; 22 Oct. 1913 p. 1, k, 1; Nkr. VII, 9 Aug. p. 6: Een ideaal Ministerie
moet van twee wallen eten ; dan worden de wallen ook vriendelijk gestemd ; Het
Volk, 4 Januari 1915 p . 5 , k. 1 : De burgerlijke demokratie vereenigt in zich twee
elementen, de vooruitgang en het behoud, en wijl men van geen twee wallen
tegelijk kan eten, komt zij herhaaldelijk met zichzelf in tegenspraak ; Schoolblad
XLIV , 592: Maar nu geeft hij zoo een glimp van recht aan de poging om de N .0 .G .leden van twee walletjes te laten eten — de oude en de nieuwe Groene naar keuze;
Nkr. XI, 28 Aug. p. 2; Handelsblad, 23 Mei 1915 (ochtendblad.) p. 1, k. 4:
Ook Roemenië kan van twee wallen eten : aan den eenen kant lokt Bessarabië,
aan den anderen kant Zevenburgen; fr. manger a deux ráteliers, tirer profit de
deux cótés différents. Vgl. in Zuid-Nederland tusschen twee waters zwemmen,
twee tegenovergestelde partijen willen voldoen (Despars I, 78 ; Waasch Idiot.
732 ; Antw . Idiot . 1420 ; Harreb . II, 441) ; fr. nager entre deux eaux, bij Halma de
vertaling van tusschen water en wind drijven. Vgl. no. 1235.

2516. Het walletje moet bij 't schuurtje blijven,
d .w .z . men moet op zijne zaken passen en niet meer uitgeven dan men kan ; niet

overdrijven ; den boel bij elkaar houden. Vgl. Op R. en T. 62 : Ik wil je voorthelpen — maar je begrijpt, ik ben zelf geen gefortuneerd man - het walletje
moet bij het schuurtje blijven - als je me te duur bent, haal ik het zaakje niet
aan; S. M. 109: Afijn! we zijn weêr bij mekaar, hè kinderen , en onze lieve
Heer leeft ook nog. Hij zal wel zorgen dat .'t walletje bij 't schuurtje blijft. Bij Harreb . I, 344: Men moet maken, dat het schuurtje bij het huisje of het huisje bij
het schuurtje blijft. Zie no. 1128.

2517. Van wanten weten,
d.w.z. de zaak verstaan, volkomen op de hoogte zijn, „van vinken weten"
(Harrebomée II , 383 a) ; ook : op de hoogte zijn van iets, ingewijd zijn in de
geheimen. De uitdr. wordt aangetroffen bij Harreb. I, 444: Hij weet van wanten,
hij doet een kousen-winkel, dat nog zoo te Amsterdam gezegd wordt. Vgl. voor
Zuid-Nederland Antw. Idiot. 1417: Van wanten weten, geld hebben, rijk zijn
(evenzoo Waasch Idiot. 731) ; in het Land v. Aalst beteekent hij zal van wanten
weten, hij zal een pak slaag of eene strenge berisping krijgen; te Antwerpen kent
men volgens Schuerm . Bijv . 384: Weten wat een paar wanten kost, al heeft men
in geen kousenwinkel gewoond, van eene zaak ook verstand hebben. Hieruit zou men
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kunnen opmaken, dat de uitdr. elliptisch is, indien het niet allen schijn had,
dat dit laatste gedeelte er ter verklaring aan is toegevoegd . In het Oostfri. kent
men haar ook, doch zonder dit laatste stuk ; vgl. Ten Doornk. Koolm. III , 510:
Hê wêt wat fan wanten, von Jemandem der weit hergekommen ist u. viel erlebt
u. erfahren hat, bz. überall Bescheid weiss wie ein alter erfahrener Schiffer. Hier
wordt dus gedacht aan want touwwerk, en het is niet onmogelijk, dat we met
dit woord te doen hebben, vooral met het oog op het 17de-eeuwsche zijn want
wel kennen, gezegd van den zeeman, met het want goed kunnen omgaan (zie
Com . Vet . 48 ), zijn vak verstaan (vgl . eng . to know the ropes, zijn vak verstaan)
en de uitdr. de wanten stellen, den baas spelen, de beest spelen; eig. de zeilen
hun plaats geven ; bevelen hoe men de zeilen moet zetten (? 1 ) . Indien dit vermoeden juist is, dan moet de eig. beteekenis van de uitdr. van wanten weten
zijn : goed met het want kunnen omgaan, en bij uitbreiding in het algemeen:
van iets goed op de hoogte zijn, weten wat men doet 2 ). Zie verder Zandstr. 40:
En 't moet al raar loopen, wanneer zoo'n jongen daar den eersten keer al geen
kornuiten onder treft, die reeds van wanten weten; Nkr. III, 14 Febr. p. 6:
Eens per maand dan krijgt de man (een politieagent) belooning in contanten;
krijg je veel, dan denkt de chef, nou die weet van wanten; G. W. Lovendaal,
Licht Geluid, Jan Holland : Jan bezoekt weer de oude klanten van zijn huis in
West en Oost; hoe men loenscht van alle kanten : de ouwe jongen weet van wanten:
kijk, hoe knap hij binnenloodst; Nw. Rotterd. Courant, 19 April 1914 (ochtendbl .
c) p. 1, k. 4 : En dan is Den Haag toch nog wat anders (wat publieke verrnakelijkheden betreft). Zelfs de Parijsche raadsleden waren gekomen en die weten toch ook
wel van wanten ; De Amsterdammer, 10 Aug. 1913 p. 3, k. 3 : Ze waren kostelijk
gebraden, goud-bruin op 'n dito crouton; de juffrouw die vroeger kokkin was
geweest, wist van wanten; De Padvinder. IV, p. 717 k. 3 : Ik had in Christiania
een tante ; niet een , ,oude tante , die weet van wante', zooals het liedje zegt,

maar een heele lieve tante ; Propria Cures, XXVI, 4 bi . 39 : En dan vertel ik in
haar oor van 't liefje dat ik uitverkoos, dan lacht ze stil, ze weet van wanten, m'n
ouwe tante ; S . en S . 51 : Toevallig raakt ie in die dagen verzeild an de Vetkaars,
'n bovenste beste - die wist van wante : verdikkeme nog toe! Hiernaast van
wanten zijn, bijdehand zijn; vgl. Handelsblad, 8 Oct. 1916 (0), p. 6, k. 4: Eerst
aan het einde hooren we dat majoor Jerolimo dik in de beren zit bij Byateris
nog wel, die van wanten is.

2518. Grootsch

(of hoog 3 ) in zijn wapen zijn.

„Eigenlijk van iemand die zich op zijn adellijke afkomst verheft; vervolgens
,grootsch in het algemeen". Zie Winschooten, 35: Breed voor de Borst, groots

1) Hooft, Uitlegk. Wdb.; Ged. II, 424: vgl. het synonieme de pijpen stellen, welke
uitdr. aan een orgel ontleend is (Huydecoper, Proeve, 1, 373; Winschooten, 188; Korenbl.
II, 252) en de noten stellen, schreeuwen, geraas maken (Sewel, 526) .
2) Zie Van Lennep, 257; andere verklaringen in Taal en Letteren II, 227; VI,
230 v lgg . , waar u,an t als zelfst. voegw. wordt opgevat. Iemand die van , ,wanten' ' weet
is dan eig. iemand die overal de reden, de oorzaak van opgeven kan. Vgl. fr. comprendre
pourquoi el comment en N. Taalgids XII, 167: I)e firma Oudegeest en Co zijn niet dood.
Ze roept : Fout! fout! Dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet, want . . . . want . .
want ! .la . ze weet van wanten.
:ij Vgl. voor hoog == trotsch. fier, Mn l . Wdb. 111, 563.
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in sijn waapen sijn; Vondel, Virg. II, 197: Daer leit Orodes, die zoo hoogh in
zyn wapen , en een ontzaghelyck lidt van 't heir was ; Lucifer, vs . 870: Weest zoo
trots en hoogh niet in uw wapen ; Hooft , Ned . Hist, 201; Brieven , 363: De vyandt is
volle hoog in zijn waapen ; Plaiz. Kyv. 26 : Zyt gy dan noch zo groots in uw wapen;
Winschooten, 284; Tuinman I, 37; Speet. VII, 59; Halma, 766: Hij is groots
in zijn wapen, hij is van groote inbeelding, i l s'imagine être quel que chose de
grand; Sewel, 938: Groots op zyn . wapen zyn (opgeblazen, verwaand
zyn), to be proud, vain; Langendijk, Wiskunstenaars, bl. 92 (Pantheon) : Hij is
grootshartig in zyn wapen; syn. groot in de wapens zijn (Ndl. Wdb. V, 1055) .
Ook in gunstigen zin bij Cats II, 192: Haar Vader een man wesende op sijn eere
staende, en hoogh in sijn wapen doet den lincker (onteerder zijner dochter) by den
kop grijpen. Zie verder het Ndl. Wdb. V, 1132; De Bo, 510; Rutten, 95;
Schuerm . Bijv . 126: hoog in iemand of in iets zijn, van iemand of iets een
zeer goed gedacht hebben, er fier op zijn, er geerne met lof, met voldoening
van spreken of hooren spreken ; Waasch Idiot, 731: ze staan te hoog in de wapens,
ze zijn te hooveerdig, ze voeren pracht boven hunnen staat. In het Land van Aalst
hoort men nog dagelijks : hoog in de wapens, en laag van stam of groot in de wapens,
en klein in den zak, in de beurs, van min of meer geringe burgers, die zich door
hun uiterlijk vertoon heel wat hooger willen plaatsen dan ze werkelijk staan (De

Cocks. 20; ,Toos, 87; 149) .

2519. Er warm (of warmpjes) in (of bij) zitten,
1.w .z . gefortuneerd zijn, bemiddeld zijn ; eig . gezegd van een schaap, dat goed
in de wol zit, of van een vogel, die goed in de veeren zit (vgl. eng. to be in feathers
.raast to have feathered one's nest 1 ) ; Schuerm. 870 b: goed in zijnen wol komen,
zitten, tot welstand komen of gekomen zijn, het wel hebben; Antw. Idiot, 365;
1418: goed of warm in zijnen dons zitten. In de 17de eeuw zeide men: warm zitten
of gezeten zijn; vgl. o.a. Poirters, Mask. 171: Mits hy doen ter tijt wermkens
gheseten was , ende dickwij ls gasterijen hiel; Coster, 502, vs. 138: Iek heb den
aep in den arm . Luy : Als ghy doet Meester, ghy sit wel te deghe warm ; Winschooten, 255 ; Van Effen. Speet. IV, 96 : Zit' er iemant warmpjes, zo is 't Mijnheer;
Tuinman I , 84 ; Harreb . III , 92 b . In den tegenwoordigen vorm komt de
uitdr. in de 18de eeuw voor in W. Leevend I, 1 : Ik meende, dat zy er warmpjes
inzat; Sewel, 939: Die man zit'er warm in, that man is rich; op bl. '991 : er wel
in zitten; Nkr. ViII , 19 Dec. p. 2 : Ik zit even warmpjes in mijn kontanten
als een kikker in zijn veeren; Nw. . Amsterdammer, 20 Maart, 1915 p. 2, k. 3:
De Struyf was een boer die er warmpjes ingeduffeld zat. Ook dik in de wol zitten 2)
of goed in de wol zitten (Harreb. II , 476) . In Zuid-Nederland : er goed (warm of
(lik) inzitten ; in het Haspengouwsch : geenen kou hebben (Rutten, 122 a; Claes,
[22); in Friesland ruch yn 't bird sitte; afrik. hy sit daar warmpjes in; eng. to
be warm; to be a warm man; in duitsche dial. he sitt warm un wék (ook bij Hooft:
week en warm) ; hei sitt der (da) warm in (Wander IV , 1785) ; oostfri. he is dar

1) Van Ginneken, Leut. Bijdr. X, 94 : Matige warmte heeft een vleugje van koozende zachtheid en aantrekkelijke teederheid en vandaar ook : er goed aan toe zijn.
`2) Ndl. Wdb. III,261.7.
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warm te sitten kamen, hij heeft een goed huwelijk gedaan; Reuter, 130: in de
Wull sitten; fri. der waerm yn sitte. Vgl. ook 't zit er aan, er is geld; daar zit
wel wat, er is wel geld (vgl. Hooft, Warenar, 235: Daer en sit niet ten besten).

2520. Goed in zijn (slappe) was zitten,
d.w.z. in eigenlijken zin veel slappe was hebben, eene soldatenuitdrukking.
Slappe, zwarte was wordt gebruikt voor het glimmend maken van het ledergoed 1 ).
Bij overdracht gebruikt men deze uitdr. in den zin van er warm bij zitten, bemiddeld zijn, 't goed kunnen stellen, wat achter 't linnen hebben (Bergsma, 6) Vgl.
Nkr. II, 29 Maart. p. 4:
-

Geen stroozak zal mankeeren,
Geen krib is ongeverfd,
De slappe was in voorraad,
Opdat geen leer bederft.

Lvl. 240: 't Was beter voor jou als jij afscheid nam van die slappewaskennissen
(uit de kazerne) van je; Het Volk, 31 Oct. 1913, p. 5, k. 1:
Amsterdam heeft duiten noodig,
Amsterdam is slecht bij kas,
Amsterdam zit al sinds jaren
Mager in zijn slappe was.

Nederland, Aug. 1914, p. 441: Dan zat hij meteen goed in zijn slappe was! Zoo
gek zal hij toch niet wezen, om een weduwe met vijf kinderen te trouwen!

2521. Water in zee dragen,
d .w .z . iets brengen, waar er overvloed van is ; veelal gebruikt wanneer men rijke
nlenschen nog meer geld bezorgt, vertaling van lat. aquas in mare fundere; hetzelfde als mnl. die den riken gevet sijn goet, hi ghietet water in de vloer (Sp. Hist.
1 6 52, 61); water in den Rijn draghen (Servilius, 4); sperren in Noorwegen
senden (Servilius, 4) ; turf in 't veen brengen 2 ) ; uilen naar Athene zenden 3 ),
lat. ululas Athenas mittere, .dat hetzelfde beteekent als in litus harenas fundere;
in silvam ligna ferre; poma dare Alcinoo; sidera coelo addere; mlat. Danubio quasi
mittat aquam, dat ovi capra lanam; ovis ad capram lanam'petitum venit, enz.
De uitdr. komt o.a. voor bij Servilius, 7; Sart. I, 2, 54: Ululas Athenas, water
in zee dragen, sparren in Noorwegen senden; Spieghel, 295 ; Hooft, Brieven, 323;
Brederoo, II, 13 : Soo souwde ick Water in Zee, of Zant in Duyn willen brenghen;
Idinau, 304:
1)

Taal en Letteren IX, 126 ; XV, 61; Noord en Zuid, XXVIII, 181 ; Woordenschat,

358; Van Ginneken II, 463: In de was zetten, iets zwart maken: ook in de slappe was
zetten. De uitdrukking werd (1860-1885) vooral gebezigd van knevels door kunstmiddelen zwart maken.
2) De Brune, 212: 't Is turven stieren naer de venen; fri. turf yn 't fean bringe.
3) Dit uit het Grieksch vertaalde gezegde behoeft zijn oorsprong niet te danken
aan de omstandigheid, dat er te Athene vele tempels stonden gewijd aan Pallas Athene,
die tot attribuut een uil had, maar kan evengoed ontleend zijn aan het in grooten getale
voorkomen van dit dier in de rotsspleten van den Acropolis; Büchmann, 346.
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De suleke water in de zee draghen.
Die iet toe-bieden, daer 't over-loopt.
Raedt, rijck-dom, of wijsheydt iemandt toe-iaghen
Daer 't al af krielt, ghespijst en ghehoopt.
Wee hem, die den duyvel sijn siele verkoopt.
Zie verder Van Effen, Spect, X , 97 ; Tuinman I, 229 ; Adagia, 33 : Houdt
in den bosch draegen, en water inde Zee, ululas Athenas mittere ; Halma, 768:
Water in de zee dragen, verlooren arbeid doen, porter de l'eau a' la mer,
battre l'eau; Harreb. I, 158 a; afrik. water in die see dra; Schuerm. 845 b;
Waasch Idiot. 732 ; Antw. Idiot. 1420: het water naar de zee dragen; Taalgids
IV, 259; vgl. het hd. Wasser ins Meer, in die Elbe, veerra, Reuss, Limmat,
Donau, in den Rhein, in den Brunnen tragen; Ablasz nach Rom tragen,; Adler
nach Berlin tragen; fr. porter l'eau a' la riviere, a la mer; eng. to cast water
into the Thames.

2522. Water in den

(of zijn) wijn doen (of mengen),

d .w .z . zijne eischen matigen, inbinden „omdat de omstandigheden ,• het welbegrepen eigenbelang, de macht of wil van derden daartoe dwingen". Iemand,
die wijn vermengt met water, verdunt hem, maakt hem minder krachtig ; bij
overdracht op eischen, voorwaarden toegepast, deze verminderen, minder streng
maken. De uitdrukking is in dezen zin bekend sedert de 16de eeuw. Vgl. Despars,
I1, 176: Dat die coninck.... intijts zijn advijs verandert ende watere in zijn wijn
gtiedaen hadde, grootelix verzoetende ende verlichtende die poincten ende articlen
van den paeyse ; Anna Bijns, Refr. 60:
Omdat daer so menich rijc, groot cadet
Mede (met Luthers Doctryne) is besmet,
Vreesen de predicanten schade en pijn.
Sij sorgen om die waerheit vervolcht te sijne ;
Voor 't geloove en wilt niemant laten sijn trage.
De wijnroeyers mingen dwater metten wijne.
Voor lateren tijd vergelijke men Winschooten, 348; 361; Huygens, Korenba.
II, 203; Hooft, Brieven, 161; Pamf 1. Muller no. 630 (anno 1608), bl. 21 v;
Spaan, 244; Tuinman I, 115; Ilalina, 768: Water in zijnen wijn doen,
zijne gramschap of driften matigen; Sewel, 941: Water in zynen wyn doen,
to temper one's wine with water ; to moderate one's eagerness ; to cool one's heat
or spirits ; Harreb . II, 440 ; afrik . water in mens se wijn gooi . In Zuid-Nederland:
water bij zijne(n) wijn doen. Ook in 't Fransch : mettre de l'eau dans son vin.

2523. Loop niet in 't water!
wordt gezegd als waarschuwing tegen iemand die ingebeeld mooi en daarvan zou
vervuld is, dat hij in 't water zou kunnen loopen. Het gezegde dagteekent uit de
17de eeuw, blijkens BredQroo I, 28, 419:
Jy bint te vervaarlijck frey, ick word' op jouw verlieft.
Nu - moetje een nieuwe duyt hebben om appelen te koopen.
Bylo! siet wel voorje datje niet gaat in 't Water loopen.
Harreboinëe I, 139: Je dochters loopen nog in he water.
STOETT, Ned. Spreekwoorden H. 5e druk.
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2524. Water door den Rijn.
„Er moet nog heel wat water door den Rijn loopen (of stroomen) voordat iets
geschieden zal" beteekent : het zal nog lang duren, er zal nog heel wat moeten
plaats vinden, voordat iets gebeurt, er zullen eerst nog veel vogelkens kakken,
die nu nog geen gat hebben ('t Daghet XII, 112) . In de 16de eeuw zeide men
daer sal noch veel waters ten dael loopen (Sart. III, 10, 26 ; ook Tuinman I, 331)
of daar zal nog menig rad omgaan (ook in 't Grieksch, Erasmus, CXXII) ; Bebel,
574: interea multum aquae in Neccaro vel Rheno praeterfluit. Hiernaast volgens
Harreb. II , 430 b : er zal nog veel water ten dale loopen; er zal nog wel wat water
over de bergen loopen (vgl. hd. bis dahin lciuft noch viel Wasser den Berg hinunter oder ins Meer) ; in het hd . es wird noch viel Wasser aus dem Main in den
Rhein laufen ; fr . il passera bien de l'eau sous les ponts 1 ) ; eng . a great deal
of water has flowed ander the Bridge since Chose days; in het Hagelandsch en
K1. -Brab .: ter zal nog veul waiter deur de zië (zee) loeëpe (Tuerlinckx , 719) ;
in het Haspengouwsch : er zal nog veel water onder den molen doorloopen of naar
(of door) de zee loopen (Rutten, 272 a; Antw. Idiot. 1420); in Vlaanderen: er
zal nog veel water door de Schelde (of de Leie) loopen (Joos, 82) ; afrik. daar
sal nog baie water in die see loop voor dat, enz. De Arbeid, 22 Aug. 1914 p. 4,
k. 2: Er zal nog heel wat water door de Rijn moeten stroomen , voor en aleer
men zich een denkbeeld kan vormen van de taak welke de mensch in een gezonde
samenleving heeft te vervullen ; Handelsblad, 20 Maart 1915 (ochtenbl.) p.
2, k. 2: Er is veel water door de Vrijstaatse rivieren gespoeld sinds dien tijd en
't is de oude strijder (gen. De Wet) aan te zien.
-

2525. Boven water zijn,
d.w.z. uit den nood, uit de moeilijkheid zijn; eig. gezegd van iemand, die in
het water is gevallen en het hoofd weer boven weet te krijgen; vgl. ook het hoofd
boven (water) houden 2 ), zich weten staande te houden; het fr. revenir sur l'eau,
êchapper á la ruine ; hd . wieder über Wasser kommen.; eng . to be above water.
Zie Winschooten, 348: Booven Water syn, geen vrees hebben voor schaade;
Halma, 768: Boven water zijn, behouden zijn, niet te vreezen hebben, être
en suretë, n'avoir rien a' craindre; Sewel, 138: Boven water z y n, to be save,
out of the serape; Ten Doornk. Koolm . III, 521 a : wër bafen water kamen od ..
wesen, wieder über Wasser kommen, nicht mehr in Gefahr sein. De uitdr. (weer)
boven water zijn (of komen) wordt ook gebezigd van iemand, die een tijd onder
water (weg, ziek of aan het zwieren) is geweest en weer te voorschijn komt:
zie no. 2526; vgl. Sjof, 217: Die knul was altijd ziek of onderweg en als ze
1) Lat. malta prins vaste labentur flumina ponto (Prop. I, 15, 29).
2) Vgl . Poirters, Hof v . Theod . 34 : Op dat de verdruckte Christenen eens mochten
verquicken, en het hooft boven krygen ; Pers . 535 a ; 911 a : het hoofd boven houden ; De
Brune, Bank. I, 395; II, 52: de kin boven water houden; 1Vdl. Wdb. III, 813; E[arreb. I,
327; De Te!egraa f . 2 Dec .-1914
p. 9, k. 2; Cor Buys, d iezijn kop boven water
weet te houden, tegen al de beroerdigheid in; Handelsblad 2 Maart 1915 (avondbl. )
p . 9, k. 3 : Steeds had zij , zeide ze, gesloofd en geploeterd om het hoofd boven water te
houden; De Arbeid, 27 Maart 1915 p. 1,k.3: Hebben in normale tijden de arbeiders moeite
om het hoofd boven water te houden, in dezen tijd is het met den stoffelijken lood der
arbeiders meer dan treurig gesteld ; Het Volk, 9 Aug. 1915, p: 6, k. 2 ; hd . sich uberm Wisser
halten; eng. to keep (or hold) one's head above water.

)avondhl.)
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dan om vijf uur 's morgens beginnen mosten, lag die jongen op z'n nest. En
as-t-ie eindelijk boven water kwam, was-t-je nog te lam om een poot uit te steken;
bl. 219: Na twee dagen kwam-d-ie boven water, met één gulden en tien cente
in zijn zak ; Pers! . 97 : 't Is ook 'n manier van die zwabber in drie dagen niet
boven water te komen zonder 'n woord te zeggen of te schrijven ; fri . boppe wetter wêze .

2526. Onder water zijn,
d.w.z. weg zijn ; aan het zwieren zijn ; eig. van een duiker, die eenigen tijd
onzichtbaar is . Hier toegepast op een dronkaard, die te veel van het nat houdt;
vgl. Belg. Mus. 6, 191: Die te sere dronken sijn ende die eens rijcs mans kindekijn dicke leert te water gaen, daer leidt seldentijt coren (?) 'aen ; Trou m.
Bl. 10: Ghy sijt gaeren bijden watere (tegen een drinkeboer); Winschooten,
348: Wel te Waater willen, wel onder Waater willen,; gaarn met sijn neus in
het nat sijn : natgierig sijn ; W. D. Hooft, Ven. Soon, 7 ; 37 ; Spaan, 150;
Huygens, VII, 215:
Dat Heer-Oom in 't gelagh wel onder water will,
En maect in Roomertjens noch Roomers geen verschilt,
Sal, meent hij, sijn lang leven sijn.
Mijn' Heeren, lett eens, seght de Pater,
Slecht Hout vergaet niet onder water,
Ben ick vergancklick onder wijn?
Halma, 768: Hij gaat gaarne te water, hij houd veel van 't nat, il aime
le piot; Harreb. II, 440 a; III, Cmiii; S. M. 37: Ze maken samen 'n reissie
— och grut, mens! je begrijpt 'k had in 't geheel geen erg, maar nou — zoo'n
veertien dagen onder water ; ford . II , 466: Toch hoorde hij van allen kant dat
ze in de sloep meegedronken had . Bovendien bleef ze onder water ; Nw . Amsterdammer, 2 Jan . 1915 p . 3 , k . 2 : Nadat ik 2 maal 24 uur onder water was
gebleven, belandde 'k weer in Artis Pictura; Van Lennep, 258: onder water
zijn, dronken zijn; fri. under wester weze, niet bij zijn zaken zijn. Vgl. gron.
doen, dronken, eig. ondergedompeld (Tijdschr. 34, 5).

2527 . Gods water over Gods akker laten loopen,
d.w.z. de zaken haren wereldschen gang laten gaan, zich niet om 's werelds
loop bekommeren. Op de oude plaats, Campen, 107, waar de uitdr. voorkomt,
luidt deze zegswijze : hy laet Godts water over Godts land gaen, in welken vorm
wij ze ook aantreffen bij Brederoo, Symen s. Soeticheit, vs. 211: Mijn leyter
gants niet aen, ick laet Gods water over Godts acker gaen ; Winschooten, 348:
Gods waaier laaten gaan oover Gods akker; fooien laaten sorgen : sig nergens meede
bekommeren; vgl. verder Sewel, 940; Halma 768; Waasch Idiot. 260. In Limb.
Gods water over Gods leem laten loopen (Welters, 89). Ook in den vorm eener
vermaning bij Spieghel, 299: laat Goods water over Goods akker gaan, dat wellicht
beteekent : maak u niet noodeloos bezorgd, laat het aan God over 1 ). Dat deze
1) Vgl. eene plaats uit Huygens, Hofwijck vs. 827:
Ick sien het sorgeloos en op sijn Hofwycks aen,
En laet Gods weer en wind Gods acker over gaen:
dat te vergelijken is met het fri. hij lii Gods wijn oer Gods ldn waeije, en waar de beteekenis
zijn kan: ik laat alles aan God over, in welken zin de zegswijze ook in het Duitsch voorkomt .
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gunstige bet . de oudste is, is niet waarschijnlijk ; tenminste bij Campen komt
ze voor in den hedendaagschen ongunstigen zin, zooals uit de plaatsing aldaar
blijkt . Reeds vroeg komt naast het wkw . „gaan" ook „loopen" voor ; zie Sart.
III, 9, 41: Godts water over Godts acker laten loopen, violen laten sorgen, hoc est,
animo otioso, securo, vacuoque esse; V. Beverwyck, Schat d. Ges. 23 a; Brederoo 1, 250; C. Wildsch. III , 72; Adagia, 27: Godts water over godts bodem
laeten vaeren, in utramvis aurem dormire 1 ); Br. v. Abr. Bl. I, 86; Ndl. Wdb.
V. 216-217; Archief IV, 339-341; Harreb. I, 12 b; Heyermans, Ghetto, 89:
Jij laat God's water over God's akker loopen -- en, en as 't te laat is maakje
lawaai ; Handelsblad, 1 Maart 1914 p. 1, k. 4 : Hij (de Albaniër) zit voor
zijn huis en rookt zijn tsj iboek . En laat verder Gods water over Gods land loopen;
afrik. hij laat maar Gods water oor Gods akker loop. De oorspr. bet. is volgens
Tuinman I, 172 en het Ndl. Wdb. II 1 , 18: het water over het land laten loopen,
zonder moeite te doen om het „bij overstrooming door dijken of dammen te
keeren', eene meening, die steun vindt in de door Schuerm. Bijv. 102 b, 't
Daghet XII, 112 en Antw. Idiot. 1420 vermelde uitdr. Gods water over Gods dijk
laten loopen. Voor het Nederduitsch zie Taalgids IV,'270; Woeste, 317 a; Eckart,
167 ; vgl. fr . laisser couler l'eau ; hd . Gottes Wasser fiber Gottes Land laufen

lassen.

2528. In het water vallen,
d.w.z. mislukken, vooral van feesten en ondernemingen gezegd. Zie Harrebomée
II, 438: Dat valt in het water. Men zegt dit van een' zoo genoemd geestigen
zet, die niet opgaat; afrik. die plan het in die water geval; Schuermans, 845 a;
Antw. Idiot. 306 ; 1420 en Joos 95 : van de brug in 't water vallen, mislukken;

Land van Aalst : hij is met zijn gat in 't waterken gevallen, hij heeft fiasco
gemaakt ; in de Neder-Betuwe : in de geut valle (V. d. Water, 79 ; Onze Volkstaal
11, 86) ; fr. tomber dans l'eau; hd. ins Wasser, in den Brunnen fallen ; eng. to
fall to the ground; to go to water; fri. yn 't wetter falle .

2529. In troebel water is 't goed visschen.
„In troebel waaier is het goed vissen, de reeden is, om dat de vis dan minder
uitkijk heeft, om sig te wagten : oneigendlijk werd daar door te verstaan gegeeven,
dat men in verwarde tijden, en saaken, de beste geleegendheid heeft, om winst
te doen" (Winschooten, 332 2 ) ; mlat . flumen confusum reddit piscantibus usum
(Werner, 33) . Het spreekwoord wordt aangetroffen bij Despars I, 12 : Dat in

1) Deze zegswijze op beide ooren slapen is ook in het Ndl. bekend ; vgl. Huygens,
Hofwijck, 2575 en Handelsblad, 5 Maart 1915 (ochtendbl.) p. 5, k. 3: Schiller heeft het
reeds gezegd, dat in die dagen de Duitschers op beide ooren sliepen; De Telegraaf, 15
Jan. 1915 (avondbl.) p. 2, k. 6: Daarentegen kunnen de ambtenaars, die met afzetting
zijn bedreigd of reeds hun ontslag gekregen hebben, omdat zij niet willen komen werken
voor de Duitschers, gerust op hun beide ooren slapen; Antw. Idiol. 889: op allebei zijn
ooren slapen,-ergens gerust in zijn; fr. dormir sur les deux oreilles; hd. auf beiden Ohren
schlafen.

2) Men moert het water, waardoor de visch boven komt, die men dan zoo maar
kan uitscheppen.
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troubel water goet visschen was ; Goedthals, 53 : Het is goet visschen, daert
water ghestoirt is, il faict bon pescher en eaue trouble; Idinau, 272:
IN TBOUBLE WATER, IST GOET VISSCHEN
Alst water beroert is, dan ist goedt visschen.
So werden som rijck in trouble tijden:
Dan siet-men die roer-makers hen eerst uyt-visschen
En in ander-liens schade hen ver-blijden.
T'quaedt werdt wel vergolden met d'eeuwigh lijden.
Ook in Interest v. Holland, 128; 209; Huygens VI, 125: Het oude woort en
kan niet missen, in onklaer water is goet vissen; Hooft, Ned. Hist. 583; Pers,
223 a ; 846 b : in droef water visschen ; Vondel Leeuwendalers, vs . 934:
Het spreeckwoort zeit : in troebel water is 't goet visschen:
Want geen krackeel zoo klein, men haelt 'er voordeel uit.
Waer slagen vallen , valt gemeenelijck goê buit.
Zie verder Cats 1, 458; Tuinman I, 239; Halma, 423 ; V. Janus, 12 ; III, 153;
H arreb . I I , 441 a ; 111, 359 ; afrik . in troebel water vis vang ; Waasch Idiot . 715:
in troebel water visschen., profijt trachten te trekken uit anderer geschil; Antw.
Idiot. 2136; en vgl. Joos, 83 : vischt terwijl het water blond is; fri. yn tsjok (dik)
of troebel wetter is 't goed fiskjen; fr. il fait bon pêcher en eau trouble; hd. in
trüben Wassern ist gut fischen ; im Trüben f ischen ; eng . it is good fishing in troubled waters (Wander IV , 1808) ; to fish in troubled (or foul) waters.

2530. In (of op) zulke waters vangt men zulke visschen.
Men bezigt deze uitdrukking als iemand de nadeelige gevolgen ondervindt
van eene slechte daad, loon naar werk krijgt; inlat . in tali tales capiuntur f lumine pisces ; in magno grandes capiuntur flumine pisces (Werner, 40) . In de
Prov. Comm. 437: in sulcken riviere vangtmen sulcke vissche, in tali tales capiuntur flumine pisces ; Bebel, no . 182: in tali flumine tales capiuntur pisces;
dicitur in illos, qui sua temeritate et voluntate periculum inciderunt; vel etiam
in bonum dici potest; Winschooten, 348: In sulke waaters vangt men sulke vissen:
dat is, men krijgt loon naa werken. Zie verder in, de 17de eeuw Hooft, Brieven,
270, waar de bet. evenwel is: van zulke menschen verwacht men zulke daden,
in welken zin het spreekwoord ook voorkomt bij Coster, 537 vs. 1293 ; Brederoo,
Klucht i'. d . Koe, vs. 671 ; Huygens V, 96; De Brune, 240; 476. V .Moerk . 94:
Dat de pry my bedrieghen wou, hoord ick wel te gissen:
Somma op sucke waters vangtme sucke vissen.
Tuinman I , 296 en II , 197 kent het spreekwoord alleen in den zin van : „dit zijn
de vruchten van zulk een bedrijf" ; zoo ook Sewel, 941: Op zulke waters vangt
men zulke visch, that's the reward due to such doings; door Van Dale worden beide
beteekenissen vermeld. Zie verder Harreb. 1, 291 a: Schuerm. 845 b; Antw.
Idiot. 1420 ; in Waasch Idiot. 714: op zulke vijvers vangt men zulke visschen,
zulke werken hebben zulk gevolg; vgl. Jahrb. 38, 164: in söcken Water fánkt
maan söcke Fiske ; Woeste, 317 a ; hd . in solchem wasser fiingt man solche Fische:
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fr. telle eau, tels poissons; Harreb. I, 83 a; in zulke bosschen vindt men zulke
vogels; in het fri.: op sokke wetters fangt men sokkb fisk, zoo oorzaak zoo gevolg;
ook : soort zoekt soort 1 ) .

2531 . Stille waters hebben diepe gronden,
d.w.z. „in (of achter) lieden, die zich weinig uitlaten, zit (steekt) dikwijls
meer dan men naar den uiterlijken schijn vermoeden zou . Vaak gebezigd met
betrekking tot of in toepassing op min gunstige eigenschappen (arglistigheid,
dubbelhartigheid, valschheid en derg. )" ; Ndl. Wdb. V . 934. Dit spreekwoord
komt, zooals Wander IV, 1813-1814 aantoont, in zeer vele Europeesche talen
voor. Voor het Latijn vgl. Cato, Dist. 4, 31: quod flumen placidum est, forsan
latet altlus unda of altissima quae que f lumina minimo sono labuntur ; non credas
undam placidam non esse profundam (Werner, 56) ; gri Ct y^
irora,uov rà
/á r) yvQ^vE (Krumbacher, 71) ; tyrjç 2TOTfJÇ ara y v flá vC.
Voor onze taal zie Dist. Cat. bl. 49:

.

uov

Die ghene die zwighen ende lettel spreken,
Si conen vele quader treken;
Men seit : die vloet, die stille staet,
Soe es dieper dan die harde gaet.
Campen, 107: Stille wateren hebben diepe gronden ; Spieghel, 279 ; Vondel, Jos.
in Egypte, vs. 1260; Cats I, 458; 459:
Ick heb het met 'er daet bevonden,
In stille waters diepe gronden.
Van Moerk . 80 ; Winschooten, 347: Stille waaters hebben diepe gronden , het welk
oneigendlijk beteekend, luiden die stilzwijgen, die weeten meer, als die geen
die veel praats hebben : en in quaader sin : sij sien of sij geen vijf tellen konden,
en sij hebbender wel tien in de mouw : sij hebbense (seggen sommige) agter
haar ooren ; De Brune, Bank. 1, 108 ; 152 ; Starter, 420 ; Mergh 55 ; Paffenr.
95; Plaiz. Kyv. 26. Zie verder Tuinman I, 150; C. Wildsch. III, 39; Adagia
2: alle stille waterkens hebben diepe gronden, simplex appatet, simplicitate caret;
Halma, 768 ; Adagia, 59 : stille waterkens hebben diepe grondekens ; Sewel 940:
Stille waters hebben diepe gronden, standing waters have muddy bottoms
or are dangerous ; silent men are thinking men, and not easily sonded or pumped;
Harrebomée 1, 261; Nederland, Aug. 1914, p. 462: En thuis zei hij geen woord
meer dan noodig was : Stille wateren hebben diepe gronden ; afrik . stille waters

diepe grond, onder draai die duiwel rond; Eckart, 555 ; De Bo, 1372 ; Joos 147:
stille waters hebben diepe gronden ; hoe stiller water hoe dieper boom ; Antw . Idiot.
1420 ; Waasch Idiot . 630 b ; 732 a : stille waterkens hebben diepe gronden ; Ten
Doornk. Koolm. III , 521 ; fri. stille westers habbe djippe grounen; fr. il n'y a
pire eau que celle qui dort ; hd . stille Wasser sind lief; stille Wasser tiefe Gri nde ;
eng . still waters run deep.

1) Mag ook vergeleken worden Spieghel, 297: In zullich water, zullighe visschen ?
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2532. In de eene hand water en in de andere vuur dragen,
d .w .z . zich nu op de eene wijze, dan weder op eene andere wijze voordoen;
dubbelhartig zijn ; uit twee monden spreken . De zegswijze wordt aangetroffen
in het Grieksch bij Plutarchus : r uëv V"Ówp è pot 6OAOgoOvéovóa
7t&), T?? Nè éré0fl rÓ 7rv0. Vgl. voor onze taal Rose, 989:
Daer es menich verradere fel,
Die vor die liede can smeken (vleien) wel
Ende vore blusschen ende achter bernen,
Daer si goede liede mede ernen (boos maken).

Vad. Mus. I, 326, 73: 't Fier draghen si in die ene hant ende dander hant es
Belden sonder water; Scaescspel, 75; Goedthals, 62: in deene hant watere, in dandere vier draghen, porter le feu et eaue; Campen, 36 : hy draecht het water in deene
hant, ende tvuyr in dander; Sart. I, 8, 97: altera manu fert lapidem, panem
ostentat altera : hy dracht het vier in de een handt, ende water in dander handt,
qui coram blandiuntur clam obtrectantes, palam amicos agunt, clanculum nocent
eet . ; III , 10, 48 ; Erasmus, VIII ; Idinau, 24 ; Winschooten, 122: Vuur in
de eene hand draagen, en het waater in de andere hand: schoon voor het oog : maar
vals agter de rug ; Tuinman I, 186 ; II, 216 ; Adagia, 42 : In d'een handt heeft
hy waeter, in d'ander handt heeft hy vier, altera manu fert lapidem, panem ostentat
altera; Harreb. 1, 279 a; Antw. Idiot. 1420; Waasch Idiot. 711 b; Rutten, 272;
Ten Doornk. Koo lm . 111. 521. Syn. was heet (of warm) en koud uit één mond
blazen (vgl. Ndl. Wdb. VI, 399; II , 2807) ; eng. to blow hot and cold. Op Goeree
en Overflakkee beteekent hij blaast hitte en kou uit één gat, hij spreekt zich zelf
tegen.

2533. Veel water vuil maken om iets,
d.w.z. veel omslag, onnoodige drukte om iets maken. De uitdr. is ontleend aan
het zeewezen. Vgl. Witsen, 514: V u y l water maken ; dit wert gezeght als
een schip door de modder sleept, zonder echter gront te raken 1 ) ; bl. 512: Veel
water vuyl maken ; oneigentl. veel moeiten om eenige zaek doen, eigentl.
riet schepen door ondiepten varen, waer in men zeer moet arbeiden om voort
te komen ; vgl . verder W inschooten , 348 ; Veel Waaters vuilmaken : groot boohaa
niaaken ; Gew. Weuw. 111, 70 ; Hooft, Brieven, 187: Wanneer men ook niet
terecht geraakte, zoude 't luttel vals hebben, zoo veel waaters te vergeefs vuil
te maaken ; Huygens, Korenbl. II , 178 ; Brederoo, Moortje, 2314 ; Lichte Ligger,
13 r ; Van Effen , Speet . VI , 205: Dat gy het de pyne niet waerdig agt om over
so gering een onderwerp veel water vuyl te maken: Brieven v. Abr. Bl. II , 209;
C. Wildsch. I11, 72; 316; Tuinman I, 15; Halma, 768: Veel waters vuil
m a a k e n , faire plus de bruit que de besogne ; Sewel, 926: Vee 1 waters om
iets vuil maken, veel gerucht over iets maaken; Harreb. II , 442 a 2 ) .
-

1 ) Vgl. ook het eng. the ship makes fout water. Bij 't roeien spreekt men van iemand
tuil water geven, vóór heil gaan roeien, zoodat hij in de golven van de boot roeit.

2) Bij Westerbaen 11, 765: Hoe minder waeter dat ghy daerom onklaer maeckt
hoe eerder dat de min uyt uw gedachten raeckt.
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2534. Het water van de zee kan dat niet afwasschen,
gezegd van eene onafwischbare schandvlek ; eene schuld die niet weg te nemen.
is, een smaad, waarvan men zich niet zuiveren kan, een schuld of eene verplichting, waaraan men zich niet kan onttrekken. Vgl. Sart. III, 4, 87 : de
Zee kart veel afwasschen 1 ). Eene sedert de 16de eeuw gebruikelijke zegswijze,
blijkens Van Lummel, 176:
Ghy meucht u niet schoon wassen,
Al hadt ghy al 't water uit der zee.
Verder vindt men ze bij Brederoo III, 28: Betichting, quade lof, die 't water
van de zee niemant kan spoelen of; Rodenburgh, 67 : Want all' de Zuyder-zee
en wascht de vleck niet af; Winschooten, 247: Dat sal hem al het seewater niet
afwassen : dat is, niet die huik sal hij al sijn leeven moeten te kerken gaan; Pers,
236 a: Dese schandvlecke soude hun oock al het water van de zee niet konnen
afwasschen ; Plaiz . Kyv . 52 : Eene eerlijke Juffer haar zuiverheid zo bevlekken,
dat het water van de zee haar niet heeft konnen reinigen; Vondel, Jos. in Egypte,
vs. 1254: Al 't water van den Nijl kan deze gruwelvlerken niet wasschep uit
zijn faem; Tuinman I, 14; Sewel 981: Dit zal hem al het zeewateie niet
a f w a s s c h e n, all the water of the sea will not cleanse him of that ; Harreb . II ,
438 a; III, 358 a; Amst. 79: Als je nog langer wacht, moet je dubbel geven;
dat wascht 't water van de zee niet af; Nest, 98; Slop, 165: Al 't water van de
zee kon hem daarvan niet schoonwasschen ; Nkr . III , 14 Nov . p . 5 ; De Arbeid,
5 Dec. 1914 p. 4, k. 4: Er blijft dus niet anders over dan te bewijzen dat Jensch
liegt of anders wascht het water der zee niet af dat zij met de bezittende klasse
onder één hoedje heeft gespeeld; afrik. die water van die see kan hom nie skoon
was nie. Ook in het Friesch: dat wasket de sé dy net of, daar kom je niet vrij
van, nl . iets te doen, vooral te betalen, waarvan men afkeerig is ; nd . dat kann
uns de Rhin nitt afwasken (Eckart, 431 ; Jahrb . 38 , 161) ; hd . er kann es mit
Seewasser nicht abwaschen (Wander IV, 497).

2535. Verdrinken, eer men water heeft gezien.
Deze sedert de l7de eeuw voorkomende zegswijze luidde toen eenigszins
anders ; vgl . Winschooten , 348: Hij is verdronken eer hij Waater kende : dat is
oneigendlijk, hij is geknapt, hij heeft seer los te werk gegaan : hij heeft sig vergreepen. Vooral gebruikt in toepassing op jonge lieden, die zich te vroeg , ,verslingerd" hebben, zooals Tuinman I, 87 het verklaart en' ook blijkt uit Van Effen
Spect. V, 181: Het is klaarblykelyk, dat zonder zo eene nutte teugel, duizenden van jonge luiden, vervoert door de nauwlyks weerstaanbare drift der eerste
kalverliefde, zig verdrinken zouden eer ze water kenden, en een korte voldoening

1 ) Laurillard, 77 zoekt den oorsprong dezer zegswijze in den Doop, zoodat de
gedachtegang dan deze zou zijn: de Doop neemt vlekken en smetten weg; maar dit is
een vlek en een smet, die niet weg te wasschen zou wezen. al doopte men met al het water
der zee (vgl. hiermede Ndl. Wdb. I, 1497 en vooral 1808-1809) . Oorspronkelijk schijnt
zeewater ook gebruikt te zijn bij de symbolieke reiniging der handen (no. 802) en thans
bevat liet doopwater en wijwater in de Katholieke kerk ook nog zout. Vgl. het gri.
Clit(1(3 a IA) tI 7F(t ► 'T[l 7"' (1) )()TI(U)' (t)U; Sp. Bist. III, 42, 53: Henen
gaet hi ende baet oft water ronde afdwaen (afwasschen) sine dorperlike zonde; Sp. der
.fond. 14725; Erasmus C .LX ; Borchardt, 519.
,
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met een eeuwig berouw betalen; Middelb. Avant. 77: Dus wierd ik verstrikt
en verzoop aleer ik water kende ; C. Wildsch. I, 24; Br. v. Abr. Bl. I, 41;
Sewel, 941: Hy is verdronken eer hy 't water kende, he perished before
he knew the Banger of the business ; Harreb . II , 440 b ; A ntw . Idiot. 1330 ; 1362;
Rutten, 272 (in den zin van te jong getrouwd zijn) ; Waasch Idiot. 703: U versmooren veur dat ge 't water kent, zeer jong trouwen; Van Lennep, 239 met de
verklaring , ,zich zedelijk of lichamelijk bederven zonder er genot van te hebben
gehad" ; in fri . fordrinke ear 't min wetter sjoen het ; Twente : verzoepen eer men

water veult.

2536. Bang zijn zich aan koud water te branden,
d.w.z. uit vrees voor een (denkbeeldig) gevaar alle mogelijke voorzorgen nemen
alvorens iets te ondernemen ; meestal gebruikt „om eene ongerijmde voorzichtig_heid bespottelijk te maken" ; Ndl. Wdb. II 1 , 971; Harreb I, 31 a; De Telegraaf,
7 Jan. 1915 (avondbl.) p. 5, k. 1: Een onbegrijpelijke angst zich aan koud
water te branden ; Handelsblad, 10 Sept. 1913 (avondbl.) p. 1, k. 2 : Hoe gereserveerd en deftig en fatsoenlijk bleven duizenden (in 1813) de kat uit den
boom kijken . Hoe waren er velen bevreesd zich aan koud water te branden ; 25
Maart, 1915 (ochtendbl.) p. 2, k. 5: Mits wij geen vrees koesteren om ons
aan koud water te branden en op kleine wijze in onze principiëele schulp gaan
kruipen; Het Volk, 24 Febr. 1914 p. 6, k. 2: Het is een stumperige manier
van doen en teekent den geest van de leiding der voerliedenvereeniging, die
bang is zich aan koud water te branden ; in het Friesch : hy is bang dat er him
oan káld wetter barne stil; afrik. hy brand hom aan kou water. De zegswijze is
ontleend aan de vrees der honden en katten, die wanneer ze zich eens aan heet
water gebrand hebben, ook bang zijn voor koud water. Vgl. lat. tranquillas
etiam naufragus horret aquas; mlat. igne semel tactus timet ignem postmodo cactus;
De Brune, Bank I , 99 : Een gheschoude kat heeft oock vreeze van koud water;
fr. chat échaudé traint l'eau froide; hd. eine gebrühte Katze (oder ein verbriihter
Hand) scheut auch das kalte Wasser; eng. a scalded cat (of dog) fears cold water
(Warader II, 1175) .
.

2536a . Gestolen wateren zijn de zoetste ; zie no . 2488.
2537. Hij is met dat water al eens meer voor den dokter
geweest,
eig. die ziekte heeft hij al meer gehad, dat zelfde geval heeft hij al meer ondervonden; hij heeft daar ervaring van; eene herinnering aan den tijd, toen de
dokter veelal de ziekte opmaakte uit de urine ; Huygens, Korenbl. II , 412 1
Zie W. Leenend, II, 126: Ik heb ook elfrnaal met den Prins over de Maas, en
niet dat water by den Dotter geweest; Br. v. B. Wolff, 114: je weet ik bin en
vrouw van veul ondervinding en ik heb zo dikkels net de Prins over de Maas
geweest, ik heb zo dikwyls met dat water voor den dokter geweest; Harreb. 1,
141 a; Oude Tijd, 1871, bl. 308; Molema, 579: al voaker mit dat woater veur
dokter west hebben , al vaker in hetzelfde onaangename geval verkeerd hebben;
in het Friesch : hy het faker mei dat wetter foar 'e dokter west, hij heeft in dat

) .

1) Vgl. in de middeleeuwen de benaming kijcpisse, later pisifijker; zie Taal en
Letteren 111, 169.
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werk ervaring opgedaan . Op Goeree en Overrakkee : Hij zal met het water voor
den dokter moeten komen, hij zal .opening van zaken moeten geven, syn . van nu

moet hij met zijn billen bloot komen 1 ) .

2538. Van het zuiverste water,
d.w.z. van de eerste, beste soort; van de fijnste kwaliteit. Een term ontleend
aan een edelgesteente, welks glans water genoemd wordt naar de glinstering en
kleurschakeering van golvend water 2 ) . Vgl. V. Linschoten, I tiner . 107 a
Dat sy (de diamant) niet droevigh (troebel) van water is dan (maar) claer ende
suyver; Halma, 768, die water verklaart als luister of glans van de paerlen, diamanten en andere gesteentens; 't water van dien steen is niet zuiver,
Peau de ce diamant n'est pas claire ou nette; Sewel, 941: Water, glans of luister
op de paerlen, water; Van Effen, Spect. X, 4: Een juweel, verheerlykt door de
helderste glans, en het zuiverste water; Nest, 46: Het is een lol-maker van het
zuiverste water ; Dievenp . 115: Hij was een dieven-koopman van 't zuiverste
water ; Handelsblad, 17 Mei 1914 p . 5 , k . 3 : De waterval van Niagara is een
beroemdheid van het eerste water ; Nw . School, VI , 357: Dan treedt er een
gedegenereerd individu op, een schurk van het zuiverste water. Ook in het Fransch
wordt eau gebezigd in den zin van „limpidité des diamants, des pierres précieuses, des perles", en kan men spreken van un avare de la plus belle eau =
d'une avarice rare (Hatzfeld, 806 b); evenzoo in het afrik. hy is 'n vagebond
van die eerste water ; hd . vom reinsten (oder vom ersten) Wasser ; eng . (a diamond
or a poet) of the first (or the purest) water.. Een syn . uitdr . is , ,18 karaats" zijn,
een beeld ontleend aan het gehalte van 't goud. Zie Ndt. Wdb. VII, 1569 en
vgl. De Vrijheid, 12 Maart 1924, bl. 1 p. 4, k. 1: De heer D. v. T. die kort
te voren voor een leerstoel in de homoeopathie gepleit had en wiens bezuinigingsliefde dus niet achttien karaats was.

2539. Een rare Waterchinees
ook een rare chinees, een eigenaardig, zonderling mensch; eig. een chinees, die
met tal van anderen met gekruiste beenen op een paar stukjes bamboe gezeten
in de open zee ronddrijft, een vischlijn in de hand en een mandje voor zich om
er de vangst in te bewaren . Zie Dr. H . P. N. Muller, Malakka en China,
Leiden 1918, bl. 165 noot.

2540. De waterlanders komen voor den dag,
d .w .z . de tranen komen voor den dag ; hij begint te schreien . Bij Sartorius
III, 3, 16: De water-landers op den dijck laten komen, de iis, quibus lachrymae
oborirentur in oculos; Winschooten, 349: De Waaterlanders quaamen op den
dijk: dat is oneigendlijk, de traanen quaamen in de oogen; Mergh. 18 : • de
waterlanders staan op den dijk; Sewel, 941: De waterlanders kwamen op
den d y k (metaph .) , tears came in the eyes ; Harrebomée I , 113 ; B . B . 121;
Nw. School, II , 213. Vgl. afrik. toe kom die waterlanders. Naast deze uitdr.
citeert Tuinman I, 309 ook : „'t Water -komt op den dijk, de traanen komen
in de oogen", dat o.a. voorkomt bij Huygens I, 65 en 't Daghet XII, 144;
1) N. Taalgids XIII, 138 en vgl. de uitdr. zien wie de blankste billen heeft, wie
't wint, wie het 't best kan (Ndl. Wdb. II, 2690) .
2) Vgl . hiermede het adj . gewaterd, gezegd van stoffen, die golvende, glinsterende
kleurschakeeringen vertoonen, fr. moiré; Ndl. Wdb. IV, 2016-2017.
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in het Waasch Idiot. 174 a : de dijken loopen over, men weent ; ook De Bo , 440
en Antw. Idiot. 1420: het is hoog water, van iemand die op het punt staat te
weenen. Volgens De Bo, 1373 en Antw. Idiot. 1422 is waterlander voor traan
ook in Zuid-Nederland bekend ; in het Friesch : de wetterlánners kamen dêr ek by.
Het is eig. de naam van de bewoners der moerassige, laaggelegen gedeelten
van Holland, Broek en Waterland 1 ) en vandaar bij overdracht gebruikt voor
traan. Zie no. 1168 en vgl. voor een dergelijk woordspel: de Friezen zijn in 't
land, het begint te vriezen (Harreb. LXX 2).

2541. Mooi weer spelen,
d.w.z. rijkelijk leven; vriendelijk, onderdanig zijn; eig. evenals het mooie weer
vriendelijk, vroolijk zijn; en vandaar: zijn hart ophalen, pret maken (vgl. goede
sier maken). Winschooten, 352 verklaart het door: „vioolen laaten sorgen,
sijn hart ophaalen, optrekken, ligtmissen", eene bet. die de uitdr. heeft bij
Coster, 177, vs. 804; Breughel, 17 r: Ic rade dat wy daer henen gaen sullen;
daerna wy smullen en spelen moy weer; Hooft, Hendr. de Groote, 134; Vondel,
Jos. in Dothan, 963; Huygens, Korenbl. II, 286: Pier spilt al wat hy heeft, en
speelt niet als moy weer; R. Ansloo, Poezy, 110 ; Tuinman I, 36 : Kermis houden,
of mooi weêr speelen; bl. 102: „goed tier maken door teeren en smeeren",
waaraan de volgende verklaring wordt toegevoegd: wanneer 't mooi weêr is,
vaaren of ryden zommige met schuiten of wagens uit spelen, om zich te verlustigen en vermaaken ; en dan moet ook de koude keuken en wynkelder niet
bekrompen mede". Zie verder C. Wildsch. IV, 237 ; Halma, 774; Sewel, 945;
Molema, 577 ; Harreb. II, 443 ; Ndl. Wdb. IX, 1095 ; Wander IV, 708 ; V,
217 en vgl. het fri. hy spilet moai waer fen in oar syn jild; oostfri.: mói wër mit
êmand spölen, ihm angenehme u. heitere Dinge vorspiegeln (Ten Doornk. Koolm.
III, 537 b); in Zuid-Nederland : schoo(n) weer spelen met andersmans geld (Waasch

Idiot. 581 ; Antw. Idiot. 1086) . Vgl. no. 260.

2542. In de weer zijn,
d.i. druk bezig zijn, zich weren. Vgl. mnl. in die were sijn, weerstand bieden;
Plantijn : V r o e c h in de weer zijn, estre matineux, estre ma tin en besogne;
zie ook Mar. v. Nijm . 24: in de weire sijn; Marnix, Byenc. 2 v; Pers. 383 a;
387 a; 489 b; 647 a; 693 b; 865 a; Coster, 531, vs. 1092; Vierl . 341 ; Tuinman 1, 173: Hy is vroeg in de weer; Sewel, 945 ; W. Leevend, V, 133 ; V. Janus,
24 ; Harreb . II , 445 ; afrik . met iets in die weer wees, den geheelen dag praten
over iets; Antw. Idiot. 1425: in zijn weer zijn, in zijn werk zijn, het druk hebben;
in de weer zijn, er op uit zijn; Waasch Idiot. 735: in de weer zijn, bezig zijn,
bezorgd zijn; oostfri. in de wër wesen; fri. yn 'e wear wêze .

2543. Loop naar de weerga!
d.w.z. loop heen! loop naar den drommel! Kiliaen verstaat onder wedergaede,
consors, compar, dus „iemands gelijke", eene bet. die „weerga" altijd heeft

Vgl. Plantijn: W a t e r l a n d e r, qui demeure aux terres a quati ques, vir aquarius.
Vgl. voor een soortgelijk gezegde Waasch Idiot. 529 5: de polderboeren kijken
uwer de dijken, gezegd als er een onweder uit liet Noorden komt of als er 's avonds donderkoppen in liet Noorden te zien zijn.
1)
2)
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behouden, zoodat deze zegswijze wel verklaard wordt als : „loop naar de weerga
(van je zelf)"; dus: „naar je gelijke". In dezen vorm is zij evenwel niet aangetroffen ; men zou ook , ,loop naar je weerga" verwachten . Stellen we hiernaast:
loop naar de(n) weerlicht (= naar den bliksem) en as de weerlicht = bliksems
gauw (Molema, 577), syn. van als de verdommenis (in Kmz. 374); dei weerlich!
(een bastaardvloek), fri. de wearlich, waarvoor men ook hoort als de weerga!
en de weerga! waarnaast ook bekend is de weerga (de brui, den bliksem) van iets
geven en vergelijkt men : wat weerga! wat bliksem! ; „ een luie weerga van een
jongen" naast „een luie bliksem van een jongen" of „een luie weerlicht" (De
Bo, 1379 b; Rutten, 274 a); die weergasche vent! naast die bliksemscha, die weerlichtsche vent (fri. dy wearlichse jongen naast dy stoarmske Bern) in welke uitdrukkingen ook duivel(sch) en donder(sch) gehoord wordt, dan valt het moeilijk
aan weerga eene andere bet. toe te kennen dan die van duivel, donder of bliksem 1 ) . Het blijft echter de vraag, hoe weerga aan deze beteekenis is gekomen.
Heeft men wellicht eenvoudig het ruwe weerlicht vervangen door weerga, evenals
bijv. belul door benul en wentelteefje (d.i. wentel het eventjes ? 2 ) somtijds door
het quasi meer fatsoenlijke wentelreutje of draaireu ? Zie ook Noord en Zuid
XXI, 480.

2544. Weerklank vinden,
Slaat men een instrument aan. bijv. een piano, dan trillen de snaren van
eene nabijzijnde openstaande piano of van eene viool in denzelfden toon mede;
dan hoort men daar hetzelfde geluid, de echo. Vandaar dat deze uitdr. gebruikt
wordt om aan te duiden, dat iemands bede, iemands woorden doordringen in
het hart van anderen, de snaren van zijn gemoed doen trillen, aldaar spreken.

Vgl. Kiliaen: W e d e r k l a n c k der s t e m m e, echo,. reflexio vocis sive toni;
Huygens, Zeestraet 188: De weerklank van mijn' Weg en was niet als : weg, weg;
fr . retenir dans le coeur ; trouver un écho ; afrik . iets het weerklank gevind ; hd.

einen Wiederha ll im Herzen f inden ; Anklang f inden ; eng . to be re-echoed in the
heart ; fri. wearklank , -lud fine.

2545. Weet ik veel!
een joodsch gezegde, dat gebezigd wordt om uit te drukken, dat men er niet
veel van weet; er niet verder over wenscht te spreken. Vgl. Voorzanger en Polak,
34: Weet ik veel!, praten wij er maar niet verder over, daar kan ik me niet mee
ophouden, ik . wil er niets meer van zeggen ; weet ie veel, hij is dom ; Nw . School
VIII, 468: Mij kan het niks schelen, de tonneninhoud van Rotterdam, NieuwAmsterdam, etc. alle stoomvaartlijnen, allemaal lezer! die van Rotterdam uit
varen laten, weet ik veel! Nw. Amsterdammer, 6 Febr. 1915 , p . 9, k. 2:
Mama staat schokschouderend op en pa brult : Nou ja, weet je veel; Persl. 172:
Izak zeg dat 't (gordijn) neer mot. Weet-ie-veèl .... geloof mijn nou. Es,
't het niet noodig; bl. 175: Vin je niet Es? „Weet 'k veel" zei ze en trok
1) Vgl. E . Wolfï-Bakker, De Grijzaart : Ze kan weerschoens mooy zingen ; het
Ndl. Wdb. 1, 951 i. v. afgebliksemd en verder de artikelen afgedonderd, a fged ui ve ld , a fgedriedui.cvekuterd, afgehageld , a fgeweerlichts en dergelijke ruwe versterkingswoorden.
2) Ndl. Wdb. III, 1537. In Friesland heet dit gebak hounsfotsje, hondsvot; eig.
teeldeel van eene teef.
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de schouders op ; Zoek 25 : Doar is ewest meneer Davissen de makelaar en doar
was mevrouw de Beer en ik weet veule, allemoal nette lui; bl. 71: Hàd 'k ze
dan mutten vroagen ? hervroeg de ouwe, z'n vrouw aanziend. „Weet 'k veule,"
haalde Moeder de schouders op; bi. 216: Honger! wisten ze veule wat of honger
was! Ze hadden altied de weeldebrokkies ehad; Het Volk, 29 Oct. 1913 p. 5,
k. 1: Ga maar op huisbezoek plakken, en weet ik veel!

2546. Wat niet weet, wat niet deert.
„'t Geen men niet weet, deert het herte niet, van iets geheel onbekends kan
men geen smertelijke aandoening hebben" (Tuinman I, 331). Vgl. De Brune, 386:
Dat men niet en weet, of ziet,
Dat en kan ons deeren niet.

W. Leevend V I, 6 : Die niet weet, die niet deert; Martinet, 70 : 't Geen men
niet weet, deert het hart niet; Harreb. 1, 288 a; II, 13 a: Wat men niet weet,
doet ons geen leed ; hd . was ich nicht weisz, macht mich nicht heisz (Wander V,
297 a ; Eckart, 570) ; eng . what the eye does not see, the heart does not rue ; fr.
ce que j'ignore ne me fait pas mal. In het Land v. Aalst : niet en ziet, niet en deert;
Land. v. Waas: die niet en weet (of ziet), die en deert; te Antw.: niet en weet
niet en let (Antw. Idiot. 2159) . Zie no. 2503, noot 2.

2547. Zijn weetje (wel) weten,
d.w.z. slim, knap zijn; zijn vak goed verstaan; mnl. sine wet weten, zijn weetje
weten ; alle wete weten., alles weten ; zie Kiliaen : Wet e , scientia en vgl . R . Visscher,

Brabbeling, 121:
Die uyt het verleden rnerckt het toekomende spel,
Sulck een die weet sijn weetjen wel.
Huygens, Hofivijck, vs. 257 ; Hooft, Brieven, 400: Derhalven mag U.E. wel
zeggen, dat de Schijnheilig zijn weetjen weet; V. d. Venne, 192: Die 't Wectjen
weten wel die achten 't maer voor spel; De Brune, 124; Spaan, 359; Tuinman
1, nal. 14; Harreb. II , 46 a. Vgl. hiernaast het rnnl . enen die wete doen, iemand
kennis geven; 17de eeuw iemand de weet of weete doen (Mouf, 59; Rutten, 274 a;
De Bo, 1381 ; V. d. Water, 150) ; iets aan de weet komen (Gunnink, 241; Boekenoogen, 1204) ; er de weet van krijgen (Zandstr. 57) ; nergens weet van hebben,
hetzelfde als nergens van weten (Halma), voor alles ongevoelig of onverschillig
zijn (Jord. 428) ; ergens weet van hebben, geneigd zijn tot (Gunnink, 241) ; het
is maar eene weet (17de eeuw ; o .a . Mergh, 2 ; ook De Bo, 1381), enen moet het
maar weten, er den slag naar van hebben ; Groningsch : hij het zien wijtje wel
(Molema , 580 b) ; fri . hy het (of wit )syn weetsje wol ; immen hwet oan 'e weet bringe;
oostfri. sin wêt(je) weten. Ook in Zuid-Nederland zijn de uitdrr. zijn weet weten,

iemand de weet laten, iets aan de weet komen of geraken, dat en is maar een weet
zeer gewoon (vgl. o.a. Antiv. Idiot. 1427; Waasch Idiot. 736 b; Claes, 283).

2548. Weeuwenaars pijn,
d.w.z. eene kortstondige, spoedig voorbijgaande pijn; even spoedig voorbij als
die, welke veroorzaakt wordt door een stoot aan den elleboog, zooals de Scandinaviërs zeggen; hd. Wittwerleid wuhrt kurze Zeit, eene meening, waarover
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de meeste Europeesche volken 1 ) het eens zijn, zooals is aangetoond door Dr.
A. Beets in het Tijdschrift IX, 138-141. Vgl. De Amsterdammer, 26 Jan. 1924
p . 6, k. 2 : Wanneer wij dergelijke onsoliede nieuws van een kwakkelende bank
.... zelfs van een kunstinstelling vernemen, doet het ons minder aangenaam
aan, maar meestal blijft het voor u en mij eene weeuwenaarspijn. De Franschen
drukken het eenigszins anders uit : deuil de femme morse dure jus qu' à la porte.
Zie Harreb. 1, 145 a: Eener vrouwe dood is eens mans elleboogstoot; II, 182b:
Dat is weduwenaarspijn ; Wander V, 323 ; 1, 1125: fróens dód un elnbagens stot.
dei lik weh (Eckart, 124) .
.

2549. De breede weg,
d.i. ,,de weg van het zedelijk verderf, van de zonde; de groote gemakkelijke,
door de meeste menschen gevolgde levensweg ; in tegenstelling met „het enge
pad der deugd (fr. la voie étroite) dat tot het leven leidt" (Ndl. Wdb. III , 1170;
XII, 137; Laurillard, 64); ontleend aan Matth. VII, 13: Gaet in door de enge
poorte : want wijdt is de poorte, ende breet is de wegh, die tot het verderf legt,
ende vele zijnder die door deselve ingaen.

2550. De weg van alle vleesch.
Van een gestorvene zegt men dat hij „den weg van alle vleesch is gegaan"
Laurillard denkt hierbij aan een zinspeling op Jes. XL, 6, 7 ; Büchmann aan
Genesis VI, 12-14 of aan I Kon. 1, 2 : Ik ga den weg van al wat leeft. In de
litteratuur komt de zegswijze in de 17de eeuw voor bij Huygens, Korenbl. II, 67:
Piet sonck voor Scheveningh in d'ongestuyme baren.
Men seght, hy is den wegh van alle vleesch gevaren;
En my dunckt dat het is
De wegh van alle viss.
Zie verder Harreb . II , 389. In 't hd . den Weg alles Fleisches gehen ; eng.
to go the way of all f lesh or nature.

2551. Naar den bekenden weg vragen,
d .w .z . zich onkundig houden en vragen hetgeen men wel weet ; gron . vroagen
noa 't kundege pad (Molema, 231 b); fri. freegje nei de kindige wei; eene in de
17de eeuw vrij gewone uitdrukking, die men o .a. vindt bij Winschooten, 365;
Hooft, Warenar, vs. 1146: Jy houtje soo slech en begint nou te vraghen nae de
bekende wech ; Com . Vet. 121: Dan slacht ghy de potters, die nae de bekende
wegh vraeghen; Coster, 542, vs. 1464; Huygens, Hofwijck, 2239. Tuinman I,
29; II, 171; Van Effen, Spect. VII, 86; Sewel, 919; Harreb. II, 447 b; Ndl.
Wdb. II, 1570; Menschenw. 203; Eckart, 122: he fragt na 't kundige Patt as
de Joden; Dirksen II, 45. Volgens De Bo, 1381 beteekent de uitdr. in WestVlaanderen : ingebeelde moeilijkheden tegen iets inbrengen. Doch ook in onzen
zin komt zij voor (Tuerlinckx, 721 ; Waasch Idiot. 724; Antw. Idiot. 1428;
2142) naast naar de bekende bane vragen (Teirl. 99) .
1) Ook de Russen: zie Tijdschrift XXV, 154.
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2552.. Die aan den weg timmert, heeft veel berechts,
ook wie timmert aan den weg, hoort allemans gezeg, d.w.z. wanneer iemand iets
in het openbaar doet, staat hij bloot aan de critiek, de bedilling van velen. Een
algemeen bekend spreekwoord, dat we lezen bij Goedthals, 70: Die by den weghe
timmert, heeft veel berechts, qui edifie en grand place, faict maison trop haute
ou trop basse; Prov. Comm. 232: Die biden weghe tymmert heeft vele berechts,
mille docent hominem prope callem qui struit idem ; Campen, 133: Weel by den
wege timmert, die heft veele meysters, in welken vorm de zegswijze ook in het Duitsch
bekend is; vgl. mlat. edificans habet artifices prope compita plures; qui struit
in calle multos habet plures ille magistros; zie Bebel, no. 341 ; Wander IV, 1851
wer bey dem weg bawet, der hat vil meister; Ten Doornk . Koolras. III 526 a; Eckart,
556. Zie verder Spieghel, 280: die aan de wegh timmert heeft veel berispens ; Winschooten, 296 ; Mergh, 18 : die an de wegh timmert lijd veel anstoot ; Huygens,
Hofwijck (Prosopopoea), vs. 17 : Die timmert aen den wegh is selden buyten
opspraeck; Vondel, Tooneelschilt, 7 : Het gemeene spreeckwoort zeght : wie by
den wegh timmert, lijdt veel aenstoots; Cats I, 523:
-

DIE AEN DEN WEGH TIMMERT, HEEFT VEEL BERICHTS.

Als yemant timmert aen de straet, daer yeder komt, daer yeder gaet,
Daer al de werelt mal en vroet, magh sien al wat den metser doet;
Die staet dan uyt aen alle kant het oordeel van het gantsche lant.
Tuinman I, 229; C. Wildsch. III, 6: Die huizen timmert aan den weg moet
lijden iedermans gezeg ; W. Leevend, VIII, 351 ; Harrebomée I, 3 ; III, 99 a;
Joos, 205: die aan de straat timmert, heeft veel berispers. In het Friesch : dy 't
oan 'e wei timmert suzje de earen ; in de omstreken van Dendermonde : die aan
't straat werkt, wordt veel gekritikeerd; te Antwerpen : 't is moeilijk aan de straat
te werken, iedereen te voldoen (Antw . Idiot . 2070 ; Waasch Idiot . 634) ; mhd . ich
zimbere, só man seget, bi dem wege, des muz ich manchen meister haïn.; hd. wer da
bauet an den Straszen, soll die Leute reden lassen ; eng . he who buildeth in the street,

many masters hath to meet.

2553. Het weg hebben,
d.w.z. verkouden, ongesteld zijn; meestal vergezeld van een bijwoord als leelijk,
erg en dergelijke ; door het onbepaalde vnw . het wordt eene ziekte in 't algemeen
aangeduid, terwijl weg hebben, mnl. wech hebben, syn. van (te voren) ute hebben,
beteekent ontvangen hebben; weggepakt hebben (vgl. te pakken hebben, beethebben) ; eig. tevoren hebben; vooruit hebben, bijv. bij eene verdeeling van
goederen (vgl. Rein. T, 1635) . Vgl. Matth. VI, vs. 2 : Sy hebben haren loon
wech, d.i. ontvangen; Vondel, Samson, vs. 331: Dat hebt ge wech, gy zijt des
waerdigh ofte niet; Virg. II, 4: Hy, op wien ick eerst mijn zinnen zette, heeft
mijn hart en liefde wech; II, 246. In de l7de eeuw was bekend het spek al weg
hebben, in de knel zijn (Winschooten, 143; Tuinman I, 241) of door iets besmet
of bevangen zijn (Tuinman I, 245) ; in de 18de eeuw: zij hebben het spek al weg,
eer de kool opgedischt is, zij hebben hun erfportie reeds bij 't leven van den rijken
oom opgemaakt (Tuinman II, 39; Harreb. 1. 434); vgl. ook Halrna, 597: Hij
heeft het spek al leeg, hij heeft het al voor zijn hart; bl. 777: Hij heeft het al weg,
-
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hij is haast dronken 1 ) ; zij had het al weg, elle étoit déjà en foiblesse, elle étoit
déjà evanouie ; fri. it wei habbe, een kwaal hebben, ziek zijn ; it wei krije, ongesteld worden ; Molema, 468: hij het 't dik weg, de koudevatting, de ongesteldheid
heeft hem erg beet; Noord en Zuid, XXVIII, 179. Voor Zuid-Nederland vgl.
Antw. Idiot. 1430: weghebben, weggenomen hebben; beethebben (eene ziekte,
een ongeluk) ; De Bo, 1383; Antw. Idiot, 2155; Waasch Idiot. 737: het weghebben, het verstaan, begrijpen ; gelooven (van leugens) . Vgl . ook veel van
iemand of iets weghebben, veel op iemand of iets gelijken ; dat als een versterking
van het begrip , ,hebben" beschouwd wordt ; hd . etwas weg haben, iets goed
.verstaan, onder de knie hebben ; etwas weg bekommen haben, schade geleden
hebben ; zich eene verkoudheid op den hals gehaald hebben ; sie hat etwas weg,
zij is verliefd.

2553a. Weg noch steg weten; zie no. 877.
2554. Doe wel en zie niet om,
„doe wel zonder op de gevolgen van uwe daden te letten, zonder lof of dank
daarvoor af te wachten" ; Ndl. Wdb. X, 819. De beteekenis, die thans aan
deze woorden wordt gehecht is gewijzigd, daar de eigenlijke zin der uitdr. is,
•Tát iemand die wel doet, niet angstig behoeft om te zien of zijne daden worden
gadegeslagen, zooals blijkt uit den oudsten vorm, gelijk die voorkomt bij Goedthals, 70: die wel doet en darf niet omme zien; Prov. Comm. 247: die wel doet
en derf niet om sien; Mergh, 19: die wel doet darf niet om sien. Hiernaast komt
de imperatief-vorm ook reeds vroeg voor blijkens Gruterus II, 137 ; I, 101:
doet wel, ziet niet el (ook bij Spieghel, 275 ; Bebel, 345) ; Van de Venne 223:
doet wel, en vreest niemant; Tuinman I, 344: Doet wel, en ziet niet om. Omzien
is een teken van vreeze voor eenig volgend quaad . Maar die wel doet behoeft
niet te vreezen, en heeft geen quaade gevolgen te ontzien ; II, 169 ; Harreb . III,
50 ; 387 ; Joos, 172 ; Wander V, 347: wer wolthut der darff nit umbsehen. Dit
tot aanvulling van no. 433.

2555. Werk van iets maken,
d .w .z . veel moeite, tijd en zorg aan iets besteden ; tegenover een dame : haar
't hof maken ; eene zegswijze, die in de 16de eeuw voorkomt bij Kiliaen : W e r c k
maecken van eenighe saecke, laborare de re aliqua: magnifacere, magnipendere rem aliquam; gheen werck maecken van eenigh dinck, parvifacere, parvipendere, negligere rem aliquam; Plantijn : Luttel wercks van
y e t maken, faire peu de cas de quelque chose, nihil curare de re aliqua, minimi
facere aliquid; zie Anna Bijns, Refr. 55, waar de uitdr. evenals bij Kiliaen en
Plantijn beteekent „waarde aan iets hechten", in welken zin ze ook voorkomt
bij Sart . T, 4, 34; Cats, Spaansch Heyd . vs. 1785; IHooft , Ged . II , 92 ;Huygens
1, 179; Pers, 105 a; 381 a; 465 b, en in de 18de eeuw nog bij Sewel, 955 en
Halma, 781, die veel wercks van iemand maakgin verklaart door ,,voor iemand
groote agting heben" . Thans geldt deze bet . nog in Zuid- .Nederland ; zie o .a.
De Bo, 1391; Antw. Idiot. 1435. In de hedendaagsche beteekenis komt de
1) Vgl. Van Effen, Speet. IV, 225: Zo dat ik tegens de middag 't spek al weer
:: : (dronken was) .
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kwam ik weer tot bewustzijn ; 17 Juli p . 3 : Hij kon vaak dagen kuchen, hijgen
en soms wel ging-ie buiten west; Nkr. X, 6 Febr. p. 2: Dien dag ben ik van
woede bijna buiten westen geraakt ; Woord en Beeld, 1900 (Oct .) p . 372: Toen
kadi dien slag tegen z'n kop gehad — Hij moest toen wel buiten westen zijn geweest
en door de kameraden zijn thuis gebracht; afrik. hij is buite sy weste, hij is bewusteloos, dronken; fri. buten wêsten; in zwijm. In eigenlijken zin wil deze . uitdr.
zeggen : verre ten westen van de gewone route zijn, uit den koers zijn bij onzekerheid van zijn bestek, wat gemakkelijk kan gebeuren met schippers, die bij opkomend slecht weer de gevaarlijke Hollandsche en Vlaamsche kust onder lij
hadden en uit vrees voor onheilen of voorzichtigheidshalve, als de omstandigheden het toelieten, trachtten weg te komen en om de west stuurden. Zie J.
Steendam in De Zee, 1922, bl. 619 vlgg. Voor een andere, minder waarschijnlijke
verklaring zie Taal en Letteren VI , 232-235.

2559. Een wet van Perzen en Meden (of Meden en Perzen),
d.i. een vaste regel, waarvan nooit afgeweken wordt. ,,Het spreekwoord is gegrond
op de onveranderlijkheid van de eenmaal uitgevaardigde wetten der Meden en
Perzen" ; zie Esther I , 19 ; Daniel VI , 9, 13 , .16 ; Harreb . II , 70 ; Ndl. Wdb.
IX, 356 ; Zeeman, 374 ; Laurillard, 26 ; Zondagsblad van Het Volk, 1905 p. 218:
Het is . een natuurwet, even onwrikbaar als de wet van Meden en Perzen, dat
op den eersten Januari van ieder jaar de Gijsbrecht van Aemstel in den Stadsschouwburg ten tooneele wordt gesleept ; Nkr . II , 26 Juli p . 5 : Een wet van
Meden en Perzen, waarvoor zij buigen als 't riet; Het Volk, 27 Maart 1914 p.
5, k . 1 : Een uittreksel er van ('t leerplan) hing als een wet van Meden en Perzen
in elk klasselokaal; Lvl. 217: Tijdens je verloving moet je heel erg kuisch blijven,
dat is een wet van Meden en Perzen; Schoolblad, II Mei 1917 p. 1, k. 4: Ik
wil die regels niet tot wetten van Meden en Perzen verheven of liever verlaagd
zien. De onderwijzer Nebbe de volle vrijheid om in bijzondere gevallen er van
af te wijken ; afrik . dis 'n wet van Mede en Perse ; eng . a law of Medes and Persians ; fr . une loi des Perses et des Mèdes .
-

2560. Iemand de wet stellen (of voorschrijven),
d.w.z. iemand bevelen, den baas spelen over iemand. Vgl. Plantijn :Hem s e l v e n
e e n e n wet s t e 11 e n , se faire une loy , legem sibi statuere ; W inschooten , 290:
Iemand de wet stellen, iemand naa sijn hand setten; Interest van Holl. 159; Pers,
211 b ; Vondel, Salomon, 794 ; Coster, 228 vs. 18 ; 19 : iemand een wet stellen;
Pers, 210 a; 514 a: iemand wetten stellen; 831 a: iemand wetten voorschrijven;
755 b : iemand een wet voorschrijven ; Tuinman I , nal , 29 met de verklaring:
hem noodzaaken, en als voorschryven wat hy doen moet, als ware dat eene wet,
die hy niet mag overtreden; Sewel, 957: Iemand de wet stellen, to prescribe one a law to limit one ; Halma , 783: Iemand d e wet stellen , .onafhangke lijk gebieden , faire la loi a' quel qu'un ; V. Janus , 168 ; H arreb . II , 456 a:
Iemand de wetten stellen (of oplezen); Kippev. II, 127. In Zuid-Nederland:
iemand wetten stellen ; afrik . iemant die wet voorskrijwe ; eng . to lay down
,

the law.
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2561. Een stalen wet,
d .w .z . een vaste regel ; een wet, die niet verbroken kan worden. Vgl. Huygens,
Zeestraet,vs. 672; Van Effen, Spect. III, 10; 169; Halma, 783: Eene staalen
wet, een vaste regel, règle ou loi immuable, loi fondée, maxime inébranlable;
Sewel, 957 ; Antw. Idiot. 1173 ; Friesch : in stielen wet.

2562. Korte wetten maken
behoeft geen verbastering te zijn van „korte metten maken", fri. koarte metten
mei tsje (no : 1511 1 ) . Het kan in eigenlijken zin zeer goed beteekenen : niet lang
procedeeren of, zooals de Duitschers het uitdrukken , kurzen Procesz machen.
Ook het Zuidnederl. met iets kort recht spelen, dat seffens doen veranderen; kort
recht met iemand spelen, hem tot rede bregen, hem dooden of ten onder brengen
(Rutten, 185 a) pleit voor deze verklaring. Vgl. Kippev. II, 156; S.M. 55:Als
ze een moordenaar te pakken krijgen en zijn schuld bewezen wordt, dan asjeblieft
korte wetten! In de 17de eeuw : Korte mijlen (met iem . of iets) maken ; mnd . korthe

wedde maken

2).

2563. Al ons weten is stukwerk.
Onder stukwerk verstaat men werk dat niet af is, onvolmaakt werk. „Stuk"
heeft hier de bet. van gedeelte. Vgl. Kiliaen : S t u c k w e r c k, opus imperfectum;
P lantijn : S t u c k w e r c k, un ouvrage imparfaict ou en partie, qui ne vient à nul
effect, imperfectum opus. Zie Harreb. II, 319 b en Zeeman, 453, die in deze zegswijze eene herinnering ziet aan I Kor. 13 vs. 9: Want wy kennen ten deele, ende
wy propheteeren ten deele . Vgl . hd . unser Wissen ist nur Stuckwerk ; eng . our

knowledge is only patchwork.

2564. Dat is (nogal) wiedes,
d.w.z. dat is nog al glad (zie Prikk. V, 16), dat spreekt vanzelf; vgl. Koster
Henke, 74 : wiedes, begrijpelijk ; dat was nogal wiedes, dat spreekt ; Boekenoogen,
1215: wiedes, daarnaast wudes, in de uitdr. dat is nogal wiedes (wudes) , dat spreekt
vanzelf; te Krommenie wiebes; te Wormerveer : dat is nogal riemes; kol. 1368:
hij is wiedes en nog wat, van iemand die slim, uitgeslapen is (De Koog) ; Lvl.
2: Ik ben natuurlek klets, dat's nog al wiedes; Ppl. 69; Kalv. II, 153; Nkr.
III , 26 Sept. p. 2 ; IV, 3 Juli. p. 2 ; VII, 26 Juli p. 2 ; Boefje, 77 ; 161; Nw.
School, VII, 58: Da's nog al wiedes! Nw. Amsterdammer, 13 Maart 1915, omslag
p. 2, k. 2 : Wij blijve neutraal .... Wat is dat? Neutraal? dat is eh.... nou,
dat is nogal wiedes, dat is neutraal! G. v. Eckeren, Annie'Hada, I, 234: Wel,
omdat ze daar ginds toch niet van me houden; da's nogal widus niet? Nkr. IX,
12 Juni p. 8 : Wat voor zaakje? Nou ja, nogal wiedes, niet? ook een vraag!
Haagsche Post, 16 Oct. 1920 p. 1671 k. 4: Dat die (dwangarbeiders) luierden
als zij zonder toezicht werden gelaten, lijkt mij nog al wiedes. Ook praedicatief
gebruikt in Jord. II, 107: Willem Peperzak de widesse (uitgeslapen) gluiper.
1)
2)

Zie Vercoullie, 324 b.
Schiller und Lubben V, 622.
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2565. Hij is niet in de wieg gestikt (gesmoord of gestorven),
d.w.z. hij is zeer oud geworden. De uitdr. in de wieg smoren koínt o.a. voor bij
Erasmus, die mededeelt, dat men in zijn tijd, „si quando nunciatur obitus hominis
natu grandis" zeide : nihil acerbum haud periit in cunabulis (Suringar, Erasmus,
bl. 385). Vgl. verder Vondel, Lucifer, 2041: Nu is het tyt om 't menschelyk
geslacht te smooren in zyn wiegh, en opgang ; Pers, 742 a : Beatrix trouwde
met Karel III, waar by hy seven kinderen teelde, die alle, genoegh in de wieghe,
zijn gestorven. Hooft bezigt de uitdrukking van kwaad, dat men in het begin
stuit 1 ) ; zie Brieven, 230: Maar de luiden weeten wat het in heeft ende 't quaedt
in de wiege te smooren. Elders in zijne Ned. Hist. spreekt hij volgens Weiland,
van „de *misdraght der muitery in de wieghe te worghen". Van Effen, Spect.
III, 167 past ze toe op boeken, die „in zo een kwynende toestand ter waereld
gekomen zyn, dat ze geen maand levens beloven, en dat het een barbaarsche
wreedheid schynt, dezelven in de wieg te smoren, in plaats van ze hun eigen dood
te laten sterven". Zie nog Tijdschrift IV, 253: 't Waer beter dat gedrocht in zyne
wieg gesmoord (vgl . fr. étouffer le monstre au berceau) ; Tuinman I, 315 ; Harreb.
II , 457: Hij is in de wieg gesmoord (of verzuimd 2 ) ; Nkr. III , 26 Sept . p . 3;
VI, 5 Oct. p. 3 en vgl. het Friesch: hy is net yn 'e widze smoard; in ZuidNederland : hij is niet in de wieg versmacht (Claes, 287 ; Waasch Idiot. •742 ; Antw.
.

Idiot. 1440).

2566. Tegen de wieg stooten,
d.w.z. drinken (alcohol), aan de f lesch likken. Vgl. Sjof. 28: Het was bekend datie lekker an de wieg stootte ; S. en S. : Zoo'n meesterknecht is ook de kwaaiste
niet, als je 'm zoo nou en dan 's mee an de wieg laat stoote; De Telegraaf, 18 Juni
1914 p. 5, k. 2 : Ja soms „stooten" zij zoo dikwijls „aan de wieg", dat zij „voor
Pampus liggen" eer de dag , de Zondag , goed en wel begonnen is ; Draaijer, 48:
Stoot is an de wiege, toe, drink eens ; Regenboogkleuren, 114: De „olde" trakteerde
vanwege de verloving van Koningin Wilhelmina en wij „stootten aan de wieg";
fri. oan 't naentsje (wiegje) of de nane stjitte, uit het glaasje proeven. Syn. is
aan den draad trekken; zie Harreb . III, CXVIII : Aan den draad trekken, een
rn innaar van een borrel zijn ; Sjof. 9 : De meester die sterk aan den draad trok,
was 's avonds nog al eens gepoetst; syn. van aan de kurk trekken (Busk. Huet) .
Ook in den algemeenen zin van „bij iemand om hulp aankloppen" wordt „tegen
de wieg stooten" gebruikt.
.

2567. Voor iets in de wieg gelegd zijn,
d .w .z . voorbestemd zijn voor iets ; vgl . Harreb . II , 457: Hij is er niet voor in
de wieg gelegd; Couperus, E. Vere I, 156: Je weet, Otto is voor minister of
gouverneur-generaal in de wieg gelegd ; III, 97 : George en Lili kenden elkander
betrekkelijk kort en ze hebben al heel gauw gevoeld, dat ze voor elkander in de
wieg waren gelegd ; Nw. School, V, 264: Overigens geloof ik, dat de auteur
van „Wandelen en Opmerken" niet in de wieg is gelegd voor pedagogies publisist; fri. dêr is er for yn 'e widze lein; afrik. vir iets in die wieg gelê.

1) Vgl. Journal, 364: Cassiod. var. 6, 21, 1 : Sed quanto melius in ipsis cunabulis
adhoc mollig reprimere quam indurata crimina vindicare.
2) Dit laatste bij Campen, 80: Ick en bin in die wieghe niet versuernet.
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2567a . Iemand in slaap wiegen ; zie no . 2055.
2568. In zijn wiek geschoten zijn,
d .w .z . zich beleedigd gevoelen, op zijn teenen getrapt zijn ; in zijn gat gebeten
zich geraakt gevoelen; ook verlegen zijn, onthutst zijn; eig.
gezegd van een vogel, wiens vleugel geraakt is. Vgl. Van Eijk II, 95; Harreb.
II, 457: Hij is in zijne wiek geslagen (of geschoten), hij is verlegen, en weet zich
niet te helpen ; Nkr . VII , 26 April p . 2 : Je was danig in je wiek geschoten, toen
ik niet toehapte; IX, 24 April p. 2; Nkr. 111, 5 Sept. p. 4:

zijn (Zuidndl. 1

),

In Breukelen is 't hommeles
Onder de bondgenooten.
De anti-revolutionnaire lui
Zijn in hun wiek geschoten.

Het Volk, 19 Sept. p. 2, k. 4: Het katholieke blad „Het Huisgezin" is danig
in zijn wiek geschoten door onze opmerking dat in Brabant onderwijzeressen van
72, 74 en 82 jaar „werkzaam" zijn; 28 Maart 1914 p. 5, k. 3: De burgemeester
van Groningen, die in zijn edelachtbare wiek geschoten was, omdat Polak eenige
felle dingen had gezegd over het nieuwe gebouw der universiteit ; 5 Maart 1913,
p. 5, k. 2: En de vrouw, in d'r wiek geschoten, blijft nog even als lamgeslagen
staan ; 6 Aug . 1914 p . 5 , k. 4 : De onderwijzer was er een beetje door (een teleurstellend antwoord) in zijn wiek geschoten; Propria Cures, XXVI, 317: Ben jij
door d'almanak-kritiek zoo in de wiek van je Pegaas geschoten ? Elders in den
zin van verlamd, gefnuikt; zie Opr. Haarl. Cour. 24 Sept. 1923 p. 6, k. 2:
Terwijl er bezuinigd wordt op ziekte-, ouderdomszorg en het lager onderwijs
in zijn wiek geschoten door het opofferen van het 7de leerjaar, heeft het woord
geklonken : op alles bezuinigen, maar op de vloot niet.

2569. Op eigen wieken drijven,
d .w .z . op eigen beenen staan, zelfstandig zijn ; niet steunen op een ander ; finantieel niet hulpbehoevend zijn ; een beeld ontleend aan de jonge vogels, die uitvliegen, zonder dat de vader of moeder er naast vliegt en hen bij de luchtverplaatsing helpt. Vgl. Huygens VI, 297: Met hij uyt syn' kindse jaertjes quam, schickt
ick 'et dat hij soo den toom wat ruijmer nam, en op sen wiecke dreef; Tijdschrift
IV , 252: Byna geen dichter word gevonden, die kan dryven op zyne wieken;
Tuinman I , 129: Hy dryft op zyn eigen wieken ; Middelb . Avant . 10 ; W. Leevend
I, 37; Halma, 136; Sewel, 211; Van Eijk II, 95 ; Jord. II, 109 ; Ndl. WdbIII,
3351; Kippev. I, 211; II, 56. De gewone uitdr. was in de 17de eeuw: op eigen
riemen drijven of roeien 2 ) of op eigen biezen zwemmen; lat. nare sine cortice (zonder
kurk zwemmen) . Vgl. ook Antw . Idiot, 2137 ; Joos, 72 : hij kan op zijn eigen
vleugels vliegen, op eigen riemen voortdrijven; Ten Doornk . Koolm . 1, 421 a:
hê kan al up sin êgen foren drifen; fri. ut eigen wjuken fleane; fr. voler de

ses propres alles.
1) Antw. Idiot. 445 ; Tuerlinckx, - 204.
2) Winschooten, 207: Iemand op sijn eige riemen laaien drijven, beteekend oneigendlijk naa iemand niet om sien : maar laten heen hobben en tobben; Brandt, Leven v. Vondel,
68; Sewel, 198; Van Eijk 1, 74; Ndl. Wdb. XIII, 122.
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2570. Iemand in de wielen rijden,
d.w.z. iemand tegenwerken, hem in het vaarwater zitten,-zich tegen iemand
kanten ; ook iemand onderkruipen . Eig . gezegd van een rijtuig, dat tegen de wielen
van een ander rijdt en het daardoor in zijn gang belemmert ; vgl . V. Janus III,
131: Deze (besturen) hebben de macht om ter voorziening in de besturen hunner
huishoudingen, middelen en inpositiën in hunne departementen te heffen , zoo
zoo zij maar voorzichtig genoeg zijn om, met hunne particuliere finantiëele operatiën, niet in de wielen. van de algemeene belastingen te rijden; Van Eijk III,
94 ; Harreb . II , 457 b ; Barb . 62 : Een oom, die voortdurend • zijn lieven neef in
de wielen rijdt; Nkr. IV, 3 Juli p. 2 ; fr. contrecarrer q qn . In het Antwerp seh .
beteekent iemand tegen zijn kar rijden, hem krenken, .misnoegen (Antw. Idiot.
621) ; fri. immen of elkoar vn e tsjillen of wiellen ride; afrik. iemand in die
wiele rij.

2571. Wijd en zijd,
d.w.z. naar alle kanten, overal; mnl. wide ende side; mnd. wit unde sit, wide
unde side; ags. wide ond side, waarin zijd het bijw. is van een bijv. naamw, zijd,
ags. sid, dat de bet. van wijd, ruim heeft gehad, zoodat de uitdr. te
vergelijken is met het hd. weit und breit; Kil. wijd ende breed, laxus, latus, late
patens. Wijd ende breed ver-breydt, late longeque diffusus, multis in locis diffeminatus. Zie verder Tijdschrift VIII, 29-32 en vgl. de kantt. op I Kron. 13 vs.
3 : Wijts ende zijts aen alle plaetsen in Israël uytsenden; Hooft, Ger. v. Velzen, 15:
Dieren die wijd en t'zijd te weyde gaen; Brederoo 1, 344, vs. 1183: Wy sullen
voorts te saam wat praten wijt en sijdt (over allerlei); De Brune, Bank II, 128:
wijds en zijds; Halma, 785: Wijd en zijd, overal, van alle kanten, de toutes
parts, par-zout; 't volk quam wijd en zijd aan, le peuple accourut de toutes
parts; Joos, 51 ; 64: iets wijd en breed uiteendoen; De Bo, 1399: wijd en zijd;
wijds en zijds; Antw. van woest en wijd (Antw . Idiot . 1456) ; eng far and wide;
nd . he is sit un wit bekannt (Eckart, 484) ; fri . wiid en siid.
.

2572. Goede wijn behoeft geen krans,
d .w .z . goede waar behoeft men niet aan te prijzen ; vgl . lat . proba merx facile
emptorem reperit. Het spreekwoord herinnert aan de vroegere verplichting voor
herbergen, waar wijn getapt werd, om een krans uit te hangen 1 ) . Later verviel
die verplichting, maar herbergen, die niet bijzonder in trek waren, hingen toch
een krans uit om klanten te lokken. De herberg, wtar men wist, dat goede wijn
geschonken werd, behoefde dit niet te doen; daar kwam men toch wel. De uitdr.
dateert uit de 16de eeuw en is in zeer veel talen bekend (Wander V, 97-98) .
Zie voor onze taal Feest. 936:
1) Ook op de markt werd door middel van een stroowisch aangeduid dat men de
eene of andere bijzondere of uitnemende waar te koop had (Mnl. Wdb. VII, 2345) . Zie
verder Zeitschr. des Vereins fiir Volkskunde, XVII, 195-200; Gild. v. Utr. 2, 455, 5:
(Den wijn) uut doen roepen tusschen den tween bruggen ende dan enen hoep (krans)
uutsteken voir an den schafft, sodattet een ygelic weten ende bekennen mach ; Kil. Vegle,
herba venale vinum indicans; Ndl. Wdb. VIII, 101 ; Van Lennep en Ter Gouw, de Uithangteekens I, 63. In Zuid-Nederland ziet men nog wel boven den ingang der bierhuizen
een takje (palmtakje, spaansch hout, enz.) ; De Cock 1 , 124 en 339.
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Die guet es, dats een ghemeyn spreken,
Hine darfs ghenen wisch wtsteken;
Want ane den nest es saen vermoedt
Wat vogle datter inne broedt.

Truwanten, 184: Die wel doet en derf ghenen wisch uutsteken; Campen 30:
gueden wyn behoeft gheenen crans; Servilius, 28* : men derf geenen wis wtsteken,
daer goeden wijn te coope is, vino vendibili suspensa hedera nihil est opus ; Spieghel,
285: ghoe wijn behoeft gheen krans; Suringar, Erasmus, . no . CCXXXVII ; vgl.
Vad. Mus. V, 374; Brederoo III, 198: Wijn, die wel verkocht wordt, behoeftmen geen krans uyt te hangen; Westerbaen I, 385: Krans of roosenhoed die somtyds slechte wyn voor goê verkoopen doet; bl. 66 : Goe wijn sal sich selfs wel
melden, al en steeckt de krans niet uyt; Paffenr. 74: Goede wijn behoeft geen eyloof (klimop) krans ; Tuinman 1, 123 ; Sewel, 418: Voor goeden wyn b e hoeft men geen krans uit te steeken, good wine needs no bush; Halma,
786: Goede wijn behoeft geen krans, de waare deugd behoeft geen lof,
à bon vin point d'enseigne; Harreb. 1, 448 b; Joos, 146; eng. good wine needs
no bush; hd . guter Wein darf keines Kranzes (verouderd) ; ital . al buono vino

non bisogna frasca.

2573. Als de wijn is in den man, is de wijsheid in de kan.
De waarheid in deze woorden vervat, wordt in de Prov. Comm. 3 uitge drukt door : als die dranc comt, so is die reden wt, waarvoor we bij Spieghel, 227
vinden : als de wijn inghaat, zoo ghaat de wijsheid uyt; Cats I, 473: als de wijn
ingaet, soo gaet de wijsheit uyt; De Brune, 170:
Daer de wijn gaet in de huyd,
Daer gaet al de wijsheyd uyt.
Daer de wyn gaet in de man,
Gaet de wijsheyd in de kan.
Zie vooral Bebel, no. 442 en vgl. verder Tuinman I, 120; nal. 19; Sewel, 971;
Harreb. 1, 378 b; II , 461 a; Antw. Idiot, 1443; Wander V, 110; 114; nd. is dat
Bêr in 'n Manne, is de Gêst in 'r Kanne (Eckart, 51); is t bêr ut de kan',
is d' ferstand ut de man (Ten Doornk. Koolm. II , 570) ; hd. Wein ein , Witz
aus; eng. when wine is in, wit is out; fr. quand le vin entre dans le corps, le

jugement s'en va dehors.

2574. Iemand klaren wijn schenken,
d.i. iemand de zuivere, onvervalschte waarheid zeggen; ronduit zeggen wat men
meent; vgl. Kil. : K l a e r e n wijn, vinum defaecatum, purum, repurgatum; hd.
einem reinen Wein einschenken (Wander V, 118) ; Kippev. I. 176: Als edelman
is hij verplicht klaren wijn in te schenken ; Nkr . III , 1 Aug . p . 3 : Wat verkeerds
ziet g'er in om klaren wijn te schenken ; VIII, 9 Mei p . 2 : Van wat Jan of Klaas
in het vuur van den stembusstrijd miszegd mogen hebben, daar wil ik afwezen;
maar de koncentratie heeft op dit punt altijd klaren wijn geschonken; oostfri.
reine win inschenken ; Reuter, 128 a.

2575. Wijntje en Trijntje,
d .w .z . drinkgelagen en vrouwen, „Venusdierkens" ; vooral in de uitdr. „Wijntje
en Trijntje beminnen", d .i . Bacchus en Venus dienen; van Wijntje naar Trijntje,
eerst dronkenschap en dan wellust. In de 17de eeuw bekend en o.a. voorkomend
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in de Verm. Avant. I, 298: De Marquis was zedert eenige jaren seer heftig van
het Podagra aangevogten, het welk hem des jaars vier of vyfmaal so geweldig
aangreep, dat hy gedwongen was dickmaals so vervaarlyk van pyn te roepen,
dat men het de gansche buurt over verstaan kost, gelyk die geene, die in haar
jeugd Tryntje en Wyntje genoegsaam bemind hebben, om met ervarentheid daar
van te konnen spreken, sulx wel geloven sullen ; 0 . Kant . 30 : t Komt van t
Wijntje en van Trijntje. Zie verder Brederoo I, 60, 1595 ; Tuinman I, 73 ; 137;
Harreb . II , 149 a ; Jord II , 17 : Trijnfje en wijntjé ; S. en S . 7 : Ga je weer zuipen,
in no time alles op an wijntje - en Trijntje ; Worp, Drama en Tooneel I, 210:
Een paar schurken die aan de jongens beloven de genoegens van Trijntje aan die
van Wijntje te zullen toevoegen; Haagsche Post, 22 Juni 1918, p. 737, k. 3: De
Oostenrijkers zijn erg prettig in den omgang, vroolijk en levenslustig, beminnaars
bovenal van Wijntje en van Trijntje; fri. hy háldt in bulte fen wyntsje en Tryntsje.

2576. Iemand iets wij smaken,
d .w .z . iemand iets op de mouw spelden ; eig . iemand met iets bekend maken,
hem wetende maken, inlichten, de gewone bet. in de middeleeuwen (Rijmb.
1064; Sp. Hist. I 1 , 5, 30), waarnaast toen ook bestond eenre 'dinc wijs sijn,
iets weten. Kiliaen vertaalt wijs maecken iemanden eenige saeke door persuadere
alicui rem aliquam; bij Hooft bet. wijs worden nog inzien, leeren; en iemand
iets wijs maken, hem overtuigen, doen begrijpen (Ged. II, 106) ; bij Bontekoe,
bl. 20 komt iemand wijs worden voor in den zin van „iemand gewaar worden".
De tegenwoordige ongunstige bet. heeft de uitdr. reels in de 18de eeuw, wellicht
ook vroeger. Zie Halma, 787: Wijsmaaken, vroed maken 1 ), diets maaken, op
de mouw spellen; maar ook : iets wijs worden, iets te weten komen (vgl . ik kan
er niet uit wijs worden) ; Sewel, 972: W y s maaken, to persuade, to make
one believe, to wheedle. In Zuid-Nederland kent men nog iets wijs zijn in den
zin van „iets weten" en iemand iets wijs zeggen in dien van „het hem verklaren"
De Bo, 1400 ; Waasch Idiot. 744. Ook iemand iets wijsmaken en uit iets wijs
worden zijn in Zuid-Nederland (Schuermans, 863 a; Antw. Idiot. 1445) bekend.
Vgl. ook fri. ik kin der net wiis ut wirde; immen hwet wiis meitsje; Woeste,
326 b; Gallée, 53 a; Molema, 473 b; Ten Doornk. Koolm. III, 562 a en no. 422.

2577. 's Lands wijs, 's lands eer,
d.w.z. ieder land heeft zijne bijzondere zeden en gewoonten, die men geoorloofd
en welvoeglijk acht; vgl. mlat. mutantur mores, quando mutantur honores. Eene
spreekwijze, die voorkomt in de Prov. Comm, 452: lands zeede, lands eere,
quod terrae mos est hoc terrae semper honos est; Goedthals, 82: lands sede, lands
eere, costume vanden lande en is geen schande ; on doibt de chose faicte user ;.
Campen, 76 : landts wyse Landts eere; Servilius, 208* : des lants wyse is des lants
eere; Spieghel, 285: lands wijze. lands eer; Brederoo III, 61, 1465: Lands-wijze
zijn landseer; V. d. Venne, 166: Landts zeden, landts reden; zie verder de bij
Harrebomée I, 174 a; III, 176 aangehaalde schrijvers; Bebel no. 28 en 522;
Gew. Weeuw. III, 68; Paffenr. 125; Taalgids V, 145; Wander II, 1765; Ten
1) Iemand iets vroed maken komt in de 17de eeuw voor in den tegenw. zin van
„iemand iets wijs maken' ; zie o.a. Pers , 598 a.
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Doornk. Koolm. III, 562 b; Eckart, 306: so mannig Land, so mannge Wise,
so manngen Kuok, so mange Spitse; fri. lans wize lans eare; Joos, 167: ieder land'
heeft zijnen trant; ieder kwartier heeft zijn manier; 168: 's lands wijze, s'lands
eer; hd. lc ndlich, sittlich; fr. autant de pays, autant de guises; eng. as many lands,.
as many customs.

2578. De mensch wikt en (of maar) God beschikt,
d.i. 's menschen willen en wenschen komen niet altijd overeen met den wil van:
God ; immers die man penst ende God een ander 1 ), zooals men in de middeleeuwen
zeide. De gedachte is ontleend aan den Bijbel, Spreuken XVI, 9: Het herte des.
menschen overdenckt sijnen weck : maer de Heere stiert sijnen ganck, ; vgl . ook vs
1; XIX, 21; Smetius, 124: Menschen mogen micken, Gott sal het schicken;
Vondel, Jos. in Egyp ten , 1409: Maer anders schickt de mensch, en anders ia
't beschoren ; Harreb . I , 241 a; Nd l , Wdb.. V , 206 ; Taalgids IV , 260 ; afrik.

die mens wik maar God beskik ; Joos, 194: de mensch mikt, God beschikt; de menschen maken den almenak en God het weer (hd . der Mensch macht Kalender, Gott
das Wetter) ; lat . homo proponit, Deus disponit ; hd . der Mensch denkt, Gott
lenkt (Wander III , 593) ; fr . l'homme propose et Dieu dispose; eng . man proposes ,
God disposes.

2579. Tegen wil en dank,
d.w.z. tegen zijn zin, hetzelfde als het 17de eeuwsche tegen wil en zin 2 ) . Het.
znw. dank heeft hier de oude, nog in Zuid-Nederl bekende, bet. bewaard van
zin, wil 3 ) , die het ook nog heeft in ondanks . Vgl. het mnl. jegen, ane sinen.
danc; t'ondanc ende t'onwille, tegen iemands zin; Mnl. Wdb. II , 60; V, 300;.
17de eeuw tegen zijnen dank, tegen zijn zin, gedwongen. De tegenwoordige uitdr..
komt in de middeleeuwen nog niet voor. Ook Kiliaen en Mellema vermelden haar
niet. Bij de Brune, 339 wordt aangetroffen : Die teghen wil en danck is goet,
en houdt niet langh de zelve voet ; bij Pers, voorw . tegens wille en danck; 353 a
tegens zijn wille en danck; bij Hooft, Brieven, 32: Tegens dank ende wille van
haar en haaré maagden; vgl. nog Halma, 106: Tegens zijnen wil en dank,
bongré malgré qu'il en ait; Sewel, 167: Hy heeft het tegens myn dank
(tegen myn wil) gedaen, he has clone it against my will; ik zal het
tegen zyn wil en dank doen, I'll do it in spite of his teeth; hy moest
met of tegens dank daar toe besluiten, he was obliged to do it with
or against his will, if he would or not; Harreb. I, 120 b; afrik. tegen wil
-

en dank.

2579a . Om der wille van het smeer, likt de kat den kandeleer ;
zie no. 1098.
2580. Willens en wetens.
Deze verbinding, waarvoor men in de Middeleeuwen zeide willende ende
wetende, komt in de 16de eeuw voor bij Kiliaen : Willens ende wetens prudens et
sciens, volens sciensque, consulto, destinata voluntate; vgl. verder Hooft,
1)

Mnl. Wdb. II, 536.

2) Vondel, Salmoneus, bl. 37.
3) Vgl. Antw. Idiot. 329 en De Bo, 212: dankelijk, aangenaam.
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Ned. Hist. 1234: Daar zoude, gewislyk, niet anders ooverschieten, dan willends
en weetends verlooren te gaan; Ged. I, 136, 247: Een roover vuyl befaemt, die
willens wetens doet 't gheen hem zijn herte schaemt; bl. 543: Buyten wil en
weeten des Koninx ; Halma, 789: Willens en weetens, a plaisir, de desseinj formé;
Sewel, 950: Al willens en weetens, willfully and knowingly; laat-lat. volens
sciens; sciens prudensque 1 ); Villiers, 148. In Zuid-Nederland: wetens en willens,
opzettelijk (Waasch Idiot. 742 a) .

2581. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een
ander niet.
In bevestigenden zin komen deze woorden voor in Mattheus VII vs. 12 en
Luc. VI, 31: En gelijk gij wilt dat u de menschen doen zullen, doet gij hun ook
desgelijks ; mlat . quod tibi vis, mihi fac, quod non tibi vis mihi non fac ; non
facias aliis hoc quod fieri tibi non vis (Werner, 58 ; 83) ; Brederoo I , 292 , vs.
572: Dat ghy niet wilt dat u gheschiet, en doet sulcks an een ander niet; De
Brune, 139:

Al wat ghy wilt dat u gheschije,
Doet dat een ander van uw zije.

v.

d . Venne, 198: Gaet juyst voor, als je selfs soudt willen naerkomen. Zie
verder Harrebomée III, 19; Zeeman, 156; Wander V, 389: Was du nicht willst

das dir geschicht, das thu auch einem andern nicht.

2582. Dat zijn ze , die Wilhelmus blazen,
.

d .w .z . dat zijn ze, die wij verwachten ; dat zijn onze mannen, die moeten wij
hebben. Eene zegswijze dateerende uit de 17de eeuw, of vroeger, uit den oorlog
met Spanje, toen zij ,die Wilhelmus bliezen" onze vrienden, onze helpers waren.
Oorspr. luidde ze: „dat zijn ze niet, die Wilhelmus blazen", zooals Witsen,
101 en Tuinman, 1, 62 ; II, 213 opgeven, en zooals ze ook voorkomt in de
Gew . Weuw . III, 19 ; Plaiz. Kyv. 29 ; Harreb . II, 468 b : Dat zijn ze niet, die
Wilhelmus blazen, men bezigt dit spreekwoord, wanneer de regte persoon, dien
men wachtende is, niet komt opdagen." In den zin van„daar heb je de ware
oorzaak” komt de zegswijze voor in Nest. 99: Haha! daar heb je ze die 't Wilhelmus blazen. Zit de vork zóó in de steel. Met Tuinman en Woordenschat, 1244
aan een zekeren Hansken van Gelder te denken, die deze woorden zou hebben
gebezigd, is onnoodig 2
;

) .

2583. De wind waait uit een anderen (of een verkeerden) hoek,
eig . gezegd door den schipper, die een anderen of ongunstigen wind krijgt ; vandaar bij uitbreiding gebezigd van omstandigheden, die zich wijzigen of voor
een bepaald doel ongunstig zijn, het tegenwerken, niet bevorderen 3 ) . Vgl. Tuinman I, 949: Het waait uit dien hoek, dat wil zeggen, van die zyde heeft men de
1)

Archiv XIII, p. 398.

2) Nog anders in V. Janus, II, 315: Met even veel recht, als men in vroeger en
dus oeverlichter dagen placht te zeggen: zij zijn het hem niet, die Wilhelmus blazen; enz.
3) Ook bezigt men: de wind is gedraaid of gekeerd, de omstandigheden zijn veranderd (vgl. reeds Roode Roos, 173: t Is messelyck hoet windeken gedrayt is) of de wind
is om (Hooft, Brieven, IV, 34) ; Harreb. II, 469: De wind is bij hem gansch omgedraaid;
Nkr. I, 20 Juli p. 6: De wind begint te keeren, Bram weet er alles van; Teirl. II, 120:
de wend es gekeerd.
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gunst en drift, van daar komt het; II, 162: de storm kwam uit dien hoek niet,
dat is, vandaar kreeg het quaad zynen oorsprong niet, het waaide uit eenen anderen
:hoek; Boerekrakeel, 236:
Loop, loop, zei Kees, jy weet niet waer
De wynt van daen komt ; maar wy weeten
De zaek al aers, des zwyg maer stil.

w. Leevend, VI , 13 : Al waait het eens uit den verkeerden hoek , dat is fut;
V. Janus, 143: Die wind begint uit een' geheel anderen hoek te waaien,
die bortjens schijnen deerlijk voor u verhangen te zijn; Harreb. I, 310: De
wind waait daar uit geen goeden hoek. Weten uit welken hoek de wind waait, weten
boe 't met iets gelegen is, hoe de zaken staan ; weten, waar men zich aan te
houden heeft ; zie Harreb . I , 380: Hij weet wel van welken kant de wind waait;
Ndl. Wdb. VI, 799; afrik Waai die wind uit daar die hoek? staan de zaken
zoo ? fr. regarder de quel cóté vient (ou souff le) le vent, observer le cours des
événements pour y conformer sa conduite (Hatzf. 2227 a) ; eng. to know in
ivhat quarter does the wind sit, which way (or how) the wind blows ; according
,as the wind blows ; hd. wissen woher der Wind kommt; Zuidnederl. weten, zien
hoe of vanwaar de wind komt, zien welke wending de zaken nemen, of hoe iemand
gezind is (Joos, 99; Rutten 279 a; Waasch Idiot. 746; Schuerm. 865 a; de
wind komt uit het noorden of 't is vandaag noordenwind, gezegd van iemand die
er kwaad uitziet (Schuerman. 414 b) ; fri .: min moat witte ut hwet hoeke de wyn
waeit, men moet altijd de noodige omzichtigheid in acht nemen.

2584. Er den wind onder hebben,
d.w.z. ontzag hebben, prestige hebben; eig. gezegd van bladeren, die door den
wind opgejaagd en weggewaaid worden, voor den wind wegvliegen; vgl. Harreb.
II , 470 ; De wind zit eronder, het gaat voorspoedig ; Jong, 22 : Ja, Moffen Mina
had er den wind onder, nou, asjeblieft! De Amsterdammer 22 Nov. 1914 p.
10, k. 3: Gelukkig dat te Amsterdam ten minste een deken is die er nog een
beetje den wind onder houdt en dat de Ainsterdamsche rechters niet allen zoo dom
zijn als zij er uitzien; Nederland, 1914, II, bl, 26: Je hebt er den wind onder!

2585. Zooals de wind waait, waait zijn jasje (of zijn rokje),
d .w .z . hij schikt zich naar de omstandigheden, regelt zijn politiek inzicht naar
zijn belang, waait met alle winden. Vgl. Harreb. I, 357: Zoo de wind is, waait
het jasje ; De Arbeid, 6 Juni 1914 p. 1, k. 2 : Zooals de wind waait, waait ook
mijn jasje, dat is het parool van de leiders der moderne arbeidersbeweging;
Het Volk, 4 Maart 1914 p. 2, k. 2: Het blijkt dus, dat deze liberale propagandist
zijn publiek eerst ter dege aankijkt, voordat hij spreken gaat. Zooals. de wind
in de vergadering waait, schijnt zijn rokje te waaien; Ppl. 70: Zoo as de wind
waait, waait d'r hoedje; Nederland, Aug. 1914, bl. 414: „Da's gekheid! We
meenen 't allemaal goed met mefrou, maar ze het geen stuur over d'r eigen. Zooals
de wind waait, waait d'r muts, zeit m'n moeder altijd; Nkr. VI, 1 Juni, p.
1: Ik zeg driemaal: Zoo-de-wind-waait-waait-mijn-rokje en ziedaar, geacht
publiek, mijn stem is voor; Onze Volkstaal II, 114: Zooas te wijnd waoit,
waoit zijne jaas, hij hangt de huik naar den wind ; Nieuwe Tijd, 4 Aug. 1917
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p. 3, k. 2: Dat is nou eens echt: „zooals de wind waait, zoo waait mijn jasje"..
Den eenen dag krijt men ons uit voor beginsellooze opportunisten en den anderen.
dag zijn we weer Marxisten, pur sang 1 ) ; zie no . 981.

2586. Door den wind gaan.
In zeemanstaal verstaat men hieronder opzettelijk met een zeilschip zoo
draaien, dat men den wind (die aanvankelijk aan de eene zijde inviel) eerst van
voren en daarna van de andere zijde inkrijgt, doordraaien (hd . durch den Wind
drehen oder durchdrehen 2 ) ; overstag gaan ; bij overdracht afwijken van zijn aanvankelijk standpunt ; op goed geluk een besluit nemen ; aan den zwier zijn 3 ) ;
vgl. Harreb. II, 470: Hij gaat door den wind, hij neemt een besluit en kiest zijne
partij ; Het Volk, 14 Juli 1913 p. 2, k. 4 : Thans is de verbittering zoo toegenomen,.
dat twee der vrijzinnige fraktiën zich geroepen achten om bij de herstemming met
de sociaal-democraten door den wind te gaan — zooals men dat gemeenlijk noemt.
Zie no. 1746.

2587. Den wind van voren krijgen,
vroeger den wind voor in krijgen; in eig. zin bedoelt men er mee, dat de wind plotseling, zonder voorafgaande waarschuwing, tijdens een bui met groote kracht.
van voren inkomt 4 ). Vandaar overdrachtelijk een schrobbeering krijgen, een.
geweldig standje krijgen; fri. hy kriget de wyn fen foaren; oostfri.: he krigt deWind fan fórn. Zie Bontekoe, 60; Paffenr. 38: De vyand die eerst scheen voorspoedig in 't begin raekt hier weer over staek (stag), en krijgt de wind voor in;
W. Leevend I, 271: Ik dagt niet dat ik de wind zo van voor zoude gekreegen heb heb ; V. Janus, 42 : Op dit argument kreeg de Burger den wind zoo sterk voor
in ; Harreb . II , 471 a ; Huydecoper, Proeve III , 199 ; Sjof. 192. Toen kreeg
Post den wind van voren ; Nkr. V , 27 Mei p . 2 : Als ik op die manier gesproken
had, kreeg ik gewoonlijk den wind van voren ; Het Volk, 5 Nov. 1913 p . 1, k. 4:
De heer Lohman kreeg van drie Rotterdamsche afgevaardigden, benevens van een
Rotterdamsch wethouder viervoudige wind van voren ; 18 Sept. 1914 p . 3,
k. 1: Overigens heeft de „Manchester Guardian" daarover geschreven, waarvoor
dat blad de wind van voren kreeg ; Schakels, 81, enz.

2588. Die wind zaait, zal storm oogsten,
d .w .z . „wie oproer verwekt, zal er het slachtoffer van worden" ; men wordt dikwijls in dubbele mate gestraft door de gevolgen eener verkeerde handeling, die men
gedaan heeft ; men ontvangt loon naar werken . Ontleend aan den Bijbel en wel
aan Hozea VIII, vs. 7 : Sy hebben wint gezaeyt, ende sullen een wervelwint 5 )
maeyen; zie Laurillard, 76 ; Zeeman, 363 ; Spieghel, 282: Die onrust zaayt moeyten
1) De zegswijze wordt ook verlengd: Zooals de wind waait, waait -mijn jasje, til
je mijn hemd op, dan zie je mijn kwas (1) je.
2) Ndl. Wdb. 111, 2909.
3) Tijdschrift v. d. Vereeniging „Hef Nederlandsche Zeewezen, 1906, bl. 125;
Harreb. II, 471 geeft in deze beteekenis in den wind zijn.
4) De Zee, 1922, bi. 621.
5) Kantt.: Dat is: Godts schricklicke ende onvermijdelicke plagen. Bij Van der
Palm storm.
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inaayt; vgl. Harreb. II, 140 a; J. Ligthart, Jeugdherinneringen 3 , bl. 136; De
Arbeid, 20 Febr. 1915 p.1, k. 2; afrik. wie wind saai, sal storm maai; Joos,
135: die wind zaait, zal onweer maaien (Antw. Idiot. 1448 ) ; bl. 184: die winden
zaait, zal tempeesten maaien; fr. qui sème le vent récolte la tempête ou qui sème les
chardons recueille les épines ; hd . wer Wind sliet, wird Sturm (oder Ungewitter)
ernten; eng. who sows wind, must look out for squalls or will reap the whirlwind.

2589. Iets in den wind slaan,
d .w .z . iets niet achten , zich niet om iets bekommeren ; eig . iets aan den wind
overgeven ; laten wegwaaien ; lat . ventis tradere; mnl. iet in den wint, te winde,
Gezicht
Florence
voor
wint op
slaan;
voor die winde wechslaen; Servilius, 207* : In den wint slaen,
deen oor inne, ende dander wt laten gaen; Plantijn : In den windt slaen,
mestre au vent, ne tenir compte. In de 17de eeuw is de uitdr. zeer gewoon; men vindt
ze o.a. in Vondel's Gijsbr. v. Aemst. vs. 1480; Vondel, Virg. II, 11: De gelieven,
die hun eerlijcken naem en faem in den wind sloegen; 230: Febus stond hem een
deel zijner bede toe en liet een deel in den wint henevliegen ; 180: Indien ghy
mijne woorden niet in den windt slaet; Hooft. Warenar, 204; Ned. Hist. 132;
163; 205; 223; Ged. II, 378; Pers. 556 a; Brederoo III , 142, 6; Huygens,
Voorhout vs. 572 (in de windt smacken); Kaele Uytr. Edelman, 165 (in de wind
strooien) ; Focquenb. Alexis, 2de Herders-sangh 169: Iek Bond de winden in de
Bloemen (op bl. 107: Wat stroyd'ick anders als mijn bloemen in de wint); enz.
Zie verder Van Effen, Spect. IV 218 ; Sewel, 960: In de wind slaan , niet achten, to neglect, disregard; Halma, 789; Tuinman I, 331; Harrebomée II, 471;
afrik. hy slaan my goeie raad in die wind; hd. in den Wind schlagen (Wander,
262 ; Reuter, 128); eng. to throw s. th. to the winds.

v,

2590. Met alle winden (mee)waaien,
d.w.z. ieder naar den mond praten, met alle partijen medegaan, geen zelfstandige
meening hebben; mnl. met alle(n) winde(n) seilen (vgl. ook Campen, 102) en
met alle winden waeyen. Ook later zeer gewoon o.a. bij Anna Bijns, Refr, 35;
82 ; 61 : met allen winden draeyen; Goedthals, *141 : men sal niet waeyen met alle
winden, il ne faut trop ployer a vent d'homme ; Campen, 102: hy weeyt mit
allen wynden; Van Lummel, 205 ; Brederoo I, 363, 1787: Wy gaan met alle
winden; Hooft, Ned. Hist. 89; Idinau, 28:
De sulcke met allen winden waeyen
Die deur elcks segghen hen selven ont-stellen.
Soo siet-men de vaenkens en weer-hanen draeyen.
Focquenb . , Aen Clorimene, 9 : Soo sult ghy licht in 't kort bevinden, dat, eeven
als uw losse sin, mijn trouwheydt, en standvaste min, verdraeyen sal met alle
winden; zie verder Sp. d. Sonden, 13305-7; Lat. Versch. 419; Sewel, 960;
Halma, 789; Harrebomée II, 470 b; III , 362 en vgl. een windvaan 1 ) of weerhaan (iemand, die met alle winden draait) en draaien als de weerhaan, dat voorkomt
1) De Arbeid 6 Juni 1914 p. 1, k. 4: En zulke meeloopers, zulke windvanen, kramen
in hun bladen uit, wat anderen, die even beginselloos zijn, hen voorpraten.
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bij van Lummel, 72, waarvoor Campen, 102: het is een recht wendehoycke (iemand
die de huik naar den wind hangt) . In Zuid-Nederland met alle winden draaien;
naar alle weeren (of winden) draaien (zie Antw. Idiot. 373); in het Westvl. heet
zoo iemand een draainagel; afrik. hy waai met alle winde saam; vgl. het fr. tourner
à tout vent (comme une girouette); hd . mit allen Winden segeln ; wetterwendisch; eng..
to turn with every wind; fri. mei alle winen waeije.

2591. Voor den wind gaan,
slechts onpers. gebruikt in den zin van voorspoedig gaan, onder begunstiging
van alle omstandigheden ; evenals een schip , dat den wind vlak achter zich heeft;
fr. avoir le vent en poupe; eng. to sail before the wind; vgl. voor wind en stroom
gaan (Ndl. Wdb. IV 86) ; voor het lapje gaan (zie no. 1340) ; mnl. voorwint hebben
of den wint int seil hebben; Anna Bijns, Refr. 115: Haer scheepken zeyldt hier nu
al voor den windt ; Servilius, 35 : ' tgaet al voor den wint, secundis ventis (navigare); Sart. I, 2, 11: heel voor stroom ende voor windt seylen, Neptuno propitio
navigare; II, 5; 91: voor de wint seylen, 't geluck mede hebben, de eo cui res
et sententia succedunt ; Hooft, Ged . I, 53 : Soo gaet het mij noch al voor wint,
voor stroom ; Pers, 460 b ; 868 b ; 912 ; Winschooten, 362: Vaaren met een voorwind of voor de wind; 363: De saaken gaan voor de wind: dat is, voorspoedig;
Huydecoper, Proeve III , 198-200 ; Sewel, 960: Voor de wind zeilen,
voorspoedig zijn ; Halma, 789 ; Harreb . II , 316 ; afrik . dat gaat hom voor die wind;
fri. foar de wyn gean; oostfri. vör die Wind ga-n. Vgl. nog andere uitdr. als hij
heeft den wind mee (o .a . De Vrijheid, 12 Maart 1924 bl . 1, p . 4 , k . 1) ; Joos,

84 : hij heeft den wind van achter of 't waait in zijn zeilen (N. Taalgids, XII, 148) ;
731: de wind van achter! gelukkige reis! Waasch Idiot. 717: het waait

Tuerlinckx,

in zijnen vlieger, in zijn zeilen, hij heeft geluk (Antw. Idiot. 2162); iemand (den)
wind in de zeilen blazen (Haagsche Post, 5 Juli 1924 p . 1, k . 2 ; Amsterdammer,
29 Maart 1924 p. 1, k. 2) hem helpen, begunstigen, naast iemand den wind uit
de zeilen nemen (Handelsblad, 31 Juli 1924 p. 5, k. 1 (A) ; Amsterdammer, 5
April 1924 p. 3) , d.i. hem den wind onderscheppen, hem tegenwerken; vgl.
eng. to take the wind out of one's sails, to frustate him by anticipating his arguments, using his material.

2592. Dat zal hem geen windeieren leggen,
d.w.z. dat zal hem van groot voordeel zijn, daarbij zal hij veel verdienen. Onder
windeieren verstaat men eieren zonder schaal, alleen met een vlies. Met wind
(ventus) heeft dit woord niets te maken ; het eerste deel der samenstelling is oostfri.
winde, windsel l). Vgl. Sart. III, 7, 99: Subventanea parit, het sal een windey-vallen, de vana ac frivola molientibus ; ab avibus translatum quae Veneris
imaginatione concipiunt ova, sed inania, unde non gignuntur foetus 2 ) ; Smetius
123: Het is een wind-ey, cum quis spe et exspectatione cadit ; Winschooten,
169: Het blaadje sloeg om, dat is de saak nam een andere keer : en voornaamendlijk heeft dit plaats bij Vrouwtjes, als sij een geruime tijd in de twijfelmaand geweest
1) W. de Vries, Woordvorming, bl. 90 en vgl. Molema, 474: Winde, Innen of
katoenen strook of band.
2) Chomel I, 221. Daar worden ook wel Eyeren van de Hennen gelegt zonder dat
ze van een Haan getreden zyn; doch deze worden Wind-Egeren genaamd en zijn onbekwaam, om uitgebroeit te worden.
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zijn, en dat het maar windeieren zijn; Spaan, 168: Ik hoop, dat het leugens,
en maar een vuile vergadering zal zyn, of op een wind-ei (d.i. niets) zal uitdraaijen. Onze tegenwoordige zegswijze vindt men bij Tuinman I, 177: Dat
legt hem geen windeyeren; dit zegt men van iets, dat ymand veel gewin toebrengt;
Sewel, 219: Dat zal hem geen wind-eijeren leggen, that will not hurt
him, he'11 make good profit of it; Harreb. I, 175; Nest, 52 : Ze (een bedelares) heeft
een bleek gezicht en kan de huik naar den wind hangen en dat legt je geen windeieren; Nkr. VII, 10 Mei p. 2; De Arbeid, 17 Juli 1915 p. 2, k. 3; afrik. dat
sal hom nie windeiers lê nie . In het Westvlaamsch zegt men : zwalpeiers broên,
slechte zaken verrichten, iets ondernemen dat moet mislukken (De Bo , 1448 b) ;
in het Friesch : dat leit him gjin wynaeijen of deade misen, dat brengt hem geen
geringe voordeelen aan; in Drente : dat zal hem gien doove neuten anbrengen (Bergsma, 93) ; oostfri. wat mit 'n wind-ei betalen (Ten Doornk. Koolm. III , 554 a) ;
Holsteinsch : dat sünt Windeier (Eckart, 568) ; eng . windegg (letterlijk) .

2593. Tegen windmolens vechten

(of schermen),

d .w .z . een denkbeeldig gevaar bestrijden ; ook zoeken te veranderen wat toch niet
te veranderen is. De uitdr. is ontleend aan den in 1605 uitgegeven roman van
Cervantes : El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Manchq (bij ons vertaald in 1657),
waarin de held werkelijk tegen windmolens, die hij in de verte voor reuzen hield,
inreed en ter aarde geworpen werd ; zie Harreb . II, 95 ; Handelsblad, 22 April
1914 p . 1, k . 5 (ochtendbl .) : Wij gelooven dat de afgevaardigde van Eindhoven
wel een weinig tegen windmolens vocht ; De Arbeid, 20 Mei 1914 p, 2 , k. 1:
Polak, die op een congres van diamantbewerkers tot zijn schande moest ervaren,
dat hij al dien tijd tegen windmolens heeft gevochten. Ook in het hd. mit Windmühlen kcimpfen; sp. molinos de viento acometer; fr. se battre contre des monlins
à vent; eng. to fight windmills. Aan denzelfden roman zijn ontleend de namen
Dulcinea (een liefje) ; rossinant (een paard) ; Ndl. Wdb. XIII, 1410) en een
ridder van de droevige figuur, een armzalig heertje (zie no. 1927) .

2594. Iemand in de windselen leggen,
hetzelfde als iemand in de luren leggen; zie no. 1448 en vgl. Handelsblad, 5 April
1924 (0) p. 6, k. 2 : Misschien had de heer Marchant dan toch ook wel eenig gelijk,
toen hij zeide : de Kamer laat zich door minister Westerveld ,,in de windselen"
leggen.... en de Kamer laat het zich behaaglijk doen.

2595. Op de wip zitten,
d .i . bij . stemmingen den doorslag geven, gebezigd van een groep in een vertegenwoordigend college ; ontleend aan het spel van drie kinderen, waarvan twee op
de zitplaatsen van een wip gezeten zijn en de derde in het midden van de plank
staat, een been aan weerskanten van het steunpunt. Deze derde kan door eigen
gewichtsverplaatsing de wip naar een bepaalde zijde doen doorslaan. Vgl. Handelsblad, 19 Juni 1921 (0) p. 9, k. 1 : , In het algemeen kan gezegd worden, dat bij
deze verkiezing de Vrijheidsbond op den wip zat. Ook bij de benoeming van de
heeren Ter Haar en Wierdels heeft hij den doorslag gegeven; 14 Mei 1921 (A)
p . 2 , k . 1 : Aangezien dat momenteel de roode fractie op de wip zat, speurde de
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heer Dresselhuys niet ten onrechte de mogelijkheid van politieke winst voor
de linkerzijde; 29 Juni 1921 (0) p. 2, k. 3: Hoe is nu de verhouding in
het college ? Drie S .D .A.P ., drie rechts, en de Vrijheidsbonder op de wip . Is
er een mooier positie denkbaar? 6 Juni 1922 (A) p. 1, k. 2 : Daarom had hij zich
aangesloten bij de Neutrale Kamerfractie, die met haar 7 leden in de linksche
oppositie op de wip kwam te zitten; Opr. Haar!. Cour. 16 April 1924 p. 6, k.
1 : De Duitsch-Volkischen maken in Thuringen van hun positie op de wip dankbaar gebruik of eigenlijk misbruik 1 ) .

2596. Wisjewasje,
d.w.z. eene nietigheid, beuzeling; in het meerv. complimenten, uitvluchten,
onbeteekenende praatjes, gekheid. Een in de 17de eeuw zeer gewoon woord, dat
we o .a. lezen bij Huygens V , 248:
Wat redenen ick sprack, 'k kreegh geen bescheit van Jasje
Als tut, tut, wissje, wassje.
In 't ende wierd' ick gram en stiet hem in een plasje;
Doe seide ick op mijn' beurt, gaet henen, wiss je wass je.
Gramberg's klucht van Pierlepon. 9: Men kan mit al die wisjes wasjes niet an
't end van de zaak komen; Rabelais II, 133: t' Is al wel van wisjes wasjes gereevelt : de Belachchelyke Jonker (anno 1684) , bl. 26 : Wil je Fransch spreeken, spreek
Fransch; maar als je Hollandsch spreekt laat die wisjes wasjes dan weg. Hiernaast komt ook in de 17de eeuw voor het meerv. wisjewasjes, o.a. in de Debauchant,
anno 1686, bl. 10 : Ik vermaan je, laatje niet door wisjewasjes en schoone beloften
blinden; ook aldaar, bl. 15 : Wy hoeven hier geen wisje wasjes te maaken; Spaan,
140: wisjewasjespraatjes; in de Besteedster, 6 : Wiské de waske (onzin 2 ) ! Halma,
791; Sewel, 962. Zie verder Winschooten, 365: Het is maar wisje ? wasje?
dat is oneigendlijk vraagen naa de bekende weg, want men kan wel sien, of iemand
wist, dan of hij wast (!). Tuinman I, 732 denkt aan eene verbastering van viesje
vaasje, terwijl Weiland gist, dat het gevormd is van wis, wisch in de bet. van
stroowisch. De oorsprong is onzeker. Men zal wel moeten denken aan eene vorming
als ditjes en datjes, poespas, mismas, viezevazen en dergelijke ; doch wat men onder
wisje in eigenlijken zin moet verstaan is onbekend 3 ) . Opmerking verdient evenwel
dat in Duitsche dialecten ook bekend is wischwasch, wischiwaschi, wischkewaschke,
gesnap, gebabbel, onzin, vermeld door Wander V, 288 en Schmeller IV, 189,
die wijst op het werkw. waschen in den zin van snappen, babbelen; zie ook Ten
Doornk. Koolm. III, 563: wisje-wasje, dummes, albernes Geschwâtz, waar gewezen wordt op het mhd. waschen, weschen, dat ook schwatzen beteekende, en
nog bekend is in het hd . waschweib, gewc sch, wiischer (Paul, Wtb . 631 ) . In het
Engelsch bet. wish-wash flauwe, slappe drank; wishy-washy, flauw, smakeloos;
bij overdracht onbeduidend, nietig; wishy-washies (vooral in 't Schotsch),
onbeduidend geklets. De Westvlamingen kerinen f isjefasje in den zin van beuzelingen, prullen, belachelijke sieraadjes, fransche complimentjes, enz.; fisjesfasjes
1 ) Van Dale vermeldt op de wip zitten in den zin van op den schopstoel zitten. Zie
no. 2020.
2) Deze vorm ook in Brieven v . Belle Wolff en Aagje Deken ('s-Gravenhage , 1904) ,
til. 345: 't Is alles wiske de waaske.
3) Vgl. het artikel van De Jager in zijne Verscheidenheden, 127-194 (vooral bl.
188 en ook bl. 316) ; Latere Versch . 447 vlgg. ; uerm . Rom . Monatschr. 1.
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maken faire des fagons (zie De Bo, 321) ; bij Joos, 46' wisjes en wasjes ; in het
Antwerpsch kent men wissewasje, wissewosje, iemand met een zwak, weifelend
karakter; wiezewas, wizzewaas, lichtzinnig mensch (Antw. Idiot. 1442).

2597. Witjes lachen,
d.w.z. stilletjes, vriendelijk, blijde lachen als gevolg van heimelijke blijdschap
of tevredenheid; ook wel: zuinig lachen (als een boer die kiespijn heeft). Het bijw.
witjes is gevormd van het bijv. naamw. wit in den zin van vroolijk (vgl. gr. a„evKór,
dat wit en vroolijk beteekent 1 ), waarnaast in de 17de eeuw ook bestond een
znw. wit, in den -zin van vreugde, vroolijkheid (vgl. Sart. III, 10, 92 : Queruli
in amicitia, Die gheen wit sien mogen; Vondel, Uitvaert van mijn Dochterken,
vs. 1: De felle dood, die nu geen wit magh sien). Ook bij Campen, 122 staat
opgeteekend : hy lácchet soe wit, wat mach hy gevonden hebben; Langendijk,
Krelis Louwen, vs. 349: Met lachte je zoo wit, en raer, dat ik al docht de koop
is klaer; Tuinman I, 198: Van een blijden en vriendelijken zegt men : Hy lacht
zo witjes; E . Wolff -Bekker, Walcheren : Hij heft de lans., hij mikt, wat ziet zijn
vryster bang of 't Krijn mislukte, housée! die prijs is al gewonnen. Nu lacht zijn
lieve zoetje eerst wit ; Harreb . III, 42 ; Ndl. Wdb . VIII, 885 ; Het Volk; 28
Januari 1914 p . 2 , k . 2 : Een huivering liep door de gelederen der rechterzijde
en de liberalen lachten witjes ; Handelsblad, 25 Januari 1915 (avondbl .) p . 7,
k. 6: De Postdirecteur lachte witjes, toen ik verzekerde dat de Russische post
veel beter is dan de Nederlandsche; Nkr. IX, 13 Maart p. 6; 0. K. 180:
ze lachte zoo witjes, toen ik zoo'n goeie getuigenis van u aflei; Leersch. 12 : Naar
haar moeder telkens omziend als om haar sterking te vragen in het haar vertrouwdbekend zwijgen en witjes naar de tafel kijken ; Boefje, 207: Dat had je daar (in
de gevangenis) ook alle dagen niet! grappigde vader weer, en toen Jan alleen
maar witjes lachte, durfde de zwager wel te vragen: En anders nogal goed van
ete en drinke ?

2598. De wittebroodsweken.
Hiermede worden aangeduid de eerste weken van het huwelijk; de tijd, dien
de Friezen de wiggewiken, — moanen, de Engelschen de honeymoon, de Franschen
la lune de miel (It . luna di miele ), de Duitschers de Flitterwochen, Honigmonat oden Stutenwoche (Reuter 109 ; Schrader 406) ; die Kc sewochen (Wander
1I, 1163); de Zwitsers de Trutlerwochen (troetelweken) en de Zuidnederlanders
dial . de zoetemelksweken (De Cock 2 , 132) noemen. In Limburg zegt men : de witte
hen zit nog op 't dak ('t Daghet XII, 176 2 ). Wij willen met deze benaming aanduiden den tijd waarin alles nog een feestelijk aanzien heeft en alleen wittebrood
opgedischt wordt. Wittebrood (van tarwebloem gebakken, in tegenstelling van
zwart brood, roggebrood) wil hier zeggen iets lekkers, iets heerlijks; eene beteekenis, die het in de 16de eeuw had, blijkens Kiliaen : Witbrood, wittenbrood,
panis candidus, primarius ; Anna Bijns, Nieuwe Refr. 99:
Doen hij mij eerst boodt
Zijn liefte, het docht mij al witte broodt
Niet om versoeten.

1) Leuv. Bi jdr X, 76-77.
.

2)

Zie no. 2112.

STOETT, 11Ted. Spreekwoorden, II, 5e druk.
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Deze bet. heeft wittebrood ook in de in Noord-Nederland verouderde en in ZuidNederland nog springlevende uitdr. zijn wittebroodje vóór eten, in zijne jonkheid
goed en onbezorgd leven, en later moeilijk aan zijn brood komen (vgl . no . 1245 1 )
en in een wittebroodskind, d.i. een bedorven kind, eig. een kind, dat alleen lekker
eten krijgt . 2 ) Eerst . bij Hooft ontmoette ik wittebroodsweken; zie Ged. II , 398:
Oock is 't een deun van dujsendt galghen
Te sien een spijtighe malloot,
' Die 't hooft Gomt leggen in de schoot
Van vrijer, die haer schampre streecken
(De wittebroods nieubacken weecken
Wt sijnde) haer louter brengt te pas.
Zie- verder J . ter Gouw, Volksvermaken, 547 , Volkskunde XXI , 158, en het
Nieuw Nederlandsch Taalmagazijn II, 12 3 ). Vgl . no. 2112.

2599. In de wol geverfd,
d .w.z. van iets goed op de hoogte zijn = meestal in ongunstiger zin ; doortrapt
zijn, onbeschaamd zijn; eig. er van doortrokken zijn, zooals de wol van een kleurstof doortrokken is ; vgl . het lat . imbutus, dat door Hooft wordt weergegeven door
doorverft. In eigenlijken zin gebruikt van wol, die eerst geverfd en dan tot laken
bereid wordt, de kleur is dan standvastiger, het laken zal minder verschieten, dan
wanneer eerst het laken bereid wordt en daarna geverfd, omdat in dit geval de
kleurstof niet zoo goed doortrekt 4 ) . De uitdr. komt in de 16de eeuw voor bij
Goedthals, 56: t Is al oudt vuyl, in de wulle gheverwt, les plus tainets sont les
plus noirs b); Sartorius 'I, 9, 16 : Homo perfrictae frontis, die een houten voorhooft heeft 6), die in de wol geverft is, impudentem atque effrontém significat,
ut cui frons sit lignea, et erubescere nescia ; Smetius, 109: Hij is in de wolle
geferft, hij en verschiet niet, qui est d'une face effrontée, sans changer couleur
ou visage ; Idinau, 169:
In de wolle gheverwet, dat seght men van sulcken,
Die niet licht en ver-anderen van koleure:
Noch licht om iet en booghen of bulcken,
Maer gaen stout met den haeren deure.
Niemandt en kan hebben s' doods ure tot keure.
Volgens deze citaten is de ontwikkeling der bet . kleurvast zijn , en daarna niet
licht van kleur verschieten, kwaad doen zonder te blikken of te blozen, doortrapt,
geslepen zijn. Huygens VI, 33 gebruikt eene eenigszins andere uitdr. nl. tot in
de wol geverwt zijn, waarnaast in de 18de eeuw evenals thans ook voorkomt door
de wol geverfd zijn (zie het Leydze Bierhuys, anno 1758, bl. 30: Hij is zo door
1)

2)

Fr. manger zon pain blanc le premier; De Bo, 1606 ; Antw. Idiot. 1456 ; Breuls, 84.
Nkr. IX, 15 Mei p. 2 : Men heeft er tegen gewaakt, dat wij zouden kunnen ont-

aarden tot de verachtelijke en verwijfde Sybarieten, die wittebroods kinderen geheeten
worden.
3) Vgl. ook Mergh.- 41 : 't Is nieuwe liefde, de korsken kraken noch; Tuinman II,
65 met de verklaring: dit zegt men boertende van liefde, daar 't nieuwtje nog niet af is,

terwijl de speelman noch op den vloer zit.
4) N. W. Posthumus, Leidsche Lakenindustrie, bl. 50-51; De Brune, Bank. I,
13: Dat in de Wol geverwt is, zal altijt zijn couleur behouden.
5) Vgl. Tuinman I, 356.
6) Vgl. no. 317.
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de wol geverft, daar schynt geen schaamt in te steeken), dat wellicht moet worden
verklaard als eene samensmelting van in de wol geverfd zijn en doortrokken zijn
van iets 1 ). Zie verder Tuinman I, 356 ; Goeree en Overflakkee : door de wol heen
zijn (N. Taalgids XIII, 136); Antw. Idiot. 1457: in de(n) wol geverfd zijn,
listig, zeer slim zijn, vgl. onze uitdr. doortrapt zijn, dat in de 17de eeuw in gunstigen zin gebruikt werd ; het Westvl. doordronken zijn in iets (De Bo, 253) en
Tuerlinckx, 130: doorgedaan zijn. In het Land van Aalst : doortrokken zijn
gelijk een smoutkan, doortrapt zijn (zie no . 466) . Ook in het hd . zegt men in der
Wolle gefarbt sein ; ein in der Wolle gefarbter Spitzbube ; nd . há es en der Woll gefc rv
(Eckart, 574) ; ook mnd . ein dorchdrevener, drehariger schalck, so in de wulle
gefarvet . Evenzoo in het Friesch : hy is yn 'e wol ferwe, door en door ondeugend;
in Groningen : in de wol verfd wezen, er warm inzitten, vermogend zijn (Molema
579 b). Vgl. nog het eng. an ass, a fool in grain, dyed in (the) grain, in (the)
wool ; Harreb . II , 476 ; B . B . 339: Al wat daar achter de coulissen vandaan komt
is slim en in de wol geverfd; De Amsterdammer, 8 Nov. 1914 p. 4, k. 3: Langzamerhand door de wol geverfd; De Arbeid, 1 April 1914 p. 3, k. 2: Ik voer
dit alleen maar aan om te doen zien, dat de modernen door de wol geverfde opscheppers zijn ; Groot-Nederland, 1914 (Oct.) bi. 456: 'n Zoo door de wol geverfde
Judas Iskariot as jij! Kmz. 187.

2600. Wee den wolf die in een kwaad gerucht staat (komt
of is),
d .w .z . wee hem, die eens zijn goeden naam verliest : niet spoedig zal die weder
in eere worden hersteld ; wie eens gelogen heeft, wordt nooit geloofd . Daar er
geen wolven zijn, die in een goed gerucht staan 2 ), zal volgens Dr. D. C. Hesseling, de oorspronkelijke bedoeling van dit spreekwoord wel geweest zijn : „Wee
den wolf, die (= dat dier dat) in een kwaad gerucht staat," maar 't gevoel voor
de eenheid, voor 't samenvatten van de geheele gedachte in een doorloopende
uiting, heeft over de logica gezegevierd en de syntaxis is veranderd. Deze eenheid wordt in 't schrift aangeduid door het ontbreken van de komma."

2601. Een wolf in schaapskleederen (of in een schapevacht),
d .i . een schadelijk mensch, die zich onschadelijk voordoet ; een huichelaar;
ontleend aan Matth. VII, 15 : Maer wacht u van de valsche Propheten, dewelcke
in schaeps-kleederen tot u komen, maer van binnen zijnse grijpende wolven.
Vgl. Zeeman, 481; 524; Tuinman II, 128; Harreb II, 238 b; M. de Br. 29:
Helaas! de wolven waren in schaapsvachten de lammerkooi binnengedrongen;
bl. 202: Geniepig-stiekum-wolven in schapenvachten; afrik. vir wolf skaapwagter maak, een schelm aanstellen in een verantwoordelijke positie ; hy is 'n
wolf in skaapsklere; fr. habit de béat a souvent ongles de chat; hd. ein Wolf in
Schafskleidern oder im Schafspelz; eng. a wolf in sheep's clothing .

2601a . huilen met de wolven waarmee men in 't Bosch is;
zie no. 982.
1)
2)

Noord en Zuid XXI, 425.
Gids, Maart 1909; Nieuwe Taalgids III, 176.

514

2602. In de wolken zijn,
d.w.z. zeer verheugd zijn. Vgl. Harrebomée II , 478: Hij is in (door, of boven)
de wolken. Men zegt dit, als iemand bovenmate vrolijk is . Ook bezigt men het
voor den toestand , waarin zich de beschonkene bevindt . Syn . is over de huizen
zijn (Harreb. I, 342 b); opgetogen, in den zevenden hemel zijn (no. 898), lat.
digito coelum attingere ; ook boven de wolken zijn, lat. elatus ; vgl. het 18de-eeuwsche
opgehemeld zijn met iets (syn. van opgenomen, opgetild. opgeheveld, opgehouden
zijn met iets), dat voorkomt bij Van Effen, Spect. VIII, 186; het verouderde
God bij de voeten hebben; mnl. God in sine hande hebben. In het afrik. in die wolke
wees oor iets ; fri . yn de wolken weze ; fr . être aux anges ; hd . im obern Stock sein;
wie im Himmel sein.

2603. Een jongen als een wolk,
ook een wolk van een jongen, d.i. een gezonde, dikke, mollige jongen, een
wolk van gezondheid, een „brok" van een jongen; eig. een jongen die zoo bol is
als een regenwolk. In de 17de eeuw bij Smetius, 280: een mensch als een wolk;
Paffenr . 62 : een man als een wollik ; Rusting, 403: een kerel als een wolk ; Van Effen,
Spect . IV , 66 : een jongen as een wolk ; IX , 79 : 't Is waar Klaas is een kaerel als een
wolk, hy is breed van borst en schouders; hy heeft een kop, daar men paalen
mee in de aard zou heien, en de schoonste beenen, onder 't lyf, die men met
oogen aanschouwen kan ; E . Wolff-Bekker, De Gryzaart : Onze heerschip het
twee groote dogters, vrouwlui als wolken. Vgl. Molema, 166: 'n kerel as 'n wolk,
ook : of'e regend is ; fri. infrouminsk as in wolken. Ook in Zuid-Nederland bekend,
blijkens Volkskunde XI, 166; Antw. Idiot. 1457: gelijk 'en wolk, groot, struisch,
vet ; Rutten, 316 b: een jongen, tarwe, enz. gelijk een wolk, kloeke jongen, tierige
tarwe; vgl. no. 923. In den zin van een groote menigte (fr. une nuée) komt
wolk voor in de uitdr. een wolk van getuigen (ontleend aan Hebr. XII, 1).

2603a . Er is geen wolkje aan de lucht ; zie no . 2486.
2604. Woord houden,
d.w.z. zijne belofte houden, nakomen wat men beloofd heeft. „Dat men zijn
woord moest houden beteekende in het Germaansch, dat men het rechtens niet
mocht intrekken, dat handelingen, in strijd met dat gegeven woord, rechtens
nietig waren. Die verplichting sloot niet in de verplichting om te doen wat men
heeft beloofd. Er bestond dan ook een groot onderscheid tusschen tenere en facere,
holden en leisten, halden en geven 1 ) . " In het mnl . heeft de uitdr. de tegenwoordige beteekenis; zie het Mnl. Wdb. IV, 628; Halma, 794 en vgl. fr. tenir
(sa) parole ; hd . (sein) Wort halten ; eng . to keep one's word ; fri . wird hálde .

2605. Een goed woord vindt altijd eene goede plaats,
d.w.z. ,;met beleefdheid of vriendelijkheid krijgt men eerder iets gedaan dan
met onvriendelijkheid". Zie Campen, 21 : een guedt woort vyndt een guede stede,
het scadet ia niemant ende nuttet yederman ; Spieghel, 279: een ghoet woort vint

1) Zie Fockema Andreae in de Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1897-'98, bi. 105.
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een goe ste; Kluchtspel II, 110: Ien goet woort, heb ick wel 'ehoort, neemt altijt
ien goê steê ; De Brune, 100:
Een goed woord, wel te voor bezint,
Altijds een goede plaetse vint.
Tuinman II , 208: Goede groet maakt goede andwoord ; een . goed woord vind een
goede steé, beleeftheid verwekt beleeftheid. Licht men den hoed af voor ymand,
men verplicht hem om dat weder te doen. Andersins haalt het eene woord het
andere uit 1 ) ; Harreb. II, 186 b; Suringar, Erasmus, ' cxc ; Joos, 148; Eckart,
575 ; Jahrb. 38, 162 ; Wander V, 122 ; 403: ein gutes Wort findet einen guten
Ort oden eine gute Statt 2 ) ; eng . a good word is never out of season ; kind words go
a long way ; deensch : godt ord finder et godt stedt ; zweedsch : god ord finna god
rum; fr. jamais beau parler n'écorcha la langue.
-

2606. Het hooge woord
in de uitdr. het hooge woord moet er uit, wil zeggen, het gewichtige, het belangrijke
woord, dat waarop het aankomt; de bekentenis, moet er uit. De bet. gewichtig,
die hier het bijv . naamw . hoog heeft, had het reeds in de middeleeuwen ; vgl.
Reinaert II, 6910: Int crijt daer de wolf aldoe was binnen mitten ghenen, die
hem minnen ende spraken menich hooch woort (menig belangrijk, gewichtig woord
wisselden) ; Mnl. Wdb. IV, 562. In de 17de eeuw heeft het hooge woord de tegenwoordige beteekenis o.a. bij Huygens, VII, 291:
En magh dat slot niet op ? geenssins . Voor niemand ? neen.
Voor vriend noch vreemde ? neen. Voor geen' goe woorden ? geen'
Of (hier quam 'thooghe woord) ghij most een' Stuijver geven.
Zie verder Van Moerk. 78; 261; Starter, 461; W. Leevend VI, 6 : Kom, (zei
ik) wy zullen eens praaten .... Kort gezeid .... het hooge woord moest
er uit; C. Wildsch. V, 250; Harreb. II, 480 b; Ndl. Wdb. VI, 1013. In denzelfden zin gebruikte men het groote woord (zie bijv. Hooft, Ged. I, 132 ; II,
336 ; Brederoo, Moortje, 267) of het harde woord (dat, wat moeite kost) ; Ndl.
Wdb. V, 1069; 2155; fr. lacher le gros (le grand) mot; hd. das grosze Wort.

2607. (Hooge) woorden hebben met iemand,
d.w.z. twist, ruzie hebben met iemand; het bnw. hoog heeft hier de 'bet. van
luid, krachtig en vandaar heftig. Vgl. Hooft, Ned. Hist. 163: Vast alleens gink
het den Graave van Hoorne, die, neemende zynen wegh door een' anderen hoek
der huizing, met eenighe krysluiden omringt werd en aangehouden ; niet zonder
gelyke hooghe woorden eeven als Egmonds, in den wind, geslaaghen; Sewel,
966: Zy hebben hooge woorden saamen gehad, there passed some hard
words betwixt thém; C. Wildsch. III, 30: Ik zweeg ook niet, en wij hadden heele
hooge woorden, zo hoog dat ik er zelve over versteld sta. Hiernaast ook woorden
1) Zie dit bij Spieghel, 279; Mergh, 32; De Brune, 476: Het eene woord lockt tander
uyt; Tuinman II, 212; Besteedster, 25; Harreb. II, 480 b; V. Janus, 311; Lev. B. 121;
Telegraaf, 29 Dec. 1923 (0) p. 5, k. 6; hd. ein Wort gibt (holt) das andre; eng. one word
draws on another.
2) Zeitschrift f. D. Wortf. IX, 309.
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hebben of krijgen met iemand, dat ook in de 18de eeuw bekend was,
blijkens Halma, 794; Sewel, 966: Woorden met iemand krygen, to fall
out, to quarrel with one; afrik. met iemand woorde kry (hê) . Voor Zuid-Nederland
vgl. De Bo, -1408: woorden krijgen, in woorden komen; Rutten, 281 a; Claes,
289 ; Antw . Idiot . 1458. Synoniem was harde woorden met iemand hebben ; zie
Ndl. Wdb. V , 2156 en vgl. het mnl. te worde comen, in twist geraken; eng. to
have words with a p . ; to come to high words ; fr . en venir aux gros mots.
*

2608. Het grootste (of het hoogste) woord hebben (of voeren),
d .w .z . den boventoon voeren ; eig . luid spreken, zoodat de stem boven die van
anderen uitklinkt; als bewijs van overdreven zelfgevoel (Mnl. Wdb. IV, 562) ;
ook een groot woord hebben, fri. in great wird dwaen, pochen, roemen; Antw. Idiot.
1458: een groot woord hebben, veel praat hebben, bluffen, grootspreken. In de
17de en 18de eeuw ook het hooge woord (voeren) ; o .a . by Huygens 1, 177;
VII, 178:
Soo jong, en soo veel praets dat niemand er derft roeren!
Eij, neemt den Spiegel eens, en soeckt daerin, arm kind,
Of ghij dien mallen muijl genoegh bewasschen vindt,
Om onder oude Lien het hooghe woord te voeren.
Zie ook Huygens VII, 188 en Tuinman I, 277. Hiernaast in de 17de eeuw het
hoogste woord voeren, o.a. bij De Brune Bank. I, 119: Edel-luyden willen altijd
de superius zingen, en het hoogste woord voeren ; 187 ; Die de meeste snap hebben,
en het hoogste woord voeren; Brederoo III , 365, 28 ; Middelb . Avant, 112;
Spaan, 68 ; Schouten, 0. I. Voyagie 1, 26 ; in Vondel's Lucifer, vs. 499 in den

zin van „bevelen" 1 ) ; „ het grootste woord voeren" in de Com . Vet . 52 en bij
Van Effen, Spect. VIII, 230; IX, 239; afrik. hy voer die hoogste woord hier.
Vgl. het fr. avoir le verbe haut; la parole haute; hd. das grosze Wort fiihren; eng.
to talk big; fri. in steil wird fiere en de synoniemen in het hoogste gaatje blazen;
den bovenzang willen hebben ; den snater hebben (Anna Bijns) ; 't veurwoord hebben
(Molema, 453 b), de vlag voeren (zie Lat. Versch. 420 en no. 2422).

2609. Iemand te woord staan,
d .w .z . naar iemand luisteren , hem gelegenheid geven iets te zeggen ; eig . staan
om iemands woorden aan te hooren ; vgl . bij Hooft : te woordt zijn, te woorde
komen, onderhandelen (ook in het mnd .) ; 17de eeuw ook : ter sprake staan of ter
tale staan. Vgl. Hooft, Ged. I, 187:
Misschien zij mij te woorde staet,
En doet wel, dat zij waeckend laet.
Verder bij Paffenr. 225: Hy staet haer nau te woord; Vondel, Gebroeders, (anno
1650), bl. 33: Best sta ik haer te woorde; Pers, 389 a; Halma, 794: Iemand
1) Hier zal hoog de beteekenis hebben van voornaam, gewichtig (zie no. 2606) ;
vgl. ; ook De Brune, Bank. I, 229: 't Is niet vreemd, dat die Leydsche voerman een
Professoor scheldende, op 't leste, en voor het hooghste woord, hem een Poëet noemde.
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te woord staan, zig met iemand in gesprek begeeven, entrer en discours avec
quelqu'un; Sewel, 966: Iemand te woorde staan, to speak with one; te
woorde komen, to parley, to enter into a conference; hd. einem Rede stehen ober,
rekenschap geven van ; fri . immen to wird stean ; immen to wirden wêze, iemand
spreken.

2610. Eene Xantippe,
eene kwaadaardige , twistzieke vrouw ; eig . de vrouw van den griekschen wijsgeer
Socrates (:469--399), die volgens de overlevering „het geduld van haren man
gedurig op de hardste proeven zou gesteld hebben" (Woordenschat, 1251 1 ) ;
vgl. fr. une Xant(h)ippe; hd. eine Xant(h)ippe, Zanktippe.
1) Vgl. in het Antwerpsche Cluchtboeck van 1576 bl. 62 : Van den verduldighen
Socrates ende sijne huysvrouwen; bl. 137: Van Alcibiades die den verduldighen Socrates
vraechde, hoe hy alleen de kijvagie sijnder huysvrouwen cost verdraghen; P . Langendijk : Xantippe, of het booze wijf des fi losoo fs Sokrates beteugeld (anno 1756) .

2611. Op zwart zaad zitten (of geraken),
d.i. zijn vermogen kwijt zijn of raken; bekrompen moeten leven, te weinig hebben.
om te leven en te veel om te sterven ; uit zijne betrekking ontslagen zijn ; eig.
van vogels, met name kanaries gezegd, „die al het witte zaad in hun bakje hebben
opgegeten, zoodat alleen het zwarte overblijft, dat zij minder lekker vinden";
Ndl. Wdb. IV, 1625; -XI, 290.. In Zuid-Nederland op droog zaad zitten of op
het droge zitten (hd . auf dem Trocknen sitzen) . Zie Harreb . II, 485 a ; II I, CLII ;
Schoolm. 30: Terwijl hij zijn buik als een pakschuit op marktdag laadt en zijne
ouders vertroost met de hoop op zwart zaad ; bl. 137: Woont hij soms bij een boer
in of gepensioneerden soldaat of bij een verloopen domenee op zwart zaad ; Onderm.
85 ; Barb. 61: Prosper Bien-Aimé, pensionhouder met tien leege kamers en
geen enkelen huurder zit op het allerzwartste zwarte zaad ; Nkr . VII , 17 Mei p . 3:
Als j' op den troon
Van maar zoo'n kleinen staat zit,
Dan snap ik best, dat j' op t' eind van de maand
Verschrikkelijk op zwart zaad zit.
Groot-Nederland, 1914, bl. 393: De Europeesche toestand zette me op zwart
zaad; bl. 444:Wel alle jezis .... eerst 'n end met me traktement de laagte
in en nou op zwart zaad ; Handelsblad, 30 Mei 1915 (ochtendbl .) p . 6 , k . 5:
De kunstenaar zit op zwart zaad , want alles gaat per automaat ; Joos, 94 ; Antw...
Idiot. 381 ; Loquela, 367 ; in het fri.: op swart sied sitte of op 'e doppen sitte;
Twente : op de bolstern zitten; vgl. de uitdr. op water en brood zitten, vroeger
te water en broode, mn l . te borne ende te brode, van gevangenen gezegd ; Ndl . Wdb.
III, 1538. Schertsender wijs noemt men dit ook op witten wijn en tulband zitten.
(Harreb. II, 348 a) . Voor 't fr. zie Nyrop IV § 339
-

2612. Wat men zaait zal men ook maaien,
d .w .z . zooals wij zelve zijn , zoo zal men qns behandelen ; men is zelf de oorzaak
van zijn eigen lot ; is iemand liefdeloos, geen liefde zal hij vinden, „wie voor
stoffelijk voordeel en genot leeft, zal geen vrede noch vreugde verkrijgen maar
ellende" (Zeeman, 363) . Het spreekwoord is ontleend aan den Brief v. Paulus
aan de Gal. VI, 7: Want so wat de mensche zaeyt, dat sal hij oock maeyen.
Vgl. bij Cicero, de Oratore, II, 65, 261: ut sementem feceris ita meies (zie Buchmann, 364) ; afrik. wat jy saai, sal jy maai ; fr . on récueille ce qu'on a semé;
hd . was der Mensch sliet das wird er ernten ; eng . whatsoever a man soweth , that
shall he also reap.

2613. Vast in het (of den) zadel zitten,
d .w .z . zeker zijn van zijne positie ; ook : zijne zaken goed kennen, kundig zijn,.
vast zitten, zooals in het land van Aalst gezegd wordt; ontleend aan het tournooispel. en eig. gezegd van een ruiter, dien men niet gemakkelijk uit het zadel
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licht ; Harreb . II. 487 ; afrik . vas in die saai sit . In het nd . fast in 'n Sadet
sitt'n (Eckart, 446) ; hd. fest im Sattel sitzen en sattelfest sein; fr. être ferme
dans les arcons , voet bij stuk houden ; être bien en selle ; eng . to be quite f irm
in; fri. fest yn 't seal siste, vast op zijn plaats, uit een maatschappelijk oogpunt.

2614. Iemand uit het (of den) zadel lichten,
d .w .z . iemand onderkruipen, hem zijn positie doen verliezen ; ontleend aan de
tournooien, waarin de eene ridder den anderen met zijn speer uit het zadel trachtte
te lichten en hem zandruiter maakte 1 ) ; mnl . enen uten ghereide steken ; enen
afsetten of afsteken. In de 17de eeuw is de uitdrukking vrij gewoon; zie Pers,
349, alwaar zij in letterlijken zin voorkomt naast iemand uit het zadel werpen in
figuurlijke beteekenis ; ook in obscoenen zin was zij toen zeer gewoon (zie o .a.
Brederoo, Klucht v. d. Molenaer, 469) ; Winschooten, 218: iemand uit de saai
ligten, iemand sandruiter maaken ; Halma, 799. Vgl. verder Tuinman I, 253;
Sewel, 976: Iemand uit den zadel ligten, to supplant or undermine one,.
to trip up his heels ; to throw one down ; in V. Janus , 321: iemand uit den zadel
wippen; Harreb. II. 487 ; 0. K. 17 : Hij had zaken gedaan en een concurrent
uit den zadel gelicht; Ndl. Wdb. VIII 1974; afrik. iemand uit die saai lig. Ook
in het hd . jemand aus dem Sattel stechen, heben ; jemand ausstechen ; fr . désarconner
qqn. iemand tot zwijgen brengen ; faire perdre les arcons (ou les étriers) qqn,
iemand van zijn stuk brengen.

a'

2615. Iemand (weder) in den zadel zetten (of helpen),
d.i. iemand zijn verloren positie weder doen of helpen innemen, er iemand weêr
bovenop helpen ; iemands zaken, die verward zijn, weder in orde brengen ; hetzelfde als het vroegere een weder te paerdt helpen, in gradurn reponere (Sart. I,
4, 51). Vgl. Pers, 963 b; Sebastiaen koningh in Portugal, een wacker man van
25 jaren, vingh een nodeloos oorlogh aen teghen Muley Maluco, koningh van
Marocco, om den verdreven koningh Mahomet die een Moore was, weder in den
sadel te helpen ; 680 b : Hy hadde machts genoegh gehadt om den koningh te
schoppen, en sich zelve in den zadel te helpen; 808 b: De Prince van Oragnien,
die des Koninghs achtbaerheyt met voeten heeft getrapt, en die sich nu selve in
den sadel soeckt te letten ; Hooft, Brieven IV , 35 : En deze man schijnt niet
geschaepen, door dit bedrijf weder in den zadel te raeken, oft werkelijk voordeel
te bejaeghen; Halma, 799: Dat zet 'hem weder in den zadel, cela le
remet dans ses affaires; Harreb. II, 487 b; Kippev. II, 212: Ik zal den jongen
in 't zaal zetten; afrik. iemand in die saai help; Ten Doornk. Koolm. III, 79 a;
hd . wieder in den Sattel kommen ; einem in den Sattel helfen, ihn in den Sattel
heben ; fr . se remettre dans ses arcons ; remettre q qn en selle ; mettre le pied à l'étrier
t qqn (vgl. no. 2443) .

2616. Een zak (een mud, een schepel) zout met iemand
gegeten hebben,
d.i. langen tijd met iemand omgegaan hebben. Deze, nu eenigszins verouderde,
zegswijze komt sedert de 16de eeuw in onze litteratuur voor, waarin zij ontleend

1) Zie Winschooten, 21.8; Lichte Wigger, 20 v; Rusting, 93; Sewel, 978; Halma,
801 ; hd. Sandrei ter . Vgl. no. 2625.
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is aan de klassieken . In het Grieksch 'wordt ze aangetroffen bij Aristoteles, lib .

Moralium, VIII, c. 4 § 9; Moralium Eudemiorum, lib. VII, c. 2; Plutarchus,
re&1 gpt2abe2plas, p. 482 B; in het Latijn bij Cicero, de amicitia, C. 19,
-67: Verum illud est, quod vulgo dicitur, multos modos salis simul edendos esse,
ut amicitiae munus expletum sit. Zie vooral Suringar, Erasmus, cxxxvi ; Journal,
7; V. Wyss, 38 en vgl. Goedthals, 20: Niemant te betrauwen ghy en hadt met hem
,gheten een mueken sauts, devant que cognoistre un amy, menge un muy de sel
avec luy; Campen, 2: Men sal niemant tot enen vrent verkiesen, men hebbe' dan
te voren veele schepel solts mit hem ghegeten, secht Cicero; De Brune, Bank. I,
.333 : Wie vaste vriendschap bouwen wilt, ete voor al eenighe muddekens zout met
yemand, eer hy hem tot zijn vriend keurt; Cats I, 521: Al eer dat ghy een
vrient betrout soo eet met hem een mudde Bout ; Tuinman I , 150 ; II , 56 ; Harreb.
II, 490; III, 364; 419; Taal en Letteren III, 370; H. v Z. 58: Bij die sal je
geen zak zout ete; Groningen IV, bl . 207: Daar zijn zo eenige Latijnse woorden
die voor elke stad- of lands-Groninger .... als 't ware pasmunt zijn, „Vindicat"
is er een • , ,Mutua fides " een ander ; verder gaan er grif nog zulke als , ,riepe"
„intast", „sikkom", die al een zak zout met ons gegeten hebben en niet meer
als vreempjes worden aangezien; Volkskunde XVI, 46 ; afrik. 'n sak sout met
iemand opgeëet hê; Wander III, 1849; 1855; Grimm, VIII, 1706; Antw. Idiot.-812: hij zal daar geen meuken zout eten, hij zal er niet lang wonen; in het fri.:
lvy moatte earst ris in healsek salt mei elkoar op-iten habbe, wij moeten eerst een
.halven zak zout samen hebben ópgegeten, voor wij elkaar goed zullen kennen
(W . Dijkstra, 349 a 1 ) ; hd . einen Scheffel Salz mit jem . gegessen haben ; fr.
avoir mangé un minot de sel avec qqn; Vgl. in Zuidndl. ergens niet veel botermelk
(karnemelk) vuil maken, van dienstboden : niet lang blijven.
-

-

2617. Iemand den (of zijn) zak geven,
ook iemand den zak geven met de banden er bij (Harreb. II, 489 b; De Vries,
106), d.i. iemand wegzenden, zich van iemand ontslaan ; in Zuid-Nederland:
iemand den zak opgeven (De Cock 2 , 136); iemand zijn schoven opgeven (Antw.
Idiot . 1083) ; den zak krijgen, weggezonden worden, zijn ontslag krijgen . Reeds
in de middeleeuwen was enen sinen sac geven bekend 2 ), en werd het bepaaldelijk
van een vrijer gezegd (fri . de koer (korf) op krije ), in welken zin het in de 17de
eeuw zeer gewoon was . Zie Campen, 106: ick will hem den sack gheven, waarnaast
Sart. I, 9, 93 opgeeft: sijn sack nemen, uit den dienst ontslagen worden. Ter
verklaring voegt hij er bij : .,nostrates paroemiam a sacco traxerunt, in quem
qui dimittitur, res suas componit ac colligit", eene verklaring, die ook in het
Ndl. Wdb. IV, 1924 gegeven wordt 3 ). Voor bewijsplaatsen zie o.a. Sp. Brab.
776; V. Moerk, 113; Van Effen, Spect. VII, 63; X, 28; XI, 17; Sewel, 977:
Den zak geeven, to casheer; Halma, 799: Den zak geeven, afdanken,
laaten gaan , congédier, donner congé ; Harreb . II , 489 ; afrik . iemand die sek gee;
Waasch Idiot. 754: iemand zijnen zak geven, hem ontslaan, wegzenden. In de
-

1) In het Land v. Aalst zegt men : ge moet eerst nen tijd bij iemand geslapen hebben;
vgl. Eckart, 397: se hebben noch gên sóz en Paskeier mitnanner eten.
2)

Mnl. Wdb. VII, 65.

3) Eene andere dan de hier gegeven verklaring vindt men bij Halbertsma, Letterk.
Naoogst, 196 en De Roever, Van vrijen en trouwen, 130.
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17de eeuw ook iemand zakken, o.a. bij W. D. Hooft Jan Salie II v: In -oock
kan ick meysjes dieder de knechts wel hebben om esackt. Volgens De Bo beteekent
in West-Vlaanderen den zak krijgen, , uit den biechtstoel weggezonden worden
zonder absolutie ; anders gezeid den knol krijgen, den smouter krijgen (zie no.
2035) ; vgl. het fr. donner qqn son sac et ses quilles en trousser, prendre son sac
et ses quilles, welke uitdr . aan' het kegelspel ontleend zijn ; hd . einem den Sack
geben ; eng . to give the sack , the bag ; to get the bag, the sack ; to be sent packing;

a

to sack a lover.

2618. In zijn zak steken,
gezegd van een bijtende toespeling, die iemand zich moet aantrekken, in de
zegswijze : die kunt gij in uw zak steken, die is voor u, die kunt ge aanpakken,
opsteken, waarvoor de Engelschen zeggen put that in your pipe and smoke it. In
de 15de eeuw steeck dit in uwen asack - ( knapzak 1 ); zie Leuv. Bijdr. IV, 227
(Anna Bijns) : Knaecht myn beenken die wilt, ic werpt int hondert al; diet aengaet macht in zyn tessche steken ; Winschooten, 235: Van een ander een drooge
bokking krijgen, dat juist van de bijstanders soo niet gemerkt kan werden ; dog
die het raakt, die steekt se bij sig; C. Wildsch. III, 57: Nu dit bokkingjen (steek,
hatelijk gezegde) kan je in je zak steeken : zie ik ben recht en slecht; bl. 342:
Dat dacht ik kan je in je zak steeken, Mijnheer Wildschut; Harreb. II, 488 b;
Nw. School, VI, 13: Die kunnen we in onzen zak steken, niet! ; Heijermans,
Ghetto, 17: Die ken je in je zak steeke en vanmiddag thuis laate zien; Waasch
Idiot. 753: dat steek ik in mijn zak, dat zal ik onthouden; vgl. het hd. eine Beleidigung einstecken ; eng . to pocket an insult ; to put in one's pocket ; fr . empocher
des coups, slagen krijgen; fri. yn 'e bus stekke. Vgl. ook de uitdr. die zit! die
opmerking heb je te pakken, die is raak (Nederland, 1914 II, 20 ), een beeld
ontleend aan 't biljartspel (?).

2618a. In zak en asch zitten; zie no. 117.
2619. Onder in den zak vindt men de rekening,
d .w .z . de onaangename gevolgen komen achteraan ; het einde draagt den last;
vgl . Tuinman I , 136: 't Gaat met vriendschap en genoegen toe zo lang die (koopers) op de merkt koopen, en de verkoopers leveren. Maar onder in den zak vindt
men de rekening ; bi . 240: Het einde kroont het werk, maar 't gebeurt ook wel,
dat het einde den last draagt en onder in den zak vindt men de rekening ; Harreb.
II, 217 ; De Telegraaf, 28 Nov. (avondbl.) 1914 p . 1, k. 4 : Sinte Anna gaat
nu deure, mijn geld en goed is op, ik zitte hier en treure en scharte in mijnen kop.
Dat is 't spreekwoord „onder in den zak vindt men de rekening" heel eigenaardig uitgedrukt; fri. hy fynt de rekken onder yn 'e pong.

2620. Iemand (of iets) in den (of zijn) zak hebben,
d .w .z . iemand of iets door en door kennen, iemand doorzien ; ook : iemand de
baas zijn ; vgl. hd . einen im Sack haben, als Meister nach Belieben über ihn
schalten und walten kónnen ; einen in den Sack stecken oder schieben, ihm an
Kráften überlegen sein, auch von geistigen Dingen „Die Redensart hat ihren
Ursprung jedenfalls in einer besondern Art von Ringkampfen, wobei der Besiegte

1) Sta l laert I , 42 a.
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vom Sieger wirklich in einen Sack gestoszen oder gesteckt wurde " (Borchardt
no . 996) ; Schrader, 303: Einen aus und in den Sack stecken , spielen, d . i . sich
ihm so überlegen zeigen wie ein Ringkâmpfer, der den überwundenen Gegner
wie zum Spasze bald aus dem Sack herausnimmt, bald wieder hinein schiebt . "
Vgl. Sewel, 977: Ik heb u al in myn zak, ik heb u al leeren kennen, I
have you in my books, I remember you; Harreb. II, 489: Ik heb hem in mijn'
zak, ik ken hem door en door; blz. 499: Ik kan hem wel in mijn zak steken
(of stoppen) ; Het Volk, 22 Januari 1919 p . 1, k. 3 : Over zaken waar hij
niets van weet oreeren met een zekerheid alsof hij ze van haver tot gort in den
zak heeft; Nest, 104: Loop naar de Mookerhei, Jan Jurk met je verrekrok. Ik
heb je al lang in den zak, hottentot! M. de Br. 65: Ze had de juffrouw in haar
zak. De meisjes hadden gelijk dat ze een hekel aan haar hadden; bl. 67: Ze
hoefde niet vriendelijk tegen haar te zijn . Martha had haar toch al in haar zak;
De Gids, 1914, 3, bl. 436: Hildebrand, die alles ten goede leidt, de wijsheid
in pacht en iedereen „in zijn zak" heeft; De Nieuwe Amsterdammer, 26 Dec.
1914 p . 11: Woedend deelde hij mede dat al de directeuren niksnaksen en
dikdoeners waren. „Hij had ze in zijn zak," riep hij uit! Propria Cures, 24
April 1915, blz. 253: Ik heb de meisjes in m'n zak: bf hypocriet óf veel te mak;
Handelsblad, 23 April 1922 (0) p. 6, k. 4: Denis had, wat men noemt de
Engelschen in zijn zak, wat meer nog zegt als men weet dat hij den bekenden
Egyptenaar Hogan als linksbuiten tegenover zich zag ; De Vrijheid, 5 April.
1922 , 3de bl . p . 1, k .: Wij , cynici op de perstribune, die het klappen van
de zweep kennen, die de heeren allemaal in'onzen vestjeszak dragen, wij hebben
er (voor 't binnenkomen der Kamerleden als 't belletje gaat) een technische term
voor ,,De landstorm komt binnen" ; afrik . iemand in die sak hê (kry) , met
iemand kunnen doen wat men wil. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot.
1234: iemand in de tes(ch) hebben, zijn inzicht raden, begrijpen wat hij wil (Schuermans, 720); Waasch Idiot. 753: iemand in zijnen zak hebben, goed kennen;
iemand in den zak steken, bedriegen (evenzoo bij De Bo en Antw . Idiot .) ; Rutten,
88: iemand in zijne mouw hebben, hem wel kennen (zie no. 1562 en vgl. fr.
avoir (ou tenir) qqn (ou qc) dans sa manche, over iemand of iets beschikken,
in zijn macht hebben (vgl. voor den overgang der bet. iemand of iets snappen,
begrijpen) ; être dans la manche de qqn , in iemands macht zijn ; eng . to have something in one's pocket, het geheel in zijn macht hebben ; oostfri. hê stekt of ferköft
hum in de sak; nd. ên in 'r Taske hebb'n. Vergelijkt men deze uitdrr. met elkander, dan is de door Borchardt en Schrader gegeven verklaring niet zeer
waarschijnlijk . Men zal wel moeten uitgaan van de bet . over iets of iemand kunnen
beschikken ; er de baas over zijn ; zijn meerdere zijn ; hem doorzien.

2621. Gedane zaken nemen geen keer,
d.w.z. als iets geschied is, valt er niets meer aan te doen, is het niet ongedaan
te maken en moet men de gevolgen dragen ; vgl . Odussea VI , 9 , 249 ; lat.
factum fieri infectum non potest ; praeterita mutare non possumus ; mnl. ghesciede
saken en mach men onghesciet niet maken; Vondel, Herkules, 750: Niemant
kan wat eens gedaan is, weêr ontdoen ; Sewel, 382: Gedaane dingen hebben
geen keer, done things can 't be done over again ; Harreb . I , 390 ; Ndl . Wdb.
III , 2729; VII, 1963; hd. was geschenen ist, karen man nicht wenden; fr. a'
chose faite il n'y a pas de reméde; eng. there is no help for spilt milk.
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2622. Daar is geen zalf aan te strijken,
zegt men van iemand, die naar geen raad wil luisteren, die zich niet beteren
wil l) ; eig . gezegd van eene wonde of eene kneuzing, die door geen zalf te genezen is. Voor de 17de eeuw zie V. Moerk. 486:
De fielt het my lang genoegh gebrutst, hy moet nou voort
Met dese Schepen ; daer is doch geen salf aen hem te smeeren.
Tengnagel, de Spaensche Heidin, 1671, bi. 70 : Zoo dat 'er (volgens 't oude,
en waere spreekwoord) geen zalf aen dat volk te stryken is ; Bed. Huish. 14:
Hier is geen zalf aan te stryken, 't is een bedurven Huishouwen; De Brune,
Emblemata, 264: Is zy (de juffrouw) oock merckelick leelick, en daer geen
zalve van schoone woorden aen te strijcken is, daer wert al raet toe gevonden.
Voor de 18de eeuw zie Halma, 800: Daar is geen zalf aan hem te
strijken, 't is verloorene moeite iets aan hem te doen; Sewel, 977; Harreb.
II, 491; afrik. aan hom is nie meer salf te smeer nie. Voor Zuid-Nederland zie
Joos, 78; Antw. Idiot. 1469 en vgl. voor het Limburgsch Welters, 86 : er is
geen zalf aan te strijken, er is geen vet aan te scheppen; ook in het fri. der is gjin
sálve oan to striken. In het nd. dar is ken Salbe mehr an to striken (Eckart, 444) ;
lid . daran ist Hopfen und Malz verloren.

2623. Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
Deze spreuk is ontleend aan Hand. XX, vs. 35, waar Paulus zegt: Ick
hebbe u in allen getoont, dat men alsoo arbeydende de swacke moet opnemen,
ende gedencken aen de woorden des Heeren Jesu, dat hy geseght heeft : Het
is saliger te geven dan te ontvangen ; zie Zeeman, 225 ; Wander 1, 1368 ; afrik.
dis saliger om te gee as om te ontvang ; fr . mieux vaut donner que recevoir ; hd.
Geben ist seliger denn Nehmen ; eng . it is more blessed to give than to receive.

2624. Iemand zand in de oogen strooien (of werpen),
d .w .z . iemand bedriegen , misleiden ; eig . door zand in iemands oogen te strooien
maken dat hij niet goed kan zien 2
lat. alicui pulverem ob oculos adspergere
(Otto, 290); Grimm VIII, 1757: Eias alter fechterkniff ist es, den gegner dadurch
zu blenden, dasz man ihm sand in die augen streut, wirft ; diese ausdrücke werden
dann bildlich gebraucht für jemanden durch allerhand kunstgriffe tâuschen,
betrügen. De uitdr. is in de 17de eeuw bekend geweest; ze komt voor bij Hooft,
Ned. Hist . 384: Hun wit was den vyandt dit zandt in de ooghen te werpen;
) ;

1) Vgl. het Lied van Halewijn" bij Flor. v. Duyse I, 3 en het synonieme daar
is geen kruid voor gewassen, ,tegen de doodt en is geen schilt'' (frederoo 11, 164) , daar
is niets aan te doen; Tijdschrift, XXI I , 195; Mergh, 59: Voor de dood is geen kruyd

gewossen; Pers, 346 b: Men wist geen kruyd tegen den dood; 900 b: Maer also voor den
dood geen kruyt is te vinden; Ndl. Wdb. VIII, 385: Volksk. XXVI, 192; fri. for de
dlderdom binne gjin kruden woechsen; mnl. jeghen de dooi en es gheen stilt: voor die doof
en es gheen cure; hd. für den Tod ist kein Kraut gewachsen; fr. contre la mort il n'g a pas
de remède.
2) Vgl. Rein. II,7053; Klaas Vaak, het zandmannetje; Pier Luik (in Waasch Idiot.
414 a); fr. le marchand de sable; hd. das Sandmunnchen; eng. the sandman, -dustman.
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vgl. ook Kaele Uitr. Edelman, anno 1698, dl. I, 148.: So dunct my dat dese
actie al mee voor een hand vol sand kan verstrekken, die 't oude wyf, of Climenes Moeder, hier door in de oogen is geworpen, waar door se al de verdichte
bullen en brieven so nauw niet sal besien ; ook Huygens VII, 332 zinspeelt
er op. Zie verder Tuinman I, 162 en 183; W. Leevend 1, 296; VIII, 251;.
C. Wildsch. I, 176; Br. v. Abr. Blank. I, 169: Vooroordeelen die niet anders
doen dan de menschen stof in de oogen smyten; afrik. iemand sand in die oë
strooi (gooi) ; Ndl. Wdb. X, 2257 en Wander III, 1862: einem Sand in die
A ugen s treuen ; fr . jeter de la poudre aux yeux ; eng . to throw dust into a person 's
eyes ; am . to pull wool over a p's eyes . Ook in Zuid-Nederland algemeen bekend

(Antw. Idiot. 2169).

2625. In het zand bijten,
(1 .w .z . ter aarde storten in het gevecht ; met den neus in het zand duiken (Pers,
749 b) ; op het veld van eer sneuvelen ; voorheen ook in het gras bijten of het
gras bijten 1 ) ; hd . ins Gras beiszen ; fr . mordre la poussière ; it . mordere la terra;
eng. to bite the dust. Het is mogelijk, dat we de herkomst dezer uitdr. moeten
zoeken in de middeleeuwen, toen het grasveld, waar een steekspel zou gehouden
worden, met zand bedekt werd, zooals blijkt uit Invent. v. Br. Gloss. 119:
381 carre zands daer de bane die ghemaect was ten steicspele mede ghezand was 2 ).
Ook het strijdperk zelf werd toen dat sant genoemd (vgl. lat. pulvis, worstelperk). Zie Harreb. II, 491 b; Ndl. Wdb. II, 2650; Mnl. Wdb. VII, 151;
afrik. sand vreet. Vgl. een zandruiter (Winschooten, 218) ; in Adagia, 54:
Ridder in 't sant, ab asino dèlapsus; Ruiter te voet (Tuinman I, 38; Ndl. Wdb.
XIII, 1788).

2625a. Zand er over; zie no. 2135.
2625b. Zandruiter; zie no. 2614 en 2625.
2625c De zappel maken ; zie no . 1986.
2626. Een Zebedeus,
d .i . een sukkel , een sul ; Harreb . II , 493 a ; Waasch Idiot . 589 b : Sebedeiis,
spotnaam , sul ; onnoozele Sebedeiis ; bl . 755 b : een gezicht hebben gelijk een Zebedeus,
bedrukt, deerlijk, beschaamd; Schuermans, 878 b; Antw. Idiot. 1472. Volgens
Woordenschat, ].257 en Zeeman, 484 kan men deze beteekenis verklaren uit het
feit; dat men. volgens Marc. I, 19-20 Zebedeus voor alles liet zitten, en dat
dus in hem een type gezien werd van een lijdelijk man, een weerloozen tobber.

2627. Op zand (of op een zandgrond) bouwen,
d.w.z. , ,op lossen grondslag iets ondernemen, een plan vormen, eene verwachting koesteren"; ontleend aan Matth. VII, vs. 26: End een yegelick die dese
1) Ndl. Wdb. V, 581 ; Volkskunde, XVI, 192; voor de oorspr. beteekenis zie R.
Pischel in de Silzungsber. der Kon. Preussischen Akad. der Wissensch. 1908, p. 445465 en Se i ler, 233.
2) Mnl. Wdb. IV, 1482; Grimm VIII, 1759 denkt aan den uit zand bestaanden
aardbodem.
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2630. Om zeep gaan

(of raken),

.d.i. doodgaan, om chajes (hebr. chajoes, leven 1 ) gaan (Koster Henke, 18);
.mortje gaan (ford. 48) ; ook : in zwijm vallen, den wind kwijt raken (in N.
Taalgids XII , 149), in katzwijm vallen 2 ) . De uitdrukking wil eig . zeggen:
uitgaan om zeep te halen, eene boodschap te doen, daarna : dit voorwenden om
weg te kunnen gaan, en vervolgens weggaan, verdwijnen, sterven 3). Sedert
de 17de eeuw is zij algemeen in Noord- en Zuid-Nederland bekend. Vgl. Huygens
IV , 43:
Als Tryn uyt snoepen gaet, soo seidt sy dat's om seep gaet,
En datmen wasschen moet; maer Jan, die voor de sweep gaet,
En siet syn schoone geld verdwijnen en vergaen,
Wel, seidt hy, dit's wat vreemds, dus staegh om seep te gaen.
Maer emmers , moet het zyn, en moet ick door den reep,
Wat schaedde 'twijf ? maer all mijn goedjen gaet om seep.
Rusting, 323:
Kees ging om Zeep, en brak den hals, was dat niet leep ?
Men vroeg waar Kees was ? en zyn moer zei, hy 's om zeep.
Focquenb. Klucht v. d. Weyery, 1 ste bedr. Toen quamse de strop los maecken,
,en seyde 't is nouw genoegh Vaer, je raeckten aers light om siep. Op dezelfde
wijze gebruikt men ook om mosterd gaan 4 ), eig. mostaard gaan halen, doch daarna
in de algemeene beteekenis van eene boodschap gaan doen, uitgaan; iemand om
mosterd zenden, iemand wegzenden, met een mooi praatje de deur uit krijgen
(Paffenr. 99) ; om uien trekken, met de noorderzon vertrekken, bankroet gaan;
iemand om raapzaad zenden en om raapzaad zijn, varen, dood zijn of gaan. Thans
kennen wij nog om een luchtje gaan of zijn (no. 1442), dat te vergelijken is met
iemand om een luchtje of een wandelingetje ,zenden, iemand wegzenden, wegjagen
(V. Janus, 178) ; dial. is ook bekend om kroosjes, -ies (kleine pruimen )gaan 5 ) ;
.:

1) Zie Voorzanger en Polak, 130: gajut, toestand van leven, levenslust.
2) Hiermede wordt bedoeld de kortstondige bezwijming, of liever een stuip, van
een kat. Sedert de 17de eeuw is de uitdr. bekend. Zie o.a. Winschooten, 307; Doedijns,
Merc. I. 445; Van Effen, Spect. I, 119; Esopet, Napelsche Hengst, 8; Boere-Pinxstervreugt, Rotterdam, 1733, bl. 18: Hy viel van angst en schrik en 't schreinen van den
kogel in katzwijm op zyn' rug; Sewel, 381 ; Halma, 257; Het Volk, 20 Aug. 1915 p. 5
k . 4 : De gansche pers van Rechts ligt in katzwijm over dit vreeselyk geval . - In zeemanstaal beteekent deze uitdr. windstilte hebben, het slap neerhangen der zeilen; stuurloos
zijn (Ndl. Wdb. VII, 1883).
3) Zie no. 1810; 1833; vgl. Taal- en Letterbode I, 48. Op dezelfde wijze zijn ook
verschillende uitdrukkingen te verklaren, die beteekenen een middagdutje doen, een
uiltje knappen (zie no. 2306) . Zoo geeft men te Zutphen voor naar Gorssel te gaan, te
Harlingen naar Piaam, te Woudsend naar Balk, te Drachten naar Bakkeveen (Harreb.
II, XXVI), te Breda naar Oosterhout, in de Zaanstreek naar Wormer, te Amsterdam
.naar Buiksloot, naar Kadoelen, naar Landsmeer of over 't IJ; te Vollenhove naar Meppel
(Harreb . II, L I I) ; te Gorinchem naar Heusden (Harreb . II , XXX) ; te App ingedam :
.nao Zuudbrouk (Driem. B1. IX, 106) ; enz. Zie Noord en Zuid XIX, 167 en 'Schrijnen,
Volksk. II, 127.
4) Westerbaen II, 28 ; 549: Het singht'er of op straet al wat bij avond-ty om zeep
of mostert gaet.
5) Laurillard, Sprokkelhout, 228; Opprel, 68 a.
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om kool gaan, om kool te koop zijn (zie Nav. XXIII, 621); elders um kuyer gaon,
uitgaan om te kuieren, sterven (Gallée, 24 b) ; in Friesland naast om sjippe
gean ook nei Gichem om nije nuten gean 1 ) ;. in Zuid-Nederland : wiss(ch)en snijden
gaan ('t Daghet XII, 159; Rutten, 279 b) ; reepen snijden (Antw. Idiot. 1019) .
Zie verder Tijdschrift XV, 122-127; Nkr. II, 29 Nov. p. 3; VI, 25 Mei p. 4;
Het Volk, 15 April 1914 p. 1, k. 1: Het Grieksche treurspel, waarin de hoofdpersonen om zeep gaan; Handelsblad, 17 Maart 1914 p. 6, k. , 6 (avondbl.) :
Anderen, die meenen dat indien zij niet blijven door manifesteeren heel hun
arbeid om zeep is; Prikk. II, 59; Amstelv. 56; De Bo, 336; 1422: Om zeepe
gaan, -loopen ten onderen gaan, vergaan, te kwiste gaan, gezegd van personen
en zaken ; Rutten , 284 b : om zeep , arm ; om zeep gaan , achteruit gaan ; Antw.
Idiot. 1473 ; Waasch Idiot. 756: om zeep gaan of zijn, ten onder gaan, ten onder
zijn, vergaan, sterven. Hiernaast iemand om zeep brengen of helpen, iemand
dooden ; vgl . o .a . Schoolm . , 25 : Wij moeten hier handelen als mannen of wij
worden om zeep gebracht ; Handelsblad, 21 April 1915 (avondbl.) p. 1, k. 4:
Hier deze mannen om mij heb ik om zeep gebracht; Handelsblad, 3 Maart 1914
(avondbl .) p . 5 , k. 1: De Duitsche Rijksdag heeft verleden week zelfmoord
gepleegd. Hij heeft zich om zeep gebracht; De Arbeid, .29 Aug. 1914 p. 2, k. 1:
Alle constitutioneele rechten en alle democratie worden in weinige uren om zeep
gebracht ; Slop . 159: Als je er eentje om zeep brengt ; Handelsblad, 12 Juni
1921 (0.) p. 2, k. 4 : De tyran wordt op het juiste oogenblik door een sluipmoordenaar met een edel gezicht om zeep geholpen.

2631. Iemand op zijn zeer treden (trappen of tasten),
d.w.z. eene gevoelige plek bij iemand aanraken, hem pijnlijk aandoen, en bij
overdracht hem kwetsen door over dingen te spreken, die hem onaangenaam
zijn ; hem iets verwijten ; hem beleedigen. Zie Campen, 100: hy is op syn seer
ghetast ; Servilius, 166* : op syn seere rueren, tangere hulcus 2 ) ; Sart . I, 7 , 42:
een op sijn seer tasten, hoc est, movere dolorem, ejusque rei facere mentionem,
quae nos magnopere urat; Anna Bijns, Refr. 380:
Van den boosen, die ghij (Jezus) op haer seer hadt ghetast
Hoe wert ghij int hofken veroverlast.
Poirters, Mask. 21; V . Moerk. 466; Vondel, Sofomp. vs. 425 ; Huygens I, 131;
VII, 174:
Roert niemands leemten aen, om jocken, noch om krencken,
All is hij noch soo laegh, al zijt ghij noch soo hoogh;
Wij hebben elck ons zeer, en konnen elck gedencken,
Hoe zeer de lichtste tré doet op een' Exteroog.
Zie verder Rusting, 319; Tuinman I, 203; 213; Sewel, 272: Gy hebt hem
op z y n zeer g e t r e e d e n, you touched him upon the quick ; Ten Doornk. Koo lm .
III, 175 b: De Bo, 1422: iemand op zijn zeer treden of terden, hem in zijn zeer
tasten; Antw. Idiot. 1473: gauw zeer gedaan zijn, lichtgeraakt zijn; fri. immen
1)

Fri. Wdb. I, 456 a.

2) Vgl. Otto, 353: Ulcus tangere, d.i. een zweer aanraken; een netelig punt aanraken.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.

34

528
op 't sear komme ; hd . jemandes wunde Stelle, wunden Fleck beruhren ; eng . to
rap upon a p .'s sore ; to touch a p . up(on) the raw . Zie no . 2243 , en vgl . de
-

uitdr . oud zeer op(en)krabben , oude (smartelijke) gebeurtenissen weer op
rakelen; zie Ndl. Wdb. XI, 621; 947-948.

2632. Een ongemakkelijk (of een lastig) zeeschip, 1 )
d.w.z. een onhandelbaar mensch; eig. een groot, plomp schip, dat moeilijk
te besturen is, waarmede geen land te bezeilen is. Zie Tuinman I, 148: t Is
een moeyelijk zeeschip; Van Effen. Spect, VI, 228: De Kamenier is een ongemaklyk zeeschip, en kan met niemand accordeeren ; Sewel, 981: 't Is een
1 a s t i g zee -schip , het is een lastig mensch om meê om te gaan ; C . Wildsch .
III, 315: Hede kind! waarom speel je nu juist met je ketting? je bent ook een
lastig zeeschip, als ik het zeggen zal; Van Eijk I, 160; Kippev. II, 78: Ik zeg
dat uwes dochter een lastig zeeschip is . Vgl . een zwak schip , een zwak mensch;
een mal schip, eene wonderlijke vrouw ; het 17de-eeuwsche een kromsteven, iemand die , ,krom" praat ; nd . oold schip , een oud • mensch ; een god schip , een
mensch, wiens denkvermogen verzwakt is (Molema; 366 b) ; een moeilijke pispot
(Huygens, Korenbl . II, 47 ; Tuinman I, 217) ; een lastig meubel 2 ) ; een lastig
perceel of portret (Harreb . II, LV) ; Land van Waas : een aardig stuk alem (gereedschap), een aardige kerel; Wander IV, 496: ein schlechtes Seeschiff, das aufkeinen
von beiden Bugen segeln will (oostfri.), von denen, die in keinem Verhâltniss
etwas taugen (fr. in mail seskip dat op nin ien fen beide boegen sile wol) ; es ist
ein Seeschiff von einem Weibe, nárrisches Geschöpf; es sind schwere Seeschiffe,
von Menschen, die unertrâglich im Umgange sind ; fri . in swak, in lêstich séskip.

2633. Zijn zegel aan iets hechten (of hangen),
d.w.z. iets goedkeuren; ontleend aan de gewoonte der wereldlijke en geestelijke
heeren, om besluiten welke zij moesten bekrachtigen, met hun zegel te voorzien,
d .w .z . hun zegel in was gedrukt , door koorden , banden of reepen perkament
aan de brieven of charters te bevestigen, te hangen ; ze te bezegelen . Toen men in
de tweede helft der 16de eeuw het gezegeld papier uitdacht, kwamen de papierstempels in gebruik. In vroegeren tijd sprak men evenwel ook van zijn zegel
steken aan iets (zie Mnl. Wdb. VII, 2050; Anna Bijns, Refr. 122: Vondel,
Jephta, vs. 1128; Hooft, Ned. Hist. 174; 233; enz), daar men, als het zegel
met dubbele strooken perkament, staarten genoemd, aan den brief bevestigd
werd, deze door eene insnijding stak, welke in een dubbel gevouwen onderkant
van den brief was aangebracht. Thans nu het zegel op den brief gedrukt wordt,
zeggen we ook: Zijn zegel op iets drukken of zetten. Vgl. Servilius,
25* : Ic hanger mynen segel ooc aen, pedibus in sententiam discedere ; Van Effen,
Spect. III, 2: By gevolg is het dwaas iemand voor •ligtgelovig uit te kryten,
alleenlyk, om dat hy zyn zegel hangt aen 't een of 't ander gevoelen van den

1) Soms met bijvoeging van , ,om te schuiven''.
2) Vgl. Br. v. Abr. Bl. II, 54: Een haastig meubeltje; Hel Loosd. Weeskind, 10:
Deese Mevrouw, haare eerlyke ommegang gezien hebbende, maakten gevolglyk geen
zwaarigheid om zoon nut meubel in haare Dienst te aanvaarden; Ndl. Wdb. IX, 642;
Dukro, 75: een raar meubel; Propria Cures, XXVI, 209: Hoor een muis! Wat een lawaai
maakt zoon klein meubel; Speenhoff II, 108: Als jou rrreubel (vrouw) er van door is;
vgl. fr. un vieux meuble, een oude tante; in het hd. eine alle Schachlel; Zuidndl. een
oude doos, een oud wijf (Antw. Idiol. 369) .
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gemenen man ; Tuinman I, 43 ; Halma, 840: Zijn zegel aan iets hangen of steeken,
iets goedkeuren ; V. Janus III , 50 : Stond hij er over in twijfel, of hij er zijn zegel
aan wilde hangen ; III*, 268: Eene diepe, maar beamende stilte hechtte het
zegel aan het voorstel van den President ; Harreb . II , 496 b ; afrik . die seël
op (aan) iets druk (sit, heg) ; Ndl. Wdb. V, 2086; VI, 239; VIII, 1432 (zijn
zegel leggen op) ; eng. to set one's seal to (or to put the seal upon) a thing ; fri.

it segel der op sette.

2634. Het zeil in top halen (of voeren),
d .w .z . het zeil zoo hoog mogelijk ophalen ; bij overdracht op grooten voet leven;
een hQogen staat voeren, bram boven bram voeren. Vgl. Winschooten, 248: Het
seil in top haalen of setten, dat bij swaaren storm gevaarlijk is 1 ) en daarom werd
het oneigendlijk genoomen voor sijn staat soo hoog setten, als immers doendelijk
is; bl . 164: Veiligst is het in voorspoed te denken om teegenspoed: en het
seiltje niet al te hoog haalen; Witsen, 311: t Zeil in top halen, een grooten
staet voeren, zo hoog of hooger als de middelen konnen lijden; Sart. II, 6, 21:
Haelt u seyl niet te hoogh, kent staet ende hout maet ; ne majora viribus suscipias,
aut ne magnificentius te geras, quam pro tua conditione ; zie verder Starter,
Steek-boekjen, 58:
Eer dat gy bent uyt den dop
Zo trekje 't Zeil al in den top:
Jou hert is groots.
Vgl. nog Haerl. Somerbloempjes, 134: Die het zeyl te hoogh ophalen en in hovaerdy en pracht brallen boven hare macht; Huygens, Oogentroost, vs. 150:
Soo vierense staegh schoot, en voeren 't in den top tot dat's een slingerbuy
zien vallen in haer laken, die 't schip op zyde werpt ; Hofwijck, vs. 783 ; Tuinman I, 259: 't zeil is te hoog in top gehyst; Van Effen, Spect. VI, 31; Halrna,
647 ; Sewel, 792: Het zeil in top zetten, to carry it high, to live very prodigal ;
Harreb . II , 340 ; Van Eijk I , 162. Ook kende men in de 17de eeuw : het zeil
te wijd zetten (zich voornamer voordoen dan men is) en een hoog zeil voeren, bluffen,
snoeven (De Brune, Bank. 1, 208) . In het fri. it seil to heech hize, een te grooten
staat voeren ; hja luke 't seil heger as de me-st , zij voeren een staat boven hun stand.

2635. Het zeil strijken voor iemand,
d .w .z . voor iemand onderdoen ; eig . het zeil laten zakken ; lat . vela contrahere.
Op groote schepen liet men ten teeken van eerbied liet zeil een weinig zakken;
vandaar dat de uitdr. de bet. kreeg van : iemand als meerdere erkennen, voor
hem onderdoen, zwichten; W' inschooten , 249. Zie Kil. : S t r ij c k e n het seyl,
deducere vela , legere vela ; Gew . Weuw . II , 22 : De Brune, Bank . II , 234:
De spreeck-konst moet voor de zwijghkonst wijcken, en 't zeyltjen laeghe strijcken;
Pers, 171 a; 791 a; 'Paffenr. 197 ; Starter, 397 ; 401 ; Vondel, Gebroeders (cd.
1650), bl. 48 : Noch waer 't voorzichtigheit te wijcken, en leeren 't zeil by
tijts, voor zulk een onweêr strijcken; Van Effen, Spect. XII, 82 : Een smakelijke
broeder, die (na echter, met een verdienstelijke zedigheid het zeil gestreeken
1) Doet men dit, dan bestaat er gevaar, dat het soli ip omeloat ; vil . l )e Itrune
yyLL wacht en

Bank. 1, 114: Die 't zoo hoogli in den top zetten, inoefen van de
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te hebben voor Aarnoud van Overbeek) ons vertelde, dat hy onlangs met drie
andere Tafelridders een aanzienlyke Kabeljauw tot de graten toe had helpen
vernielen; Halma, 805: 't Zeil strijken, met het zeil groeten; eene reef inbinden, calér la voile, filer doux; Sewel, 767: Voor iemand stryken, to
yield (or give way) to one. Syn. was 't zeil inhalen (Pers, 8 r'). Vgl. no. 2421;
hd . vor einem die Segel streichen.

2636. Alle zeilen bijzetten,
d .w .z . 'alle krachten inspannen, alle middelen aanwenden om het doel te bereiken;
hetzelfde als : alle lappen uithangen ; de bramzeilen bijzetten ; fok en lul of lul en
fok bijzetten 2 ); alle topseilen bijzetten 3 ). Sedert de 17de eeuw, blijkens Pers,
331 a en Winschooten, 24 gebruikelijk. Voor de 18de eeuw zie Van Effen,
Spect. IX, 38; W. Leevend V, 202: Alle zeilen bijzetten om den hoek om te
komen; Tuinman -I , 147; Sewel, 983; Halma, 805: Alle zeilen bijzetten,
zijn uiterste best doen om tot zijn oogmerk te geraaken ; Ndl. Wdb. II, 2675;
Waasch Idiot . 758: al zijn zeilen bijzetten, rap loopen ; Eckart, 478: alle Seil's
bisett'n. Ook in -het Friesch alle seilen bysette ; in het gri. wrá vr. a sccÂwv ucvi v,
tÉ ► (Je, E 1tTFl ) Ft ► ' ; hd. mit vollen Segeln fahren (lat. plenis velis navigare)
oden alle Segel aufziehen, aufspannen ; fr. mettre toutes voiles dehors, chercher
L parai tre dans tous ses avantages (Hatzf. 2266 a) ; mettre toutes les voiles au
vent; eng. to make all sail.

2637. Met een nat zeil thuiskomen (of loopen),
d .w .z . dronken thuiskomen . Men was vroeger gewoon de zeilen te begieten,
wanneer men in den wind op moest; ze vingen dan meer wind, zoodat het laveeren gemakkelijker ging. Daar nu een dronken man ook over de straat laveert,
zegt men van hem, dat .hij met een nat zeil loopt. Deze verklaring geeft Winschooten, 250. Eene bevestiging hiervan vindt men in het omschrift op het
mondstuk van een grooten drinkhoorn van het schippersgild te Nijmegen (anno
1646), dat luidt:
Met natte seylen ist goet laveere,
Die my veel drinckt salt oock wel leeren

4 ).

Zie verder Smetius, 190: Hij seijlt altijd met een nat seyl; hij heeft meer
gedroncken dan gegeten; de Tien Vermakelikheden des Houwelyks (anno 1678),
bl. 157: Veele andere die haar in brandewijn en andere stercke wateren verfoeyelijk vergeten, en schier den heelen dag met een nat zeyl loopen; Het Kind
van weelde of de Haagsche. Lichtmis (anno 1679) I, 116.: Het gebeurde op zekere
dag, dat wy ons gat zoo vol zoopen, dat wy genoeg te doen hadden om de regel
te rooyen; wy gingen aldus met een nat zeil na het bosch toe; Sewel, 983; Tuin-

1 ) Volgens Van Eijk I, 164 zegt men van iemand, die van zich zelven valt hij heeft
Halma. 805: 't Zeil strijken, zieltooven, op sterven leggen.
2) Patfenrode, 59; Harreb. I, 194 a; Ndl. Wdb. VIII, 3313.
3) Pers, 153 a; 705 a.
4) Schotel, Maatschappelijk Leven, 165; Trou m. Bl. 10, vs. 196: 't seyl begieten,
drinken; Amsterd. Vreug destr. II. 19: De yverende Jacht-man ylt na jacht en sloep
en schuyt, slaet aen en nat sijn seylen; hd. die Segel benelzen, damit sie desto besser
anziehen (Grimm X, 86) .
het zeiltje gestreken; vgl.

-

531
man I, nal. 24; Halma, 805: Met een nat zeil loopen, 't zeil nat maaken
om den wind beter te vatten ; met een nat zei 1 l o o p e n , marcher comme un
ivrogne ; Schoolm . 316: Daar ik een nat zeil heb, zoo ben ik bang, dat de weg
eer te breed zal zijn dan te lang; Ndl. Wdb. IX, 1582. In het Friesch: hy
rint mei in wiet seil, synoniem van hij loopt met een vol zeil (Harreb. I, 342 b);
vgl. ook het Gron. met 'n natte krös (karos) in hoes komen, doornat thuiskomen
(Molema, 229 b) ; in Twente : 't zeil vol hebben ; De Cockl , 240 ; Antw. Idiot.
1477: hij zeilt met volle zeilen, hij is dronken; zeilen, dronken loopen; Nav. 1897,
59: hij heeft te diep gezeild; fri. hy had to djip syld. Vgl. eng. to be (or have) a
sheet (or three sheets) in the wind ; fr . avoir du vent dans les voiles.

2638. Met een opgestreken zeil naar iemand toekomen,
d .w .z . driftig en toornig op iemand afkomen ; vooral met het oogmerk om zijn
toorn te luchten, voldoening te vragen, enz.: eig. gezegd van een schip, dat
met opgeheschen zeilen naar een ander toezeilt om het aan te vallen. In de 17de
en 18de eeuw met een opgetogen, opgeset, opgehaelt, opperecht, opstaend, staend
zeil; thans ook met een opgestoken zeil (Van Eijk I, 163); eerst in de 18de eeuw
ontmoette ik „met een opgestreken zeil" bij Halma, 805, die het verklaart door
„heel grammoedig, en colère, tout troublé, sans modération". Zie Harreb. I.
80 b en II, 497 b; Ndl. Wdb. XI, 1275; Het Volk, 17 April 1914 p. 6, k. 3:
Tegen de waarheid helpt geen opgestreken zeil, van wie ook ; 5 Juni 1914 p.
7 , k . 4 : Toen de heer S . dit gewaar werd, kwam hij met een opgestreken zeil
bij dezen kleermaker en gelastte hem de meisjes weer te ontslaan; Kalv. II, 99:
Ze liepen met een opgestreken zeil (trots) door de Kalverstraat alsof alle huizen
van hen hoorden ; 120 ; Dievenp . 137 ; Kmz . 334 ; Nkr. IX , 13 Maart p . 6:
De patroon woedend dat 't zoover was gekomen, stoof met een opgestreken zeil
naar moeder; in het Friesch : hy gyng mei in opstritsen (of opstouwen) seil dêr
hinne; oostfri. mit 'n upgeblasen, upspand, upstreken, uptrukken seil kamen.
Vgl. eng. to be on the high ropes, aanmatigend zijn.

2639. Onder zeil gaan,
d .w .z . vertrekken ; ook : naar bed gaan, 't anker gaan winden 1
inslapen;
eig. gezegd van een schip, dat de zeilen hijscht om te vertrekken (eertijds t'seil
gaen) en dan onder de zeilen ligt (vgl. fr. être sous voile); hd. unter Seel gehen,
abfahren ; eng ._ to get under sail . Zie Winschooten, 249 ; Huygens, Oogentroost,
724 en Brandt, De Ruiter, 134: Den volgenden morgen deed de Ruiter sein om
onder seil te gaen en elk lichtte zyn anker; Koster Henke, 49: iemand onder
zeil brengen, in slaap maken; B. B. 57: De kapitein geeuwt even, terwijl hij
al half onder zeil is; blz. 62: Jozef is eenigszins verontwaardigd over zijn auditorium, dat zij bij zoo 'n mooi stukje onder zeil kunnen gaan; Sprotje II, 109: Ze zei
'S avonds dat ze naar kooi ging of onder zeil. Met iemand onder zeil gaan,
met iemand in het huwelijksbootje stappen ; zie W. Leevend I , 210 ; Br. v.
Abr. Bl. II, 50 ; Van Eijk I, 161; Harreb. II, 497 a; P. K. 98 : Toen ik met
m'n Jans onder zeil ging, was ik machtig blij , dat 'k een bovenhuis met drie
kamers had ; vgl. ook het oostfri . hê geid tó seil, hij gaat slapen ; hê geid under
seil , er geht unter Segel ; fig . er geht unter ; fri . hy giet under seil, hij gaat
slapen. Zie no. 2298.
) ;

1) Op Goeree en Overflakkee; zie N. Taalgids XIII, 132.
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2640. Zemelknooper,
d.i. een haarkloover, muggezifter; zaniker, zeurder; eig. schertsend voor iemand,
die zich met het knoopen van zemels inplaats van met draden bezighoudt; vgl.
het syn. zuidndl. pezewever, beuzelaar, kniesoor, gierigaard 1 ). In de 16de
eeuw komt het voor bij Sartorius I, 5, 36: Ex harena funiculum nectis. Zemelknoopen, frustra conari, quod nulla ratione potest effici; II, 10, 93: Semel
knoopen, in eos qui rem absurdam molirentur; A . Vreugdestr. 151; K. Louw.
I ; Sweerts, 894 ; Tuinman I , 209: t Is een zemelenknooper, zemelen knoopen is
vergeefsche moeite doen; Halma, 806: Zemelknooper, muggenzifter, haarkloover;
Antw . Idiot . 1478: zemelknauwer, zemelknooper, treuzelaar ; Schuermans, Bijv.
399; Hoeufft, 702. Zie no. 716 en 762. Een adj. zemelknooperig in Nkr. 18
Febr. 1922, p. 2.

2641. Van zessen klaar zijn,
d.w.z. in alle opzichten klaar zijn, flink zijn; eig. gezegd van een paard, dat
twee goede oogen en vier flinke pooten heeft. Vgl. Berkhey, Nat. Hist. 1V 1 ,
108: Wanneer onze Hollanders van een volmaakt Paard spreeken, is het gewone
woord, dat het van zessen klaar zy; dat is, dat er geene gebreken aan de zes voornaamste deelen, die tot een goed Paard behooren, zyn ; te weten aan de vier Pooten
en de twee Oogen. Sedert de 17de eeuw gebruikelijk; vgl. Huygens IV, 152:
Niew, Aengenaem gesangh op Fugen, wel door-regen,
Het beste Contrepunt en Bindsel, en Beweghen.
Laet een van sessen uyt ; liet Stuck magh goed zijn ; maer
Niet als het wesen souw, dat is, Van sessen claer.
Van Moerk. 474: s' Is van Klinck tot de Neering, neen byget, s'is (seg ick)
een van sessen ; Rusting, 469: Paarden, die van zessen schoon en klaar zyn;
Brieven van B. Wolff en A. Deken, 226; V. Janus, 68; Van Eijk II, 69; Nkr.
VII, 30 Aug. p. 5: De bloem der radikalen, de vrees der socialen, den vijand
een gevaar; een man van zessen klaar; VII I , 1 Aug. p. 6: Het was een echte
IIègenèr, een dandy, heur, van zessen klèr, met vouwtjes in de broek; Antw.
Idiot. 1479: van zessen klèèr zijn, gauw gereed, bij der hand, handig en bekwaam.
Zoo zegt men in het Friesch ook : fen seizen klear naast hy is op fjouweren bislein
(hij is op vieren beslagen) , dat is: hij is van zessen klaar; in Groningen: van
zessen kloar (Molenra, 484 a); vgl. ook het fr. avoir bon pied, bon oeil, être
tout à fait valide (Hatzf. 1618 a) .

2642. Ben je zestig?
d.w.z. ben je niet goed wijs? ben je van God verlaten? (no. 197) ; loop je met
vrageboekjes ? 2 ) ; eig. ben je zestig jaar, daar op dien leeftijd gewoonlijk de zinnen
beginnen te verzwakken 3 ) . Vgl. d'Enchuyser Ybocken, 143:
1)

Ndl. Wdb. XII, 1462.

2) Vgl. Slof. 212. Verneukie me, of loop-ie met vrageboekjes, snauwde die.
3) Wellicht dateert de uitdr. reeds uit de 16de eeuw, daar de zot der Leidsche
rederijkerskamer de witte Acolegen tot zinspreuk had LXn (= elc sen tyl) .
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En komt men tot de vijftigh treden,
Dan staet men op de hooghste trap;
En 't sestigh daelt al na beneden,
Dan worden sin en krachten slap,
't Gehoor verdooft, de oogen stralen,
Dat eertydts rees moet dan weer dalen.
Zie Halma, 807: Hij is zestig, hij zuft of is half gek; Sewel, 968: Word
gy zestig (word gy mal, begint gy te mymeren), do you begin to rave, are you
mad ? 1 ). Zie ook Br. v. Abr. Bl. II, 61; Harreb. III, cui ; Schuermans, Bijv.
399 b; Antw. Idiot. 1103; V. Schothorst, 198 en vgl. in Gron. bist bezestigd,
ben je zestig, ben je gek? (Molema, 502 b) ; Jord. II , 78: bi je besestig!; fri.
biste sechstich of besestere ? ; vgl . voor een soortgelijke uitdr. Rutten, 290 b:
drijmaal zeven zijn, zeer slim zijn (ook in het Hagelandsch en Antw. Idiot. 1481);
Schuerm. Bijv. 399 b: zestienjaar zijn, slim zijn, weten wat men doet.
Zie no. 698.

2643. Iemand (of iets) niet kunnen zetten,
iemand of iets niet kunnen verdragen, hem niet kunnen rooien 2 ), niet weten
waar men met hem heen moet ; eig . iemand niet kunnen of willen ontvangen,
iemand geen plaats aan zijn tafel gunnen? Vgl. Molema, 241: Iemand letten
en zetten, iemand met zorg bedienen; fri. immen lette en sette, met voorkomendheid en vriendelijkheid ontvangen; Bredero I, 390, vs. 2734:
Iek souw u altesaam hartgrondich noon te feest,
Maar mits mijn groot geslacht van vrienden my beletten,
Dus neemt dit dan voor lief, want ick mach u niet setten.
In de 17de eeuw reeds vrij gewoon; vgl. V. Avant. 142: En nademaal hy my
byzonder wel zetten mogt, zei hy my hoe dat Rozante hem in 't oor had gebeten,
om zig in dat naastgelegen vertrekje te begeven; Phil. 29: Ik wou niet, dat ik
in jou schoenen stak, hoe zeer ik je ok mag zetten; Sewel, 987: Zy mogt hem
niet zetten, zy hield niet van hem she could not abide him ; Halma, 807: Zij mogt
hem gansch niet zetten , zij mogt hem niet dulden ; C . Wildsch . VI , 39 : Hoewel
ik altoos zulke menschen wel zetten mogt ; Harreb . III, 87 : Hij mag hem nog al
.zetten, hij is hens goed gezind : hij geeft hem eene plaats in zijne genegenheid;
P. K. 118; Kaly. I, 46: Dukro, 117: Niet zetten kan ze de gedachte dat Dukro
't is, die haar liefdegeluk dreigt te verstoren; Boefje, 84; Gids, 1914, 3 bl.
435: Den volgenden morgen, aan het ontbijt kon men hem (Hildebrand) in zijn
„robe de chambre' ook nog zeer goed zetten ; Kaly . I , 136: Ik kan dien kerel
niet goed zetten; bl. 46 : Hij kon het niet zetten, dat de oudste zoon van hem niet
zou worden dokter of advocaat; Nkr. III, 9 Mei p. 6 : Wij willen ni e± die sociale
wetten, al wat naar dwang ruikt kunnen wij niet zetten; Kunst. II, 282: Zie je
nou niet dat Maurice je gedaas niet zetten kan ? ; Menschenw . 34 ; 144 : Omdat
ze 't niet zetten kon, dat d'r man zoo uitgemaakt werd; Het Volk, 15 Febr.
1)

In de Klucht van den Pasquil-maecker, 11 : Word je zeventig?
Jord . 72: Alleen de kinderen van haar eersten man, die zou hij niet kunnen
rooien, dat losgeklopte gebroed; vgl. Boekenoogen, 855: Rooien, het met iemand kunnen
klaarspelen, het goed met hem kunnen vinden; fri. ik kin 't mei heit net roaije, ik kan
2)

't met vader niet vinden.
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1915 p. 1, k. 1: De „Nieuwe Haar]. Crt." kan het niet zetten, dat er van
socialistische zijde iets voor den vrede wordt gedaan; enz.; Van Schothorst,
231; fri. ik kin dy flaeyer net sette, niet verdragen. Syn. iets kunnen plaatsen,
billijken, zetten.

2644. Zeven is een galg vol.
Men bezigde deze uitdrukking om te kennen te geven, dat de personen,
waarover men spreekt niet veel zedelijke waarde bezitten ; thans wanneer een
getal personen tot zeven aangroeit. De uitdrukking is ontleend aan het getal
misdadigers dat aan de groote, op drie stijlen rustende galg hangen kon, de
eereplaats in 't midden, iets hooger dan de zijplaatsen, werd dan ingenomen
door den grootsten schurk. Vgl. Tuinman 1, 147: Dit hebben zij (de vrijbuiters
met de zeeroovers gemeen, waarom zy tot een maatschappy en galg behooren.
Zeven van de zelve is een galg vol; Ndl. Wdb. IV, 171 ; Taalgids V, 187 ; Molema,
484: zeuven is 'n galg vol ; net 'n galg vol ; Antw . Idiot . 1482: Meer lawijt maken
als zeven dieven aan de galg ; nd . söwen es en volle galleg ; hd . Sieben machen
einen Galgen voll (Wander, IV. 552) . In joodsche taal kent men een ganze thelieë
(galg) vol!, een heel gezelschap, een heele troep (Esther IX, 14 1 ).

2645. Op zijn zeven gemakken,
d.w.z. op zijn doode gemak, zeer langzaam; eene vooral in Zuidndl. bekende
uitdrukking, waarin het getal zeven een onbepaald aantal uitdrukt 2 ) . Vgl.
Handelsblad, 8 April 1918 (A) p. 6, k. 3: Er wordt over 't algemeen flink
en hard gewerkt door het personeel, maar wij hebben toch lokalen bezocht, waar
de helpende dames en heeren op hun zeven gemakken zaten en hun taak wel wat
gemakkelijk opvatten; Druiventros, 11: Onofrio, de muts over zijn ooren en
zijn veermansjekker aan, kwam al stoppende zijn pijpje op zijn zeven gemakken.
het trapje afgestapt; F. Timmermans, Symforosa, 53: En het regent nu op zijn
zeven gemakken ; Antw. Idiot. 466: Op zijn zeven gemakken, zeer langzaam;
Schuermans, 884: Op zijn zeven gemakken, heel op zijn gemak; Waasch Idiot.
760: Op zijn zeven of zeventien gemakken iets doen, zeer langzaam ; Teirl. 471.

2646. Iemand op zijn ziel geven,
d.w.z. iemand afranselen; hem duchtig de waarheid zeggen; „ziel" heeft hier
de beteekenis van lichaam ; Harreb . II, 501 : Hij krijgt (of geeft hem wat) op
zijn ziel; Antw. Idiot. 1483: iemand op zijn ziel zitten, hein duchtig afrossen;
Boefje. 95: Jan was d'r blijd om geweest, dat ie niet op z'n ziel had gekregen;.
V. Schothorst, 231: iemand op zijn ziel komen, op zijn rug komen, ranselen;.
Nw. School II, 328: Als mijn jongen bij 'n vent zat, die 'em negerde, dan sloeg
ik die vent op z'n ziel. Uit. Meer niet. Hij kreeg gewoon op z'n ziel van me ; Nkr.
IX, 4 Dec. p. 7: We hebben daar een pak op onze ziel gehad, niet? Ik dacht
dat ze je dood sloegen. Hiernaast in den zelfden zin „op zijn zielement krijgen" 3),
-

1)

N. Taalgids X, 284.

2) Zie voor dit gebruik in de middeleeuwen Mnl. Wdb. VII, 1025 en vgl. het
Zuidndl. met zeven haasten oz gauwten, zeer haastig.
3) Vgl . ook : Als je 't hart in je zielement hebt (zie Nest, 10; 34) .
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enz. o.a. Jong. 193: Ik zal jelui met m'n stok op je zielement komme: Boefje
40: ,,Je kan op je zielement krijge", had ze gezeid; bl. 56 : Toe ie bij z'n moeder
was gekomme, had ie nog op z'n zielement gehad; syn is donder of donderement
(o. a. W. Leevend VII, 361; Nest 35).

2647. Met zijn ziel onder den arm loopen,
d.w.z. zich vervelen, rondloopen, zonder iets te doen te hebben; vgl. Harreb.
I, 19: Hij loopt met zijne ziel onder den arm; Leeskabinet, 1863, 13 : Van doctors
gesproken, die loopen nu warempel ook al met de ziel onder den arm ; want geen
jaar nog was er zoo'n epidemie van -- gezondheid, als in 't jaar 1862 ; Nkr. IX,
10 Juli p. 7: Om negen uur waren al de Joden an 't korveeën, en wij liepen
met ons ziel onder ons arm hierboven over 't fort; Het Volk, 8 Sept. 1915 p.
6, k. 4: Al die menschen loopen hier 's Zondags met d'r ziel onder den arm,
want in dit gehucht is geen afleiding, geen gelegenheid tot lezen of studeeren;
Handelsblad, 28 Juli 1917 (A) p. 13, k. 5: Weet dan dat wij na den dienst in
een of ander Brabantsch gehucht veelal met onze ziel al 3 jaar onder arm loopen
en niets meer doen dan kankeren ; afrik . met jou siel onder jou arm rondloop.

2648. Zijne ziel in lijdzaamheid bezitten,
d .i . gelaten iets dulden ; niet toornig worden; ontleend aan Luc . XXI , vs.
19: Besittet uwe zielen in uwe lijdtsaemheyt. Vgl. innl.: In uwer verduldicheit
of gedoochsamheden soo selt ghi uwe sielen besitten (Ruusbr.) ; Groot-Nederland,
1914, bl. 393: Laten we onze zielen in lijdzaamheid tezamen bezitten en onze
hoop en idealen met liefde en veerkracht hooghouden! ; Het Volk, 15 Nov. 1915
p. 5, k. 4: In de Oranjekazerne in Den Haag was een Engelsch officier geïnterneerd, die z'n ziel in lijdzaamheid bezat en in het residentiestadje zoo goed
mogelijk de ballingschap trachtte te dragen; Ndl. Wdb. VIII, 2235; fr. posséder
son &me par la patience ; hd . die Seele mit Geduld fassen ; eng . to possess one's

soul in patience.

2649. Ter zielen gaan,
d .w .z . sterven ; eig . gaan naar de plaats waar de zielen der afgestorvenen zich
bevinden, ad patres gaan (no. 1785) of zooals men in Twente zegt ophemmelen;
ter zielen zijn, overleden zijn; vgl. mnl. te zielen werden, overleden zijn. Zie
Huygens , Korenbl . II , 320:
Klaes is syn Wijfje ter Zielen gegaen,
Hy isser wel af, en hy isser wel aen.
Vgl. ook Vondel, Virg. T, 183; II, 26; 199; 231; Leeuwendalers, vs. 1471:
Van twintigh daelde geen zoo welgemoedt ter zielen ; Hersch . I , 711: Hy weet
niet of ze leeft, of lang ter ziele zonk; Brederoo, Lucelle, vs. 2678: Wie eens
ter zielen vaart, en komter niet weer uyt; Tuinman I, 321; II, 235 ; Sewel, 988
en Halma, 808: Ter zielen vaaren, in 't rijk of den staat der verstorvenen komen;
Harreb. II, 501.

2649a. Hoe meer zielen hoe meer vreugd; zie no. 2503.
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2650. Iemand ziel slief hebben ,
d.i. iemand innig liefhebben; eig. zoo lief als zijn eigen ziel; ontleend aan
Sam. 1. xviii, 1: 't Geschiedde nu als hy geeyndigt hadde tot Saul te spreken,
dat de ziele Jonathans verbonden wert aen de ziele Davids ; ende Jonathan
beminde hem als sijn ziele. Het is ook mogelijk dat „ziel" hier het innige uitdrukt; vgl. hartslief, hartsvriend, zielsvriend, • boezemvriend, waarin boezem het
innige, de nauwe verbinding uitdrukt ; hd . herz(e) lieb ; busenfreund ; eng . bosom -

friend .

2651 . Ziende blind zijn,
d .w .z . willens en wetens blind zijn voor iets ; ook iets wat duidelijk zichtbaar
is niet zien. In de 16de eeuw komt dit gezegde voor bij Froissart I, 194: Sij
mosten al siende blint wesen ende hoir hoofden wat lage houden, want ten was
genen tijt doe vorder af te spreken of dairup te deyncken; Campen, 102: Siende
blindt, hoorende doof; Everaert, blz. 254: Esser gheen ontfaermen? Syt ghy
hoorende doof ende ziende blent ? (vgl. blz . 499, 37 vlgg .) ; De Brune, 160
Een man verstandigh, en bezint,
Die is by wijlen ziende blint.
Tuinman I, 364: Zy zyn dikwijls niet minder te beklagen, die al ziende blind
zyn. Wat baat kaars of bril, als de uil niet zien wil l ); II, 111; Halma, 808:
Ziende blind, qui ne veut pas voir, qui fait mine de ne pas voir, qui connive; Ndl.

Wdb. II, 2855; Harreb. I, 62.

2652. Geen zier.
Als versterkte ontkenning beteekent dit : in het geheel niets ; hoegenaamd
niets, geen pijl (zie Ndl. Wdb. XII , 1628), geen pil (in Zuidndl.), geen biet

(fri. gjin biet 2 ), geen spog water (in Zoek. 197); geen spat (in Nest, 53), geen
pruim (V. d. Water, 121), geen pijp tabak (Tuinman II, 51; Ndl. Wdb. XII,
1711), geen luis (in Diamst. 32) . Sedert de middeleeuwen komt deze ontkenning
voor; Mnl. Wdb. VII , 1088; De Jager, Latere Versch. 118 vlgg. Eig. wil
de uitdr. zeggen: geen wormpje (vgl.- fr. ciron), in welken zin zier herhaalde
malen voorkomt. Vgl. Kiliaen : Siere, sierken, acarus, teredo, vermiculus;
siere, sierken, res minutissima; niet een siere gheven, ne gry (gr. y^2)) quidem
dare; Everaert, 202, vs. 156 ; Huygens VII, 302 ; Brederoo II, 389 , vs. 1344;
v. Effen, Spect. V, 204: Og mijn Engel, og mijn hartje lief, geloof dat van
mij niet, daar is zo een ziertje valsheid in men heele hart van onder tot boven
niet; Halma, 808: Niet eene zier, niet met al; Sewel, 989: Niet een zier, not
a whit ; fri . gjin
in sier ; Antw . Idiot . 2173: niet en zier, geen zier ; geen zierken of
geen spierken, volstrekt niets.
,

2653 . Zijde spinnen bij iets,
d .w .z . voordeel van iets trekken, goede winst bij iets maken : zijde te spinnen
is• voordeelig; hd. Seide (oder Volle) bei etwas spinnen (Grimm X, 175; 2523) ;
eene iiitdr, die aan het spinnewiel ontleend is en te vergelijken is met ergens
goed garen bij spinnen (vgl. het verouderde eng. to spin a good thread, succes
1)
2)

Zie Harreb. I, 91 en Ndl. Wdb. III, 1376; VII, 681.
Bergsma, 49; Molema, 37; Ppl. 115: Die vent kan mij geen biet schelen; vgl.
ook mij een biet, mij een zorg! o.a. Slop, 9: Nou mij een biet, ruwde hij. In zoon volte
is toch niks te doen; Nkr. V, 29 April p. 3: Nou mijn een biet! 1, 13 April p. 2: Dieven?
Mij 'n biet; Jord. II, 109: Sijn en biet.
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hebben 1 ) ; mnl . geit ute iet cnopen en het lat . emolumentum . Evenals niet
van alle vlas goed garen gesponnen wordt, zoo spint men ook niet altijd (goede)
zijde van het spinsel der zijderups; dit gold vooral in den tijd, toen de zijdeindustrie pas begon, men minder bedreven was en de hulpmiddelen nog zeer
onvolkomen waren. Vgl. Goedthals, 103: Men cant niet al te sye ghespinnen,
toute grappe de raisin ne vient au presoir vin; Campen, 95 : hy salder ghyen syde
by spinnen; Mergh, 34: hy en salder geen sy by spinnen; Hooft, Brieven, 293;
474 en 550; Van Moerk. 484:
Het helpt niet een beet, dat heb ick al gedaen.Waerde Pleuntje, daer is geen zy aen hem te spinnen,
d.i. daar is niets met hem te beginnen, niets goeds uit te halen; Lichte Wigger,
13 v; Paffenr. 198; Rusting, 168. Zie nog Geschiedz. I, 282: zyde laden bij iets;
Tuinman 1, 134; Harreb. II , 502; De Cockl , 224; Joos, 97; Tuerlinckx, 745;
Noord en Zuid XXVI, 224 (waar de oorsprong gezocht wordt in een verhaal
uit de 16de eeuw) en vgl. het Friesch: hy stil der g jin side by spinne of mei bispinne
of utspinne ; oostfri . ddr schal hê ok gên side bi spinnen ; Limb . hij zal er geen wol
bij spinnen ('t Daghet XII , 126) ; Antw . Idiot . 1232: hij zalder niet veul ten
(= tinnen kannen en borden) mee op 't schap zetten of hij zal er geen dikke stronten
van schijten (Rutten, 223; Antw. Idiot. 1206).

2654. Een mensch zijn zin, is een mensch zijn leven,
d.w.z. als men datgene doet, wat men aangenaam vindt, heeft men genoegen
in het leven ; wanneer men het ambt zijner keuze waarneemt, doet men dat met
genoegen ; vandaar : ieder moet weten waar hij trek in heeft ; Ndl . Wdb . VI,
550. Vgl. Gruterus I, 115; De Brune, 340:
Des mensches wil, 't zy arm of rijck,
Dat is geheel zijn hemel-rijck.
Snorp. 1, 27 : Een mensch sen sinlickheyt is sen hemelrijck; Coster, 15, vs.
189; W. D. Hooft, Stijve Piet 2 r: Ien mensch syn sinlyckheit, seghme is
ien mensch syn hemelrijck; Tuinman, I, 231 ; 304: Ymands zinnelykheid is zyn
hemelryk, dat wil zeggen, t' is yrnands lust, vermaak en genoegen, wanneer
hy 't naar zynen zin heeft ; W. Leevend, I , 273: Een menschen zin is een
menschen leven ; C . Wildsch . IV , 303 ; Harreb . I , 302 b ; Taalgids , V , 168;

Ndl . Wdb . VI , 560 ; Waasch Idiot . 764: 's menschen zin is 's menschen leven;
Wander, V, 241 ; hd. die Lust des Menschen oder des Menschen Wille ist sein
Himmelreich (Wander 111, 288) ; eng. a man's will is a man's heaven; my mind
to me a kingdom is (Byrd) ; fri. in minske sin is in minske libben.

2654a. Zint eer gij begint. Zie no. 227.
2655. Dat zit nog!
d.w.z. dat is nog zoo zeker niet; zoo ver zijn we nog niet; eig. daar is nog geen
beweging in, dat is nog niet aan den gang (vgl. 17de eeuw die pankoek glijdt
of schuift, die zaak gaat goed) ; vgl. Kippev. 1, 300: Dat zit nog! zei de borstel-

1) In Zuid-Nederland: Daar is geen goede draad met hem te spinnen, er is met hem
niets goeds aan te vangen.
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maker-ouderling; Slop, 91: Dat zit nog, riep hij ineens uit. Dat zit nog! Er
zijnne geen bewijze; Het Volk, 2 Maart 1915 p. 1, k. 2: Als partij hebben wedoorgaans alleen invloed op de partijgenooten en in vele gevallen zit zelfs dat
nog; Nw. Amsterdammer, 13 Maart 1915, omslag p. 2, k. 4: Ik bin toch seker
in me recht ? Nou, dat sit nog! aarzelt Wim ; Menschenw . 35 : Aa's jonker
je sien, smait ie je krek 't hek uit .... Da sit nog .... dat sit nog dolde
nijdig-rood de kleine terug; bl. 412: Hep je hullie weer feur de ferbriek! — Nou,.
da's sit nog; Nkr. VII, 19 Juli p. 2: Maar troost je, neef, die heeren mogen
veel praatjes maken, de wetten maken ze niet. — Dat zit nog, oom; Falkl.
VII, 89; Diamst. 32: Hoe ken je nou swemmen in swijnerij . . . . daar suig je
ommers in vast. Nou dat sit nog! ; . Kmz. 60 ; 326 ; Taal en Letteren IX, 33 ; enz

-

2655a. Geen zitgat hebben; zie no. 605.
2655b . Dat brengt (of zet) geen zoden (of aarde) aan den dijk;

zie no. 424.
2656. In iemands zog (of kielzog) varen,
d.w.z. iemand gemaks- of voordeelshalve volgen; het zog is het spoor, dat
het schip in het opborrelend water achterlaat, het kielzog, of zooals Halma, 812
verklaart „het water dat een vaarend schip gelijk als na zig trekt". Komt men
daarin, dan vaart men dus vlak achter het voorafgaande schip dat den weg baant,
en volgt men dit; men wint dan aan snelheid, doch ten koste van den voorganger. 1 ) Vgl. Winschooten, 269: in iemands sog vaaren: iemand hinderlijk zijn
„want hoe veel meer swaarte een schip naa sig sleepen moet, hoe het te minder
vaart kan maaken" 2 ); Brederoo, Klucht v. d. Koe, 266: Siet, broertje, dat is
gang, volght gy so wat stijfjes in myn sock; Vondel, Lucifer, 1233: Heer Stedehouder, ay, aenvaert dien heirstaf toch en hanthaef 't heiligh Recht : wy volgen
in uw zogh. Tuinman I, 414 hecht er evenwel een anderen zin aan nl. „van
ymant mede gevoert worden, hem op 't spoor volgen", en voegt er deze verklaring aan toe: „'t is ontleent van de varende schepen, die 't water als na zich
zuigen, en 't geen er in dien stroom is, nasleepen". Dezelfde verklaring geeft
ook Van Eijk I, 165. Vgl. nog Harreb. II, 505 a; Nkr. VIII, 7 Febr. p. 4:
De Beaufort zelfs vaart in Pieter Jelles' zog ; 26 Sept . p . 4 : Zoo vaart Colijn,
de brave, in 't keizerlijke zog ; De Arbeid, 17 Januari 1914 p. 1, k. 2 : Zoo
drijvende in het kielzog van anderen, streden zij den strijd mede; 19 Dec. 1914
p . 3 , k . 1 1 : Zoo komen de modernen en S . D . A . P . -ers langzamerhand in
het kielzog der onafhankelijken; Nw. School, IV, 176: Ik vaar niet heelemaal
in zijn zog, al ben ik een Laarman-vereerder. Ik heb wel degelijk mijn aanmerkingen . In het eng . to follow (or to sail) in a person 's wake . Hiernaast iemand in
zijn zog meesleepen in Het Volk, 27 Juli 1915 p. 1, k. 2: Maar de stokebranden,
die de weerbaarheidsmannen in hun zog meesleepen, kunnen opnieuw beginnen
met het hart van den Hollandschen doorsneeburger te vervullen van vrees voor
Duitschlands annexatieplannen.

1) De Zee, 1922, b 1. 621.
2) Ook Sewel, 933 hecht er, hoogstwaarschijnlijk in navolging van Winschooten,
deze beteekenis aan.
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2657. Iemand op zijn achtersten zolder jagen,
d.w.z. iemand in het nauw drijven, in groote moeilijkheid brengen. Vgl. Harreb.
505: „Hy is op zijn' achtersten zolder: de achterste zolder is zooveel als de
laatste schuilplaats. Wanneer men iemand op den achtersten zolder jaagt dan
brengt men hem in groote moeyelijkheid en is iemand op zijn achtersten zolder,
dan zit hij in 't naauw"; N. Rott. Cour. ,19 April 1923 (Avondbl. II kol.
1) : Het behoeft niet te verwonderen, dat door dit Rapport de Hiemstra's, Hil.ginga's en van der Sluis'en, of hoe al die schrijvers in het Volk en de vakbeweging heeten mogen, op hun achterste zolder zijn geraakt.

2658. De opgaande zon aanbidden,
d.w.z. de bovendrijvende partij eeren en vleien; iemand, wiens macht en
aanzien stijgt, huldigen; eene uitdr. ontleend aan de gewoonte van vele volken
van het Oosten om de opkomende zon te aanbidden. Vgl. De Brune, 166: Men
ziet de zon meer bidden aen in 't opgaen, als in 't neder-gaen 1 ) ; verder Tuinmán
1, 17 : de opgaande zon word aangebeden, en de ondergaande gevloekt; Halma, 457:
De opgaande zon aanbidden, zijn hof maaken aan de geenen die in groot
aanzien geraaken, faire sa cour à un homme qui commence à venir en crédit ; Sewel,
5: De opgaande zon word aangebeden, the rising sun is worshipped;
V. Janus, 11. Ook in het Friesch : de rizjende sinne wirdt oanbean, de sigjende
skout min, d.i. de rijzende zon aanbidt men, de ondergaande schuwt men. De
uitdr. is in vele talen bekend; zie Wander IV, 611-612; Ndl. Wdb. XI, 694;
fr. adorer le soleil levant; hd. die aufgehende Sonne hat mehr Anbeter als die
un tergehende ; eng. to worship the rising sun.

2659. Niet kunnen zien
schijnt,

(of lijden), dat de zon in het water

d .w .z . afgunstig zijn op het geluk , de gunst , die een ander te beurt valt ; ontevreden of boos zijn, omdat een ander iets geniet, „als of de zon voor hem alleen
moest schynen", zegt Tuinman I, 171. Deze spreekwijze is sedert de middeleeuwen bekend blijkens Mnl. Ged. en fr. I, 651: Het es den meneghen zeere
ghepijnt, dat de sonne int water schijnt ; vgl. Campen, 41 : Hy mach niet lyden dat
de Sonne int water schynt ; zie Ons Volksleven V , 145: Dese is ghepynt om dat
de son int water schynt ; het Aemstelredams Amoreus Lietboek, anno 1589,
bl. 93 a:
Numinermeer en sal ick laten
Te zijn met haer verhuecht,
Hoewel dat nijders haten
En benyen onsen vruecht.
Ghy valsche Junos kinderen,
Van binnen heel venijnt,
Seght my , wat macht . u hinderen
Dat die sonne int water schynt?
1) Vgl. Wander IV, 612: plures adorant solem ortentem quam occiden!em; Sart.
III, 3, 93: men hout het meer met de rijsende marckten dan me! de afgaende; Mergh, 11:
de Morghen-son wert meer aenghebeden dan d 'avond-son.
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Everaert, 65, vs. 430: Hu deert dat de zunne jnt water es scynelic; Idinau, 97:
De sommige konnen niet ghelijden
Dat de sonne erghens in t'water schijnt;
Als men yemandt deught doet, sy dat be-nijden.
Eens anders wel-vaert hen quelt en pijnt.
Sulck bijt van binnen die van buyten grijnt.
Zie nog Coster, 513, vs. 531; Smetius, 39; V. d. Venne, 201: De son mach wel
in 't water schijnen, al sou het ooge daer van pijnen, als kantteekening bij:
Snappers, die een aer tienyen,
Hoe ken yemant die noch lyen?
Kyvers, die het harte pijnt
Als de Son in 't Water schijnt.

Snorp . II , 13 ; W . D . Hooft , Verloren Soon , 2 v ; Sewel 994: H y mag niet
l y d e n dat de zon in 't water s c h y n t, he understands no joke, he can 't
suffer the sport of young people ; Adagia, 7 : Benijden dat de Son in 'twaeter
schijnt, invidere solem undis ; bi . 33 : Hij benyt dat de Son in 't waeter schijnt,
figulus figulum odit ; Harrebomée II , 440 b ; B . B . 52 ; P. K. 188 ; Nkr. VII,
6 Dec. p. 2 ; Nw. Amsterdammer, 30 Januari 1915, p. 11, k. l ; Antw. Idiot.
1420 ; 2177: ik kan lijden dat de zon in 't water schijnt, als ik de grootste straal
maar heb ; De Bo, 1372 ; Schuermans, 813 b, waar naast deze spreekwijze nog
wordt opgegeven : hij kan niet verdragen dat de zon in iemands vijver schijnt (vgl.
ook 't Daghet XIII, 47 ). In het Friesch : ik mei de sinne wol yn 't wetter skinen
sjên, ik zie wel gaarne de zon in 't water schijnen; dat anderen gelukkig zijn. 1 ).
-

Zie no. 1690.

2660. Op het zondaarsbankje zitten,
d.w.z. zijne zonden en tekortkomingen moeten belijden. Het zondaarsbankje
is bij sommige godsdienstige bijeenkomsten, o.a. bij die van het Leger des Heils,
de plaats, waarop zij gaan zitten, die door belijdenis hunner zonden „gered"
willen worden. Vgl. Het 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 ;. Nw.
School, VIII, 431: Hij kan dit (samenprutsen uit allerlei boekjes) nu wel vergoeliken door bossen boekjesmakers op 't zondaarsbankje, te slepen; H. v. Z.
33: Wouje da'k op 't zondaarsbankie ging zitte ? Vgl. no. 1081 ; hd. auf dem

Siinderstuhlchen sitzen.

2661. Een Zondagskind,
d.w.z. een gelukskind (lat . fortunae f ilius) ; eig. een kind, dat op Zondag geboren
is. Men geloofde vroeger, dat dit geesten kon zijn en in het boek der toekomst
kon lezen. Wellicht is Zondagskin 1, h3. Sonntagskind, eene verchristelijking
1) Op een bas-relief in het Stadhuis te Brussel is dit gezegde in beeld gebracht
als een mansfiguur het hoofd afwendende, terwijl vóór hem de zon op 't water schijnt;
zie P. H . v. Moerkerken, de Satire in de Nederlandsche Kunst der Middeleeuwen, blz. 202.
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van het vroeger heidensch-germaansche Donnertagskind, dat onder de bescherming van Thor stond en eveneens geesten kon zien . Dat thans aan een Zondagskind
nog bijzondere gaven worden toegekend, blijkt uit een gedichtje van Hélène
Lapidoth—Swarth dat aldus begint:
Ik toog door 't Leven met mijn hazelroe
en zocht mijn schat en werd van 't zoeken moe,
en 'k wist toch dat alleen een Zondagskind
in 's levens woud verborgen schatten vindt. 1 )
Zie Noord en Zuid XX, 524; Wander IV, 631; iiarreb. I 404 a; Nkr IX,
6 Febr. p. 6: Bleye was het Zondagskind geweest op school, een geluksvogel,
die gemakkelijk door het leven scheen te zullen rollen; Amstelv. 51: Zoo was
ik in m'n jeugdjaren nog al een gelukskind. Ik ben n.1. op Zondag geboren,
omdat mijn moeder door de week geen tijd had; eng. to be born on a Sunday;
vgl. fr. qui nait le dimanche, jamais ne meurt de peste. In sommige streken van
Zuid-Nederland spreekt men van een Goedvrijdagskind. Bij de Luikerwalen en
in Polen bestaat het geloof, dat een kind, op Goeden Vrijdag geboren, een gelukskind is 2 ) ; in 't Afrik. beteekent sondagskind, huichelaar, iemand die zich
beter voordoet dan hij is.

2662. Zonde(n)bok.
Het woord zelf is niet aan den Bijbel ontleend 3 ), maar is gevormd naar
aanleiding van hetgeen verhaald wordt in Lev. XVI : 8, 10, 22, 23, waar wordt
medegedeeld, dat op den grooten verzoendag twee bokken werden gebracht,
waarvan de eene als zondoffer werd geslacht : bij den anderen legde de hoogepriester, nadat hij belijdenis gedaan had van de zonden des volks in de verloopen
maanden gepleegd, de beide handen op den kop tot een sprekend zinnebeeld,
dat dit dier als het ware beladen werd met de ongerechtigheden der natie, en
gaf hem daarna over aan een man, die hem wegdreef naar de woestijn, waar de
booze geest Azazel geacht werd te wonen. Thans verstaat men in overdr. zin onder
den zondebok of ook wel den bok hem, wien alle kwaad, dat er geschiedt, wordt
verweten, die alles voor zijne rekening krijgt. Zie Zeeman, 99-101 ; Ndl. Wdb.
III, 256; Handelsblad, 14 Juli 1915 p. 1, k. 4 (avondbl.) : Een man die
niet ontkende, dat fouten werden begaan, doch dat men niet moest uitpluizen,
wie de oorzaak daarvan was en bovenal geen zondebokken moest zoeken en die
jagen in de woestijn ; Het Volk, 29 Juli 1915 p . 2 , k. 4 : Zooals vroeger,
zoo zijn ook nu de Joden de zondebok, waaraan de Russische regeering de geheele
rotheid van het Czaristische regime wreekt. In het Friesch zegt men: hy is altyd
't lilke beest, hij is altijd het kwade beest; fr. la bête noire; mnl. die blare,
d.i. een koe met een witte vlek aan het voorhoofd 4), thans nog in Limb. blaren
genoemd (sukkel , sul) ; fr . le bouc émissaire ; hd . der Sundenbock ; eng . a scapegoat. Zie no. 1975.

1) Zie Handelingen van de Maatschappij der Ndl. Lik. te Leiden, 1897/98,
bl. 55-56.
2)

Melusine VIII, 176.

3) In de Vulgata caper emisscrrius; in de oude bijbelvertalingen uitgezonden bok;
in de Statenoverzetting weggaande bok.
4) Is ook te vergelijken: het is een gespikkelde vogel, iemand waarop elk valt, die
veel aanstoots te verduren heeft? Zie Ndl. Wdb. IV, 1781.
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2663. Iemand in het zonnetje zetten,
d .w .z . eig . het hem aangenaam maken ; hem vleien, en vandaar : bedriegen,
beetnemen, voor 't lapje houden, belachelijk maken; ook: iemand in 't volle
licht zetten, aan de kaak stellen. Vgl. Harreb. 507 b; De Arbeid, 10 April
1915 p. 4, k. 4: Zelden zal op 1 April Troelstra fijner in het zonnetje gezet
zijn dan op 1 April 1915; Het Volk, 5 Juni 1914 p. 5, k. 3: De heer V. R.
die het niet verkroppen kan dat hij door den minister zoo in 't zonnetje is gezet;
14 Mei 1914 p . 6, k. 2 : Dit stuk antiek wordt door Schaper, frisch en geestig
als altijd, volgenderwijs in het zonnetje gezet; Handelsblad, 14 Mei 1914 (ochtendbl .) p. 1, k. 5 : Wij zullen de 19 tegenstemmers niet in 't zonnetje zetten
door hun namen te vermelden; Dievenp. 136: Als ik dat opbiecht, is 't
wel het beste bewijs dat ik me zelf niet in het zonnetje wil zetten; Nkr. II,
5 April p. 5:
Men eischt tegenwoordig niet meer kennisse van 's lands wetten,
Maar wel dat men de Kamerleden in 't zonnetje kan zetten.
Nkr. VI, 24 Febr. p. 6; VIII, 3 Januari p. 4:
Ongenadig heeft hij tot ons groote pret
Jou in het zonnetje gezet.
Denzelfden overgang van bet. heeft het Westvl. iemand bij 't vier zetten, hem
verschalken, maar ook, hem troetelen en vleien (De Bo, 1361 a; Jocs, 71) of iemand
een vuurken stoken (Joos, 81) ; vgl. ook iemand in de kleeren (of in de lakens 1 )
steken; fri. immen yn 'e klean stekke, hem mooi maken, en vandaar hem iets wijs
V. Janus II , 2 ; Schuerm . 675 a ; Joos 82) ; het verouderde
maken, bedriegen (V
iemand uitstrijken, oorspr. iemand opschikken en vandaar : foppen, bedotten
(Latere Versch. 382) ; iem. ophullen, eig. optooien ; daarna misleiden, bedriegen
(Ndl. Wdb. XI, 877); het Zaansche : iemand een stoeltje zetten, eig. een stoel
geven 2 ), vriendelijk zijn, hem op zijn gemak stellen, en vandaar „hem een poets
bakken" (Boekenoogen, 1361 a) ; vgl. ook het Friesche : immen op 't stoeltsje
sette, hem zoo naar den zin praten, dat hij bizonder in zijn nopjes is 3); Schuermans 884 a: ze hebben hem in 't zeteltje of een kopje gezet, d.i. ze hebben met hem
wel gelachen ; nd . enem enen dögten Stool se ten (Bolte, Niederd . Schauspiele,
158) ; volgens Schuermans, 433 b in Zuid-Limb. iemand de kousen opbinden,
hem in zijn nopjes zetten. In de Hoeksche Waard : iemand in 't zonnetje kruien 4 );
op Urk : iemand in 't zunnetjen zetten 5 ) . In het fri : immen yn 'tfet (yn 'e traen)
sette, opknappen, in 't zonnetje zetten (Fri. Wdb. I, 346 b; beppe (grootmoeder)
wier op hjar stoeltsje, in haar schik (of is hier „praatstoel" bedoeld ?) . Voor
andere dergelijke uitdrukkingen zie ook Molema, 121 b, i.v. gest. Vgl. no. 357;
1448; 1844.

1) In het fr. beteekent mettre quelqu'un en de beaux draps blancs of soms draper
qqn, dire beaucoup de mal de lui; Ie mettre dans une situation embarrassante.
2) Vgl. Sewel, 759: Iemand een stoel zetten, to offer a chair to one. Of is
de uitdr. te vergelijken met iemand te kakken zeilen (no. 1056) ? Vgl. Sewel, 760: 't Kind
op 't stoeltje zetten, op 't stilletje zetten.
3) Vgl. eng. to put one in the chair (basket, cart) ; zie Prick, bl. 124.
4) Onze Volkstaal III, 252.
5) Taal- en Lib. VI, 47.
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2664. Iets aan de zoolen van zijn schoenen kunnen schrijven,
d .w .z . op iets niet behoeven te rekenen, vooral van schuldvorderingen gezegd.
Vgl. Het Volk 18 Aug. 1915 p. 3, k. 2 : Hij moet zich maar eenige offers getroosten, zijn verlofdagen moet hij maar aan de zolen van zijn schoenen schrijven;
van betaling voor extra arbeid schijnt geen sprake te zullen zijn; fri. dat kinst
mar onder 'e soal fen 'e skoech skriuwe, daar komt niets van te recht ; syn . van
iets op zijn buik kunnen schrijven. Zie Harreb. I, 103: Schrijf het op uw buik, dan
kunt ge het met uw hemd uitwisschen; Schakels, 117: En de centen die je te
wachten heb, ken je op je buik schrijven; L. Bakelmans, Zonnekloppers, bl. 36:
We betalen potverdekke niks . Schrijf die pintjes maar op uwen buik .... die
is dik genoeg. Voor Zuid-Nederland vgl. Antw. Idiot. 1620: dat kunde op uwen
buik schrijven en met uw hemdslip uitvégen . Zie no. 151 ; 1312 en vgl. het
vroegere, thans nog Zuidndl . iets in zijn doodboek schrijven') ; afrik. dat kunt
ge wel op uw pens schrijven ; het lat. in aqua scribere ; gri. xa tivat0S y)U pEtv ;
hd. etwas in den Schornstein oder Rauchfang schreiben.
-

2665. Mij een zorg (of kopzorg) !
ook dat zal mij een zorg wezen, dat kan mij niet schelen, daar trek ik mij niets
van aan, mij een biet (no. 2652) ; daar heb ik maling aan (no. 1459) ; vgl. Prikk.
V, 19: Ons een zorg! Krat. 14: Dat zou me een zorg wezen! Sjof. 2.0: 't Zou
me een zorg zijn! Kaly . I , 76 ; „ Mijn 'n zorg" dacht Leip ; II, 47 : Mijn een zorg;
Jord. II, 388: Is zij verantwoordelijk voor al wat de meisjes in d'r knar komt,
's nachts? Haar 'n kopzorg, had ze den commissaris gezegd; Zoek. 14: Met
driftigen hoofdruk en minachtend lippensmakken stiet ze z'n zachtheid terug:
„Zal oe ook oê zorreg wezen" ; Zoek. 135: 't Zou Sam en Meijer en Jette hun zorg
zijn of hun broer daar morgen op de keien stond; Groot-Nederland, 1914, bl.
432: Stommeling, je drinkt je 'n gat in je kraag! — Me zorg! 't Is mijn kraag!
Handelsblad, 22 Febr. 19I5 (avondbl.) p. 5, k. 6 : Hoe de Times redeneert is mij
'n zorg, wat de Kölnische zegt laat me koud! Zoek. 70: 't Zal die menschen hun
zorreg wezen, of-ie worren op-eroepen enz. Vgl. hd. ich frage viel danach, ich

kümmere mich viel darum, welke eveneens door ironie zijn ontstaan.

2665a. Met zout komen als het ei op is ; zie no. 1559.
2666. Heb je ('t) ooit zoo zout gegeten?
d.w.z. eig. heb je ooit zoo iets sterks geproefd? bij overdr.: heb je ooit zoo
iets vreemds, zonderlings beleefd of gehoord? Vgl. Prikk. V, 17 : Heb je 't ooit
zoo zout gegeten? vroeg de Grootvorst. Zoo'n kwibus; Zondagsblad v. Het Volk,

1905 p. 247:
Wie heeft ooit zoo zout gegeten?
Een geest die niet liberaal was, werd liberaliteit verweten.

M. z. A . 164: Drie gulden betalen, omdat ik geheschen heb zonder „van
onderen" te roepen; heb je 't ooit zoo zout gegeten! Menschenw. 104: Seg,
Kees, hai jai 't ooit so sout gete ? ; evenzoo bl. 422; 439; Slop. 46: Heb ik in
's hemelsdage ooit zoo zout gegete! Nkr. X, 29 Januari p. 8: Wel heb ik 't
1) H. de Luyere, 27 : Ghy meught die schuit in u dootboeck (vergeetboek) wel
schrijven. Zie Ndl. Wdb. III, 2861.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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nou ooit zo zout gevrete! Ben jij nou een vent om onze lieveheersbeesje te spelen
in de kerk! Onze Volkstaal, III, 252: Ik heb 't nooit zoo zout gegeten, ik heb 't
nooit zoo gezien, beleefd ; Opprel, 90 : Dat heb ek nog nooit zoo zout gegete, dat
heb ik nog nooit zoo aangetroffen; fri. sa salt ha 'k it noait iten; Antw. Idiot.
1502: 't Is nog al zout, het gaat nog al ver, het overschrijdt de grenzen 'der betamelijkheid ; Waasch Idiot. 769: hij maakt het wat zout, van eenen beslagmaker;
zoo zuur of zoo zout heb ik het nog nooit geëten, ik werd fel bekeven. Vgl. ook
iemand de pap zout koken, iemand het leven zuur maken.

2667. Staan als een zoutpilaar
is ontleend aan den bijbel, Genesis XIX, vs. 26: „waar van Lot's huisvrouw
verhaald wordt, dat zij omzag, terwijl vuur en zwavel de steden Sodom en Gomorra
verdelgden, en hiervoor door God gestraft werd door in een zoutpilaar te veranderen. — Groote onregelmatige brokken asphalt borrelen nu en dan uit de Doode
Zee op en nemen dan allerlei grillige gedaanten aan, waarin de Oostersche verbeelding ook eene vrouwengestalte zien kon" ( Woordenschat, 1270) . Zie ook de
Leidsche bijbelvertaling I, bl. 65 noot 26; fri. hy steet dêr as en sáltpylder, een
druiloor; afrik. hy staan soos 'n soutpielaar, hij staat stil.

2668. Zoutzak,
een sukkel, iemand zonder energie, aartsdomkop ; eig . iemand die als een zak
zout in elkander zakt, niet flink is . De benaming dagteekent uit de 16de eeuw;
vgl. Kil. : Soutsack, homo tetricus, et tristis ; Winschooten, 272: Een soutsak
beteekend, een sak, daar: sout in gedaan werd ; dit werd ook op een log mens toegepast, als men seid : hij is maar een regte soutsak ; sij sit als een soutsak; Westerbaen, II, 728: Ick het noyt geloven zouw dat so een houte kliek en zout-hack
van een vrouw gekust werd van haer man ; Asselijn ; de Dobbelaar, 171: Ziet hoe
die jottoos en zoutzakken staan; Tuinman I, nal. 29: Hy is een rechte zoutzak.
Zo zegt men ook, zy zit als een zoutzak. Dit past men toe op een loom, log en
geestloos mensch, een houten Klaas; Halma, 815: Zoutzak, een traag mensch;
Harreb. II, 81 a; Antw. Idiot . 1502: Zoutzak, lamme, logge. verdrietige mensch;
fri. saltsek, een druiloor, een domoor. Vgl. het 17de eeuwsche drafzak, vuile vent.

2669. Zuinig zien (of kijken),
d.w.z. op zijn neys zien, sneu of sip kijken; eene uitdrukking van gekrenktheid.
of teleurgesteldheid op het gelaat hebben. Vgl. Sewel, 998: Zuinig zien,
bang zien, to look demure, grave, peevish; een zuinig gezicht, a sullen or
peevish look; C. Wildsch. III, 313 ; Keetje zweeg en zag zuinig ; Molema, 583:
zunig kieken, er bedrukt, niet opgeruimd uitzien. Voor de beteekenis ontwikkeling
vgl. het adj . benauwd, dat dial. ook zuinig beteekent (Molema, 29 ; Hoeufft,
50; Ten Doornk. Koolm. T, 145; fri. binaud) en deun, nauw; schriel, zuinig.
.

2670. Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kasteelen

1)

.

Deze lof op de zuinigheid, die groote bezittingen doet verwerven, vindt.
men ook in het Latijn: magnum vectigal est parsimonia. zuinigheid is een groot
1) Somtijds wordt hier aan toegevoegd : en luizen ul. l ► a,neelen
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inkomen (Cie. parad. 6, 3, 49; Senec . moni t . 22) . Het gezegde trof ik het eerst
aan bij Harreb. I , 345; Nkr. IX, 28 Aug. p. 2: Hij weet dat men slechts met
zuinigheid en vlijt een huis bouwt zoo duurzaam als een kasteel; Joos, 187:

Spaarzaamheid met vlijt bouwt huizen gelijk paleizen. Sparen is een goede rent.
Sparen leert vergaren; enz . Wander IV , 662: Sparsamkeit und Fleiss machen kleine
Hiiuser gross. Sparsamkeit ist ein groszer Zoll. Sparen bringt Haben.

2671. Zuur zijn,
d.w.z. in een onaangenamen toestand verkeeren, er bij zijn, „verkouden" zijn,
gesnapt zijn ; eene vooral onder militairen en in 't Bargoensch gewone uitdrukking.
Het znw . zuur, zuurheid , onaangename toestand , is hier als bijv . naamw . gebruikt.
Vgl. Van Ginneken I , 498 ; II , 460: Je bent zuur, je krijgt straf; iemand zuur
slaan, voordragen voor straf 1 ); Koster Henke, 75: zuur, gesnapt; Woordenschat,
1272: zuur worden of zuur raken, in de val loopen; Nierstrasz, 97: Korporaal
Van der Meulen, je bent zuur, ik maak rapport van je; D. H. L. 39; Sjof. 80;
S . en S . 48 : We waren zuur . We wieren voor zoo'n onnoozele diefstal opgeknapt
met drie jaar zitte; Prol. 9: Nooit late merke waar je uithangt, want dan ben
je zuur; Nkr. VIII, 7 Maart p. 4; V. v. d. D. 73: Agent, u mag wel 's vragen
hoe of die twee aan hun kar met boter komen ?.... Nou die weren zuur : met
kar en al konden ze naar 't bureau doorrijden ; Jord. II , 44 ; 77 : Bij elk gemoe delijk woord dat hij onder Nel's doldriftig beheer zei, raakte hij zuur; De Vries,
106: zuur zijn, in slechten toestand zijn; Boekenoogen, 1271: hij is zuur, hij
is er bij . Zie no . 2044.

2672. Het zuur hebben,
d .w .z . het land hebben, in een onaangename stemming verkeeren ; mnl . het suurt
mi, ik ben ontstemd. Het znw. zuur beteekent hier het opbreken van het maagzuur (zie no. 1716) . Vgl. Harreb. II , 513: Hij heeft het zuur. Men zegt dit van een
iegelijk, die reden heeft, zich over een' gedanen stap te berouwen; Molema, 491;
fri. hy hat it sur, hij is slecht gehumeurd. Het zuur hebben aan, het land hebben
aan; vgl. P. K. 120: Janus verklaarde aan zijn verkorene dat hij 't zuur an
honden had ; Dukro, 149: Ze heeft altijd 't zuur gehad aan schoolmeesters en nu
zal ze waarachtig zoo'n pedant in 'r woning loodsen, godbeware! Het Volk,
12 Aug. 1915 p. - 5, k. 4: Is het niet smartelijk voor een generaal in ruste, dat
de ondankbare natie, die aan sabelsleepers en wapengekletter altijd het zuur heeft
gehad, dat mooie niet ziet? Zie no. 1327 en 1514.

2672a. Zuur opbreken; zie no. 1716.
2673. De oude zuurdeesem,
d .i . de oude zonde, het oude kwaad ; het beeld is ontleend aan I Cor. V, 7-8:
Suyvert dan den ouden suerdeesem uyt, opdat ghy een nieuw deech zijn meucht,
gelijck ghy ongesuert zijt. Vgl. Kippev. I, 349: De zuurdeesem van het liberale
onderwijs doet aan de kinderen ontzettend veel kwaad ; fr. le vieux levain; hd.
der alle Sauerteig .
1) Vgl. Weekblad voor Gijmn. en Middelb. Onderwijs, IX, 424.
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2674. Zwaar op de hand zijn,
d .w .z . lastig zijn door veel of onbelangrijk gepraat ; in 't algemeen vervelend,
vermoeiend zijn ; als adjectief ook : zwaarwichtig . De uitdrukking is ontleend
aan het paardrijden, waarbij men van een paard, dat den kop naar beneden laat
hangen zegt, dat het zwaar op de hand is, daar dit de hand van den ruiter vermoeit; vgl. Chomel II, 751: Om te maken dat een Paard niet op de stang leune,
maar licht in de hand schijne, enz.; Halma II, 506: Un cheval pesant á la main,
een paerd zwaar op de hand (hd . schwer in der Faust liegen ; eng . to be heavy in
(on) hand) ; fig. moeilijk te regeeren; fr. peser à la main (dit ook in fig. zin) .
Vgl. Harreb. L. 19 b; Ndl. Wdb. V, 1829; Jord. 123: Hij leek "wat lijzig in z'n
gang en zwaar-op-de-hand in 'n praatje; Nw. School III, 336; Handelsblad,
18 juli 1914 (avondbl.) p. 5, k. 1 : 'n Stille, ernstige, eenigszins zwaar-op-dehande en tot gezetheid neigende jongeling; Nkr. VIII, 3 Oct. p. 7: Hij had nu
alle zwaar-op -de -handsche redeneeringen terug geduwd ; I , 5 Jan . p . 3 ;• V,
5 Maart p. 4; Kmz. 71: 0! Hij 's weer zwaar op de hand! Da's nou toch zoo'n
zwaar op de hande; Het Volk, 18 Juli 1914 p. 5, k. 2: Mijn grimmige, zwaar-opde-handsche land- en partijgenooten ; 26 Maart 1914 p . 1, k . 4 : Ministers• van
oorlog zijn zwaar op de hand als het zooiets betreft ; Schoolblad XLIV , 6 : De man,
met wien hij — om een zwaar-op-de-handsche uitdrukking te gebruiken — zieleDe Amsterdammer, 30 Aug. 1924, p. 17, k. 3 : Zwaar-op-de-handsch,
verwant
moeizaam en houterig Hollandsch; fri. swier op 'e han wêze.

is;

2675. Het zwaard van Damocles,
d.i. een gevaar, dat iemand die voorspoedig of gelukkig is, bedreigt. De uitdr.
is ontleend aan de geschiedenis van Damocles, een hoveling van Dionysius den
Oudere, den tiran van Syracuse (405-367 ), die door hem voor den gelukkigsten
sterveling was verklaard . Dionysius liet hem nu aanzitten aan zijne tafel en genieten van de kostbaarste spijzen en dranken, doch boven zijn hoofd hing aan een
paardenhaar een scherp, blinkend zwaard, als zinnebeeld van het gevaar, dat
den gelukkig gewaande voortdurend bedreigt 1 ); Harreb, I, 326: Hem hangt
een zwaard boven het hoofd; Nkr. VII, 5 Juli p. 2: Al krijgen we een kabinet
van louter rechtschapen vrijzinnige mannen, boven hun achtenswaardige kruinen
zal in stage dreiging het Damokles zwaard der roode achttien hangen ; 15 Maart
p. 2 : Arme Jan, ging mijn bezoeker voort, er hangt een zwaard van Damokles
boven je hoofd ; De Telegraaf. 18 Jan. 1915 p. 1, k. 3 : Iedereen hangt een Damocles-zwaard boven 't hoofd; fr. l'épée de Damoclès; hd. das Schwert des
Damokles; eng. the sword of Damocles.

2676. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen,
d .w .z . aan het voornaamste moet het meeste gewicht toegekend worden ; het
belangrijkste gaat voor. Een oud spreekwoord, dat o.a. staat opgeteekend in
Rein . II. 4848: Dat swaerste moet noch meeste weghen ; Prov . Comm . 704: t
Swaerste moet meest weghen, scitur quod gravius praeponderat undique pondus;
zoo ook Campen, 99 ; Spieghel, 89 ; 267 ; De Brune, 490 ; Hooft, Brieven, 351:
't Zwaarst behoort meest te weeghen; Ged. II , 184, 1083: Het swaerste meest
1) Vgl. Cicero, Tusc. 5, 21 ; MnemosUne, XXXIII, afl. 3.
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moet wegen ; Brederoo II , 389 , vs . 1347: 't Swaarst' moet het meeste weghen;
J. Zoet, 5: 't. Zwaarst weegt meest; Pers, 481 a; Tuinman II, 101; V. Janus,
371 en Harreb. II, 514 a. Ook in het Friesch: hwet swierst is, moat swierst
weage; hd. das Schwerste musz am schwersten wiegen.

2677. Zwabber,
een zwerver, bedelaar, landloper, doordraaier; eene afleiding van het wkw. zwabberen, zwalken, zwerven; ook dweilen 1 ), dat eveneens in den zin van rondslenteren
voorkomt (zie Cam. Obsc 19 bi. 74 : Van Ginneken I, 518 ; Kmz. 125 ; Nkr.
VIII, 21 Febr. p. 2; Ndl. Wdb. III, 3734) . Vgl. Köster Henke, 76: zwabber,
dronkenlap; ford. 246: Ze kon een poen-vrijer krijgen, tienmaal meer bollebof 2 )
dan zoo'n zwabber, had hij uitgekrijscht; fri. swabber, swabbert, zwerver, landlooper.
.

2678. (Een) zwak hebben,
d .i. een zedelijk gebrek hebben ; eig . eene zwakke plaats, een teergevoelige plek
hebben ; mnl . ene cranke ; fri . in swak habbe, gebrek aan, zwakheid van karakter.
Een zwak op of voor iets hebben, op iets zeer gesteld zijn om het te bezitten, te
bewaren; een voorliefde, eene neiging hebben voor; eig. zwak, gevoelig tegenover
iets zijn en vandaar : iets genegen zijn, hart hebben voor iets. Vgl. Harreb. II,
515 a; Van der Palm, Salomo, 4, 189: Ieder vindt zijn hoofdgebrek geringer
en minder hatelijk dan dat van anderen, — hij noemt dit zijn zwak en daar toch
ieder gezegd wordt zijn zwak te hebben, getroost hij zich deze kleine vlek, die
een schoon gelaat niet altijd ontsiert 3 ) ; Amst. 87 : Ik heb nou eenmaal zwak op
je, omdat je zoo op m'n dooie jonge lijkt; Handelsblad, 31 Oct. 1923 (A) p. 1,
k. 1: Dat een Minister die zelf nauw aan een blad verbonden was, zooals
Dr. Kuyper, ook als Minister nog een zwakje voor zoo'n orgaan blijft houden
is te menschelijk om daarvan zulk een Minister een groote grief te maken; fri.
der ha 'k in swak op ; in de 18de eeuw zwak zijn op iemand (C. Wildsch. VI, 241:
Hij weet wel, dat ik zwak op u ben) ; hd . eine Schwache haben (Grimm IX, 2155) ;
fr. avoir un faible (ou de la faiblesse) pour qqn., pour qqch, ne pas savoir lui
résister; avoir un faible, un cóté faible, un défaut ou une passion par ou on est
vulnérable (Hatzf. 1020 b) ; eng. to have a foible ; to have a weakness for.
1) Vgl. eng. to swab, dweilen; en zwabber, een langwerpige dweil aan een stok;
ook scheepsjongen die 't dek opdweilt (Winschooten, 306; De Jager, Frequ. II, 736).
2) Vgl. Köster Henke, 10; bollebof. baas; commissaris van politie, kastelein, kostbaas ; bi . 76 : zwijnenbollebof, fietsenverhuurder (vgl . no . 1841) ; Jord . 244: Hij was
en bleef met zijn wijf. een pronkstuk van de buurt. De Oranje-klanten eerden hem als
een bollebof; II, 14 ; 15; II. 460: bollehof van de bazar, inspecteur van politie; Het Volk,
6 Oct. 1913 p. 5, k. 1 : Een prachtstuk van een werrekman, een extra bolleboffie; Dieven p .
171: De bollebof van de bezar (Commissaris van Polilie) ; Dukro. 134: Hij heeft weer
'n betrekking. Nou alweer? dan is-i'n bollebof (een heer) ; gelukkig voor je, ik feliciteer
je. Het vr. luidt bolleboffin (o.a. in Landl. 307; 372) . Zie verder Kluge, Rolw. 394:
balboff, der Hauswirth, Eigenthümer eines Hauses oder Grundstückes. Voorzanger en
Polak verwijzen bij bollebof naar balboos (zie no. 283) .
3) Taalgids I, 216 en vgl. V. Janus III, 50: een familiezwak.
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2679. Iemand in (of bij) zijn zwak tasten(of vatten),
d.w.z. iemands zwakke zijde, zijn gevoelige plek aanraken 1 ), daar waar hij niet
veel verdragen kan, waar hij gemakkelijk te treffen is. Vgl. C. Wildsch. III,
100: Ik heb, kort gezegd, haar van haare zwakke zijde aangegrepen; Staring,
de Hoofdige Boer vs . 55 : Zijn aanspraak had de luidjes bij hun zwak gevat ; Harreb. II, 515 a; Het Volk. 23 Oct. 1913 p. 7, k. 3: Zoo'n man als Kleerekoper
likt de arbeiders, steekt ze omhoog, tast ze in d'r zwak, weet ze te lijmen. Te Gent
zegt men hiervoor : aan iemands slappe koorde trekken (Schuermans 617 a) ; in
het Land van Aalst: iemand langs zijn zwakken kant pakken. Vgl. no. 43; fr.
prendre quel qu'un par sonfaible ou trouver défaut de la cuirasse ; hd . jem . bei der
schwachen Seite angreifen ; eng . to attack (or to hit) a p . on his weak place (or
side) ; fri. immen op 'e swakke side oankomme. Vgl. ook het mnl . enen op sijn
bloots betrapen; Vondel, Virg. II, 18: Ghij alleen kent zijn luimen en weet hem
op zijn weeckste te nemen.

le

2679a . Eén zwaluw maakt nog geen zomer ; zie no . 1265.
2680. Zwammen,
d.w.z. zeuren, kletsen, boomen; in de soldatentaal zwam nu gauw, houd toch
op met dien onzin te vertellen (V. Ginneken II, 464). De zwam is een vooze,
sponsachtige plant ; vandaar kan een ww . zwammen beteekenen zinledig praten,
onzin vertellen, kletsen . Zie Kool. (no. 1239) . Vgl. Het Volk, 20 Oct. 1913 p.
6, k. 4: Hij heeft het voorstel niet goed gelezen en staat hier verwaand te zwammen ; 23 April 1914 p. 7, k. 2: Hij droomt van eenheid tusschen Kapitaal en
Arbeid, van hooge gemeenschappelijke belangen, zwamt zwaar over de opvoeding
van den werkmansstand; De Arbeid, 27 Juni 1914 p. 1, k. 4: Dat deel zijner
vrijzinnige dito's die de kleinere bladen hunner richting vol zwammen ; Propria
Cures, XXVI, 152: Zwammen zal ik, omdat ik een student ben, die niet weet
wat studeeren is ; bl . 153: Ik ben slechts Filosofaster, die zwamt over alles en
niets; Nkr. VIII, 5 April p. 4: En als ze nog wat hebben gezwamd, vertrekken
de kameraden : Barb. 35 : Terwijl de tijd aldus zwammende wordt doorgebracht;
bl . 143: Als ooit een rede van een feestpresident , ,gezwam in de ruimte" 2 ) was;
Jord. II, 85: Zijn zetel draaide slag op slag en hij zwamde en snoefde van de
zwerf- en dooltochten der stouthartigste knapen ; bl . 522: Nie swamme , nie
swamme.... zei hij weer, beschonken-streng tot zichzelf. Vgl. voor het znw.
gezwam nog ford. II, 39 ; Nkr. V I , 21 Dec. p. 4; IX, 10 Juli p. 2 (vaag gezwam
in de ruimte) ; Het Volk, 22 April 1914 p. 5, k. 1; 8 Juni 1914 p. 1, k. 1;
Nw. School. V, 299; VII, 188 ; enz. In Nw. School V, 286: Het kan me geen
halven cent schelen, wat jij of een ander meenen, dat tot het karakter behoort
of niet behoort. Wat hoeven we daarover te zwammerdammen! Hiernaast komt
ook voor als scheldnaam zwamneus o.a. Jord. 76; Nkr. VII, 1 Maart p. 2;
Amstelv. 27 : Slampampers, luiwainmessen, zwamneuzen! ; een znw. zwammerij
(in Propria Cures, XXVI, 153) .
1) Vgl. C. Wildsch. I, XVIII : Op zijn zwakke zijde geraakt worden; Br. v. Abr.
Bl. I, 193.
2) Vgl. ook Het Volk, 30 Oct. 1915 p. 1, k. 3: Een dergelijke redeneering is een
praten in de ruimte.
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2681. Zwanezang,
Hieronder verstaat men het laatste lied eens dichters (Huygens, Zeestraet,
944) , de laatste compositie van een toonkunstenaar, iemands laatste redevoering 1 ) .
Deze benaming berust op het volksgeloof, dat de zwaan zingende zijn naderenden
dood aankondigt. Maerlant vertelt dit o.a. in zijn Nat. Bl. III, 270:
Natuerlike pleght hi (de zwaan) dit
Dat hi vir sine doot onlanghe
Hem merghet (verlustigt) met soeten sanghe.
Hetzelfde vertelt Ruusbroec 2, 213: Alse hi sterven sal, so singt hi; Hadewijch,
I, 147; Barth 419 b; enz. Men heeft hier te denken aan den cycnus musicus, den
hoeizwáan, wiens „letztes Aufrócheln klangvoll ist wie jedei Ton, welchen er
von sich gibt" (Brehm, Tierleben 1879. II, 3 S. 446). - Reeds Aeschylus vergelijkt in zijn Agamemnon, 1145 de laatste woorden van Kassandra met een
zwanenzang

i) óé -rot vov Nul v
Tóv 36iazov /Éí^'kpa0a Savác t/Jov yóov.

Cicero (de orat . 3 , 2 , 6) zegt sprekende van L . Crassus, die kort nadat hij een
rede gehouden had, stierf: illa tanquam cycnea fuit divini hominis vox. Zie
Sart. I, 2, 98 ; Huygens VIII, 3 ; Vondel, Maeghden, 1286 vlgg. ; Brederoo,
II, 301, vs. 1757: Ghelijck de wilde witte zwaan doet verstaan hare doot niet
droevich zinghen ; Verdam in de Handelingen v . d. Maatschappij der Nederl.
Ltk. ie Leiden 1897/98, bl. 77; Buchmann, 338; Mullenhoff, Deutsche Altertumskunde, 2 vigg . ; Otto, 105 ; Journal 28 ; Grimm IX, 2214 en Sloet, De dieren
in het Germ . Volksgeloof, bi. 290 vigg . ; fr. le chant du cygne ; hd . der Schwanengesang , das Schwanenlied ; eng . swansong ; dying strains .
2682. In zwang komen (of raken) ,
d.w.z. in gebruik komen; eig. aan den gang, in beweging koenen, mnl. in roere werden , van het wkw . swingen; fri . swinge ; hd . schwingen ; vroeger ook in zwang gaan in
verschillende beteekenissen. Zie Noord en Zuid XX, 212-213 ; De Jager, Fre qu .
I, 986 ; Franck—v. Wijk 839 i. v. zwingel en vgl. het mnd. swanck, ublichkeit,
gebrauch ; Kil .: Swanck, vibratio , libratio . motus (vgl . zwenken) ; Plantijn:
In swanck gaen oft in swange gaen, aller son train, continuer sa course,
procedere, suo incedere cursu; Rabelais I, 437: De Vrouw-luy zelf, hoe oud en
wijs sy waaren, zag men overal in de weer en in swang; Roemer Visscher, Sinnepoppen, 2de Schock, VI : Daer hooghrnoet in swangh gaet, daer is min vey ligheydt en meer moeyten ; Hooft, Brieven, 82 ; 363 ; Vondel, Palamedes, 1729;

Pers, 626 b; Assel.ijn, 233; Sewel, 1002; Halma, 818 en het Ndl. Wdb. IV, 83.
Ook in het hd . kent men im Schwange sein ; in Schwang bringen, kommen; oostfri . :
in swang wesen; eng. to be in full swing (aan den gang, in beweging zijn) ; fri.
in swang komme, wêse . Syn . was in trein raken (o .a . Sacspiegeltje, 188) ; vgl.
fr. mettre, être en train.

1) Vgl. Opr. Haarl. Cour. 19 Nov. 1924, Ode bl. koel. 1 : Men kan zen, dat dit
(redevoering) inderdaad de „zwanenzang" is van den genialen staatsman. Straks treedt
hij uit het openbare leven.
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2683 . Iemand zwart maken,
d .w .z . kwaad spreken van iemand ; hem in een ongunstig licht plaatsen . Zwart
is de kleur van den nacht en van alles wat slecht is (lat. niger), zooals wit die
van de reinheid en alles wat goed is (lat. candidus 1 ) ; de duivel wordt zwart voorgesteld, een engel wit. In de 17de en 18de eeuw is de uitdr. reeds zeer gewoon;
o.a. bij Vondel, Rommelpot, vs. 141; Pers, 257 b; 596 a; 621 b; Van Effen,
Spect. IV, 72; VI, 213; X, 201: Hier op antwoorde hy my, dat ze (de vertoogen)
hem door zeer deftige en geleerde luiden zo zwart waren gemaakt, dat hy ze niet
had durven leezen; Tuinman I, 198; 203; Sewel, 1002; Halma, 819. Vgl. ook
iemand of iets zwart afmalen (sedert het begin der 17de eeuw) of afschilderen (in
het Land v. Aalst meestal: iemand schilderen), met de donkerste kleuren afschilderen, waarvoor men bewijsplaatsen kan vinden in het Ndl. Wdb. I, 1190 en
1363.Ook in het Friesch : hy het my swart makke by myn folk; in het Hagelandsch:
iemand beschilderen, ongunstig van hem spreken (Tuerlinekx, 63) ; afrik . iemand
swart smeer; in het hd . einon anschwiirzen, schwarze machen; fr . peindre noir les
actions de qqn; rendre noir qqn; noircir la réputation de qqn; dénigrer qqn; eng.
to blacken (or to tarnish) a person's reputation; to pains s. th. black.

2684. Zwart op wit hebben,
d.w.z. een schriftelijk bewijs van iets hebben, bijv. van eene schuld of eene overeenkomst; men denke aan de zwarte letters op wit papier; vgl. Hooft, Ged. I,.
152, waar van een briefschrijver gezegd wordt, dat hij „de cleene swarten door
't witte veldt in 't gelit gestelt" heeft, en zie Brieven, 537: Dat zwart, waarbij
U Ed. Gestr. zich verbonden heeft, Muide te koomen bestraalen, staat noch
in 't wit, d' onderteekeningen zijn niet verflaauwt, de zeegels gaaf; bl. 402:
Voorheene hadde ik slechts vlugge toezegging, nu 't zwart in 't wit : want U E.
schrijven bekent een daageraadt aan onze pruimen belooft te hebben; Huygens,.
Korenbl. II, 199. Bij Tuinman I, 237 komt de uitdr. in den tegenwoordigen vorm.
voor : hij heeft zwart op wit, dat wil zeggen : hy heeft eigenhandig en schriftelyk
bewys. Vgl. ook Rusting, 311: 'k Begaf my daad'lijk by myn boeken, om daar
myn schryftuig op te zoeken, en drukte daar strak swart op 't wit ; C. Wildsch.
III, 50 : Gij moet die beloften en eeden doen beschrijven op een zegel ; zwart op
wit, dat is de zaak; ook bi. 71 ; W. Leevend, II, 72 ; afrik. hy wil dit swart
op wit sien; Rutten, 280 ; Antw. Idiot. 1454: zwart op wit zetten, zijn handteeken
zetten ; in het Friesch : swart op wyt, dat is prefyt; hd . schwarz auf weiss behcilt
den Preis; Wander IV, 424 en 426: etwas schwarz . auf weiss geben (haben) ;
fr. mettre du noir sur du blanc; eng. to have it in black and white or black on white.

2685. Zwart van den honger zijn (of zien),
d.w.z. uitgeteerd en mager er uitzien; een groezelige, vale, bleeke gelaatskleur
hebben (vgl. Franc. 9540). Het adj. zwart komt in de middeleeuwen ook niet
bleek en vaal verbonden voor o .a . bij Maerlant, die van Andromache (Troyen
VS. 5749) zegt:
1) Leuv. Bijdr. X, 79; Zeitschrift des Vereins for Volkskunde, XXIII, 146 vlgg.
Zur Sgmbolik der Farben.
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Andromaca weende ende versuchte
Om die sake die sy vruchte.
Dat rode blie (gelaatskleur) , dat haer stont wale,
Wert swert, bleec ende vale.
De uitdrukking dagteekent reeds uit de Middeleeuwen, blijkens Scaecspel, 47:
Die een was van groten ellendighen hongher temael verzwert 1 ) . V. Moerk. 102:
Daer is te eten, noch te breecken, sy sijn zwart van honger; Hooft, Ged. II, 335;
Vondel, Sofomp. vs. 678 ; Olipodrigo, 79 : Om haer wou hy honger lijden dat hy
zwart wierd ; Harreb . I , 323: Hij lijdt honger dat hij zwart wordt : II, 50 b Hij
is zwart van magerheid; Nest, 55: Reken er op, dat de tobberd gebrek lijdt, dat
ze zwart wordt; afrik. vaal van die honger wees; Rutten, 295: zwart van colere 2 ),
van dorst, van honger, van koude, fel gestoord zijn, grooten dorst hebben, enz. 3 );
Antw. Idiot. 1509: zwart zien van de kou, van honger, van magerheid, Vgl. fri . :
swart fen meagerens weze ; eng . black fasting en het syn . scheel van (den) honger
zien ; Tuerlinckx , 273: grauw van honger zijn ; Waasch Idiot . 121: blauw zien
van honger.

2685a . Het zwarte beest (of schaap) ; zie no . 1975.

2686 . In het zweet zijns aanschijns.
Deze woorden zijn ontleend aan Gen. III, vs. 19, waar God na den zondeval tot Adam zegt : In 't sweet uwes aenschijns sult gy broot eten ; vgl . fr. à
la sueur de ton front (ou de ton corps) ; hd . im Schweisze deines Angesichtes;
eng. in the sweat of thy broes (or face) .

2687. Zwiet slaan,
eene dial. uitdr. voor groot vertoon maken, branie slaan, bluf slaan, bluffen,
pronken, pralen. Vgl. Boekenoogen, 1042: swiet slaan, bluffen, pralen, groot
vertoon maken; Gallée, 44: switslaon, bluffen, groot vertoon maken; Draaijer,
50: zwit slaon, geur maken, pronken, zich nogal voordoen; Opprel, 90: zwiet
praats, beweging 4 ) ; Jord. II, 484: Haal nie soo'n swiet.... viel druilend Peet
hij; Kunstl. 109: Soo'n banjer! wat 'n swiet! Zie no. 263. Voor Zuid-Nederland
vgl. Antw. Idiot. 1512: zwiet, groot vertoon, pracht, praalvertoon ; hij vuurt
groote' zwiet. Voor de afleiding vgl. het fr. suite, gevolg, statiesleep, en voor de
bet. fr. mener grand train. Volgens anderen kan zwiet verwant zijn met het adj.adv. zwiet, dat in fri. en noordh. dial. beteekent zeer, in hooge mate, voordeelig,
voorspoedig, gezond ; vgl. mnl. swide, sterk of krachtig in eigen oog, een al te
groot zelfvertrouwen hebben ; ^) fri . swiid; Zaansch swiet ; noordh . zwiet (gezond,
richtig , zuiver 6 ) ; gron . swiet; geld . swit, zeer goed , zeer mooi ; 17de eeuw swijdig 7 ) .

1) Zie ook Mnl. Wdb. VII, 2499.
2) Vgl. Schuermans, 897 b: hij werd zwart en blauw van• gramschap; het hd. vor
drger schwarz werden (Grimm IX, 2303) ; en in het mhd .: si wart (van schrik) noch grüener
danne ein gras.
3) Is het toeval , dat men vroeger den zwarten doek, waarmede in de vasten het
schilderwerk van het altaar bedekt wordt, den hongerdoek noemde?
4) Ook bij Cremer komt volgens Opprel de uitdr. voor.
5) Mnl. Wdb. VII, 2550.
6) Bouman, 117.
7) Tijdschrift III, 118; Franck-v. Wijk i. v. gezwind.
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2688. Die zwijgt stemt toe.
De meening dat iemand, die zwijgt op een voorstel of eene vraag, toestemt,
is al zeer oud en komt bij vele volken voor (zie Wander IV, 444-445 ). Vgl. voor
het Grieksch Plato, Cratylus, 13 ; Eurip. Iphig Aul. 1142: avvÓ rÓ 6e yáv
óuoíoyOVvToQ Fózl t OV; lat. Seneca, rhet. controv. 10, 2, 6: sed silentium
videtur confessio; Paul. Digest. 50. 17, 142: qui tacet non itaque fatetur, sed
tamen verum est eum non negare. Bij ons luidt het spreekwoord in het mnl. wie
swighet die volghet; soo wie swijgt die looft; vgl. verder Ebbinge Wubben, Mnl.
Bijbelvertalingen, 23: Die dwalinghe liden ende dair thoe zwighen als rijt wel
rechten mochten die consenteren; Campen, 26: die swycht, die volcht; in de
Prov. Comm. 297: die swighet die volcht; Vondel; Herkules, 818: Wie op eene
aenklaght zwijght, melt datze schuldigh is; De Brune, 324:
Die niet en spreeckt, op dat meer vraeght,
Ghenoeghsaem daer consent in draeght.
Sewel, 1005: Het spreekwoord zegt, die zwygt stemt toe; W. Leevend VIII, 358:
Die zwijgt concenteert; Joos 148: die niet spreekt, stemt toe; Harreb. III, 15 a;
fri. dy swiget stimt ta; fr. qui se tait (ou qui ne dit mot) consent; hd. wer schweigt,
stimmt zu; schweigst du stille, so ists dein Wille; eng. silence is (or gives) consent 1 ) .

2688a. Zwijgen als een mof; zie no. 1532.
2688b. Zwijnjak; zie no. 2000.
2688c. Zwijntje (fiets); zie no. 1841.
1) In het rechtswezen heeft de regel qui tacet fatetur of qui tacet consentire videtur
zoo in het algemeen niet gegolden . Wel schijnt het volgens de lex Rubria, cap . 21, 22,
dat in het Romeinsch recht degene, die voor den praetor op een gedane vordering niet
antwoordde als confessus, d.w.z. damnatus behandeld werd, doch de autoriteiten,, bijv.
Lenel, zijn het over de beteekenis van het hoofdstuk in bovengenoemde wet niet eens.
In het Germaansch recht was de gedaagde in een proces tot antwoorden verplicht. Deed
hij het niet, dan verloor hij het recht tot verdediging. Ook moest veelal bij gebreke van
bewijs door den eischer de gedaagde zijn onschuld bezweren; deed hij dat niet, dan werd
hij niet voor onschuldig gehouden, doch dat is nog wat anders dan toestemmen, erkennen
(mededeelingen van Prof. J. C. Naber te Utrecht en Prof. S. J. Fockema Andreae te
Leiden) .

Aanvullingen en Vérbeteringen').
'7. Vgl. nog Rose, 9119 vlgg.
Want een wijf es, dat verstaet,
Langhe te houdene also quaet,
Dier wille men niet al en doet,
Als te houdene es in eene vloet
Die ael met sinen sterte.
30 . - J . Franssoon, Giertje Wouters, 20 : Ghy hout den Aep alongder de narm
(d.i. het leelijke van de zaak, het huwelijk verberg je, verzwijg je).
45 . Volgens Seiler, 177 beteekent het hd. Acht ist mehr als Tausend „Achtung bei den Menschen ist mehr wert als Geld".
47 . fr . se ménager une sortie.
51. De fr. uitdr. beteekent in 't algemeen : daar schuilt iets achter.
Die het altaar bedient, moet van het altaar leven,
„het is billijk dat de geestelijke een behoorlijk inkomen heeft — ieder moet
leven van zijn beroep. Ontleend aan I Cor. 9, 13: Die den altaer steeds by zijn,
deelen met den altaer; Scaecspel, 60: Mer wanttet wael redelic is, dattie ghene
die den outaer dient, dat lii mede van den outaer leve, so mochten die Apostelen
ende so mogen nu die Mendicanten wel hoor noottorfte eyschen ende nemen; Ndl.
Wdb. II , 283; Harreb. 1, 13; hd. Wer dem Altar dient, soli auch vom dem Altar
leben; fr. le prêtre vit de l'autel.
69. In de 16de eeuw: met iem. accoord pijpen, d.i.: m.i.a. gaan.
74. Beter is : une fausse alerte.
86. In N. Taalgids, XVII, 320 wijst Dr. H. H. Knippenberg op een
andere legende, verband houdende met de zwanenverhalen, die eerder aanleiding zal hebben gegeven tot de spreekwijze : „Sainte Anne nait de la cuisse de
1'empereur Fanouel qui, honteux de cette naissance, ordonne qu'on porte l'enfant au fond des bois et qu'on la tue. Une colombe descend du ciel. Anne est
épargnée; elle est déposée dans un nid de jeunes cygnes et nourrie par un cerf.
En allant à la chasse, son père la retrouve".
97. Vgl. mlat. pomo ac ovo (Werner, 1).
101. fr. chérir quelqu'un, etc.
103. 1. ils ont eu maille à partir, zij hebben getwist.
109. fr. toute peine vaut salaire.
118. Vgl. Seiler, 176 vlgg.; 425.
130. Ook iem. uit de baan kegelen (in Ndl. Wdb. VII, 2039).
Voor den bakker zijn,
in orde, goed zijn; vgl. Opr. Haarl. Cour. 19 Mei 1924, p. 10, k. 1: Me poot
(waarmee hij eerst strompelde) is weer- voor de bakker. Nog al wiedes, anders
sou ik toch ook nie na see kanne gaan.
.

1 ) Prof. L. Grootaers, te Leuven, had de vriendelijkheid mij verschillende minder
juiste fr. vertalingen aan te wijzen en te verbeteren.
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150. Schrap : en vgl. het 17de-eeuwsche scheldwoord streep (= basterd) .
156. De wezel is volstrekt niet bang, maar als hij in nood zit, zeer moedig.
Zie A. de Cock, Volksgeloof, bl. 108 en vgl. Mloop IV, 928: Hy zwijcht, hi
duuct als een wezel ende soude gaerne in vreden turen.
163. De opmerking moet hier worden gemaakt, dat in het stuk niet Barbertje, maar een ander moet hangen.
175. 1. vous ne vous pouvez en aller avec (ou sur) une seule jambe.
221.
In de Middeleeuwen wordt werk van een beunhaas vluchtich werc
genoemd (Mnl. Wdb. IX, 689) .
In 't Fransch is couper la bourse à qqn niet gangbaar; wèl coupeur
222.
de bourses. Synoniem was in de 17de eeuw: iemand de beurs luizen.
224. 1. eig. met een wimpel (doek, sluier).
230. Vgl. voor het gebruik van 't ww. steken het Ndl. Wdb. XII, 1755
i. v. pijpsteken, wegloopen, vluchten, en 't aldaar vermelde den bout, den bijs

steken, schenesteken.
255. fr. au pays (ou au royaume) .
258. fr. se faire du mauvais sang.
261. Vgl. Ruelens I, 55: Al is een vrouwe noch soo ryck van goeye sy
crijcht haest een boeye aen haer beene, ist dat sy trout.
284. 1. la bombe a éclaté. Vgl. eng. it kas come to a head (eig. punt van

een zweer) .
288. Zie nog D. v. S. 9; 30; 43.
294. 1. faire sa grande c.
296. 1. l'arc ne peut pas toujours être tendu.
302. fr. les maisons empêchent de voir la ville.
305. D . v . S . 99 : Nu en dan sitten 'n stuk of wat slachtoffers bij elkaar,
die 'n zwaartillende boom ophijschen over „de toestand ;" 103: We zagen diverse
ouwe kennissen terug, drukten handjes, zetten boomen op, tout court hadden
de sensatie weer in de beschaafde wereld te zijn teruggekeerd.
308. Vgl. nog A. de Cock, Volksgeloof, bl. 11-13.
327. In de Jordaan (Amsterdam) sprak men van het puimbriefje. Vgl.
hd. bimsen, futuere (Horn, 132) .
fr. boycotter.
339.

340.

1. rester en jachère; laisser en jachére.

344. In 't fr. beteekent lettre incendiaire thans een opgewonden brief, d'iine
grande violente (surtout amoureuse) .
365. De fr. uitdr. is verouderd.
Broodnoodig,
hoognoodig, onmisbaar, naast zoo noodig als brood. Vgl. Jan Saly 1: So noodig
van doen hebben as broot inne mont . W. Leev . I. 20 : Zo een ziekentrooster zou
ik ook gaarne in onze kajuit hebben. Die hebben wy brood noodig; Ndl. Wdb.
III, 1539; 1571; De Bo, 190: zoo noodig als brood, volstrekt onontbeerlijk; Antw.
Idiot. 303: zoo noodig als brood (in de schapraai) ; Rutten, 41 : Iets zoo noodig
hebben als 't brood dat men eet; fri. breanedich, - nodich.
376. In Zuid-Limburg : Dat kan mijne grijze niet trekken.
385. Vgl. het 17de-eeuwsche : in de zak, in de beurs schieten (zie Ndl.
Wdb. XIV, 577).
397. De zuidndl. uitdr. er zijn latten aan 't huis herinnert aan de vroegere
gewoonte een kruis van latten (soms van stroo) op de deur of tegen het dak vast
te maken, als er iemand met een besmettelijke ziekte lag. ,,Latten aan 't dak"
wilde dus zeggen: er is gevaar, er is onraad, opgepast!
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401. 1. sleeveless.
405. 1. Danaïdes.
418* . Kleine dieven hangt men (op) en groote laat men loopen.
Sedert de middeleeuwen is deze zegswijze bekend. Bern. S. 1. 141 d: Die
cleyne diefkens hangtmen, mer die grote laet men ghaen (vgl. Scaecspel, 38
vlgg . ; Tijdschr. XXII, 19) ; Servilius 166: Die cleyne diefkens hangtmen die
.groote laatmen loopen ; Sartorius III , 6 , 51 : De cleyne diefkens hangthy, de
groote laet hy loopen; Cats, 529 ; De Brune, 217:
De cleyne dieven hangtmen licht.
Voor groote wert den hoet ghelicht.
Tuinman I, 77: De groote dieven hangen de kleine; daar aan is niet ongelijk:
De kleine dieven hangt men, maar de groote laat men loopen; Harreb. I, 131; Ndl.
Wdb . II I , 2520 ; hd . die kleinen Diebe hiingt man, die groszen liiszt man laufen ;
fr. les gros larrons font pendre les petits ; eng. the small thieves are hanged, the
big ones go free; fr. de lytse dieven hinget men op, for de greate nimt men de
hoed óf..
419. Vgl. mlat. Est nimis ingratum servimen non vocitatum. (Werner, 28) .
423. Zie nog Ndl. Wdb. VII, 2228.
431.. noot. In 't Leuvensch : van dit en van dat = dadels.
449. Vgl. Handelsblad, 19 April 1923 (D) p. 2, k. 3: Als de heer Braat
niet in Holland maar in Roemenië was geboren, zou hij vermoedelijk
Bratianu heeten en bijgevolg een vermaard (zij het ook pierdood) staatsman zijn.
456. In de Haagsche Post, 26 Juli 1924, p. 1154 wordt doodeter in verband
gebracht met eng . toadeater.
466. Vgl. De Vrijheid, 7 Maart 1923, 2de bl.: Een driedubbel doorgefourneerde vrijheidsbonder.
471. le clou is de lomenerd ; zie nog Gunther, 106 vlgg . ; Nyrop Gramm.
lust. IV § 407.
478. 1. fr. a' contre f il .
-

479.

pinne 1. pinne(n).

491. De bedoeling zal wel zijn: al raad je ook drie, tien of honderd maal,
je raadt het toch niet; vgl. fr. je vous le donne en mille, je raadt het nooit.
500. Schrap : Gaume, Lügen In 't fr . ook songe n'est que mensonge.
508.
In het Tijdschrift voor Taal en Letteren, XI, 85 wijst L. C. Michels
op de synonieme uitdr . ergens naar kunnen fluiten . , , Het ligt vrijwel voor de hand,
dat beide zegswijzen ook in hun oorsprong synoniem zullen geweest zijn, minstens
in deze zin, dat er in beide gefloten werd, om een of andere reden. De zaak ligt
dan ook zo, dat men met eenige kunstvaardighei3 zeer wel fluiten kan op zijn
vingers, en bij ietwat groter kunstvaardigheid ook op zijn duim.... Men kan
fluiten om iemand of iets terug te roepen, waarbij alle kans bestaat dat het niet
uithaalt." Hieruit ontwikkelt zich dan de beteekenis van „vergeefsche moeite".
509. 1. fr. savoir quel que chose sur le bout des doigts.
517. Zie voor de afleiding van dit woord het artikel van Mej . Dr. C.C. v.d.
Graft in Elseviers's Maandschrift. Dec. 1924 of in de Bakkersbondcourant van
7 Januari 1925.
548. 1. son élément.
550. Vgl. nog voor de oorspr. bet. : Doe nu dese vergaderinge van Knechtjes
en Meisjes op het schoonste en op haer elf en dertichste saten.... so maakt,
enz. Hist, d. Queest. 340.

556
587.. Synoniem is half zacht zijn.
605. In Tongeren : Zijn gat heet niet zit.
642. Schrap : fr. au bout des doigts.
662. 1. grande rumeur.
683. 1. ses besoins.
706. noot. Voeg bij comme un coq en p áte .
707. Voeg bij groote Grietje in de Rapenkelder; vgl. Handelsblad, 6 Juli
1924 (0) p . 1, k . 1: Ik heb een brave schoonmaakster gekend , die tot haar lijfvloek had : Wel groote Grietje in de rapenkelder ; zeker een heel onschuldige
uitdrukking, alleen maar wat omslachtig . Zie Ndl. Wdb . V . 698: Griet! groote
Griet, een opzettelijke misvorming van het woord God.
725. Zie ook Hooft, Ged. I, 289:
De mensch die zich door lust nae broosheit laet ontschindelen.
En hijghende van toght, naer ydle winsten draeft,
Is even als een tol, die met gestadigh swindelen,
Zich zelven licht den voet, en eighe grafsteê graeft.
726. Zie De Cock, Volksgeloof, bl. 239; ook in 't hd. Der Tod láuft m'ir
über das Grab ; nd . de DSd löppt ciówert Graff t .
740. 1. Korrespblatt.
756. Voeg bij . être (un homme) a poll.
760. 1. fr. les cheveux se dressent sur la tête..
767. Synoniemen zijn nog een heis (D . v. S. 128) , een makke (D . v. S. 138) .
800. 1. fr. se laver, enz.
Het gras hooren groeien,
„een bewijs van bovenmenschelijke fijnheid van gehoor; de Edda schrijft dit
vermogen aan Heimdaller, een der Asen, toe. Thans gewoonlijk ironisch gebezigd,
in toepassing op neuswijze, ingebeelde personen". (Ndl. Wdb. V, 579). Vgl.
Molema, 133 a: Hij kan 't gras wassen hooren; hij is in de hoogste mate
eigenwijs; Handelsblad, 26 Febr. 1925 (0) p. 5, kol. 1: Drie onderwerpen in
hoofdzaak vroegen de aandacht der hoorders. Het beleid der regeering in het
verleden, het politiek perspectief en de financieele toestand. Dit is het moment,
waarop de politieke tinnegieters het gras hooren groeien. Vgl. hd. er höret das
Gras wachsen, die Mücken niesen, die Flöhe husten, die Schafe feisten, er ist uberklug ; Bebel no . 85 . Ille audit gramina crescere ; dicitur in eos, qui sibi prudentissimi videntur; fr. il entend l'herbe lever.
806. Ook in Limburg zegt men, evenals de meeste Vlamingen, een handje

aan iet (weg) hebben; 1. savoir le tour de main du métier.
818. 1. de la main a la main.
835. naan 1. naam.
845. Ook in de 16de eeuw : Mijn hert sal mij inden brouck ontvallen, wat
overeenkomt met het Limb . het hart zinkt hem in de broek ; in Antwerpen : in de
onderbroek (Tijdschr. 42. 189) .
846. Een riem onder 't hart steken wordt (werd ?) ook gebruikt onder zeelui, als zij een drenkeling een roeiriem toesteken.
855. 1. Hartstikke (n) dood.
859. Syn is ook ieder molen vangt wind; Handelsblad, 27 April 1923 (A)
de stemme' mottet nou
p. 5, k. 3 : Jao, hai is nou eenmol raodslid en van
eenmól hemme ? Hannes kompt t'r ók, zoo vas' as 'n huis . Toch kemphaone'
teuge mekaore! Naotuurlijk! Want d'r staon d'r nog mèr op de lais' en
iedere meulen vangt weind, war? (in de Betuwe) .
....
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869. In 't fr. c'est folie, de manger cerises avec seigneurs, car ils prennent
toujours les plus mures ; in 't eng. ook : those that eat cherries with great persons,
shall have their eyes sprinted out with the stones.
879. 1. hors du village; vgl. nog Seiler, 388 vlgg.
883. Zie nog andere benamingen in Ndl. Wdb. XII, 1771 en vgl. den naam
pikken, waarschijnlijk het stoffelijk bnw. van pik als znw gebruikt (zie Ndl.
Wdb. XII, 1801) .
888. Syn. is een pik hebben aan iem. (zie Ndl. Wdb. XII, 1761) .
891. Zie nog De Cock, Volksgeloof, bl. 204.
899. Ook in 't fr . crier vengeance au ciel.
908. Limburg : Ge vangt hem onder een klak.
914. 1. Minnesinger.
916. 1. Volgens Tuinman ziet.
919. In mlat . aufert os canibus canis unus sepe duobus.
923. 1. La pensée.
933. 1. von ihm.
943. 1. fr . donner tête baissée dans une affaire ; tenir tête a' q qn .
950. Voor den kop geloopen zijn beteekent in Zuid-Limburg meer:
gekrenkt zijn.
963. Vgl. nog Nyrop , Gramm . Hist .. IV , § 417.
966. Vgl. nog tirer a' hue, et a' dia, van links naar rechts trekken.
970. 1. dont on fait. Voeg bij Je suis du bois dont on fait les violons,
ik ben met alles wat men voorstelt tevreden, het is mij gelijk.
972. 1. Houtje wordt verklaard.

974. t. que sera-ce.
990. 1. Alle de hutte met de muite en zie Leuv. Bijdr. XVI, 63-64.
997. In Zuid-Limburg is een iezegrim iemand die leelijk is van magerheid.
1009 1. u Piet houden. Zie nog voor ,,zich luikes houden" het Ndl. Wdb.
VIII, 3239.
1024. Als jas samenhangt met jassen (slaan), kan vergeleken worden een
blauwtje loopen en botvangen.
1025. 1. une jérémiade.
1033. Voeg bij fr. c'est un vrai Joseph, onnoozel, preutsch.
1035. l . sous les Fourches Caudines.
1036. Zie nog voor 't Fransch Nyrop , Gramm . Hist . IV § 409 en 457 én
vgl. voor St. Luiaars het Ndl. Wdb. VIII, 3201 en bijvoegsels en verbeteringen VIII b.
1048. Vgl. in de 16de eeuw bij R. Visscher de kaas dick (te grof) snyen,
pralen, geuren (V. d. Laan, R. Visscher 11, 114) .
1049. Vgl. hiermede no. 2222.
1052. Ook keil wordt als naam voor een hoogen hoed gebruikt (Ndl. Wdb.
VII, 2061).
1064. 1. zij zijn in (op of) .
1068. Vgl. nog Opr. Haarl. Cour. 3 April, 1923 p. 9, k. 5: Een vrije schop
kanjert Van Linge naast en dan komt de bal bij Devaguez.
1085. 1. fr. faire des cabrioles.

1102. 1. sans mouf les.
1104. 1. tous les.

1117. In de 17de eeuw is keet in den zin van huis, woning reeds bekend
in de uitdr. iemand de keet uitboeren (Winschooten, 103) . Zie verder Ndl. Wdb.
Vii, 2017.
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1128. Vgl. Ndl. Wdb. VII, 2260.
Er zijn meer huizen dan kerken,
d .w .z . er is keus genoeg . Men moet zich niet laten ontmoedigen al slaagt men
niet aanstonds met een vrijer, een dienst, een dienstbode, een huis, enz. Zie
Ndl . Wdb . VII , 2260 ; Harreb . I , 339. De uitdr. komt voor in Kl . Jans Konkelp.
47 : Dan (een vrijer tot een meisje) wilt gij niet, 't is wel. Ik zal eens onderzoeken !
Daer zijn meer huys als kerken. Ook in Zuid-Nederland bekend. In 't fri.
der binne maer frouljue as tsjerken.
1154. 1. fr. tuer la poule. enz.
1155. Syn. was als de pikken er bij zijn (zie Ndl. Wdb. XII, 1801).
1156. 1. fr. se coucher avec les poules.
1158. Zie nog Ndl. Wdb. VII, 2004.
1166. In de Rechtsbronnen van Gouda lezen we op bl. 57: metter clappe
bidden (bedelen) , gezegd van leprozen.
1168. Zie voor 't hd. Seiler, bi. 160.
1169. Vgl. fr. les belles plumes font le bel oiseau.
1176. In Zuid-Nederland is de meest gebruikelijke uitdr met de poepers
zitten.
1179. In Zuid-Limburg is een klepper = klikspaan
1184. 1. ommebellen.
1188. Vgl. hd. Mir fc llt_ die Butter vom Brote.
1204. Er een keg op zetten komt in de 18de eeuw voor bij Tuinman I, 295;
zie Ndl. Wdb. VII, 2027.
Als de kok met de keukenmeid kijft, dan hoort men waar de boter
blijft,
als twee schelden, die het gewoonlijk eens zijn, twist krijgen, dan komen hunne
boevenstreken aan het licht ; vroeger „als de kok met den bottelier kijft, dan weet
men waar de boter blijft, waar meede men seggen wil, dat als de Opperhoofden
beginnen oneens te werden, dan hoord de gemeene man, waar het haaperd, en waar
het Boefje schuild; want soo lang de kok met de Bottelier het eens is, soo kan
de oorsaak van het quaalijk schaffen verhoolen blijven, omdat die twee malkander
de Bal toe kaatsen" (Winschooten, 116). Evenzoo bij Cats I, 458:
....

Als koek en bottelier lest eens te samen keven,
Toen hoord' ich onder wien de boter was gebleven.
Tuinman I, 146: Als de kok en bottelier zamen kyven, hoort men waar de boter
gebleven is.... Zo lang die vrienden zyn, konnen zy zamen ontrouw plegen:
maar wanneer daar tusschen twist komt, dan beklappen zy malkanderen, en 't
gepleegde komt aan den dag; Harreb. 1, 83; Handelsblad 9 Januari 1925 (A)
p . 1: Als de kok met de keukenmeid kijft ; Ndl . Wdb . III , 738.
1248. 1. belgisch-fr. attraper une buse.
1259. Vgl. nog De Vrijheid, 28 Mei 1924, 2de bi. p. 1, k. 1. Hoe
langer ik zijn (Minister) optreden volgde, hoe meer starre bewondering ik kreeg
voor de schier bovenmenschelijke onaandoenlijkheid, waarmede hij alle critiek
langs z'n j aquetj e liet afdruipen.
1261. In de 18de eeuw : een huishoudster op schillen, een slechte huishoudster.
Zie Ndl. Wdb. XIV , 652.
1263. 1. bedoeld met pak en zak; - sich in leibliches und geistiges v.s.
1280. 1. entrer en lice.
1295. Vgl. fr. avoir tiré sa dernière cartouche.
1311. Vgl. het zuidndl. de pijp uitgaan, de laan uitgestuurd worden.
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1314. Aan 't schotelken zitten herinnert aan 't fr. l'assiette au beurre,
de staatsruif.
1315. 1. fr. les premiers seront les derniers.
1319. Vgl. Ndl. Wdb. VIII, 3240, waar de hier gegeven gissing omtrent
den oorsprong van luilak weinig aannemelijk wordt geacht „daar luilak blijkbaar
nooit een adj . is geweest".
1344. 1. Dat is al zoo onverstaanbaar.
1347. 1. hoofdpeul van den leugen.
1348. Vgl . Seiler, 156: Borghard ist Lehnhards Knecht ; he löppt von Lehnert
na Börgert (um Geld zu bekommen) .
1351. Zie Ndl. Wdb. XIII, 1814.
1356. Vgl. eng. to start with a clean slate, met een schoone lei beginnen,
een beter leven aanvangen; to clean the slate, met een schoone lei beginnen.
1370. 1. fr. une femme de mauvaise vie, une fille de joie.
1381. Zie no. 106 en vgl. Froissart 457: Hij bewairt wel die sijn lijf bewairt.
1384. Vgl. De Vrijheid, 28 Mei, 1924, 2de bl. k. 1: Mij was plotseling een
nachtpitje opgegaan.
1396. Bij de Cock, Volksgeloof, 175 staat : Om de kinderen het liegen af
te leeren maakt men hun wijs, dat de leugens zich door een uitwendig teeken op
het aangezicht openbaren : drij keeren gelogen, want g' hebt drij zwarte plekken
op uw voorhoofd, zegt men te Denderleeuw.
1399. Ook er helpt geen lieve vadertje of moedertje aan (zie Handelsblad
16 Febr. (0), p. 7, k. 2.
1408. Voor de boot afhouden zie het Ndl. Wdb. I, 1028: „De boot afhouden, eigenlijk van dengene, die, terwijl anderen roeien, belast is met de taak
omn de boot bij de landing van den wal af te houden, en die dus gedurende het
varen weinig te doen heeft ; maar altijd overdrachtelijk gezegd voor : Niet meedoen terwijl anderen werken, zich onttrekken aan hetgeen tot een goede plichtsbetrachting behoort" ; III, 498.
Niet onwaarschijnlijk is het dat lijntrekker een soldatenwoord is. Als bij
een oefening in de z.g. compagnieschool niet voldoende manschappen aanwezig
zijn om de exercities uit te voeren, laat men door de beide manschappen naast de
guides eener sectie een lijn vasthouden, welke de lengte heeft van een sectie soldaten . Deze lijn moet door beide manschappen steeds strak gehouden worden.
Zij hebben niets anders te doen dan de lijn te trekken en hun guides te volgen.
Luie en domme adspiranten zijn steeds tuk op dit werk. Vandaar dat zulke menschen ook bij andere oefeningen met den naam „lijntrekkers" betiteld worden.
1420. Voor iemand een pijp draaien zie Ndl. Wdb. XII, 1746-1747.
Onder het loodje leggen.
d .i . ter zijde leggen ; eik; . gezegd van stukken die onder een lood, een pressepapier, op 't regeeringsbureau ter bewaring worden gelegd. De uitdr. is in Ned.Indië gebruikelijk. Onder 't loodje blijven, voorloopig niet behandeld worden
niet plaats vinden. Vgl. Kartini, Van duisternis tot licht, bl. 324: Lang hebben
zusje en ik over je vaders woorden gesproken en nagedacht en de slotsom is,
dat het gaan naar Holland voorloopig onder het loodje blijft. Zie ook Ndl. Wdb.
VIII, 2707.
1.432. Iemand op den emmer nemen zal moeten worden vergeleken met
,iern , te kakken zetten''.
1438. Zie nog Ndl. Wdb. VII1, 3128,
1412. Zie nog 1`(11. Wdb. VIII, 3122.
14,13. Zie no ► g ?\dl. Wdb. VIII, 3164.
STO LL.'I"1' , Ned. Spreekwoorden II, 5e druk.
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1444. Zie nog Ndl. Wdb. VIII, 3183.
1445. Zie nog Ndl. Wdb. VIII, 3246, waar wordt betwijfeld dat men
in luimen de onbep. wijs moet zien; daarvoor komt op de luim te vroeg voor.
1447. In 't Ndl. ' Wdb. VIII, 3311 wordt gedacht aan een samenstelling
van den stam van lukken + het bijw. raak,. of desnoods het znw.mnl. rake; dan
is lukraak zooveel als : „trefraak, door treffen, toevallig, raak".
1449. Zie nog Ndl. Wdb. VIII, 3324.
1450. Vgl. no. 18,93 en zie Ndl. Wdb. VIII, 3349, waar nog enkele andere
plaatsen worden vermeld,
Niet in een mandje melken,
d .w .z . slim zijn ; zie Harreb . II , 64 : Hij gaat met geen mandje te melken;
vgl. hiermede met de mand om melk gaan in Sart . 3 , 10 , 95 : Als hy met de
mande om melck sal gaen, hisce loquendi formulis egestatem significamus ; Tuinman I, 266: Hy brengt niet veel t'huis, die met de mande om melk gaat, naar
't spreekwoord der ouden.
1485. 1. le mas que ..
1492. 1. a' travers.
1538. Vgl. Handelsblad 16 April 1924 (A) p . 5 , k. 6 : Onze landdame kon
haar lazarusklep niet houden.
1548. 1. de Bénédictin, qui a demandé de longues et patientes recherches.
1556. 1. on perd sa lessive.
1560. passer qqn à tabac = brutaliser, battre; passage à tabac, bont en
blauw slaan.
1563. 1. la main à la páte.
1578. 1. battre monnaie de qqch.
1584. Zuid-Limb.: met zijn klak naar iets slaan, zooals een jongen naar
een vlinder.
1622. De uitdr. kan ontleend zijn aan de gewoonte om honden of katten,
die nog niet zindelijk zijn, met hun neus in de uitwerpselen te drukken.
1623. 1. faire un nez.
1633. Een stevige borrel wordt ook een „stijve" of een „kanjer" genoemd.
1634. Vgl. nog Ndl. Wdb. VII, 2156.
1636. noot 3. 1. voorkomende.
1651. noot. 1. 1. mulo, dood.
1660. Syn. is pik in 't vuur (18de eeuw) .
1673. 1. Stroph. Ged 3
1676. 1. ne vient jamais seul.
1684. Vgl. fr. se rincer l'oeil de qqch, zijn oogen de kost geven..
1686. schrap : fr . servir quel qu'un à 1'oeil .
1699. 1. une grosse légume .
1714. 1. mettre qqn. dedans . bedriegen.,
1729. Vgl. nog het 18de eeuwsche er met de kerfbijl inhakken; met de
(breede) kerfbijl hutspot hakken (in Ndl, Wdb. VII, 2249).
1733. Vgl. keper en haanbalk slaan, van den os op den ezel springen. (Ndl.
Wdb. VII, 2218).
1762. 1. in sulcken gebare.
1768. noot. 1: Verbindung steht.
1771. 1. in sporttaal den naam.
1778. 1. Iemand in een schoon p. b.; en vgl. Antw. Idiot. 769: in de litsen
zitten (vgl. fr. lice, strijdperk) .
1804. 1. den duivel inhebben (no. 518) .
.
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1827. 1. c'est du pain; syn. is een harde pil.
Pil. no. 11.
In Ned-.Indië de naam voor vergif. Vgl. fr. bouillon d'onze heures, giftdrank;
prendre un bouillon d'onze heures, zich om 't leven brengen. Volgens Noord en
Zuid XXIX, 231 een drank, dien men iemand om elf uur ingaf, zoodat het slachtoffer te middernacht was ingeslapen om niet weer te ontwaken (?) .
1829. Zie het artikel in Ndl. Wdb. XII, 1842, waar wordt opgemerkt, dat
een afbeelding van een pilaarbijter en -bijtster (een monnik en een non) voorkomt links en rechts beneden aan het koorhek in de Groote of St . Bavokerk te
Haarlem.
1831. Handelsblad 1 Juni 1924 (0) p. 9, k. 1: Vooral acteurs, die op de
pit spelen, hebben er een handje van woorden te zeggen, die nigt in hun rol staan.
,

1844. 1. chatouiller l'épiderme á qqn.
1847. 't Waarschijnlijkst lijkt de afl. van het hebr. melech ponem, koningsgezicht, beeldenaar, munt (vgl. eng. the king's picture) .
1857. Vgl. Antw. Idiot 552: Van Herodes naar Pilatus loopen (zie Luc.
23, 7 en 11) ; Ndl. Wdb. XII, 1845.
1876. Vgl. fr. un dróle de pistolet.
1885. 1. waardoor gilde.
1886. Syn. Hij doet net alsof zijn neus bloedt, hij houdt zich onnoozel.
1893. 1. noot. 1. Broekhuis.
1879. Syn. Lullen is geen visch.
1897. Een poes werd ook gevangen en aan 't schellekoord opgehangen.

1901. 1. être sur le point de.
1916. In sommige streken van Zuid-Nederland is slecht = eenvoudig wèl
bekend.

1921. Vgl. Winschooten, 90: Als het in de Kajuit reegend, soo drupt het
in de Hut, als meede een streek uit de Pan krijgen; fr. quand il pleut sur le curé,
il goutte sur le marguiller (Waalsch) .
1925. 1. être en odeur de sainteté.
1929. Vgl. mlat. de cute non propria scinditur absque bria (= mensura) .
1972. 1. ils sautent.

2008. „Die Redensart jemanden etwas in die Schuhe schieben, führt
uns zu den gemeinsamen Wanderungen der fahrenden Gesellen. Einer hat im
letzten Quartier ein Geldstock oder einen Wertgegenstand mitgehn heiszen. Wenn
nun die Gefahr der Entdeckung droht, so schiebt er einem andern in der gemeinsamen Herberge das gestohlene heimlich in die Schuhe, so dasz der Verdacht nun
auf diesen fállt" (Seiler, 289) .

2012. 1. mêlez-vous.
2035. Voeg bij: avoir la planche.
2044. Syn. is ook in 't Bargoensch de lul zijn, wat naast piel, pik en pook
de richting aanwijst, waarin men de bet. van „sigaar" moet zoeken.
2052. 1. in idiomatisch Hollandsch.
2072. 1. Sjlemielig (ongelukkig) .

2086: 1. luis of weegluis.
2097. 1. tegennatuurlijke ontucht .
2135. 1. fr. passer, enz.
2157. 1. to be p laced .
2186. In 't Waasche van zijn stekken liggen zal „stekken" = beenen zijn.
2190. t. ses regles .
2194. ' 1. Aan een weefsel-
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2211. In Zuid-Nederland wordt ,,stuk" ook gebezigd voor een vrouw
(in ongun=tigen zin): eenfrank stuk, een vuil stuk, een onbeschoft stuk, en spreekt
men van een stuk heer. -- doktoor, - kleermaker, een kaal heer, een slechte
dokter, kleermaker (Antw. Idiot, 1213); fr. une pièce, een verdacht uitziende
vrouw ; une bonne pièce, een heks van een wijf.
2244. 1. le dé (ou le sort) en est jeté.
2249. Vgl. de geschiedenis van Achilles in den Trojaanschen oorlog.
2265. 1. fr. pas un iota.
2278. Vgl. nog De Amsterdammer, 30 Aug. 1924. p. 1.: Minister Ruys
de Beerenbrouck heeft een paar weken geleden, in zijn rede op den Limburgschen
Katholieken dag, hoog van den toren geblazen, zonder dat er ergens brand was
uitgebroken.
2293. Vgl. nog De Amsterdammer, 30 Aug. 1924. p. 1, k. 1: Het comité
de politique nationale bleef de groote trom wel roeren, maar deze kermistent trok
weinig publiek.
2305. 1. zoo dom, lomp.
2306. In het Ndl. beteekent een uiltje vangen (door onoplettendheid van
den stuurman) overstag gaan, door den wind gaan.
2316. Vgl. fr. comment allen-vous ?
2363. fr. Trois déménagements valent un incendie.
2364. Zie nog Tuinman 1, 56 : 't Kan verkeeren ; evenzoo bl. 325 ; Harreb . I , 88 .
2390. 1. passer qqn a tabac.
2393. In Tongeren : en honderd vijf en drie was niet genoeg.
2400. Vgl. Giertje Wouters, 1: Ick docht al soetjes Peetemarry, soo en barn
iek mijn hant niet.
2419. Syn. is iemand op den korrel hebben; vgl. Handelsblad, 28 Febr.
1925 (0) p. 5, k. 2 : Zijn , ,ideologische tooverformules" lossen dergelijke moeilijkheden niet op. Dat moge men misschien in de volksvergadering niet beseffen,
maar in onzen senaat had men den heer Stenhuis wel op den korrel.
2435. Ook in 't Eng. that kite won't f ly.
2452. Vgl. nog Erasmus IX : alterum pedem in cymba Charontis habere;
ZO'!' ETFUOI' 776 »i i)' Tl) O0L.4) %E(1'.
2480. Mlat. si fari scimus, bene Romam pergere quimus.
2484. Vgl. hd. Was bald reif wird, wird bald faul.
2500. 1. fr. se répandre.
2519. Vgl. fr. aivoir du foin dans ses bottes.
2532. Vgl. fr. souffler le chaud et le froid.
2564. 1. Ook attributief gebruikt.
2580. In het Mol. komt deze verbinding reeds voor.
2595. Vgl. eng. to hold the balance.
2610. 1. fr. une.
2612. 1. Ir. on recueille .
-

262 , 1. 1. aux veux.

2628. I)e vergelijking met de Limb. uitdr. einen in de wan kriege, mit
eine wanne (met iemand sollen) maakt de hier gegeven verklaring onwaarschijnlijk
1)e eig . beteekenis is : iern . op en neer gooien, met hem sollen ; vgl. no. 730 en 2371.
26.18. 1. fr. posséder.
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Adag (ia) , Adagia quaedam ac carmina magis obvia et ex optimis quibusdam

auctoribus collecta, Brugis, MDCCXXVII.
A. Jodenh. Uit den Amsterdamschen Jodenhoek. Ghetto-Schetsen, door Jules

de Vries . -- Uitgave N . J . Boon te Amsterdam.
Allerz. Allerzielen door Herm. Heyermans Jr., C. A. J. v. Dishoeck, 1905.

Amst. Amsterdam bij Dag en Nacht. Novellen en Schetsen van Justus v. Maurik,
Amsterdam , Van Holkema en Warendorf.
Amstelv. Op het Amstelveld, memoires van Professor Kokadorus. Amsterdam,
Van Holkema en Warendorf.
Amsterdammer (De) . Weekblad voor Nederland, Uitgave van Van Holkema en
Warendorf
Anna Bijns, Refr. Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A.
Bogaers uitgegeven door Dr. W. L. v. Helten, Rotterdam, J. H. Dunk, 1875.
Anna Bijns, Nw. Refr. Nieuwe Refereinen van Anna Bijns, uitgegeven door Dr.
W . J . A . Jonckbloet en Dr . V' . L . van Helten . Groningen, bij J . B.
Wolters, 1880.
Anna Roervers. Alle de gedichten van Anna. Roemers Visscher, uitgegeven en
toegelicht. door Nicolaas Beets. Utrecht, Beijers, 1881.
Antonides, Gedichten van J. Antonides vander Goes. 't Amsterdam by Jan
Rieuwertsz . , Pieter Arentsz. en Albert Magnus, Boekverkoopers, 1865.
Antw. Idiot. Idioticon van het Antwerpsch Dialect, opgesteld door P. Jozef
Cornelissen en ,J . B. Vervliet. Gent, A. Siffer. 1900.

Arbeid (De) . Orgaan van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland.
Archief. Archief „ oor Nederlandsche Taalkunde, verzameld door A. de Jager.
-

Amsterdam. G. Portielje, 1847.
Archir; fur Lateinische Lexikographie und Grammatik, herausgegeb . von Ed.
v. Wolfflin, Teuhner. Leipzig.
Asselijn , Asselijn's Werken, uitgegeven door Dr. A. de Jager, l ste deel. Gro-

ningen, J . B . \ olters, 1878.
A. t. A. Van af- tot aalmrotisteren . 7 de druk. door \1. J. Brusse .
Avant. Den v erinakelvken Avanturier ofte de Wispelturige. eni niet min Wonderlyke Levens-loop van Miran(lor, door \ . H . t'Anlsterdatn by Pieter van
-

Revv schoten , 1695.

Baardt (P . ), Deugden-spoor, in de on-deughden des werelts aff-gebeeldt. Leeuwarden , 1645.
Bank. Banket-werk van goede gedachten door d'Heer. Mr. Johan de Brune. Tot
.M iddelhurgh . 1660.
Rarb. Barharosserie door Barbaros^a. Van Holkenia en Warendorf.
Barentz' « 'coorde enlboek (Ier Engelsche spreektaal, anglicismen en arnericanismen .
Amsterdam S. L. v. Looy en H. Gerlings.
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B . B . Binnen en buiten boord . Novellen en schetsen door A . Werumeus Buning.
Rotterdam D . Bolle.
Beaumont, Gedichten van Simon van Beaumont, uitgegeven door J . Tideman.
Utrecht, Kemink en Zoon, 1843.
Bebel, Heinrich Bebel's Proverbia Germanica, bearbeitet von Dr. W. H. D.
Suringar. Leiden, E. J. Brill, 1879.
Bed. Huish. Het bedurven Huishouwen, Kluchtspel, te Amsterdam, 1738.
Berkhey, J. Le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, Amsterdam, 1769-1811.
Besteedster. De besteedster van Meisjes en Minnemoers, Deventer, 1728.
Bijb. Wdb. Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijk gezin, uitgegeven door
W . Moll, P . J . Veth en F . J . Domela Nieuwenhuis.
Boefje. Boefje door M. J. Brusse, 6de druk, uitgegeven te Rotterdam in 1905
door W. L. & J. Brusse.
Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal, bijdrage tot de kennis van den woordenschat
in Noord-Holland door Dr. G. J. Boekenoogen. Leiden, A. W. Sij thoff, 1897.
Boere-krakeel. Het Boere-krakeel in al zyne omstandigheden van het Begin
tot het Einde in XLIV verhaalen. Nauwkeurig beschreven door de schoolmeester van het dorp en met eenige ophelderingen verrykt. Te Amsterdam,
by Dirk Swart, 1763.
Borchardt, Die Sprichwörtlichen Redensarten im Deutschen Volksmunde nach
Sinn und Ursprung erláutert von Wilhelm Borchardt. In gánzlicher Neubearbeitung herausgegeben von Gustav Wustmann, 5te aufl . Leipzig . Broekhans, 1895.
Bouman, De volkstaal in Noord-Holland, inhoudende eene lijst van woorden
die in deze provincie meer of minder gebruikelijk zijn, door J. Bouman.
Purmerende, J . Schuitemaker, 1871.
Br. v. Abr. Bi. Brieven van Abraham Blankaart uitgegeven door E. Bekker.
wed. Ds.. Wolff en Agatha Deken in 'sGravenhage, by Isaac van Cleef, 1787.
Brederoo, De werken van G. A. Brederoo, volledige uitgave. Gebroeders Binger,
te Amsterdam, 1887.
Bresemann, Deutsch-Dânischer Parleur, zum Gebrauch für beide Nationen,
Kopenhagen, 1854.
Breughel, Boertighe cluchten, reden-rijekelijck ghecomponeert door G . H .
v. B. Amsterdam, 1613.
Breuls (C.) Vademecum handelend over Maastrichtsch Dialect, Maastricht, 1914.
Bruyel, Het dialect van Elten-Bergh, 1901.
Büchmann, Geflügelte Worte, der Zitatenschatz des deutschen Volkes gesammelt und erlâutert von Georg Büchmann, XXVste aufl. Berlin, 1912.
Buiten, geïllustreerd Weekblad, uitgave van Scheltema en Holkema's Boekhandel,
Amsterdam.
Byenc. De Byen-korf der H. Roomscher kercke door Philips Marnix Heer van
St Aldegonde, tot Amsterdam by Jan Fredericksz Stam ., anno 1644.
Campen, Gemeene Duytsche Spreeckwoorden : adagia oft proverbia ghenoemt.
Seer ghenuechlick om te lesen, ende oock profijtelick om te weten, allen
den gheenen die der wijslick willen leren. Spreken ende Schrijven. Gheprent
toe Campen, in dye Broederstrate, by my Peter Warhersen, woenende inden
witten Valck.
Cats, Dichterlijke werken van Jacob Cats. Amsterdam bij gebroeders Diederichs,
1828.
Chomel, Huishoudelyk Woordenboek, vervattende vele middelen om zyn goed
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te vermeerderen, en zyne gezondheid te behouden door M. Noel Chomel.
Te Leiden by S . Luchtmans, en te Amsterdam by H . Uytwerf, 1743.
Cint . De geschaakte Cinthia, kluchtspel getrokken uit de Verwaande Krygsman
van Plautus, t'Amsterdam, J. Lescailje, 1688.
Claes. Bijv. D. Claes. Bijvoegsels aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon,
gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteeI.eningen van J. F. Tuerlinckx.
Com. Vet. Comoedia Vetus of Bootsmans-praetje, de tweede druk t'Amsterdam,

1732.
Coster. Samuël Coster's Werken, uitgegeven door Dr. R. A. Kollewijn. Haarlem,
de Erven Bohn, 1883.

C. Wildsch. zie Wildsch.
Driem. Bl. Driemaandelijksche Bladen, uitgegeven door de Vereeniging tot
onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland.
De Bo, _Westvlaamsch Idioticon, bewerkt door L. L. de Bo. Brugge 1873.
De Brune, J. de Brunes Nieuwe Wijn in oude Le'er-zacken. Middelburgh, 1636.
De Brune, Embl. Johannis de Brunes 1. C. Emblemata of Sinne-werck. t'Amsterdam bij Abraham Latham.
De Cockl, .Spreekwoorden en Zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden, door A. de Cock. 2de druk, Gent. Ad. Hoste, 1908.
De Cock 2 , Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk, door A. de Cock. Gent, Ad. Hoste, 1911.
De Cock, Volksgeloof. Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen op volksgeloof berustend I, Antwerpen, 1920.
De Jager, zie Frequ.
De Vries. Westfriesche Woorden door J. de Vries, Gebr. Groot, N. Niedorp, 1910.
H. L. Het dappere Hollandsche leger door L. H. Drabbe, 5de druk.
Diamst. Diamantstad door H. Heyermans Jr. Amsterdam S. L. v. Looy, 1904.
Dievenp. Jan Feith. Op het Dievenpad, verhalen uit het leven van een Amsterdamschen rechercheur, Scheltens en Giltay, Ansterdam,
W . 'Dijkstra, Uit Friesland 's Volksleven van vroeger en later. Volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen bijeengebracht
door Waling Dijkstra. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1895.
Dirksen, Ostfriesische Sprichwörter und Sprichwörtliche Redensarten von Carl
Dirksen, 2te aufl . Ruhrort, 1889.
Doeden, Klugtig blijspel door A. Bormeester, te Amsterdam, 1735.
Draaijer. Woordenboek van het Deventersch dialect door W. Draaijer, 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1896.
Dsch. Dievenschool door Samuel Goudsmit. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf.
Dukro . Gerardine Dukro , roman van H . A . Drabbe . Amsterdam , 1907. D.
Buys Dzn.
D . v . S . Uit 't Dagboek van een Soldaat door H . J . M . M . J . Clausen, Amsterdam, 1919.
Eckart, Niederdeutsche Sprichwörter und volkstümliche Redensarten, gesammelt und herausgegeben von Rudolf Eckart, Braunschweig. Appelhaus &
Pfenningstorff. 1893.
Erasmus . Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke
uitdrukkingen van zijnen tijd, uit 's mans Adagia opgezameld en uit andere
meest nieuwere geschriften opgehelderd door Dr. W. H. D. Suringar,
Utrecht, Kemink en Zoon, 1873.
Erdmann, Die Bedeutung des Wortes, Leipzig, 1900.
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Everaert, Spelen van Cornelis Everaert, uitgegeven door Dr. J. W. Muller en
Dr. L. Scharpé. E. J. Bril!. Leiden, 1898.
Falkl. Schetsen van Samuel Falkland, H . J. W. Becht, 1902, Amsterdam.
Familiekring . De Familiekring (eene serie stichtelijke romans en novellen) ..
Mechelen, E . en J . van Moer.
Franck—v. Wijk, Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche.,
taal, 2de druk door Dr. N. v. Wijk. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1912.
Fre qu . Woordenboek der Frequentatieven in het Nederlandsch • door Dr. A. de
Jager. Gouda. G. B. v. Goor Zonen, 1878.
Fri. Wdb. Friesch Woordenboek (Lexicon Frisicum) bewerkt door Waling
Dijkstra en Dr. F. Buitenrust Hettema. Leeuwarden. Meijer en Schaafsma.
Gallée, Woordenboek van het Geldersch-Overij selsch dialect door J. H . Gallée.
's-Gravenhage, M. Nijhoff. 1895.
Ganderheyden, Groningana. Supplement op H. Molema's Woordenboek der Groningsche Volkstaal door A. A. Ganderheyden. Te Winsum bij J. C. Mekel, 1897.
Gew. We(e)uw. De Gewaande Weuwenaar met het Bedroge Kermis-Kind..
blyspel, 3 dln.
Ghetto. Ghetto, burge,lijk treurspel door H. Heyerinans, Amsterdam, S. L. v.
Looy, 1899.
Ghetto 2 . Ghetto Ghijntjes, Humoristische Schetsen door A. M. Reens. N. J.
Boon te Amsterdam , 3de druk.
Goedell, G., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Seemannssprachc,,
Kiel, 1902.
Goedthals, Les Proverbes anciens flamengs et francois, correspondants de seritence les uns aux autres . Colligés et ordonnés par M . Francois Goedthals
à Anvers, de l'imprimerie de Cristofle Plantin, MDLXVIII.
Groningen, Maandblad „Groningen", uitgave van Erven B. v. d. Kamp.
Grimm. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.
Grod. Ernst Grodins, romantisch tijdbeeld door L. H. A. Drabbe, Amsterdam,.
D. Buys Dz. 1904.
Groot-Nederland, Letterkundig Maandschrift onder redactie van C. Buysse, Frans
Coenen en L. Couperus.
Gunnink, Het dialect van Kampen en omstreken door J. Gunnink, Kampen,
J. H. Kok, 1908.
Gunther (L.). Das Rotwelsch des deutschen Gauners, Leipzig, ]Fr. Wilh. Grunow,,
1905.
Haagsche Post, een Hollandsch Weekblad, onder leiding van S. F. van Oss..
Haagsche R(eize) , De vermakelyke Haagsche Reize of 't geselschapje van sessen,
4de druk. Te Nyinegen by Johannes de Reyver, 1771.
Halrna , Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen door Francois Halma,.
4de druk. 1781.
Handelsblad, Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad.
Harreb (omée ), Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal of verzameling van
Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroe-geren en lateren tijd door P. J. Harrebomée, 3 dln. Utrecht, Kemink
en Zoon, 1858.
Hatzfeld, Dictionnaire général de la langue francaise par M. M. Adolphe Hatzfeld
et Arsène Darmesteter avec le concours de M. Antoine Thomas. Paris, li-.
brairie Ch. Delagrave.
Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen door Mr. J. H . Hoeufft, Breda, F
P. Sterk, 1836.
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Hooft, Brieven, Brieven van P. C. Hooft, Ridder van St. Michiel, Drost van

Muiden, Baljuw van Goeiland, enz. Te Amsterdam, bij Adriaan Wor, en de
Erve G. onder de Linden, 1738.
Hooft, Brieven (met een Romeinsch cijfer), P. C. Hoofts Brieven, uitgègeven
door. J. v. Vloten. Te Leiden bij E. J. Bril!, 1855.
Hooft, Ged., Gedichten van P. C. Hooft, volledige uitgave door Dr. F. A.
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Horn, Die deutsche Soldatensprache, 2de Ausgabe, Gieszen 1905. .
Houben, Het Dialect der Stad Maastricht, Maastricht, Leyter—Nypels, 1905.
H. S. Het Huwelijk Sluyten, blyspel te Amsterdam by Izack Duim, 1739.
H. v. Z. Op Hoop van Zegen, Spel van de Zee door H. Heyermans, S. L. v..
Looy, 1910.
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Imme. Die deutsche Soldatensprache der Gegenwart und ihr Humor, Dortmund,
1917.
In de forten, door J . H . Speen hoff . Rotterdam, 1914. W. L. & J. Brusse.
Janus, een politiek Tijdschrift, Leyden 1747-1787. Later verscheen Janus
verrezen, 1787-1795, 3 dln., welke zijn aangeduid door V. Janus.
Jahrb. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, Diedr. Soltau's
Verlag, Norden und Leipzig.
Jong. Toen ik nog jong was, door Justus van Maurik, 2de druk. Amsterdam Van
Holkema en Warendorf.
Jongeneel, Een Zuid-Limburgsch Taaleigen. Proeve van Vormenleer en Woordenboek der Dorpsspraak van Heerlen door J. Jongeneel . Heerlen, 1884.
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en verklaard door Am. Joos. Gent, A. Siffer, 1887.
Jord. Amsterdamsch Epos De Jordaan, roman van Is. Querido. Amsterdam,
1912.
,lord. 1I. Amsterdamsch Epos. De Jordaan, van Nes en Zeedijk, roman van Is.
Querido. 2de druk, Amsterdam.
.Joarnal, the American journal of Philology, vol. XXII.
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]

W. Versluys.

Kiliaen. Etvinologicum teutonicae linguae sive dictionarium teutonico-latinum
Cornelii Kiliani Dufflaei . Traiecto Batavorum, apud Roelandum de Meyere
MDCCLXXVII.
Kippeveer, door Cosinus, ed. Meulenhoff, 4de druk.
Kluchtspel. Het Nederlandsche Kluchtspel van de 14de tot de 18de eeuw door
L.vv Vloten. 2dc druk. Haarlem 1880.
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A. Kluyver. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1884.
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Landl. Landlooperij door M. J. Brusse. Zwerftocht van een dagbladschrijver
onder stroopers en schooiers . Rotterdam W . L . en J . Brusse MCMVI.
Laurillard, Bijbel en Volkstaal, opgave en toelichting van spreuken of gezegden
in de volkstaal aan den Bijbel ontleend, door Dr. E. Laurillard. Amsterdam,
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By-spraakx Almanack neffens het tweede en derde deel der Spreekwoorden
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Middelb. Avant. De Middelburgsche Avanturier of het Leven van een burger
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J . Verdam . 's-Gravenhage, M . Nijhoff.
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Onze Volkstaal, Tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche tongvallen
onder redactie van Taco H. de Beer. Culemborg, Blom & Olivierse.
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Reuter, Der Mecklenburger Volksmund in Fritz Reuters Schriften von Dr. C.
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Woeste, Wörterbuch der Westfâlischen Mundart von Fr. Woeste. Norden und
Leipzig, Diedr. Soltau's Verlag, 1882.
Woordenschat, Verklaring van woorden en uitdrukkingen onder redactie van
Taco H . de Beer en Dr. E . Laurillard . 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandelen Uitgevers-Maatschappij, 1899.
Wys (Wilh.), Die Sprichwörter bei den Römischen Komikern. Zürich, 1889.
Zandstr. Het rosse leven en sterven van de Zandstraat door M. J. Brusse. Rotterdam, 1912, W. L. en J. Brusse.
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REGISTER.')
Geen a voor een b kennen 1.
van der a beginnen 1495.
van a tot z 2.
wie a zegt moet ook b zeggen 3.
Aagje (nieuwsgierig -) 4.
Aagt kent Trui wel 1272.
in eenen aai en eenen draai
2436.
zoo glad als een aal 5.
te vangen als een aal bij
den staart 6.
een aal bij den staart hebben 7.
een gladden aal bij den
staart hebben 7*; 2020.
van de aal vreten 2221.
een aalken werpen om eenen
snoek te vangen 1986.
een aaltje onder 't gras 51.
er aan zijn 142.
op 't zelfde aanbeeld slaan 8.
aandeel van den leeuw 9.
iem. iets aandraaien 18.
aanfluiting 2463.
aangaan tegen iem. 1115.
aangebonden (kort -) zijn 10.
aangebrand (gauw -) zijn 10.
aangedraaid (kort -) zijn 10.
aangenomen werk 11.
aangeschoten 12.

aangeschreven (goed -) zijn
13; 273.
aangeteekend (goed -) zijn 13.
aangezicht (uit iem.'s -) gesneden zijn 14.
aangezien (het - hebben op(
2380
aanhangen als 1183.
aanhouder wint 15.
aankalken 16; 1278.
aankerven (iem. iets -) 16.
aanklampen 17.
aanlappen (iem. iets -) 18.
aanlooten (iem. iets -) 18.
aanluchten (iem. iets -) 18.
aanlijmen (iem. iets -) 18.
aanmaken 142.
aanpappen 1601.
aanpassen (iem. een pak -)
1475.
aanplakken (iem. iets -) 18.
aanschennen 2344.
aanscriven (enen iet -) 13.

aanslaan (iets -) 803.
aansmeren 18 ; 604.
aansnoeren 1411.
aanspannen met iem. 19.
aanspraak hebben op iets 20.
aanstaan verwint 15.
aanstoot geven 21.
aanstoot nemen 21.
aanstoot lijden 23.
aanstooten 23.
aantakelen 59.
aantalen 2230.
aanzeggen (iem. iets -) 24.
aanzien (zonder -) 26.
aanzien doet gedenken 25.
aanzouten (iem . iets -) 18 ; 65.
aap 27.
aap (zich een - lachen) 265.
aap (iem. voor den - houden)
629.
aap (dat is den -) 1195.
aap (zich een - schrikken) 265.
aap (den - in de mouw
hebben) 30*.
aap (in den - gelogeerd
zijn) 32.
aap (de - kwam uit de
mouw) 30.
aap (al draagt een -) 31.
aap (wat heb je mooie jongen) 28.
aap (den - scheren) 27.
aap (iem. voor den - houden) 27.
aap (den - al weg hebben) 29.
aap (zij zien op geen -, die
uit Oost-Indiën komen) 29.
aap (den - binnen hebben) 29.
aapje (het - hebben) 87.
aap j esket 88.
aard (naar den -) 34.
aard (uit den - slaan) 33.
aard (dat het een - heeft) 34.
aarde (in goede - vallen) 35.
aarde (heel wat - aan den
dijk hebben) 2445.
aardje (een - naar zijn vaartje) 36.
aars (zijn - krauwen) 2400.
aars (zijn - onder den arm
nemen) 942.
Ab bank 37.

ababbel 767.
abberdoedas 767.
abc (iets kennen als het -) 38.
abc (een -jonghe, -klerk) 37.
abeceling 37.
abeldoedas 767.
abracadabra 39.
Abraham gezien hebben 1785.
Abraham's schoot 40.
Abraham (weten waar - de
mosterd haalt) 41.
abt (zoo de - zoo de monniken) 42.
acheln 333.
Achilleshiel (-pees) 43.
acht is meer dan duizend 45*
achtentwintig (een oude -)
1190.
achter (ze d'r - hebben) 1565.
achterbakes 46.
achterbaks 46.
achterbanks 46.
achterdeurtje 47*.
achterduims 46 ; 507.
achtergat (in 't-zitten) 1176.
achterkamer (in zijn - zitten)
1590.
achterschip (in 't - geraken)
1318.
achterste (zijn - tegen de
krib zetten) 48.
adammen 901.
van Adams wege 49.
Adam (oude -) 49.
adamsappel 49.
adams kinderen 556.
adams kleeren 49.
adamskostuum 49.
adamsvork 49.
adder (een - aan zijn borst) 50.
adder (een - in 't gras) 51*.
adje 2086.
Adonis 52.
adres ('t goede -) 1076.
afborstelen 57.
afdekken 769.
afdokken 1719.
afdraaien 484.
afdrogen 1003; 1475; 1726.
afgaan als een reiger 1663.
afgebrand zijn 837.
afgekoekoeks 1217.

1) Een * beteekent een verwijzing naar de Aanvullingen en Verbeteringen.
STOETT, Ned. Spreekwoorden II , 5e dr.
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afgezaagd 53.
afhekelen 889.
afkammen] 57; 1475; 1726.
afkwispelen 1475.
afleggen 54; 1946.
aflegger 1023.
aflezen (iem. -) 198.
afloopen (het - van 't scheepje) 835.
afloopen 2157.
afloopen (met een Jantje
van Leiden) 1023.
afneuzen 1627.
afpeluwen 57.
afpeperen 55.
afpluizen 57.
afpoeieren 55.
afranselen 2382.
afrekenen met 217.
afrekening (korte -) 56.
afriggelen 1657.
afroefelen 57.
afroffelen 57.
afrotleling 57.
afrossen 57.
afsappelen 1968.
afschaken 332.
afschepen 58.
afschilderen 2683.
afschrapen 2273.
afsmauten 2084.
afsmeren 2084.
afspankeren 2111.
aftabakken 2390.
aftakelen 59.

aftandig 60.
aftandsch 60 ; 2236.
aftellen met iem. 217.
aftocht (den - blazen) 61.
aftroeven 62; 1024; 2291.
aftuigen 59; 1726.
afvangen 2431.
afvegen 2314.
afveteren 1475.
afwezigheid (schitteren
door -) 63.
afzagen (iem . de ooren -) 53.
afzakkertje 64.
afzeeken 574.
afzeepen 1708.
afzetten 58.
afzettertje 64.
afzouten 55; 65.
Ahitofel 44.
air (zich het - geven van) 66.
airs (zich - geven) 66.
-ak 2000.
akefietje 67.
Aken en Keulen, enz. 68.
akkebiliën (zijne - pakken)
229.
akker (zijn - door een ander
laten ploegen) 963.
akkertje (op zijn - zijn) 1201.
accoord zijn 69.

akkoord! van Putten, etc. 70.
akkoordje ('t op een - gooien)
69*.
akte nemen van 71.
akte verleenen van 71.
akte vragen van 71.
alarm 72.
alarm blazen, slaan 73.
alarm (loos -) 74*.
alarmklok 73.
alarmkreet 73.
alarmtrom 73.
alarmtrompet 73.
Albert (daar ga je -) 70.
alem (een stuk -) 2632.
alf 551.
alf (den - steken met) 487;
628.
alias 75.
alibi 76.
aliment (op 't - komen) 2242.
alleman 1011.
allumet (met een - in zijn
,gat geboren zijn) 891.
almanak, leugenzak 77.
almanak (iem. op zijn - slaan)
2223.
almanak (de menschen maken den - en God het
weer) 2578.
almanakmaker 77.
alpha en omega 78.
alphabet 38.
als (as) . . 118.
a(l)s kaks 1055.
altaar (die 't - bedient, moet
van het - leven) . Aanv . *
ambt (met het - komt het
verstand) 79.
ambachten (twaalf -) 80.
amelaank ('n -) 81.
amen 1005.
amenvaer 1008.
amenzegger 1008.
amering 81.
amerij (tje) 81.
amigo 471.
angel (er schuilt een - onder)
51.
angel (aan den - bijten) 82.
angel (iem. aan zijn - krijgen) 82.
anjer (ander) 157.
anker (der hoop) 83.
anker (zijn - kappen) 86.
anker (zijn - lichten) 85.
anker (zijn - laten vallen)
184; 237.
anker (het - achter de kat
zetten) 237; 1078.
anker (het - gaanwinden )2639.
ankeren (blijven -) 84.
Anna (St. -) 86*.
Annas (van - naar Cajaphas)
137.

antwoorden in eigen spraak
1580.
anxt (up minen -) 1936.
apegapen (op - leggen) 87.
apekool 88; 1239.
apelazerus 197.
apentaarten 88.
aperij 88.
apezuur 104.
appèl 94.
appel (liefhebben als de zij ner oogen) 101 * .
appel (in den - bijten) 98.
appel (een zuren - doorbijten)
98.
appel (de - valt niet ver
van den boom) 95.
appel (één rotte - in de
mand) 96.
appel *(voor een - en een
ei) 97.
appel (bij iem. in de - gebeten hebben) 2367.
appel (een - geven om een
ei te krijgen) 1986.
appeldoedas 767.
appelen (wie - vaart, wie eet) 2503.
appelen (- kiezen voor zijn
geld) 537.
appelen (- voor eieren verkoopen) 1200.
appelen (gouden - in zilveren schalen) 100.

appelen (schip met zure -) 99.
appelmannetjé (het - komt
om zijn geld) 105.
appelenschip, -schuit 99.
appelepap 2083.
appelflauwte 104.
appelkoukjes 88.
appelmarkt (op de - komen)
1260.
appeltje voor den dorst 102.
appeltje (een -) schillen met
iem. 103*.
appeltje (een in 't - hebben)
606.
apocrief 90.
apostel (een rare, vieze -) 91.
apostelen ('t zijn niet allen die lange wandelstokken
dragen) 1223.
apostelpaarden 93.
apostels (kleine -) 92.
apotheker (een lastige -) 91.
April (op den eersten -,
etc.) 107.
aprilzaad (iem. om - sturen)
401.
Arabier 181.
arbeider (een - is zijn loon
waard) 109*.
arbeid (na gedanen -, enz.)
108.
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arfelik en eeuwig 531.
argusoogen 110.
Arie (Bedaar - !) 70.
arm (zoo - als . . ) 111.
arm (iem . in den - nemen)
112.
arm (de - der gerechtigheid) 114.
armen (met open -) 113.
armen (lange - hebben) 114.
armen (op zijn - dragen) 819.
armoede zoekt list 115.
artis 1638.
as komt in de meulen te
pas 118.
asch is verbrande turf 118*.
asch (uit zijn - verrijzen) 119.
aschgat 122.
aschkater 517.
asem (zijn - laten gaan over)
120.
asem (geen - geven) 1139.
asem (het op den - hebben)
904.
aspergebedden (ergens geen aanleggen) 121.
assche (in de - schieten) 463.
asschepoester 122.
asschevijster 122.
Assen ligt in Drente 118.
aterling 1034.
attisch zout 1249.
augiasstal 123.
averdas 767.
avere (van - 't -) 860.
averij beloopen 124.
avondrood 1555.
azijnzeiker 762.
Ba noch bu 267.
baadje (op zijn - krijgen) 126.
baaitje (op zijn - krijgen) 126.
baal maken, schoppen 1050.
baan (over de - kunnen
met iem.) 1749.
baan (op de lange - schuiven)
132.
baan (de - warm houden) 131.
baan (van de - kegelen) 130.
baan (op de - tippelen) 2425.
baan (van de - knikkeren)
130*.
baan (de - is schoon) 129.
baan (ruim - maken) 128.
baanbreken 127.
baanderheer 157.
baard (de - zit hem in de
keel) 133.
baard (iem . iets door den strijken) 1622.
baard (iem . iets in den wrijven) 1622.
baard (iem . den - bieden) 943.
baard (iem. den - smouten)
2390.
1

baard (God een vlassen maken) 1630.
baas (als 't op den - regent,
drupt het op den knecht)
1921*.
babbelguichjes 634.
babbelwater 2139.
Babel 134.
Babel (toren van -) 134.
Babylonische spraakverwarring 135.
bad (van 't - in 't voetwater)
2513.
badjakker 1784.
baf (den - geven) 291.
baffe 291.
bajes 471.
bak (borrel) 136.
bak 471.
bak (grap) 141.
bak an zijn 142.
bak (bij den - zijn) 886.
bak (onder den - gaan) 2241.
bak (van den - in 't voetwater) 2513.
bak (naar zijn - gaan) 1232.
bakbeest 136; 1226.
bakboord naar stuurboord
137.
bakens (de - verzetten) 139.
bakke (in de - staan) 612.
bakkeleien 475.
bakken (kleven) 142.
bakken (iem. iets -) 141; 655.
bakken 1248.
bakkeran 142.
bakker bf wezen 142.
bakker (voor den - zijn)
142*.
bakkes (zijn - ingesmeerd
hebben) 2274.

bakkig 141.
baks (iem . - togen) 142.
bakvarken 136.
bakvisch 143.
bakzeil halen 144.
bakzwijn 136.
bal (geen -) 145.
bal (daar is -) 1867.
bal (den - boeten) 639.
bal (iem. den - van veur de
neuze nemen) 728.
bal (een vuile, vieze, smerige -) 181.
bal (den - misslaan) 146.
bal (den - wèl hebben) 146.
bal (elkander den - toewerpen) 148.
bal (den - opsteken, opgeven)
153.
bal (den - slaan) 1728.
bal (den - misslaan) 1838.
bal (den - vatten) 1262..
bal (den - op den kop thuis
krijgen) 1262.

balboos 2677.
balenger 149.
balie (voor de - komen) 479;
2394.
baliekluiver 149.
balk (over den -) 152.
balk (niet over den - gooien)
152.
balk (met een krijtje aan
den - schrijven) 151.
balk (een - in zijn wapen
voeren) 150*.
balkan 2241.
balkannen 2241.
balken (zilveren, papieren onder 't dak hebben) 398.
balkenschere 401.
balkhase 221.
ballen (zijn - vagen aan) 604.
ballen (er de - van weten) 145.
ballen (de - betalen) 639.
balletje (een - opgooien) 153.
balletje (dat - gaat niet op)
2435.
ballon (zoo gaat de - niet
op) 2435.
banaan 1876.
band (een - leggen op) 1204.
band (door den -) 154.
band (uit den - springen) 155.
banen 1370; 2425.
bang 230.
bang (zoo - als -) 455.
banjer 157.
banjeren 157.
bank (euver den - vleegen)612
bank (achter de -) 158.
bank (zoo zeker als de -) 160.
bank (door de -) 154.
bankroet gaan 162.
Barbertje moet hangen 163*.
barbiershemel (naar den gaan) 104.
barrebiezen (zich uit de maken) 2458.
barrebiesjes (naar de - gaan)
164.
barsten van woede 428.
barsten van 2345.
barstjansen 561.
bartel (breekijzer) 41.
Bartjens (volgens -) 165.
best 2209.
bast (iem. den - krauwel
978.
basta 166.
bats(ch) 1786; 2372.
batterij (iets op - brengen)
167; 2242.
batterij (op de - komen) 167.
batterij (van - veranderen)
167.
batterij (achter zijn vrouw's liggen) 167.
bavianen 901.
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bebliksemd 197.
bed (van - op stroo) 589;
2512.
bed (met - en bult) 1765.
bedelstaf 168.
bedonderd 197.
bedotten 189.
bedplank (van de - rekenen,
zijn) 169.
bedrieten 189.
bedruipen (zich zelf kunnen -) 170.
bedrijten 1995.
bedsermoen 171.
bedsponde (van de - rekenen) 169.
bedstroo (door 't - druipen)
591.
beduiveld 197.
'beeldeken (een - plakken)
1897.
beeldwit. 891.
been (met 't linker - of verkeerde - uit 't bed stappen)
173.
been (iem. bij 't - krijgen)
183.
been (geen - zien in) 174.
been (op één - kan men
niet loopen) 175*.
been (iem. bij de - nemen)
1432.
been (van de - af zijn)
2101.
been (met de - spelen)
1860.
beenen (over de - zijn) 1243.
beenen (op hooge -) 1864.
beenen (zijn - onder een
andermans tafel steken)
2225.
beenen (iets van de - slaan)
2101.
beengin (er de - inzetten)
2102.
beenen (zijn - onder den
arm nemen) 942.
beenen (de - uit 't gat, de
vod loopen) 1591.
beenen (iem. - maken) 2450.
beenen (sterke - die de
weelde kunnen dragen)
172.
beenjte (iem. en - lichten)
177.
beentje (beste - vóorzetten )
176.
beentje (iem. een - geven)
2442.
beentje (iem. een - zetten
of lichten) 2446.
been ophipper 1386.
beer 178.
beer (den - zijn) 1141.
beer (in den - zitten) 178.

beer (ongelikte -) 179.
beer (den - leiden) 627.
beer (er den - in krijgen) 518.
beer (zich niet bij den laten doen) 627.
beerenbijt 1176.
beest (zwarte - zijn) 1975.
beest (de - spelen) 182.
beest (- zijn) 180.
beest (een of iem. - maken)
181.
beestje (het - hebben) 1866.
beet (in de - staan) 609;
2352.
beete (de - hebben op) 609.
beet hebben 183; 2553. .
begin (alle - is moeilijk) 185.
begin (een goed - is 't halve
werk) 184.
begonnen (goed - is half
gewonnen) 184.
begrepen (het - hebben op)
186.
begrepen (het niet - hebben
op) 187.
beheft 188..
behept zijn met 188._
behipt met 188.
beiden en is geen verlaat 2312.
beitel (voor den -) 479.
bejudassen 1034.
bek (er den - bij inschieten)
768; 1610.
bek (t'end in den - hebben)
190.
bek (den - afrijden) 190.
bek (iem. den - breken) 1610.
bek (geen - hebben op) 2088.
bek (iem. den - geven) 1711.
bekaaid 189.
bekaaien 189.
bekaan 142.
bekaf 190.
bekakt 189.
bekatteren 1475.
bekattering 1475.
bekeeuwen 189.
bekend als - 920.
bekend (naar den - weg,
bare vragen) 2551.
bekkeneel 2253.
bekladden 1160.
beklonken zijn 191.
bekocht zijn 192.
bekokmeeuwd 197.
bekokstoven 193.
bekomst (zijn - hebben) 194.
bekraken 1262.
bekronen 1286.
bekrozen (ge wordt niet als van een vuilen pot)
2201.
bekrullen (zich -) 265.
bekvechter 1543.
bekwaam (met - spoed) 195.

bel (iets aan de - hangen)
1184.
belabberd 189.
belam 196.
belatafeld 197; 767.
belazerd .197.
belazeren 197.
belezen 198.
belhamel 199.
beliaert 199.
belleman 1184
belofte maakt' schuld 200.
belotjet 1435.
belul 203.
bemieteren 1516.
ben (door de - moeten)
1248.
ben (door de - vallen) 1473.
benauwd (zuinig) 2669.
bengel 201; 841.
bentel (aan den - gaan) 964.
benul 203.
benijd (beter - dan beklaagd)
204.
benzel (iem. onder den houden) 2047.
bepoeieren 55.
beramen 2280.
berde (te - brengen) 205.
bereleider 178.
beren 178.
berderen aanzicht 317.
berg (als de - niet tot Mohammed komt ) 207.
berg (de - heeft een muis
'gebaard) 206.
bergen (gouden -) 208.
bergen en dalen ontmoeten
elkander 209.
Bernard (naar - gaan) 2241.
bernis (in de - zitten) 342.
berokkenen 2280.
berooid 1965.
berouw komt meestal te laat
210.
bert (iets op 't - werpen)
205.
beruit 1965.
berut 1965.
berzie maken 1117.
Benediktijner (een - werk)
1548.
beneust 1628.
Benjamin 202.
benne (in de - hebben) 1482.
benul 2543.
besabbelen 2369.
besabelen 2369.
besalamanderd 197.
besanikt 197.
besassefrast 197.
besausnegerd 197.
bescheten (er - afkomen) 189.
beschilderen (iem. -) 2683.
beschrobben 2033.

579
beschuit (een fijne -) 1876.
beschuitje (iem. een - geven)
1573.
beschijten (iem. -) 189; 1995.
besiect 197.
besjoecheld 197.
beslaan 212.
beslag krijgen 212.
beslag leggen op 803.
beslapen (zich - op) 213.
besodomieterd 197.
bespreken 198.
bessem (er met den groven deurgaan) 236.
bestand zijn tegen 214.
beste (ten -) 215.
beste (dat -) 215.
bestekamer - 216; 2241.
bestoken werk 465.
bestruiven 189.
betaald zetten 217; 1580.
betalen (enen sware -) 217.
beterhand 797.
beterkoop 1240.
Betje Bultzak 1232.
Betje van Veeren 1232.
Betje (tante -) 2241.
Bethlehem (naar -gaan) 1232.
betoeterd 197.
beu 218.
beug 218.
beugel (dat kan niet door
den -) 219.
beuken 263.
beuker 220.
beun zijn (iets -) 218.
beunhaas 221*.
beunnaaier 221.
beuren 2262.
beurs (de - snijden) 222*.
beurs (de - luizen) 222*.
beurs (de - lichten) 222.
beurs (naar de - gaan) 2241.
beurs (in de - blazen) 385.
beurzen (met gesloten - betalen) 223.
beuter (de - bachten den
lijs hebben) 1977.
beveesten 1995.
bevuiling 552.
bewimpelen 224* ; 435.
bezem (over den - trouwen)
1904.
bezem (den - uithangen) 260.
bezems (nieuwe - vegen
schoon) 225.
bezestigd 2642.
bezet zijn aan iets 192.
bezeten zijn 226.
bezommen 1847.
bezijds weg 381.
bezzem (den - hebben) 260.
biecht (te - gaan) 519.
biecht (uit de - klappen)
2014.

bien (over de - zijn) 1243.
bier (dat is geen klein -) 2083.
bier (eenen een - bruwen)
141; 1234.
bier (boven zijn -) 956.
bier (te - gaan in iets) 729.
bierkaai (tegen de - vechten)
228.
biesbauw (in den - zitten)
1176.
biesbos (den - uitsteken) 260.
biet (geen -) 2652.
biet (mij een -) 2652.
bieten gegeten hebben 2190.
biezen (zijn - pakken) 229.
biggen maken 1059.
bikboord (van - naar bakboord) 137.
bikkels (op de - staan) 1118.
bikkie en likkie 1602.
Bil (Jan - zijn wagen) 93.
bilk (uit den - springen) 266.
billen (twee - in een broek)
788.
billen (zien wie de blankste heeft) 2537.
billen (met zijn - bloot
komen) 2537.
bilwagen 93.
bing 230.
bink (den - steken) 230*.
binkas (binkes) zijn 231.
binken 230.
binnen zijn 231.
binnengaats zijn 231.
binnenvetje 232.
binnenvetter 232.
binnenwals zijn 231.
birzie 1117.
bit ('t - op de tanden nemen)

610.
bitter als gal 590.
bitter in den mond, enz. 233.
bivac opslaan 234.
bivakken, bivakker 234.
blaadje ('t - is omgekeerd)
241.
blaadje (in een goed - staan)
242.
blaadken. Zie Blaadje.
blaas-op 767.
blad (omgekeerd als een -)
243.
blad (beven als een -) 243.
blad (ergens goed te - staan)
242.
blad (het - omkeeren) 241.
blad (geen - voor den mond
nemen) 244.
blad (te - staan) 273.
blad (op zijn - niet gevallen
zijn) 1543.
bladstil 245.
blakke (te - komen) 2472.
blakstil 245.

blanden (enen mede -) 141.
Blanes (Blanus) 2136.
Blanes (de spons van -)
2136.
blare (die -) 2662.
blas 264.
blauwe boon 247.
blauw en blot 293.
blauw blauw laten 246.
blauwe Maandag 248.
blauw geven 250.
blauw halen 250.
blauwe voorschoot uithangen
260.
blauwe erwten 247.
blauwe scheen 250.
blauwkous 249.
blauwsel (iem. door de trekken) 1560.
bleeken noch blozen 252.
blauwtje 250.
blauwvingers 2402.
blazen 263.
blazen (iets -) 611.
blazen (een dam, schijf -)
611.
bleeker 2086.
blek zijn 1965.
blekken (met - buizen afkomen van iets) 1260.
bles (dat kan - niet trekken)
376*.
blieken ende roden 252.
bliek (de - vergallen) 1357.
blieksken (een - smijten om,
enz.) 1986.
blikken (een -) 253.
blikken (een - dominee) 253.
blikken Jezus 253.
blikken (een - musse op
hebben) 656.
blikken (zonder te - en te
blozen) 252.
bliksem 572.
bliksemsteen 197.
bliktanden 2232.
blind (zoo - als) 254.
blind (ziende - zijn) 2651.
blinden (in 't land der -) 255*
blinde (een - Zaterdag) 248.
blinde (een - man sciet
somtijds wel een craye)
1209.
blindemanslaan 2054.
blindheid (met - geslagen)
256.
blinkt ('t -. in mijn oogen )1690 .
bloet ende sweet sweren 2165.
bloed (het - kruipt waar
't niet gaan kan) 257.
bloed (kwaad-zetten) 258*.
bloeden voor 259.
bloedvlag (de - laten waaien)
2190.
bloemen 2241.
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bloemen (die -) 2190.
bloemen lesen 294.
bloemetjes (de - buiten zetten) 260.
blok (een-aan 't been) 261 * .
blokken 262.
blokken (met zijn - op 't ijs
komen) 1189.
blommeken (iem . een - geven)
1843.
blommeken (een - op de
mouw) 1843.
blond en blauw 293.
bloot (eenen op sijn -e betrapen) 2679.
blot 264.
blouse (an me -!) 1554.
bluf slaan 263.
blut zijn 264.
blutsch 264.
bluusteren 263.
Blijdegem 1168.
Blijdenberg 1168.
bochel (zich een - lachen) 265.
bocht (in de - springen)
266; 353.
bocht (uit de - springen)
155.
bocht (de - omgaan) 910.
bocht geven 332.
bocht (de - om den arm
hebben) 2066.
bocht (uit de - kennen) 509.
bocht (op een -) 2143.
bodenloon 1755.
boe noch ba 267.
boeba 267.
boeg (voor den - hebben) 268.
boeg (over een anderen wenden) 269.
boegeren 1742.
bo (eh )a 1846.
boei (hoofd als een -) 270.
boeier (hoofd als een -) 270.
boek (iem. zijnen - geven)
291.
boek (zijnen - krijgen) 291.
boek (te - staan) 273.
boek ('t zwarte -) 273.
boek (een gesloten -) 272.
boek met zeven zegelen 272.
boek (spreken als een -) 271.
boek (ergens goed te staan) ° 242.
boekeworm 221.
boekje (niet in iemands staan) 276.
boekje (op zijn - staan hebben) 274.
boekje (buiten zijn - gaan)
275.
boekje (een - opendoen) 274.
boekje (het - kwijt zijn)
2248.
boel (den - opscheppen) 1728.

boender (iem . met een schrobben) 2033.
boender (den - geven, krijgen) 291.
boender (met denzelfden schrobben) 1064.
boenen (iem. -) 2033.
boer (den - opgaan) 277.
boer (iem. voor den - hebben) 629.
boer (zoo vraagt men den de kunst af) 278.
boezem (in zijn - lachen)
2489.
boezem (in eigen - tasten)
796.
boezemvriend 2650.
bof 441.
bof (op den -) 279; 1853.
bof (iem. den - geven) 2019.
bof (den - krijgen) 291.
boffen 263; 279; 1958.
boffer 279; 654.
bofkont 654.
boi zijn 218.
boycotten 339*.
bok (van den - op Jasper)
137; 1857.
bok (een - aan 't touw hebben) 1665.
bok (van den - droomen)
1260.
bok (de - zijn) 1141.
bok (een - schieten) 280.

bok (een ouwe - lust nog
wel een groen blaadje)
2440.
bok (een - van een daalder)
746.
bok (eenen - zetten) 2442.
bok (mag mie de - steuten)
451.
bok (de - op de haverkist)
1155.
bokje (op 'n - zijn) 570.
bokken (de - van de schapen
scheiden) 1976.
bokken ('t kan me niet -) 287.
bokkepruik 281.
bokketeers 841.
bokking (iem. een - geven)
2159.
bokking (zijn - wil daar niet
braden) 840.
bokkings met zout 65.
boks (de - anhebben) 359.
bokse 471.
bokse (iem. de - opnestelen,
opveteren) 357.
bol 282.
bol (iem. zijn - wasschen)
1475.
bolbret ('n - veur den kop
hebben) 317.
bolk (een - vangen) 2091.

bolkies vangen 1897.
bolle (iem .'s - wasschen)
1708.
bollebof 2086; 2677.
bolleboffen 2677.
bolleboos 283.
bollebuis 283.
bolsters (op de - zitten) 2611.
bolus (-een vervelende -) 1876.
bolwerken 262.
bom 441; 1942.
bom (een - inhebben) 362;
2214.
bom (geen -) 287.
bom (de - is gesprongen)
284*.
bombarie 285.
bombast 286.
bomberen 285.
bommel 1226.
bommel (de - is uitgebroken)
284*.
bommen (het kan me niet -)
287.
bon (op de - slingeren) 288.
bongel ('n-aan 't been) 261.
bonis (in -) 289.
bonjer 2373.
bonk 1420; 1942.
bonk (een - in de neus hebben) 2214.
bonke 1226.
bonken (van de - vallen) 723.
bonken (geen - zien in) 174.
bonken 1942.
bonker 1226.
bonkes 918.
bonnefooi 290.
bons (den - geven) 291; 2019.
bont en blauw 293.
bont (boven - en van onderen stront) 2200.
bont (het te - maken) 292.
bonte Pier 292.
bonte (in 't - slaan) 292.
bontje (heilig -) 314.
boodschap (buiten de -) 275.
boodschap (kleine of groote -)
294.
boodschap (oppassen is de -)
295.
boodschap (geen - hebben
aan) 295.
boog (de - kan niet altijd
gespannen zijn) 296*.
boog (in den - springen) 266.
boom (als een -) 298.
boom (een - valt niet met
den eersten slag) 303 ; 2445.
boom (van den hoogen teren) 304.
boom (een - opzetten) 305*.
boom (een - jassen) 305.
boom (nou valt me de uit me hemd) 1188.
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boomen 305.
boomen (alle - vangen wind)
859.
boomen (geen oude - verzetten) 300.
boomen (door de - het
bosch niet zien) 302*.
boomen (hooge - vangen
veel wind) 301.
boomen (- komen elkander
niet tegen maar menschen
wel) 209.
boon (ik ben een - als) 310.
boon (een - in een brouwketel) 307.
boon (boden -) 247.
boon (blauwe -) 247.
boonen (blauwe -) 88.
boonen (zijn eigen - doppen)
309.
boonen (in de - zijn) 308*.
boonen (besproken - smaken
wel) 2488.
boonen (in de - zitten) 1915.
boonschoofje 1633.
boontje (zijn - bijleggen) 515.
boontje (een heilig -) 314.
boontje komt om zijn loontje
313.
boontjes (zijn - weeken daar
niet) 840.
boontjes (lust je nog -) 312.
boontjes (zijn - te week
leggen) 311.
boord (aan - klampen) 17;
315.
boord (aan - komen) 316.
boord (over - gaan) 275.
boot (- afhouden) 1408*.
boot (eerst in de -, keur

van riemen) 1452.
boot (met iem. in één varen) 2039.
boot (iem. in zijn - krijgen)
2039.
bootsen spelen 1852.
bord (zijn stukken goed op
't - hebben) 996.
bord (een - voor 't hoofd
hebben) 317.
bord (iem. iets op zijn schieten) 141.
bord (iem. uit het - slaan)
2349.
borde (te - brengen) 205.
bordel (in - laten) 342.
borden (aan - stooten) 506.
borden (voor de - komen)
479.
bordig (het - maken) 292.
bordje (bovenste -) 318; 1837.
bordjes zijn verhangen 887.
boren (iem. -) 1621.
borrel (een bittere -) 1827.
borst (zijn - opsteken) 962.

borst (voor de - hebben) 268.
borst (tegen de - stuiten) 321.
borst (een hooge -) 319.
borst (zich met de - toeleggen op) 320.
borstel (er met den rouwen overgaan) 236; 1475.
borsteling (iem . een droge geven) 1475.
bos 264.
bosschen (in zulke - vindt
men zulke vogels) 2530.
bot 666.
bot (den - schudden) 639;
1262.
bot (op een -) 2169.
bot (door den -) 154.
bot (de - vergallen) 2357.
botdrager 330.
boter aan de galg 323.
boter bij de visch 324; 642.
boter (de - er uitbraden) 325.
boter (zoete - strijken) 938.
boter (zoete - spelen) 367.
boter (van de - gesnoept
hebben) 2287.
boter ('t is altijd geen - van
"t spaantje lekken) 2391.
boter (een stuk - in' de brij)
2392.
boter (iem. wat - in de pap
steken) 2390.
boter (iem. - op zijn brood
geven) 366.
boter (- op zijn wagen) 1246.
boter (met zijn achterst in
de - vallen) 1618.
botere (hoe smaakt de -)
1791.
boteren (iem . -) 2390.
boter (wie - op zijn hoofd
heeft, enz.) 322.
boter ('t is daar - boven)
2391.
boterbriefje 327*.
botermelk (ergens niet veel lekken of vuil maken) 840;
2616.
boterpapiertje 327*.
botertje tot den boom 326;
2112.
botert (het - niet) 329.
botgeven 332.
botje (een - zonder gal) 505.
botje trekken 543.
botje bij botje 330.
bots loopen 331.
bots (op den -) 279.
botten 1719.
botten (tegen uw -) 691.
botten (het hangt me de uit) 1113.
botten (iets aan zijn - vegen)
1312.
botterik 666.

botvangen 331; 2075.
botverloren 1842.
botvieren 332.
Bourgonje laten waaien 566.
bout (de - hachelen) 333.
bout(je) 2086.
bout (den - op . 't hoofd
krijgen) 1262.
bouten 333.
bouten (op de - komen)
1338; 1892.
boutkistje 333; 2241.
bouw (in zijn - zijn) 548;
1201.
Bouwij ns hengst 1220.
boven (te - komen) 335.
boven (er - komen) 334.
boven op (er - zijn) 334;
1741.
boven op (er - helpen) 334.
boven op (het er - halen)
334.
bovenhand 336.
bovenkamer 337.
bovenkamers te huur 1065.
bovenkwartier 337.
boventoon (den - voeren)
338; 2275; 2413.
boventuig (zijn - is niet in
orde) 337.
bovenverdieping (het scheelt
hem in zijn -) 337.
bovenzang (den - willen hebben) 338:
braadje 2392.
braak liggen 340*.
bracelet 1469.
brak 521.
braken 1473.
Bram (een -) 341.
bram boven bram 2634.

brammen 341.
bramzeil 341.
bramzeilen (de - bijzetten)
2636.
brand (in den - zitten) 342.
brand (uit den - helpen) 342.
brand (in den - laten) 2161.
brand (de - hebben) 1051.
brand (helder als de -) 343.
brand (weten van den -)
1551.
brand (gearmd naar den -)
1551.
brandbrief 344*
branden 875.
branden als een lier 1398.
branden (ik wil eeuwig - als)
451.
branden (zich -) 1324; 2400e.
branden (de grond - onder
zijn voeten 1236.
brander (een - hebben op)
615; 875.
brandhelder 343.
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branding (vpn de - in den
maalstroom) 2513.
brandje (zijft als een -) 343.
brandmerken 345.
brandnieuw 579.
brandschoon 1040.
branie 346.
branieachtig 346.
braniën 346.
brankalie 2253.
bras (in de - zitten) 1915.
bras, brassen 374.
brasem (halfwassen -) 143.
brave Hendrik 900.
brave Maria 900.
breed (het niet - hebben)
347.
breed (die 't - heeft, enz.)
347.
breed (zoo - als 't lang is) 348.
breed (het - laten waaien)
349.
breed (den -en haan spelen)
349.
breeveertien 260 ; 349 ; 747.
breister (de beste - laat wel
eens een steek vallen)
1752.
brekebeen 350.
breken met 351.
Bremer (mijn vader is geen -)
352.
bres (in de - springen) 353.
brief 1069.
brief (spreken als een -) 271.
brief (een - bestellen) 2241.
brief (een Engelschen of
Griekschen - schrijven)
356.
briefje (het - verloren hebben) 2248.
briefje (op een - geven) 354.
briefkaartje (een - schrijven)
2241.
brieven (de oudste - hebben)
355.
brieven (zijn - in Lijfland
bestellen) 1168.
brik (een - wasschen) 1556.
bril (een - op den neus) 107;
515; 1797 .'
bril (op de - gaan) 2241.
brillekiek 1134; 2241.
brillen 513; 2241.
brits (den - hebben van) 374.
Britten (het huis van -)
2241.
britten voor turven 1200.
broeder geef mij de hand 2106.
broei (in de - zitten) 1915.
broek (met de - op 't hoofd)
1262.
broek (door de - loopen) 358.
broek (de - aanhebben, dragen) 359.

broek (iem. de - opbinden)
357.
broek (voor zijn - krijgen)
382.
broek (de - niet kapot hebben) 429.
broek (iem. in de - steken)
1448.
broek ('t kan beter van de als v. d. band) 2151.
broek (aan uw -!) 691.
broeken (waar - zijn, betalen
geen doeken) 359.
broeken (waar - zijn, moeten
rokken zwijgen) 359.
broekscheur 1171.
broeksken (iem. zijn - wasschen) 1708.
broeksken (iem. een - passen)
357.
broer (zijn - gesproken hebben) 1885.
broertje (een - of een zusje)
361..
broertje (een - dood hebben
aan) 360.
broers (ja, warme -) 1221
1554.
brok 768; 1876; 2211.
brokkelen 1497.
brokken 1497.
brom 1943.
brom (een - inhebben) 362.
brom (wat ik je -) 363.
brommeken 67.
brommen 1943.
brommes 918.
bronzen 1456.
brood (het beste - legt men
op 't venster) 2470.
brood (iem. wat op zijn geven) 366; 1622; 2220.
brood (iets op zijn - krijgen)
366.
brood (bij gebrek van -) 364.
brood (wiens - men eet) 365*.
brood (van - alleen kan een
mensch niet leven) 370.
brood (zijn - is gebakken)
1256.
brood (ik wou dat dit in mijn keel bleef steken)
451.
brooddronken 369.
broode (spreken met den -)
1457.
broodgoed 1457.
broodjes (zoete - bakken)
367.
broodjes (kleine -) 367.
(de geleende
broodjes
zullen wederkeeren) 2290.
broodkorf (de - hoog hangen)
368.
broodkruimels steken hem 369.

broodmager 1457.
broodnoodig. Aanv.*
brouhaha 1818.
brouwen 141; 1234.
brouwet (iem. een - koken)
1234.
brug (aan de oude - werken)
1548.
brug (over de - komen) 371.
brugge ' (een vette - verdienen)
1839.
bruggebijter 149.
bruggen (de - achter zich
afbreken) 1988.
Brugman (praten als -) 373.
brui (den - geven van) 374.
bruid 1499.
bruid (de - uitdragen) 1499.
bruidemmer 552.
bruidleider 1499.
bruien 287; 374; 2371.
bruiloft (Menisten-) 1499.
bruiloft (stille -) 1499.
bruiloft (van - komt -) 375.
bruiloften 1499.
bruin (dat kan de -e niet
trekken) 376*.
brul 1140.
brul (zoo rood als een -) 270.
brutaal als de beul 377.
bruwet (in één - zijn) 1915.
brij (de - verzouten) 2367.
bui gaan 2017.
buigen of barsten 379.
buik (iets op zijn - kunnen
schrijven) 2664.
buik (den - vol hebben van)
1113.
buik (zijn - op de leest
zetten) 1928.
buikriem (den - toehalen)
368.
buil (zich een - loopen) 150.
builen met oorkussens of
hooi slaan 2113.
buis 1943.
buis, buize 1052.
buis (een - krijgen) 1248.
buis (in de - hebben) 606.
buis (het - aanhebben) 2214.
buis (iem. een - aanmeten)
357.
buischen 1942.
buiteling (een - maken) 1243.
buiten (zich te - gaan) 380.
buitenbeentje 381.
buiten jassen (iem. -) 130.
buiten kaatsen 130.
buiten kegelen 130.
buiten walsen 130.
buitenbeens geraapt 381.
buitenwegje (een - omleiden)
2296.
buizen 1248; 1943.
bulboef 2086.
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bulken 382.
bullebak 383.
bullen (de - hebben) 2190.
bullenslokker 2086.
bult (zich een - lachen) 265.
bureau (naar den - gaan)
2241.
burgemeester (eens - altijd -)
384.
bus (in de - blazen) 385*.
buskruit (het - niet uitgevonden hebben) 1296.
buul (in den - blazen) 385.
buur (beter een goede - dan,
enz.) 386.
buurmans leed troost 388.
bijbel van 52 bladen 242.
bijbel (uit zijnen - zijn) 2213.
bijdehands 812.
bijdraaien 235.
bijen in 't hoofd hebben 1576.
bijkans 1072.
bijkateren 1109.
bijl (met de grove, breede inhakken) 236; 1729.
de bijl naar den steel werpen
1227.
bijlichten 239.
bijltje 201; 237.
bijltje (het - er bij neerleggen)
237.
bijltje (al lang met 't zelfde
- gehakt hebben) 238.
bijltje (het - met den langen
steel zoeken) 2125.
bijspijkeren 240.
bijt (een - hebben) 1024.
Cache (zijnen - krijgen) 2019.
cathechismus (zijn - kwijt
zijn) 2213.
ceezè 2053.
cent (ook een - in 't buultje
doen) 515.
centens wijsheid is guldens
domheid 1799.
center (van zijnen - vallen)
2186.
cha j es (om - gaan) 2630.
chapeau-bas spelen 580.
chapitre (van zijn - zijn) 2213.
christoffel 1297; 2184.
codille 1207.
codille zijn 1084.
commissie (kleine -) 294*.
compas (van zijn - zijn) 2213.
contant ( iets voor - nemen)
1579.
conterverkeerd zijn 1231.
contramine 1231.
couché (naar de - gaan)
1232.
Crispiaan (St. - vieren) 248.
cijferen (iem . in of uit -)
130.

Daad (op heeter, de versche -) 389.
daalder (een bok van een -)
746.
daas 2158.
dader (de - ligt op 't kerkhof)
390.
dag (licht) 391.
dag (geen - zien) 391; 598.
dag (aan den - leggen) 391.
dag (voor den - komen) 391.
dag (voor - en dauw) 393.
dag (op den ouden -) 391.
dagen (op zijne - komen) 391.
dagheraet, dagherheit 1647.
dagschaar (iem . om een zenden) 401.
dagwerk hebben 394.
dak (onder - zijn) 395.
dak (in 't - steken) 463.
dak Top iem .'s - regenen) 396.
dak (iem. op zijn - sturen)
396.
dak (op iem.'s - vallen) 396.
dak (op zijn - krijgen) 396.
dak (zilveren -) 398.
dak (teveel-op 't huis) 1581.
dak (iets op 't - werpen) 153.
daken (prediken van de -)
400.
dakje (vn een leien -) 399.
dakhaas 221.
dakschaar (iem . om een sturen) 401*.
dalf (op de - van) 403.
dalles 402.
dallesdekker 402.
dalver 403.
dam (voor den - zitten)
1487.
dam (den - afgaan) 425.
damp (de - inhebben) 404;
2087.
dampen 404.
Danaiden (vat der -) 405.
dank 2579.
dank (iem. - weten, - wijten)
406.
dans (den - ontspringen)
407.
dans (aan den - moeten)
407.
dansen. gelijk er gefloten
wordt 1824.
darm 552.
darmen (dun door de loopen) 358.
darmen (zijn - scheuren) 844.
das (iem . de - omdoen) 408.
das (de - omhebben) 408.
dasje (voor zijn - weg 1617.
dazelen 2158.
dazerd 2158.
deel (zijn - doen) 2290.
Deen 1502.

deining fokken 1117.
dek (een - krijgen) 1164.
dek (iem. een - zetten) 769.
deken (onder één - slapen)
788.
dekkel 1150; 2086.
dekker 769.
Delft (van - naar Leiden)
1111.
derde (een brutaal mensch
of de onschamele heeft 't deel van de wereld) 378.
van denzelfden derden hebben 1320.
derrem 552.
derrigat (in een - geraakt
zijn) 1915.
dertien in een dozijn 409.
dertig in een dozijn 409.
deuk 475.
deun 2669.
deune (op de - zijn) 1201.
deunen met 2369.
deuntje ('t oude -) 1391.
deunstok (v. d. - krijgen)
1349.
deur (aan de verkeerde kloppen) 1076.
deur (achter de schuine -)
1019.
deur (de - openzetten voor)
410.
deur (dat doet de - dicht)
411.
deur (met de - in huis vallen)
412.
deur (voor de - staan) 414.
deur (de open - roept den
dief) 417.
deur (een open - intrappen>
1721.
het deurken krijgen 2035.
deur noch dorpel zien 1242.
deur (een - opendoen om
een venster te stoppen) 603.
deur (ter - vallen) 1473.
deurbandig 154.
Deus (van - noch Meus
weten) 2245.
deuvik 220.
deux-aes 780.
déveine hebben 2343.
diabelen 1742.
dicht (zoo - als een pot) 415.
dicht zijn 415.
dicht (houd je -) 1538.
dicht (hoe. -er bij Rome enz.)
1787.
dief (elk is een - in zijn
nering) 418.
diender 2086.
diender (dooie -) 2086.
diender (de -s in huis krijgen)
1193.
diendertje 1633.
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dienst (de eene - is den
anderen waard) 420.
dienst (aangeboden - is zelden aangenaam) 419.
dienstklopper 1590.
diep (te - in 't glaasje zien)
421.
diepe drinken 421.
dieperik (naar de - gaan )' 740 .
diets (iem . iets - maken) 422.
dieven (twee - in -één kerk)
788.
dieven _(kleine - .hangt men
óp` én • groote laat • men
loopen), Aanv.*
dik (dronken) 2384.
dik (er - inzitten) 429.
dik (door - en. dun) 427:
dik (zich - maken) 428.
dik (- aan zijn) 42&_-.
dik (zijn - en dun wel mogen)
1602.
dik (er -• uit zijn) 2385.
dik doen 428.
dikke vrienden 426.
dikkerd (de - hebben aan)
1328.
dikmuts 429.
dingen (die - hebben) 2190.
dirk 1717.
dirken 2241.
dissel 2238.
distel (op -s zitten) 1236.
dit (wat - en dat!) 430.
dit (bij - en dat) 430.
ditje, datje 430k.
ditten, datten 431.
dobbel (harde -) 432.
dobbelen om 432.
dobber (harde -) 432.
dobberen 475.
dochter (met éénder - twee
behouwde sonen crygen)
2433.
,dochters zijn geen zonen 118.
dockenspel 1867.
dodo gaan 1232.
doe wel en zie niet om 433;
2554.
doef (het is daarmee -) 166.
doeken 1448.
doeken (iem . in de - doen)
1448.
doekje voor 't bloeden 434.
doekjes (er geen - omwinden) 435.
doen (dfln) (dronken) 2158;
2384.
doel (het - heiligt de middelen) 436.
doen (geven) 1252.
doen (van - hebben) 437.
doen (te - hebben) 437.
doen (in goeden - zijn) 438.
doen (het oude -) 438.
-

doende (al - leert men) 439.
doening 438.
doeninge (in zijn .- zijn) 548.
doerak 440; 2086.
doerjak 440.
does 1938.
dof (op zijn oude - zijn) 489.
dof (slag) 767.
dolel 441.
doffer (vreemde - op 't slag)
528.
dofgajes 2086.
dofje 441.
doft (op zijn oude - zijn)
1201.
dokken 475; 1719.
dol 633.
dolorem 1434..
dom (loom) '1663.
dom (te - zijn ons) 1663 .
dominé (daar gaat een voorbij) 443.
dominé brand je bekje niet
444.
dominé (die de -'s wil eeren,
etc.) 1890.
domme (zich van den - houden) 632.
Don Juan 445.
donder 572; 2646.
donder (om den - niet) 448.
donder zeggen op iets 446.
donderement 197; 2646.
donderen 447.
donderjagen 447; 1516.
dondersteen 197.
dons (goed in zijnen - zitten)
429.
dood (zoo - als -) 449* .
dood (om den dooien - niet)
448.
dood (tegen den - en is geen
schild) 2622.
dood (liegen tegen den ouden
-) 1182.
dood (de - in den pot) 452.
dood (de - van -Ieperen) 453.
dood (de geschilderde -) 453.
dood (de geletterde -) 453.
dood (de - van Pilo, Piro)
453.
dood (de een zijn - is de
ander zijn brood) 454.
dood (als de - zijn voor) 455.
dood (- vallen op iets) 450.
dood (- blijven op iets) 450.
doodboek (iets in . 't -. laten)
463.
doodboek (iets in zijn schrijven) 2664.
doodelijk zijn van 455.
doodendans 407.
doodeter 456'.
doodmans deur 462.
doodslagen viant 665.
-

doodsteek geven 657.
doodvallen (ik mag -) 451.
dootvede 458.
doodverwen 457.
doodvetje 2392.
doodvreter 456.
doodvijand 458.
doodzonde 459.
doof (als -) 460.
doof (hoorende - zijn) 2651.
doof (Oostindisch
461.
doof (kloppen aan eens
dooven mans deur) 462.
doof (doove neuten) 2592.
doofman (een -s deur) 462.
doofpot (in den - stoppen)
463.
dook (mist) 1570.
doopceêl ('t - lichten) 464.
doopzegel 464.
doorband (er geen - van
kunnen krijgen) 2281.
doordraaier 483.
doordronken 2599.
dooretig 218.
doorgedaan zijn 2599.
doorgefourneerd 466*.
doorkneed 466.
doorleggen (er eenen -) 1204.
doorn in 't oog 467.
doorn in 't vleesch 468.
doorn (een - in den teen)
468.
doorregen als 466.
doorrooker 1662.
doorslaan 1473; 2374.
doorslag 469; 1473.
doorsteken (iem . iets -) 2008.
doorsteken 465.
doorsteken (een kaart -) 465.
doortrapt 466; 2599.
doortrekken (iem. er -) 571.
doortrokken zijn 466 ; 2599.
doorverfd 466; 2599.
doos (uit de oude -) 472.
doos (een oude doos -) 2632.
doos (in de - zitten) 471*.
doos (er uit zien alsof men
uit een spanen - kwam)
1936.
doos (van Pandora) 470.
doovaard (den - spelen) 461.
dooverik (den - maken) 461.
dop zijn 264.
dop (slag) 475.
dop (hooge -) 475.
doppen 475; 1719.
doppen (in de - hebben)
474; 606.
doppen (zijn - openhouden)
474.
doppen (goed uit zijn - zien)
474.
dopzot 2158.
dorp ('t rooie -) 471.
-)
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dou (voor - voor dag) 393.
douw 288.
douw (naar zijn - gaan) 1232.
down zijn 1903.
draad (den rechten - kennen) 1592.
draad (aan den - houden)
1409.
draad (den - kwijt zijn) 476.
draad (voor den - komen)
479.
draad (tegen den -) 478*.
draad (op een -) 477.
draad (niet een -) 477.
draad (de - eener redeneering) 476.
draad (aan den - trekken)
1051; 2566.
draad (daar is geen goeden met hem te spinnen) 2653.
draadje (eert zijden -) 481.
draadje (alle dagen een -,
enz.) 480.
draadkens (met - schieten)
2113.
draai (zijn - hebben) 485;
2074.
draai (in zijnen - zijn) 485.
draai (den - hebben) 1328.
draai (den - hebben van iets)
374.
draai (een - geven aan) 482;
2354.
draai (aan den - zijn) 483.
draai (een - om de ooren)
484.
draai (zijn - nemen) 486.
draai (in den - komen) 1461.
draai (een - geven) 1459.
draaiboomen 525.
draaieersen 1386.
draaien 483; 1420.
draainagel 2590.
draak (den - steken) 487;
626; 628.
draden (de - der politiek)
2282.
draf (in den - zitten) 1915.
drafzak 2668.
draken 487.
dralte (in de - zitten) 1176.
drapen 1611.
dras (in de - zitten) 1915.
dreef 484.
dreef (op -) 488.
dreef (op zijn - zijn) 489;
1201.
drets (op den - zijn) 488.
drevel (iem. een - draaien)
484.
drevel (iem. een - zetten)
769.
drevel (op den - zijn) 488.
drevel (een - krijgen) .1164.
drevelgat 493.

driedekker 492.
drieën (alle goede dingen
bestaan in -) 490.
drieën (het iem . in - geven)
491*.
driemaal is scheepsrecht 490.
drift (tegen - werken) . 2204.
dril 767.
dril (den - hebben van) 374.
dril (op den - zijn) 493.
drilgat 493.
drilkous 493.
drillen 493.
drinken als een 494.
drits (op den - zijn) 493.
droel (iem . voor den - houden) 629.
dronk (een - is een zit waard)
495.
dronken (zoo - als) 1069.
droog 989.
droog (op - zaad zitten) 497.
droog (niet - achter de ooren)
496.
droog (in 't droge - zijn) 1977.
droog (op 't - zitten) 497;
1977; 2611.
droogpruimer 498.
droogscheerder 989.
droom (uit den - helpen) 499.
droomen zijn bedrog 501.
droopen (zich -) 170.
druif (een lekkere -) 1876.
druipen 591; 1248.
druiper 591.
druipneuzen 1628.
druiven (de - zijn zuur) 501.
(den
druivenwingerd
snoeien) 1499.
druk (het- hebben) 502.
drukkie (een -) 502.
drukte (- maken) 502.
drukte (koude -) 502.
druppen (in de - laten) 2161.
druppie 1033.
drijten (iem. -) 1995.
dubbeltje (een - op zijn kant)
503.
dubbeltje (een - kan vreemd
rollen) 504.
duifje zonder gal 505.
duigen (in - vallen) 506.
duikelaar (slóome -) 2176.
duiker (den - inhebben) 518.
duikerken ('t -) 658.
duim (met - en vinger instampen) 511.
duim (uit zijn - zuigen) 510.
duim (onder den - hebben)
507.
duim (op zijn - fluiten) 508*.
duim (buiten den - springen)
155.
duim (iem. op zijn - kloppen)
2411.

duim (den - zetten tusschen)
2023.
duim (op zijn eigen -) 820.
duim (van den - schieten) 814
duimen 512.
duimen (op zijn - zien) 1623.
duimkruid 512.
duimpje (kennen op zijn -)
509*.
duimijzers 513.
duimzout 512.
duit (beter een - in de hand
als een blanke in den kant)
2464.
duit (geen - waard) 516.
duit (op een -) 516; 1715.
duit (een - in 't zakje) 515.
duitsch spreken 582.
duivekater 517*.
duivel (den - inhebben) 518.
duivel (bij den - te biecht)
519.
duivel (als men van den spreekt, enz.) 520.
duivel (van den - bezeten)
518.
duivel (te dom om voor den te dansen) 442.
duivelen 1742.
duivelstoejager 521.
duiven (blauwe - blauwe
jongen) 95.
duiven (de gebraden - zullen
hem niet in den mond
vliegen) 523.
duiven (schieten onder iem.'s
-) 522.
duiven (twee - met één boone
vangen) 2433.
Dulcinea 2593.

dun (- door de darmen,
't lijf loopen) 358.
dunne vrienden 426.
dut (de - is er op) 1190.
dut (uit den - helpen) 499.
dtitje (een - doen) 524.
duuk (zich - houden) 1219.
duummael 1359.
duw (een - in 't wammes
krijgen) 2159.
dwars (iem. - vallen) 525.
dwars (dat zit me - in den
maag) 1451.
dwars (iem . - voor den boeg
liggen) 2317.
dwarsboomen 525.
dwarsdrijven 526.
dwarsfluit (de - spelen) 526.
dwarspalen 525.
dwarsstreek (een - krijgen)
2159.
dweerszak 526.
dweerzerik 526.
dweil 2463.
dweilen 1307; 2677.
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dwersbongelje 525.
dijk (aan den - zetten) 425.
dijken 262.
dijken (de - loopen over)
2540.
Echec lijden 527.
eemer (naar zijnen - gaan)
1232.
Eems (van de - in de Dollert
komen) 1920.
eend (vreemde - in de bijt)
528.
eendracht maakt macht 529.
eensklaps 2169.
eensslags 2169.
eerlijk duurt 't langst 530.
eers over bolle 781.
eeuwig en ervig 531; 1922.
effen is kwalijk treffen 532.
egge (de - op den tas zoeken)
2125.
egge (een - van een) 2238.
eggen (daar valt niet mee
te - of te ploegen) 533.
Egyptische duisternis 514.
ei noch fij 267.
ei (een - geven om een hoen
terug te ontvangen) 1986.
ei (een wijze hen legt wel
eens een - in 't riet) 1752.
ei of kuiken willen hebben
839.

eitje (een - te pellen hebben
met iem.) 103.
eldorado 547.
element (in zijn - zijn) 548*.
elf (lijn -) 93.
elf (alf) 551.
elf is 't gekkennummer 551.
elf en dertigst (op zijn -)
550*.
elfder (ter - ure) 549.
elje (van - te melje) 1593.
elleboog (ze achter zijn hebben) 1565.
elleboog (zijn - vegen aan)
604.
emmer 552.
emmer (iem. op den - nemen)
1432.
emmes 2086.
emolumentum 2653.
end (een -) 2211.
ende (zijn - vagen aan) 604.
eng (het -e pad der deugd)
2549.
engeltje ('t is of een - op
je tong p . . ) 553.
enklauw 2012.
erg (zonder -) 554.
erg (geen - hebben in) 554.
ergje 554.
erwten (iem . zijn - geven)
2390.
erwtenteller 716.

ei (niet een -) 97.

erwtjes (zijn - in 't groen

ei (iem . 't - uit het gat vragen) 894.
ei (het - wil wijzer zijn dan)
535.
ei van Colombus 536.
ei (beter een half - dan) 534.
ei (een - in 't nest laten) 102.
ei (nog maar uit 't - komen)
473.
eieren (het van - maken) 292;
538.
eieren (niet te veel - onder
één hen leggen) 1044.
eieren (iem. zijn - geven)
1362.
eieren kiezen voor zijn geld
537.
eieren (het maken als - die
uitloopen) 538.
eieren voor citroenen 1200.
eiereten (dat is het -) 541.
eind goed, al goed 542.
einde ('t - kroont het werk)
542; 1286.
einde ('t - zal den last dragen) 545.
einde ('t - is er van weg) 544.
einde (aan 't kortste - trekken) 543.
einden (de - aan elkander
lnoopen) 546.

eten) 1245.
es (in de - zijn) 555; 743.
es is een krom letter 118.
-es 918.
esse (in - houden) 555.
etten noch tretten 1922.
euvel (er geen - in hebben)
554.
Eva 556.
Eva's dochteren 556.
evangelie, (geen -) 557.
evenknie 558.
extrant als de beul 377.
ezel (een - stoot zich niet
tweemaal, enz.) 560.
ezelen 901; 1399.
ezelsbrug 559.
Failliet 570.
faire (iem. à - nemen) 580;
817.
falievouwen 1844.
fajakker 1784.
fakkel 344.
fakkelen 344.
falie 561.
faliekant(en) 562.
familie (met - zitten) 1866.
familielid 558.
fas (het - af zijn) 190.
febbeken 202.

feem (de - hebben van) 2065.
fenix 119.
fep 569.
feppen 569; 1502.
fetter geven 1111.
fiasco 564.
fieken 2371.
fielten 2121.
fietel (den - voeren) 260.
fietsen (coire) 2371.
figuur (een - slaan) 565.
finen (enen -) 217.
fiolen laten zorgen 566.
fiolen van iem.'s toorn 566.
fisjefasje 2596.
fit (de - weghebben van)
2065.
flacon (op de - zijn) 570.
flank (in de - vallen) 567.
flanken 567.
flap, flappen 1942.
flapdrol 552.
flater (een - begaan) 568.
flateren 568.
Heerdank 1839.
flegmatiek 989.
flem (een - hebben op) 1825.
flens 568.
flep 569.
flesch (op de - zijn) 570.
flesch (aan de - likken) 2566.
flesschen (op - trekken) 570.
flesschen 571.
flesschentrekker 571.
flet (t )er 568.
fietsdank 1839.
flikke 568.
flikken 1342.
flikker 572.
flikkersteen 197; 572.
flimpe 568.
flitter 568.
Hort (aan de - gaan) 964.
fluim 552.
fluit (op één - spelen) 1406.
fluit (op de - spelen) 573.
fluiten (laten -) 573.
fluiten naar 508*; 573
fluiten gaan 574.
Huizen 574.
f (1)uteren 329.
fnuiken 576.
foef (een - bakken) 1420.
foelie (kerfstok) 1127.
foep 586.
foetelen 2121.
foeteren 1399.
fok 586.
foliant 578.
folio (in -) 578.
folion (in zijn - zijn) 1201.
fondement (zijn - vegen aan)
604.
fonkelnieuw 579.
fooi 290.
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fooi (de Rotterdamsche -)
foo lken . (zijn - houden met)
. 1341.
fop 586.
fop (iem . voor de - houden)
629.
fort (in zijn - zijn) 580.
fox-trott (aan mijn corpus
geen -) 1554.
Irak (zijne - Meeren) 1945.
frak (iem. 'S - uitborstelen)
1475; 2307.
frank- en vrij 581.
Fransch (er 'is geen woord bij) 582.
Fransch (met den -en slag)
2064.
Fransje {vroolijk -) 4; 583.
Friezen (de - zijn in 't land)
2540.
frisch (zoo - als een hoen)
693.
fronsneuzen 1625.
front maken 584.
fruitmanneken ('t - komt om
zijn geld) 105.
frul 202.
fuik 585.
fut 586.
futloos 586.
futselboek 2125.
fílk (zich - houden) 1009.
fuut 586.
fij (fei) 878.
Fijchie de voorste 1820.
fijn (zoo - als . .) 1152.
Gaan als een 1398.
gaapstaak (-stok) 841.
gaar zijn 587.
gaarde (op de - loopen) 277.
gading 588.
gaffel 2002; 2509.
gaffel (een - van) 201.
gaffel (van de - in de greep)
589.
gajes 471.
gal (de - loopt over) 590.
gal (zijn - spuwen) 590.
gal (zijn pen in - doopen) 590.
galg (voor - en rad opgroeien) 1911.'
galg (met - en rad) 1765.
galg en rad 592.
galg (van de - druipen) 591.
galg (een - in 't oog) 1438.
galgemaal 593.
galgestrop 2209.
galgetronie 591.
gang (aan den - zijn) 483.
gannef 1841.
gans (slappe -) 1342.
gansje (dat valt op een -)
594.
gans (= Gods) bloed! 2393.

gapen tegen een oven 1739.
gapen als men pap biedt 999.
gapen (te heet gegaapt is te
laat geblazen) 251.
gapens monts 2457.
gaper (er den - bij inschieten)
767.
gapert (hou je -!) 1538.
gapewijd 2510.
gappen 1841.
gardijnsmetten 1510.
gareel 595; 596; 843.
garen (goed *- spinnen bij
of met) 136; 2653.
garen (achter iem.'s - zitten)
2438.
garen (in zijn goed - zijn)
1650.
garnaal (geheugen als een -)
624.
garstenbrooden (van de gegeten hebben) 41.
gasjewijnen 1841.
gasten (ongenoode - zet men
buiten de deur) 597.
gasthuis (in 't zelfde - ziek
liggen) 1474.
gat 471.
gat (in één - blazen) 1406.
gat (een - in de neus boren)
980.
gat (niet voor één - te vangen) 600.
gat (een - in de lucht slaan)
599.
gat (geen - zien in) 548.
gat ('t - van de deur) 601.
gat ('t vierkante -) 601.
gat ('t - van den timmerman) 601.
gat (een - in den dag slapen)
602.
gat (een - stoppen) 603.
gat (het - schoon hebben)
129.
gat (zijn - vol zuipen) 604.
gat (iets voor 't - schoppen)
604.
gat (zijn - uit de haken loopen
1405.
gat (het in zijn - hebben)
1590.
gat (doorzijn-trekken) 1496.
gat (zijn - • tegen de krib
zetten) 48.
gat (iem. het - afscheren) 130.
gat (iem. in 't - kruipen) 604.
gat (zijn - schrapen) 1324;
2400.
gat (iem . iets aan zijn - zetten
604.
gat (iets aan zijn - hebben)
604.
gat (in zijn - gebeten zijn)
2568.

gat (zijn - vol schulden
hebben) 604.
gat (die zijn - brandt, enz.)
604.
gat (geen zittende - hebben)
605*.
gat (zijn - ergens indraaien)
604.
gat (op zijn - naar Keulen
rijden j 604.
gat (zijn - afvegen aan) 604.
gat ('t - likken) 604.
•gat (op zijn - liggen) 604.
gat j iem. achter 't - loopen)
604.
gaten' (de - uit zijn) 606.
gaten (in. de - hebben) 606.
gaten (voor geen zeven - te
vangen) 600.
gaten (twee - - met éénen bus
. stoppen) 2433.
gatlikker 604.
gatwisch (iem. voor zijn gebruiken) 2463.
Gauw ' ligt dicht bij Sneek
118.
gebakerd (heet -) 140.
gebakje (een fijn -) 1876.
gebakken (het - hebben op)
655.
gebbetjes 608.
gebeten zijn op 609.
gebit (op 't - rijden) 2155.
gebit ('t - op de tanden
nemen) 610.
geblazen zijn 611.
geblazen (beter hard - dan)
251.
geboden (tien) 613.
geboden (onder de - staan)
612.
geboom 305.
geboren zijn tot 831.
geboren en getogen 614.
gebrand zijn 615; 875; 2426.
gebrand (eens - haast gevlamd) 994.
gedaas 2158.
gedachten zijn tolvrij 616.
gedallest 402.
gedekt (zich - houden) 1219.
gedonder 447; 622.
gedonderjaag 447.
gedut zijn 1190.
geef (te -) 618.
geel (nog - zijn achter zijn
ooren) 496.
Geel (naar - moeten) 1493.
geest gewillig 619.
geest (hoe grooter -) 621.
geest (gedienstige -) 620.
geeuwen (op zijn - liggen)
87.
geflescht 571.
gegerd zijn met 1725.
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gegooi ('t - in de glazen)
622.
gehaaid 623.
gehakt (waar - wordt) 775.
gehannes 447.
geheid 623.
gehengen 2254.
geilen op 875; 2426.
gein 608.
geinponem 608.
gek (niet zoo - zijn als)
1583.
gek (de - van de feest zijn)
J140.
gek (een - kan meer vragen,
dan) 625.
gek (den - houden met) 626.
gek (den - in de mouw hebben) 30.
gek (voor - spelen) 631.
gek (met den - besluiten) 633.
gek (uit den -) 633.
gek (iem. den - aansteken)
634.
gek (den - scheren met) 627.
gek (den - steken met) 628.
gek (iem. voor den - houden)
629.
gekend zijn als, 920.
gekheid (alle - op een stokje)
635.
gekken (alle - op een einde)
635.
gekken (zich van de - houden) 632.
gekken (de - krijgen de
kaart) 630.
gekken (alle - op een stokje)
635.
geklaphannes 447.
gekletst staan bij iem. 1278.
geklier 1178; 1515.
geklikt zijn 636.
geklonken zijn 636.
gecoiffeerd zijn met 1651.
geconfijt 466.
gekoteld zijn 1243.
gekscheren 637.
gelaarsd en gespoord 638;
1263.
geladen (het - hebben op)
655.
gelag (hard -) 640.
gelag (het - betalen) 639.
gelardeerde beurs 667.
gelaveerd zijn met iem. 1725.
geld (namen voor -) 1847.
geld als water 641.
geld (geen - geen Zwitsers)
646.
geld (goed - naar kwaad gooien) 645.
geld (kwaad -) 645.
geld (het - groeit me niet
op den rug) 644.

geld bij de visch, de leverantie p24; 642*.
geld hebben als 641.
geld in 't water werpen 643.
geld (geen klein - terug
hebben van iets) 2252.
geld (iets voor gereed of
goed - opnemen) 1579.
geld slaan uit 1578.
geld van leeren geven 1352.
geleerder (hoe - hoe verkeerder) 621.
gelegenheid maakt den dief
417.
gelegenheid (de - bij de
haren grijpen) 648.
gelike soect gelike 2104.
gelletje 608.
geloof (een goed - en een
kurken ziel) 651.
gelooven (er aan moeten -)
652.
gelooven (die - haasten niet)
653.
gelovich 652.
gelukster 670.
geluksvogel 654.
gelijk (meer - als eigen) 649.
gelijk (in 't - breien) 650.
gemaakte mouw 1568.
gemak (geheim -) 216.
gemanteld en gebeft 638.
gemier 447; 1515.
gemoedereerd 1847.
gemunt 655.

gemutst zijn 656 ; 1583.
genadeslag 657.•
genepen (zijn eigen - houden)
1219.
geneuk 447.
genip (in 't -) 658.
ge-ouwehoer 447.
gepakt (het niet - hebben
op) 187.
gepeperd 1802.
gepikt en gèdreven 638.
gepoetst zijn 1051.
geprikt zijn 1435.
gepuffel 1015.
geraak (op 't -) 1853.
gerdekoyen, - gaten 1386.
geriefke ('t -) 216.
geroepen (velen -) 659.
gers (zich aan 't - houden)
2203.
gerskalveken op 't dak 398.
gerst en kaneelwater 1857.
gerucht (in 't - staan) 2271.
geruchtje (een klein -) 660.
geschaakt zijn 2373.
gescheer (veel - en weinig
wpl) 662.
geschift zijn 1435.
geschoren zitten met. 661. geschreeuw (veel -, enz .) 662*

geschut (grof -) 663.
gesjochten 664.
geslacht (uit het - slaan) 33.
geslagen vijand 665.
geslepen zijn 666.
gesmeerd gaan 1950.
gesmeerde bliksem 1950.
gesnoten zijn 192.
gespannen 2455.
gespe (een - trekken) 634.
gespekte beurs 667.
gespikkelde vogel 920.
gestand doen 668.
gesteld zijn op 669.
gesternte (een gelukkig -)
670.
gestreden zijn op 615.
getapt zijn 692.
getikt 197.
getiktakt 1435.
getouw (in 't - zijn) 2279.
getrouwd (niet - zijn aan) 674.
getuige (één - geen -) 675.
getij (als 't - verloopt) 139.
geur 678.
geur (een - van heiligheid)
1925*.
geur (een slechten - hebben)
1925.
geur (in den - staan) 1925.
geuren met 677.
geuren (in - en kleuren) 676.
geurlat 678.
geurmaken 677; 678.
geurpikken 677.
geurpijp 678.
geus zijn (iets -) 218.
Geus (van - noch Meus
weten) 2245.
geut (in de - vallen) 1473;
2528.
gevaar (op mijn -) 1936.
gevat zijn op 679.
gevel (een goede - versiert,
enz.) 680.
geven (weten te - en te
nemen) 681.
gevierd zijn op 615.
gevlei 682.
gevlij (in 't - komen) 682.
gevoeg (zijn - doen) 683*.
gewaag (er is -) 684.
gewag maken van 684.
gewat (een quaet -) 1778.
gewat (in - zijn) 2040.
gewaterd 2538.
geweer (in 't -) 685.
gewin ('t eerste - is kattegespin) 686.
gewit zijn 12.
gewogen maar te licht bevonden 687.
gewonnen (zoo - zoo geronnen) 688.
gewonnen en geboren 614.
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gewoonte is een tweede natuur
689.
gewrongen (zijn eigen - houden) 1219.
gewrijf en geschrijf 2031.
gewijsde 2147.
gezeggen (zich laten -) 690.
gezet zijn op 669.
gezicht (een - als) 1337.
gezicht (op je -!) 691.
gezien (het - hebben op)
655.
gezien zijn als 692; 920.
gezond (zoo - als) 693.
gezopen 571.
gezwaai (veel - op 't lijf
hebben) 502.
gezwam 2680.
-gier (aan de - wezen) 483.
gierig als 694.
gierigheid is de wortel van
alle kwaad 696. .
gierigheid bedriegt de wijsheid 695.
gif (da's de -) 2136.
gift (zijn - uitspuwen) 2136.
gilde 1885.
gisp (iem. van de - geven)
1349.
gist (van - op kaneelwater)
1857.
gisteren (niet van - zijn) 698.
glaasje op den valreep 699.
glad (nog al -!) 2564.
gladdekker 702.
gladjanus 702.
glamonius 1926.
glas (een - op den hak) .699.
glazen (eigen - ingooien) 703.
gleuf (hou je -) 1538.
glibberik 2086.
glimmend gassie 1662; 2086.
glimmende gajes 2086.
glimmerd 2086.
glimmerik 2086.
glimmeriken (in de - hebben)
606.
glimworm 2086.
gloednieuw 579.
glooi loopen 399.
glossen maken op 705.
glozen 1792.
gluur (in zijn - zijn) 1650.
gnort (aan de - gaan) 964.
God bij de voeten hebben
2602.
God zal me een vrachie
geven 707.
God beter 't 707.
God (leven als - in Frankrijk) 706*.
God zal me krakepitten 707*
God zal me een schaap
geven 707.
God verdomme 707.

God (van - verlaten) 197;
1435.
God ('t is - geklaagd) 899.
godsblok (een - van een
vent) 2184.
godsklop (iem. den - geven)
657.
goed (gestolen - gedijt niet)
708.
goed (te - doen) 711.
goed (te - hebben) 710.
goed (ten -e komen) 711.
goed (ten -e ' houden) 709.
goed (te - houden) 710.
goed (al te - is buurmans
gek) 387.
goed (voor -e munt opnemen) 1579.
goed (het - hebben) 2190.
goeddoen (zich -) 711.
goedkoop duurkoop 713.
goedvrijdagskind 2661.
goedzak moet den zak ophouden 387.
goes (in de -) 1942.
goffie (ga je -) 715.
goochem 666.
gooi 1942.
gooi (een - doen naar) 714.
gooi (de - geven) 291.
gooi (daar is geen - naar)
714.
gooi (zijn - gaan) 715.
gooien (er is geen - naar)
1584.
gooien 715.
Gordiaansche knoop 1203.
gordijn (achter de - zitten)
1991.
gordijnen (buiten de -) 1991.
gordijnen (achter de Zweedsche - zitten) 471.
gordijnmis, -preek 171.
gorlegoy 1015.
gorre 702.
gorre om guil 1425.
gort (iem . door de - roeren)
717; 1560.
gort (ééne - in éénen pot
zijn) 1212.
gortje (een - op de tong
hebben) 716.
gortig 292.
gortig (het - maken) 717.
goud (in zijn - gaan) 1650.
goud (het is al geen - dat
er blinkt) 719.
goud (geen - zonder schuim)
718.
goud (iem. in - beslaan) 720.
goud (zoo - als -) 719.
goudschaaltje
(op een wegen) 721.
gouverneur (den _ - gezien
hebben) 1885.

Govert in 't voorste 751.
govic (op zijn - krijgen) 561.
graantje 1633.
graat (iem. op de - voelen)
2235.
graat (van de - vallen) 723.
graat (rood op de -) 722.
graat (niet zuiver op de -)
722.
grabbel (te - gooien) 724.
gracht (in geen twee -en te
gelijk springen) 2078.
graf (zijn eigen - graven)
725*.
graf (iem . loopt of er springt
een kikker over mijn -)
726*.
gramatsen maken 732.
granmottig 1561.
grammatica (iem . de - lezen)
1362.
grandere 2086.
grandiger 2086.
granen (de - opsteken) 962.
gras (er - over laten groeien)'
727.
gras (het - voor de voeten
wegmaaien) 728.
gras (het - hooren groeien) ,
aanv.
grasduinen 304; 729; 1201.
grasmik 401.,.
graszak (iem . in den - nemen) 730.
graten (geen - vinden in) 174.
grauw (iem. een - geven)
2307.
grauw (het - hebben op)
1328.
grauw (dat kan - niet trekken) 376 *.
grauw en blauw 293.
grazelen 729; 730.
grazen (te - nemen) 183;
730.
grens (hou je -) 1538.
't grens hebben aan 1514.
greppen (voor de - komen)
479.
gribbel (grabbel) 724.
gribus 471.
griel (in de - gooien) 724.
Griet (booze -) 731.
griet (de - is er uit) 586.
Grietje (groote - in de rapenkelder) 707*.
grif zijn op 2297.
gril 2158.
grimassen 732.
grimmuts (de - opzetten) 281.
grins (een - hebben van)
1328.
grint (geen - hebben van)
203.
groeien in iets 733.
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groene zijde 735.
groen en geel 734.
groen (de -e deken) 897.
grof geld 663.
grof (het - maken) 292.
grond (zijn - bewaren) 2346.
grond (alle - is geen akkergrond) 970.
grond (noch - noch staal
zijn) 2415.
grondschoot 2159.
grondsop ('t - is voor de
goddeloozen) 737.
grondtoon (uit een anderen
- spelen) 2318.
groot (zich - maken) 428.
groot zijn met iem. 738.
groot(sch) zijn op 428.
grootje 740.
grootmoeder over hebben
2190.
Groot-Mokum 2425.
grootsch in zijn wapen 2518.
grootscheeps 739.
gruis (in - vallen) 506.
gruis (voor - spelen) 1122.
gruis (een - hebben aan)
1328.
gruit (de - brengen in) 1161.
grut (zijn - slaan) 2060.
grutjes (zijn - kloppen) 1589.
grutten 329.
gruwel (een - hebben aan)
1328.
grijns (iem . de - afrukken)
1485.
guich (de - steken) 487;
628.
guichelspel (zijn - drijven)
626.
guichel (de - drijven met)
626.
guichet (iem. voor de hebben) 629.
de guig nasteken 634.
gu i l 702; 1698.
guize (iem. de - zetten) 634.
gijb (zich van de - wachten)
2634.
gijn(tje) 608.
gijnen 608.
gijpen (op 't - liggen) 87.
Haag (weten waar Den ligt) 41.
haag (achter de - getrouwd
zijn) 1904.
haaien (naar de. - zijn) 740.
haaien (voor de -) 741.
haak (aan den - slaan) 83;
742.
haak (den - in de keel)742;
1507.
haak (in den - zijn) 743.
haak noch staak weten 877.

haakje (er niet met zijn bij kunnen) 1806.
haaksch (zich - houden) 743.
.haaksch 743.
haal (een - om de ooren)
484.
haal hebben in iets 745;
2297.
haal (aan den - gaan) 745.
haal (op zijn - komen) 2359.
haal in, Claes Lou 70.
haalkan (een - is ras uit)
1359.
haam (in 't - zijn) 2279.
haan (van een stooter) 746.
haan (den - maken) 747.
haan (zijn - kraait koning)
748.
haan (daar zal geen - naar
kraaien) 749.
haan (den breeden - spelen)
747.
haan (den rooden - steken
in) 750.
haan (een vreemde -) 528.
haan (den gebraden - uithangen) 747.
haantje de voorste 751.
haantje (van 't - naar 't
hentje loopen) 137.
haar (geen -) 754.
haar (een - in de keel krijgen) 133.
haar (iem. 't - uit zijn kale
kruin trekken) 2344.
haar iem. 't - uitkammen)
1475.
haar (elkander in 't - zitten)
757.
haar (een wild -) 753.
haar (op een -) 754.
haar op de tanden 756.
haar (lang-, lange zinnen)
755.
haar (gekruld -, gekrulde
zinnen) 755.
haar (met 't - getrokken
zijn) 759.
haar (een - in de boter)
1944; 2125.
haar of pluimen 839.
haar (om een -) 861.
haar (van - noch tu weten)
966.
haard (eigen - is goud waard)
765.
haarken (een - vooruit hebben) 2196.
haarke (een - naar zijn
vaartje) 36,
haarkepluk doen 757.
haarkloover 762.
haarlemmerdijkjes 763.
haarplocken 757.
haarpijn 758.

haarropen 757.
haartjes (de hoed op drie -)
907.
haarzifter, -splijter 762.
haas gegeten hebben 766.
haasje (in 't gefopte - gelogeerd zijn) 32.
haas-op gaan 863.
haast ( met drie of zeven
-en) 2436.
haasvreten 766.
hababbel 767.
habbes 918.
haberdas 767.
haberdoedas 767.
hach (in de(r) - stellen) 2502.
hach (op mijn -) 1936.
hach(t)je er bij inschieten
768.
hach(t)je (een - te kluiven
hebben met iem.) 103.
hachel (den - geven van)
374.
hachelen 333.
hagel (bij - en onweer zweren) 953.
hagelschut 1015.
hagen (alle -schutten wind)
859.
hagen (het achter geen en kanten steken) 161.
hak (een - aankrijgen) 769.
hak (den - hebben op) 888.
hak (iem. een - zetten) 769;
980.
hak (een kwaden - scheppen
op iem.) 1825.
hak (uit - op) 1825.
hak (op de -) 1853.
hak (iem. op den - nemen)
770.
hak (van den - op den tak)
771.
hak over bak 781.
haken en oogen 744.
haken op de tanden hebben
756.
hakken (de - uit de lijken
loopen) 1591.
hakken (niet veel om dehebben) 774; 1404.
hakken (de - laten zien) 773.
hakken (iem. op de - zitten)
772.
hakkenkruk 1298.
hakkiedouw (van - geven)
1111.
hakkiedouwen 1111.
hakspier (aan de - trekken)
1841.
halen (niet - bij) 776.
half en half 777.
half bezaanschoot an 12.
halfblanksheer 780.
halfgaar 587; 779; 1669.
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half(ge)bakken . 587; 779.
half (iem. wat op zijn hemp ie geven) 2389.
half kanes zijn 12.
half teut zijn 12.
half zeil zijn 907.
half zeven zijn 907.
half (hoed op - zeven, - elf)
907.
halve gedraaide 2090.
halve (beter ten - gekeerd
dan, enz.) 778.
halveslag 2090.
hals (stumperd) 783.
hals (leven) 783.
hals (den - afrijden) 190.
hals over ooren 781.
hals over kop 781.
hals over nekke 781.
hals (iets op den - halen)
782.
hals (iem. iets op den schu iven) 782.
hals (om - brengen) 783.
hals (iem. iets aan den hangen) 1626.
hals (door den -) 1503.
halsdoek (er een achter zijn
- knoopen) 1205.
halterkwalter 915.
ham (met - en gam) 977.
hammetje (het - is op) 1213.
hamer (onder den - komen)
785.
hamer (wat -!) 784.
hamer (als van den - geslagen) 950.
hamer (tusschen - en aanbeeld) 2498.
hameren 287.
hamers 784.
hamerslag houden 2063.
hand (de - leggen op) 803.
hand (geen - verdraaien) 799.
hand (de doode -) 798.
hand (elkander de - kunnen
geven) 2106.
hand voor tonge 794.
hand (als de eene -de andere
wascht) 792.
hand op den mond 794;
2398.
hand (de - over 't hart
strijken) 793.
hand (de - in eigen boezem
steken) 796.
hand (de - boven 't hoofd
houden) 795..
hand (de winnende - is
mild) 807.
hand (de - lichten) 805.
hand (de laatste -, leggen)
804.
hand (de - op 't plankje)
324.

hand- en spandiensten 823.
hand over hand 821.
hand (geeft men een - men
pakt den heelen arm) 2403.
hand (aan de winnende -)
797.
hand (aan de - zijn) 809.
hand (aan de - doen ) 810.
hand (achter de - hebben)
811.
hand (bij de (r) - zijn) 812.
hand (in de - komen) 813.
hand (in de - vallen) 814.
hand (in de - werken) 815.
hand (met - en tand) 790.
hand (met de warme - overbrengen) 2406.
hand (naar iem. 's - zetten)
816.
hand (onder de -) 818.
hand (op zijne - hebben)
797.
hand (uit de - vallen) 814.
hand (uit de - verkoopen)
818.
hand (van de - in den tand)
791.
handen uit de mouw 1563.
handen (zijn - branden)
2400.
handen (zijn - jeuken hem)
786.
handen (zijn - kleven hem
nog) 496.
handen (vele - maken licht
werk) 789.
handen (twee- op één buik)
788.
handen (zijn - in onschuld
wasschen) 802.
handen (zijn -' afwasschen
van) 800; 801.
handen (met de - in 't haar)
787.
handen (onder - hebben)
817.
handen (op - zijn) 818.
handen (op de - dragen)
819.
handel en wandel 824.
handijzer 834.
handje (een - hebben van)
806.
handje (op eigen -) 820.
handjebakken 825.
handjeplak spelen 825; 1406.
handlichting 805.
handschoen (den - toewerpen) 826.
handschoen (den - opnemen)
826.
handschoen (met den - trouwen) 827.
handschoentje 827 ; 1082;
2392.
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handschoentje (iem. een
passen) 1475.
handwater 828.
hanekam (den - opsteken)
2506.
hanen (twee - op één erf) 1486.
hanepooten 829.
haneveer 830.
hangbast 2209.
hangen en verlangen 832.
hangen (tusschen - en worgen) 833.
hangen (altijd - en nooit
worgen) 833.
hangen en drogen 952.
hangijzer 834; 998.
hanglip 1417.
hannen 1016.
Hannes 1016.
hannessen 447.
hannik (een stijve -) 1159.
Hans hagel 1015.
Hans Tweeschelling 780.
hanse (die - gelden) • 639.
Hansje in den kelder 835.
kanssop 835.
hansworst 836.
hanzen (groote -) 835.
happie 1633.
hapje (een -!) 67.
hard (zoo - als) 837.
hard van afgang zijn 837.
hard tegen hard 836.
hard (een - man op een
weeke kaas (korst) 1218.
Hardenberg (van-zijn) 1168.
hardloopers zijn doodloopers
838.
hardvochtig 989.
haren (op - en snaren) 761.
haren (de - rijzén mij te
berge) 760.
haren (met de - er bij sleepen) 759.
haren (wilde -) 753.
haren (de gelegenheid bij
de - grijpen) 648.
haring uitwerpèn om een
zalm te vangen 1986.
haring (zijn - braadt daar
niet) 840.
haring of kuit 839; 2415.
haring (geen - roepen, eer -)
879.
hark (een - van) 841.
Harmens huysken 2241.
harnas (het - aantrekken)
842.
harnas (in 't - jagen) 843.
harre (uit de - zijn) 743.
Harry Knijp 1590.
hart (een groot - en een
kleine start) 1922.
hart (iem. 't - uit zijn buik
vragen) 894.
38
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hart (het - hoog dragen) 849.
hart (waar 't - vol van is)
848.
hart (het - op de tong, de
lippen hebben) 847.
hart (iem. het - opdraaien)
846.
hart (iem. een - onder den
riem steken) 846*.
hart (het - zinkt hem in de
schoenen) 845.
hart (zijn - ophalen) 852.
hart (zijn (eigen) • - opeten)
844.
hart (met - en ziel) 320;
853.
hart (niet over zijn - kunnen
krijgen) 851.
hart (tot. in - en nieren)
1503.
hart (van zijn - geen smoorkuil maken) 850.
hart ('t voor zijn - hebben)
904.
harten (alle - bij je eigen)
854.
hartslief, - vriend 2650.
hartstikkedood 855*.
haseleeren 863.
hasen (met één sprong twee
- bespringen) 2433.
hasenwimpel
(den - opsteken) 863.
hasj iewij ne (zich - maken)
1841.
haspel 2182.
haspel (sluiten als een - in)
• 856; 2239.
haspelzot 2158.
haspen (zijn - en spillen
pakken) 229.
hassebassen 1633.
have en goed 857.
haven (in behouden -) 858.
haven (alle -s schutten wind)
859*.
haven (geen - te bezeilen)
1326.
havenen 59.
haver (lange -) 1573.
haver (de - in 't hoot hebben)
369.
haver (iem . zijn - geven)
2220.
haver (goed weer om - te
zaaien) 443.
haver (paarden die de verdienen) 1754.
haver (het iem. in zijn mengelen) 366.
haver (van - tot-) 860;
1922.
haverdas 767.
haverklap 861.
haverslag 861.

haverstroo (om een -) 862.
haverstroo (van geen - zijn)
2202.
haverzaaien (het is -) 245.
haverij 124.
hazehaar hebben 766.
hazenpad (het - kiezen)
863.
hazetokkie 2298.
hazevel (het - aantrekken)
863.
hazevet aan de schoenen
smeren 863.
hazevleesch hebben, 766.
heb (van - ik jou daar)
203; 973.
hebben ('t - op) 904.
hebben (iem. -) 183.
hebben (niet - bij) 828.
hebben is hebben 864.
hebben (iem. 's - en houden)
865.
hecht (het - in handen hebben) 866.
heer (zoo - zoo knecht) 868.
heeren (langs's - stratén)
874.
heeren (nieuwe -, nieuwe
wetten) 870.
heeren (strenge - regeeren
niet lang) 871.
heeren (niemand kan twee dienen) 872.
heeren (met groote - is 't
kwaad kersen eten) 869.
heeren (voor de - geroepen
worden) 413.
heerd over steert 781.
heeromnes 1011.
heerom 1699.
heertje (het - zijn) 873.
heet van de naald, rooster
876.
heet (met de -e naald werken) 876.
heet zijn op iets 875.
heet (op - ijzer staan) 1236.
heet (een - ijzer om aan te
vatten) 998.
hefetaske 1636.
heffen )iem. - en dragen) 819.
heffen (weten te - en te
leggen) 805.
heg noch steg 877.
hei (geen - roepen, eer men)
879.
hei (te - of te fij) 878.
heibel, heibelarij 880.
heibelen 880.
heidenen (aan de - overgeven) 1027.
heidenen (aan de - overgeleverd) 881.
heiligheid (een reuk van -)
1925.

heimaal 2394.
heimelicheit 2241.
Hein (oom -) 883*.
Hein van Pas 1033.
heinde (van - en verre) 882.
heisterdemeister 915.
hek (het - sluiten) 885.
hek over bek 781.
hek (het - is van den dam)
884.
hek (bij het - zijn) 812;
886.
hekken 887.
hekken (de - zijn verhangen) 887.
hekel (een - hebben aan)
888.
hekel (over den - halen)
889.
hekelen 889.
heksluiter 885.
helder (het is daar niet -)
1845.
helder (zoo - als ) 1152.
heler (de - is zoo goed als
de steler) 890.
helhaak 2238.
helletje (uit een - erwten)
1261.
helm (met een - geboren)
891*.
helmbout 2086.
Helmond (van - komen)
1168.
helpe (zoo waarlijk - mij
God almachtig) 892.
hemd (iem . het - van 't
lichaam vragen) 894.
hemd (in 't - staan) 893.
hemd (iem, in zijn - zetten)
893; 2344.
hemd (zijn - een knoop
geven) 385.
hemd (zijn - verkeerd aanhebben) 173.
hemd (zijn - omkeeren)
1945.
hemd (het - is nader dan
de rok) 895.
hemd (iem. tot 't - uitkleeden) 893.
hemdrok (achter zijn - steken) 1205.
hemdslip (zijn - vagen aan)
604.
hemel (vierde, zevende -)
898.
hemel (ten - schreien) 899.
hemel en aarde bewegen 896.
hemel (onder den blooten -)
897.
hemmel 1075.
Hendrik (brave -1 900.
hengelen naar 82.
hengst 767; 901.

593
hengsten 901.
hennen 1016.
hennetaster 716.
hennevleesch worden 1153.
herberg (de groene -) 1168.
herbergierskrijt (met - schrijven) 1279.
Herodes ' (van - naar Pilatus)
137.
herrie 902; 1117.
hersenpan 2253.
heug (tegen - en meug) 903.
heupen ('t op de - hebben)
904.
heusje komt om zijn beusje
313.
hiel (op zijnen - spelen) 1860.
hielen (iem. de - op 't hoofd
zetten) 2447.
hielen ( de - laten zien) 773.
hielen (iem. de - likken) 604.
hielen (de - lichten) 905.
hielen (iem. op de - zitten)
772.
hielen (met lange -) 2234.
hillebil, -gat 1386.
Hilletje éénoog 2241.
hinken op twee gedachten
906.
hinken (het -de paard) 1755.
hippel (den - hebben van)
374.
hippen (op 't - staan) 2143.
hijg (iem. van den - snijden)
2274.
hoed 2086.
hoed (iem. een leelijken opzetten) 1843.
hoed (een nieuwen - verdienen) 1082.

hoedje (onder een - te vangen) 908*.
hoedje (onder één - spelen
of liggen) 788.
hoedje (zich een - lachen) 265.
hoek hebben 183; 2332.
hoek (uit den -) 909; 2249.
hoekje (het - omgaan) 910.
hoekje (in 't - zitten, waar
de slagen vallen) 911.
hoeksteen 912.
hoendervleis kry 1153.
hoepels (stijve - leggen om)
1204.
hoeren en snoeren 761.
hoerenkrijt (met - rekenen)
1279.
hoeten noch toeten 2267.
hoeterdekoeter 915.
hof (iem. 't - maken) 913.
hof (open - houden) 914.
hof (in zijn - zijn) 1201.
hok 471.
hok (iern . in zijn - stouwen)
2472.

hok (iem. uit zijn - lokken)
2249.
hol over bol 781; 1293.
holderdebolder 915.
Holland in last 916.
Hollandsch (dat is goed -)
582.
holleblok (op 'n - en een
sloef) 2207.
holleken (een - voor) 2196.
holletje ('t - in 't. bolletje)
835.
holsbols 915.
holte (hou je -!) 1538.
hom (met - en kuit) 977.
hommelen 918.
hommeles 918.
Homerisch gelach 917.
hond noch stront 267.
in de pot) 922.
hond (de
hond (de - is over de tafel
gesprongen) 922.
hond (de Delftsche -) 930.
hond (wie een - wil slaan)
932.
hond (zijn - verkocht hebben) 1052.
hond (in den - gelogeerd)
32.
hond (om den - niet) 448.
honden (veel - zijn der
hazen dood) 931.
honden (als twee - vechten)
919*.
honden (dat de - er geen
brood van zouden eten)
933.
honden (met onwillige - is
't kwaad, enz.) 928.
honden (twee kwade - bijten
elkander niet) 929.
honden (blaffende - bijten
niet) 921.
hondehok(je) 1052.
hondekot 1052.
hondepad ('t - kiezen) 863.
honderd (in 't -) 935.
hondje (van 't - gebeten
zijn) 930.
hondje (een - van) 923.
hondje (nie om die - nie maar
om die halsbandjie) 1198.
hondsschoen (de -en aangetrokken hebben) 2009.
hondslantaarn (met een uitluchten) 239.
Hongarije 1168.
honger is de beste saus 937.
honger maakt rauwe boonen
zoet 937.
honger is een scherp zwaard
936.
hongerdoek 2685.
honig om den mond smeren
938.

honk zijn 231.
hoofd over gat 781.
hoofd (het - in den nek
werpen) 319.
hoofd tusschen twee ooren
zetten 942.
hoofd ('t - bieden) 943.
hoofd (zich 't - breken) 944.
hoofd (t- in den schoot
leggen) 945.
hoofd ('t - opsteken) 946.
hoofd ('t - stooten) 947.
hoofd ('t - loopt me om) 948.
hoofd ('t - verliezen) 948.
hoofd (iem . 't - wasschen)
2307.
hoofd (boven 't - hangen)
939.
hoofd (boven 't - gooien) 940.
hoofd (met 't - tegen den
muur loopen) 949.
hoofd (over 't - zien) 946.
hoofd (voor 't - gooien) 2449.
hoofd (voor 't - stooten) 947.
hoofd (voor 't - geslagen )950*
hoofden (twee - onder één
caproen) 788.
hoofden (zooveel - zooveel
zinnen) 951.
hoofdenvreter 1001.
hoofdsmeris 2086.
hoofdzonden (iem. zijn zevenopzeggen) 1362.
hoog (gewichtig) 2608.
hoog (bij - en laag zweren)
953.
hoog en droog 952.
hoog (wie - klimt, etc.) 954.
hoog zijn in 2518.
hoog ('t -ste woord) 2608.
hooge oorre 1699.

hooge zije 1052.
hoogmoed komt voor den
val 955.
hoogte (de - krijgen) 956.
hoogte (op de - zijn van)
1858.
hoogte (geen - kunnen krijgen van) 1858.
hoogte nemen van 1858.
hoogvlieger 1718.
hooi (den - hebben van)
374.
hooi ('t - is niet altijd voor de
werkende peerden) 1754.
hooi (te veel - op de vork)
958.
hooi (te - en te gras) 958.
hooi (om den - niet) 448.
hooi (voor ruw - opeten)
1214.
hooien (moet-- je uit -?) 959.
hooischaar )iem. om de sturen) 401.
hooitijd ('t is geen -) 959.
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hoop over hoop 1744.
hoop over stoop 781.
hoopen (met - en tulten)
2299.
hoopstoops 781.
hoopwerk .11.
hooren (die niet - wil, moet
voelen) 960.
hooren en zien vergaan 961.
hooren (niet kunnen - of
zien) 1443.
hoorndom 1663.
hoot (met - en poot) 977.
hor (iem. over de - halen)
889.
hora ('t zal - zijn) 1867.
horendrager 963.
horens (iem. - opzetten) 963.
horens ( de - opsteken) 962.
horoscoop trekken 1836.
hors (in den - liggen) 595.
hort (een - van) 841.
hort zijn 964.
hort (op den - zijn) 964.
Hosanna 965.
hosseldebrossel 1851.
hot 990.
hot noch tot 761; 966; 1922.
hot (van - noch haar weten)
966.
hotel de houten lepel 471.
hotten 329.
hou en trouw 967.
houden van iem . 968..
houden ('t - met iem.) 969.
hout (kerfstok) 972.
hout snijden 971.
hout (alle - is geen timmerhout) 970.
hout ('t groene -) 974.
hout (over zijn - gaan) 275;
972.
hout (uit 't zelfde - gesneden
zijn) 970* .
hout (van dik - zaagt men
planken) 973.
hout (van 't - zijn, waarvan
men) 970.
houten Klaas 1159.
houten Klik 841; 1159.
houten (hotel de - lepel) 471.
Houthem (van - zijn) 1168.
houtje (zijn - bijbrengen) 515.
houtje (iem. met een - van
den kant duwen) 1192.
houtje (op een - moeten
bijten) 976.
houtje (op zijn eigen -) 972.
houtje (van 't - zijn) 975.
houtmager 1457.
houttuin 1078.
houtvlot (je tante op een -! )
1554.
hovet maken 584.
hui (zoo - zoo fui) 878.

hui is karnemelksborg 1425.
huid (de - van den beer
niet verkoopen) 979.
huid (in iem. 's- steken) 2005.
huid (met - eik haar) 977.
huid (iem. op zijn - geven)
978.
huif (iem. de - aflichten)
1485.
huig (iem . van de - lichten)
980.
Huig kent Haag 1272.
huik (de - naar den wind
hangen) 981.
huilen met de wolven 982.
huis (elk - heeft zijn, kruis)
985.
huis (te veel - op 't dak)
397; 1581.
huis (wie zijn - wil verkoopen, enz.) 2470.
huis (in 't - van een gehangene spreekt, enz.) 984.
huis (ver van - zijn) 986
huiske, huisie 2241.
huizeke (ergens geen - bouwen) 2224.
huishouden (geen huis kunnen houden met iem.)
983.
huishouding van Jan Steen
988.
huishouding van (moei) Kea
988.

huisje (het - bij 't schuurtje
laten) 1128.
huizen (er zijn meer - dan
kerken) . Aanv. bi. 557.
huizen bouwen op .iem. 987 .
huizen (over de - zijn) 2602.
hulten en bulten 1922.
hum (hummes) (in zijn zijn) 989.
huppelwater 2139.
hupsa Kees 1158.
hussel (de - kwijt zijn) 1194.
hut (van - noch van haar
weten) 966.
hutje en mutje 761; 990.
huts (met den -) 2430.
huts over kop 781.
hutseknuts 1877.
hutsen 1942.
hutspot (één -) 1877.
hutsje 1942.
hutteren 329.
huzarenboon 247.
Ier (wilde -) 991.
Iesjekeep (naar - gaan) 165.
iezegrim 997*
y of fij 878.
ijs (het - breken) 992.
ijs (op het - bouwen) 2627.
ijs (zich op glad - wagen) 993.

ijs (iem. op 't - leiden) 2296.
ijs (op oud - vriest het licht)
994.
ijs (over - van één nacht
gaan) 995.
ijs (beslagen ten - komen) 996.
ijsbreker 1000.
ijzegrim 997.
ijzer (het - smeden als 't
heet is) 999.
ijzer (geen - met handen
breken) 1000.
ijzer (een heet - om aan te
vatten) 998.
ijzer ( er geen heet - voor
durven dragen) 2501.
ijzer (op heet - staan) 1236.
ijzervreter 1001.
inbrokken 1497.
indoeken 1488.
ingaan (er - als) 1187.
ingang (de zoete -) 1004.
ingeland zijn met 1725.
ingemaakte schurk 466.
ingepa lu ld zijn met 1725.
ingepaloeterd zijn met 1725.
ingepateeld 1725.
ingescheuteld zijn met 1725.
ingespannen zijn met 1725.
ingezeild zijn met 1725.
inhakken (er -) 236.
inmaak 1771.
inmaffen 1456.
inmaken 1157; 1771.

inpakken 183.
inpekelen 1003.
inpeperen 65; 1003.
inpoeieren 55.
insmeren 1003.
inspankeren 2111.
instaan (voor iem . -) 2146.
inval (zoete -) 1004.
invallen (er - als) 1187.
invetten 1003; 2084.
inzeepen 1003.
inzitten (er goed -) 2519.
inzitten (er -) 1915.
inzouten 1157.
Ja en amen 1005.
ja ende neen 1990.
ja nebben! 1554.
jaar en dag 1006.
jabroer 1008.
jacht (op - zijn met iem.)
1725.
Jacob (de ware -) 1033.
Jaffa 164; 1521.
jager (een oud - hoort gaarne,
enz.) 2440.
jajemen 1633.
jajempie 1633.
jak (het - aanhebben) 2214.
jak (iem. het - afschuieren)
1475.
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jak (iem. in 't lange - laten
loopen) 1341; 1448.
jak (iem. op 't - zitten)
2382.
fakes 1009.
jakhals 1010.
jakken 1010.
jakkepoes 2002.
jakkerd 1010.
jaknikker 1008.
jammerdal 2285.
Jan 1012; 1014.
Jan alleman 1012.
Jan boven Jan 751.
Jan de Wasscher 1022.
Jan de Werd 1031.
jangat 1014.
janhagel 1015.
Janhen 1016.
Jan Kalebas 1017.
Jan Klaassen 1018.
Jan Oom (Oom Jan) 1019.
Jan Pompoen 1017.
Jan uit zijn 1012.
Jan van Pas 1033.
Jan Pril 1017.
Jan (tje) van Leiden 1023.
Jan Rap 1020.
Jan Salie 1021.
Jan Snotlepel 1019.
Jan Snotneus 1019.
Jantje en Toontje 1011.
jantjes (de arme - krijgen)
1193.
janus 702.
japon (op zijn - krijgen) 2382.
japonnaise (dat komt niet
aan mijn -) 1259.
jas 1024*.
jas (zijn - omkeeren) 1945.
jas (naar kapitein - gaan) 740.
jas (van - krijgen) 2291.
jassen 1024.
jato 2086.
jatten, jatter 1865.
Jefta (voor - liggen) 1521.
jelletje 608.
jeremiade 1025.
jeremieeren 1025.
Jetje ('m van - geven) 1111.
jeuken 786; 1709.
Job 1026.
jobje (voor 't-houden) 1341.
Jobs - 1026.
joden (twee - weten wat een
bril kost) 1272.
joden (aan de - overgeleverd)
881; 1027.
jodenkerk 1028.
John Bull 1029.
jok (alle - op een stok) 635.
jok (met iem. één - trekken)
1406.
jokkeband (tegen den - trekken) 2379.

Jonas 1030; 1835.
Jonas (het lot valt altijd op -)
1030.
jonassen 339 ; 1034.
Jonathan (broeder -) 1029.
jong (ergens - geweest zijn)
614.
jongens van Jan de Witt 1031.
jongs (van - af) 1148.
jongste dag 392.
jongstleden 392.
joosjebrood 1032.
Joost (dat mag - weten) 103.
Joris (bij St. - in den kost
of te gast zijn) 1256.
jort (de - op zijn) 964.
jotjes gegeten hebben 766.
jovel 2269.
joven 2269.
Jozef (kuische, ware -) 1033;
2218.
ju (van - noch hou weten)
966.
Judas 1034.
judassen 339; 1034.
juffer (zoo de - zoo de meid)
868.
juffer uit den mond spelen
244.
juk 1035.
juk (onder 't - doorgaan)
1035.
jutte 1036.
Juttemis (St. -) 1036.
juut 2086.
Kaai 769; 2056.
kaai (iem. op de - hebben)
1714.
kaak (aan de - stellen) 1037.
kaak (veel kaecks op 't nest
en nooit een ei) 662.
kaken (hou je -, kakement!)
1538.
kaal 1258; 1260.
kaantje (een - naar zijn hand)
1228.
kaars (de - die voorgaat
licht best) 1353.
kaars (wat baat - of bril,
als de uil niet zien en wil)
3651.
kaars (bij de - zoeken)
1333.
kaars (in of om de - vliegen)
1039.
kaarsschoon 1040.
kaart ( de - uitgeven) 1321.
kaart (de - is gekeerd) 241.
kaart op tafel spelen 1042.
kaart (open -) 1042.
kaart (de - kennen) 1045.
kaart (in de - zien) 1041.
kaart (iem. in de - spelen)
1043.

kaart (in iem .'s - spelen)
1043.
kaart (met de - spelen die
men heeft) 1930.
kaart (alles op één - zetten)
1044.
kaart (uit de - klappen)
2014.
kaarten (de - bloot leggen)
1042.
kaarten (de - steken) 465.
kaas hebben aan iem. 1049.
kaas (de - met hompen
snijden) 1048*.
kaas (zijn - geven of laten)
768.
kaas (zich de - niet van 't
brood laten eten) 1047.
kaas gegeten hebben van
1046; 2221.
kaas (hoe smaakt u deze -?)
1791.
kaas (van de - krijgen) 2221.
kaas (meedoen voor de groene
-) 2114.
Kaatje zijn 1012.
Kaatje ('t is gedaan met -)
1158.
Kaatje in de Wolstraat 1232.
kaatser (de beste - slaat
wel eens den bal mis)
1752.
kaatst (die -moet den bal
verwachten) 147.
kaatse (de - falen) 146.
kaba (van zijn - zijn) 2213.
kabaal 1050.
kabanes 902.
kabas (in zijn - hebben)
1482.
kabbelen 1059.
kabel (de - vieren) 2018.
kabeljauw (naar den -kelder
zijn) 740.
kabinet 2241.
kabs zijn 1965.
kachel zijn 1051.
kachel (de - aanmaken bij
iem.) 1844; 2463.
kachel (de aanhebben) 1051.
kachel (nog al -) 1051.
kachelpijp 1052.
kadin 2269.
kaduinen 1205.
kaf voor den wind 1053.
kaf onder 't koren 1053.
kaf van 't koren scheiden
1053; 1247.
kaffer 1054.
kafferen 1054.
kafsoonis 1086.
kajuit (als 't in de - regent,
enz.) 1921.
kak 1055; 1995; 2200.
kak hebben aan iets 1995.
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kak krijgen 1915.
kak aan den knikker 1055.
(met - loopen) 1915.
kakelwater 2139.
kakhuis 552; 2423.
kakkelwasie 1055.
kakken op 1995.
kakken (iem. te - zetten)
1056; 1448.
kakken (hooger - als dat
zijn gat is) 2142.
kakken (gaat -) 574.
kakkerlakje 1192.
kakkie 1055.
kakmadam 1055.
kakmaker 1055.
kakrijk 1055; 1995.
kakstoel (iem. in den zetten) 1056; 1448.
kal 1140.
kaleboes 471.
kalegezichten 447.
kaler (hoe -, hoe royaler)
1038.
kaler (hoe - jonker, hoe
grooter pronker) 1038.
Calf (zoo wis als -) 160.
kalf 1057.
kalf (gouden -) 1060.
kalf (gemeste -) 1061.
kalf (een - schieten) 280.
kalf (een - leggen) 1059.
kalf (ploegen met een andermans -) 1062.
kalf (als ''t - verdronken is,
enz.) 1058.
kalfsklauwen (zijn - afgelooperr hebben) 1147.
kalfsvel ('t - volgen) 1065.
kalk (de - in den neus of
de keel krijgen) 1262.
kalken 16.
kallebak 2086.
kalven 1059.
kalverboek. -151.
kam ('n - kriegen) 2506.
kam (de- --wast, zwelt hem)
1506.
kam (in een aardigen geschoren zijn) 1064.
kam (iem. in zijnen -vliegen)
757.
kam (elkander in den - zitten) 757.
kam (over één - scheren)
1064.
kam (iem. over de - balen)
889.
kamers te huur hebben
1065.
kamer-buiten (van - krijgen)
973.
kamerkat 1095.
kamizool (iets in zijn - slaan)
1205; 2214.

kamizool (over iem .'s - trekken) 2382.
kamming (iem . een - geven)
1475.
kamp geven 1066.
kamp zijn 1066.
kampop spelen 1066.
camuys staan 1628.
kan (zet de - weg en neem de
stoop of vat de leer) 118.
kan (die 't onderste uit de wil hebben) 1067.
kánnen en kruiken (in -) 1751.
kanalje 702.
kanarietjespip (zich den lachen) 265.
kanarievogel 2086._
kanebraaien 447.
kanes 2253.
kanjer 1068.
kanjeren 1068*.
kanker ( de - hebben aan)
1328; 1789.
(ge )kanker 1805.
kankeraar 1805.
kankeren 1805.
kankerpit 1805.
kannedicht 415.
kanon zijn 1069.
kansel (in den - zitten)
266; 1778.
kanshaken 1449.
kant noch wal 1070.
kant enklaar 1075.
kant en hemmel 1075.
kant (aan -) 1073.
kant (iem. langs zijn zwakken - pakken) 2679.
kant (op 't -je af) 1072.
kant (een dubbeltje, stuivertje op zijn -) 503.
kant (over zijn - laten gaan)
1071.
kan (van den - in de gracht)
1920; 2512.
' kant (van - maken) 1073.
kant (zich - zetten) 2029.
kantelings 1072.
kantig 1075.
kantjes (langs de - loopen)
1074.
kantjes (de - er afloopen)
1074.
kanten en ranten 1922.
kanten (met - en abouten)
676.
kanten (geen - kunnen akkeren met iem .) 1326.
kantoor (aan 't goede -) 1076.
kantoor (op zijn - zijn) 1201.
kantoor maken, - schuppen
1117.
kap (den - aansteken) 634.
kap (den - op den tuin
hangen) 1078.

kap (zijn - sturen) 1099.
kap (iets op iem.'s - leggen
of schuiven) 2008.
kap (den - in de krage
geven) 657.
kap (op iem.'s - druipen)
1262.
kap (zijn - keeren) 1945.
kap en kogel, kegel 1077.
kap noch keuvel 1077.
kapelle (een slag op iem.'s
- geven) 2223.
kapelle (uit de - klappen)
2014.
kapers op de kust 1079.
kapittel (op 't - van) 2212.
kapittel (stem in 't -) 1080.
kapittel (in zijn - zijn) 1081.
kapittel (iets van - en vers
weten uit te leggen) 2246.
kapittelen 1081.
kapittelbankje 1081.
kaplaken 1082.
kapoeres 1083; 2086.
kapot 1084.
kapot (iem. - speulen) 180.
kappen (iem. -) 1448.
capriolen maken 1085.
caproen (haar - stont al int
noort) 656.
kaps 264.
kapsoones maken 1086.
captie maken 1087.
kar (die - voor die peerde
span) 1756.
kar (iem . op de - nemen)
1432.
-kar (iem. tegen zijn - rijden))
2570.
karabies (van zijn - zijn)
2213..
kark (iem. op zijn - kruipen)
2223.
karpeson (iem. een - op den
neus zetten) 1797.
karren en rotsen 1933.
kartabel 1112 :
kartou (zoo vol als een -)
1069.
kas 471.
kas (in de - staan bij) 1088.
kasenbrood 1047.
kasken (in 't - staan) 612.
kassade (iem. zijnen - geven)
291.
kassazi 291.
kasseisteen (den - kneden)
1556.
kasseizaad 401.
kascement 471.
kast 471.
kast (een - inhebben) 2214.
kast (iem. de - uitkeeren)
1475.
kast (in de kas (t) staan) 1782.
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kast (uit de -) 1936.
kastje ('t - bij 't muurtje
laten blijven) 1128.
kastje (van 't - naar den
muur) 1091.
kastanjes uit 't vuur halen
1089.
kasteel van Portugal 216;
2241.
kasteelen in de lucht 1444.
kastijden (de Heer kastijdt
dien Hij liefheeft) 1090.
kat (de - in den ketel vinden) 922.
kat (de - de bel aanbinden)
1094.
kat in den zak 1093.
kat ( de - in donker knijpen)
1095.
kat (de - uit den boom
kijken) 1092.
kat ( de -- komt op de koorde)
1867.
kat ( de - bij 't spek zetten)
1103.
kat (zijn - sturen) 1099.
kat (een benauwde - maakt
vieze sprongen )1097.
kat ( de - in den kelder
metselen) 1101.
kat (als de - om de heete
brij loopen) 1100.
kat (als de - van huis is,
enz.) 884.
kat (zoo ziek als een -)
1109.
kat (als men de - op 't
spek bindt, wil ze niet
vreten) 419.
kat (van de - of den -er
gebeten worden) 1096.
kat (voor de - zijn) 1849.
katten (bij nacht zijn alle grauw) 1104.
katten (liet muist wat van komt) 1105.
katten (als de - muizen,
enz .) 1106.
katten (oude - lusten ook
melk) 2447.
kater (een - hebben) 1109.
kater (een - vangen) 2091.
kater (zuipen als een -)
1109.
kater 517.
katje (iem . een - geven)
1475; 2033.
katje van de baan 751;
1107.
katje (geen - om zonder
handschoenen aan te vatten) 1102.
katjesspel 1108.
katjewou 767.
katoen (zich - houden) 1110.

katoen (van - geven) 1111.
katoenen draad ( er loopt door) 2194.
katrol (zoo dronken als een
-) 1069.
kattebak (in den - liggen)
1343.
kattebakkes (iem . een oud geven) 2033; 2034.
kattebelletje 1112.
kattendans 407.
kattedrek 2083.
katteliefde 686.
katten 1958.
kattepiemel 2083.
kattepis (dat is geen -) 2083.
katterig 1109.
kattesprongen 1085.
kattig 1109.
katzwijm 2630.
kauwjijze 767.
kazak (ke) (zijn - keeren)
1945.
kazak (zijn - verliezen) 1946.
kazak (iem. op zijn - geven)
561.
kazak (iem. een - passen)
1024.
kazakdraaier 1945.
kazemat (in de - zijn) 1343.
kazuifel (op zijn - geven)
561.
kazzevèk (op zene -kriege)
126.
kedin 2269.
keel (een - opzetten, opsteken) 1114.
keel (dat hangt me de uit) 1113.
keep geven 2441.
keep houden 2029.
keep (zijn - houden) 2441.
keer (te - gaan) 1115.
keer (tegen den -) 478.
keerzijde van de medaille
1116.
kees 2056.
keet 902; 1117*.
keetjes maken 1117.
keeuwen (te - liggen) 87.
keezen 2371.
keg ( een - zetten op iets)
1204.
kegels (van de - vallen,
smijten) 1892.
kei 2253.
kei (iem. van de - snijden)
980.
keien (op de -) 425; 1118.
keil 1052.
keiletje 1633.
keizer (geeft den -, enz.)
1120.
keizer (waar niets is, enz.)
1121.

keizer (den - zijn baard)
1122.
keizer (den - gezien hebben)
1885.
keizer (gaan, waarheen de te voet gaat ) 2241.
keizers kat is zijn nicht
1119.
kekerzot 2158.
kelder (naar den - gaan) 740.
kelderen 740.
kelderkoorts ( de - hebben)
758.
kemel 280.
kemphaan 1123.
kennis is macht 1124.
ketelaar blijven van 1129.
ketting (van den - zijn)
1130. •
keper (op de - beschouwen)
1125.
keps 264.
kerel als een - 423.
kerel als Kas 1126.
kerf (boven de - gaan) 2030.
kerf (veel op zijn - hebben)
1127.
kerf (uit of buiten de -)
2030.
kerfstok (de - is vol) 1127.
kerfstok (de - is van ijzer)
1127.
kerfstok (veel op zijn - hebben) 1127.
kerk (de - in 't midden van
't dorp laten) 1128.
kerk (een - bouwen op iem.)
987.
kerk (de - op den toren
zetten) 1756.
kerk (hoe nader bij de -,
enz.) 1787.
kerk ('t kan beter van de als van den arme) 2151.
kerkhof (de man, dader ligt
op 't -) 390.
kerkuil 1829.
kermis (t' is alledaag geen -)
2391.
kerre (van der - vallen) 1473.
kersen (iem . - geven) 2390.
kersen (met groote heeren
is 't kwaad - eten) 869*.
kersepit 2253.
kersenschaaf 401.
kerstblok (een - van een)
2184.
kesausies 197.
ketel (een - halen) 1248.
keten (ww.) 1117.
kets (in zijnen - zijn) 489.
kets (op den - zijn) 489.
Keulen en Aken 68.
Keulen (het te - hooren
donderen) 1131.
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keur baart angst 1132.
keur (om de niet van de
balk willen vallen) 1133.
keurmede 1121.
keuvel 1077.
keuze (om de - niet van de
trappen willen vallen) 1133.
kiebeken (een - leggen) 1059.
kiebes 2253.
kiek in de pot 471.
kiekenshoofd 2305.
kiekenvleesch (voor - meedoen) 2114.
kiekens krijgen 1153.
kiekje 1134.
kiele (van de - zijn) 740.
kielhalen (je mag me - als) 451.
kielzog (in iem. 'S • - varen)
2656.
kien zijn 1012.
kiepen 2121.
kieren (in de - hebben) 606.
kies 512.
kies (iem. een - trekken)
980; 2273.
kiet zijn 1135.
kiet af zijn 190.
kiezen ('t voor zijn - krijgen)
904.
kiezen of deelen 1136.
kif 2136.
kiften 2136.
kijf (buiten -) 1137.
kijken (pas komen -) 473.
kijken als (of) 1710; 1712.
kijkerd (in den - hebben,
loopen) 606; 1138.
kijkpisse 2537.
kijves 918.
kik (geen -) 1139.
kik noch mik 267; 1139.
k ikkefl ikker (alle -) 861.
kikkers vangen 2091.
kikkertje 1633.
kiksdood 1558.
kin (op zijn - kloppen) 2402.
kind ('t - zijn) 1141.
kind ('t - *moet een naam
hebben) 1142.
kind ('t - bij zijn rechten
naam noemen) 1142.
kind ('t - met 't badwater
weggooien) 1143.
kind (iem . voor 't - houden)
1141.
kind ('t - van de rekening)
1141.
kind noch kraai 1140.
kind noch keef 1140.
kinderen en dronken menschen zeggen de waarheid
1145.
kinderen zijn een zegen 1144.
kinderhand is gauw gevuld
1146.

kinderschoenen (den - ontwassen) 1147.
kinds (van - af) 1148.
kindsbeen (van -) 1148.
kink 767.
kink (in den - komen) 1461.
kink (in den - loopen) 1149.
kink in den kabel 1149.
kinkel 1206.
kinkels (uit de -) 2458.
kinken (uit de -) 2458.
kinneken ('t - in 't spinneken) 835.
kip 1150; 2086.
kip zonder eieren 2086.
kip (de - met de gouden
eieren) 1154.
kip! ik heb je 1151.
kipen 1151.
kipje doen 1151.
kipkap 1851.
kiplekker 693; 1152; 1457;
1663.
kippedraf 1155.
kippedrift 1155.
kippen (met de - op stok)
1156.
kippen (als de - er bij zijn)
1155.
kippen (op 't -) 1638.
kippen (er diep in -) 236.
kippenvel 1153.
kist (achter de - liggen) 158.
kisten (iem. -) 1157.
kit ( de - boenen) 1728.
kitband 155.
kittel (van de - geven) 1349.
klaar is Kees 1158.
klaar (zoo - als) 1152.
Klaas (houten -) 1700.
Klaas Lou 70.
Klaas Vaak 2624.
klabak(kie) 2086.
klabakarium 2086.
klabedder 767.
klad (de - brengen in) 1161.
klad (aanhangen als een -)
1183.
klad (de - werpen op , aanwrijven) 1160.
klas (in de - komen) 1161.
kladden tbij de - grijpen)
1162.
kladdertje 1633.
kladbeeken voor diamanten
1200.
klagers hebben geen nood
1163.
klak 1853.
klak veur keer 861.
klak (iem. een - op den
hals werpen) 1160.
klaks 2086.
klampen (iem. bij zijn nemen) 1162; 2439.

klap 861.
klap (geen .- om de ooren)
287; 1199; 2090.
klap (een - voor 't gat geven)
604.
klap (iem. den - geven) 2019.
klap (een - krijgen) 769;
1164.
klap (een - in 't gezicht) 950.
klap (op de - loopen) 1166.
clapbanc, -stoel 1880.
klapbes 2253.
klaploopen 1166*.
klappen ('t - van de zweet)
1167.
klapscheet 861.
klapspaan 1179.
klapwaker 2086.
klaren (iets -) 2328.
klaterbaan (iem. op de brengen) 2271.
klatten (iem . bij de - pakken) 1162.
klaver (in iem's - zitten) 522.
klaver (weer op zijn - zijn)
1201.
klaveren (van de - naar de
biezen) 2513.
klavergèrs (in zijn - zijn)
548; 1201.
kleef (van - zijn) 1168.
kleeken (iem . een - passen)
357; 1024.
kleeren (de - maken den
man) 1169.
kleeren (iem . in de - steken)
1024; 1448; 2663.
kleeren (in iem .'s - niet
willen steken) 200.
kleerscheuren (zonder -) 1171.
klein maar rein 1172.
klein (iem . - krijgen) 1174.
kleine (die 't - niet eert,
is 't, enz.) 1173.
cleine 216; 2241.
cleinmondich 1540.
kleinood 1172.
kleinst (van - af) 1148.
kleintje (voor geen - vervaard) 660.
kleintjes (op de -passen) 1175.
kleintjes (vele - maken een
groote) 1175.
klem (in de - raken) 1176.
klep 1179.
klep (hou je - dicht) 1538.
klepel 1179.
klepper 1226.
klepper (sluit je -) 1538.
klepzeiken 447.
klessen (bij de - pakken)
1162.
klets (geen -) 1199.
klets (iem . een - aanzetten)
769.
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klets (op de -) 1166; 1853.
kletsen 1853.
kletshannessen 447.
kleur bekennen 1177.
kleuren (twee - in zijn baard
hebben) 1542.
kleuren en fleuren 676.
kliek 1942.
klier 1178.
klieren 1178.
klieroog 1178.
klik (een - geven) 1160..
klikkebil 861.
klikken (met - en klakken)
1765.
klikkooi 1386.
klikspaan 1179.
kling (over de - jagen) 1180.
kling (zijn - trekken) 1496.
klink 1386.
klink trekken 1496.
klink (van -!) 1181.
klink (in de - zijn) 743.
klinken 191.
klinken (in die - vallen) 594.
klinken op de bussen 385.
klinken als een klok 1181.
klinkt het niet, zoo botst
het 1447.
klinktum (van -) 203; 1181.
klip (iets onder zijn - hebben) 1482.
klipklap 861.
klippen (tegen de - aan) 1182.
klis (op de -) 1853.
klissen 1853.
klitsoor ( de - kennen) 1167.
klobbe 1206.
klodden (met de - zitten)
2190.
kloef (op een - en een schoe)
2207.
kloen 1206.
kloete 1206.
kloeten (op de -) 1892.
klok (de - hoorn luiden)
1185.
klok (er luidt nooit een of, enz.) 1210.
klok (al wat de - slaat)
1186.
klok (weten wat de - geslagen heeft) 1313.
klok (aan de groote - hangen). 1184.
klokspijs 1187.
klommer 1192.
klomp (op een - en een
schoe) 2207.
klomp (op zijn - speulen)
1860.
klomp (uit zijn - schieten)
2076.
klomp (nou breekt mijn -)
1188.

klomp (dat heb ik nog nooit
op eenen - hooren spelen)
2414.
klompen (met de - op 't
ijs of in 't gelag) 1189.
klompen (iets tegen zijn krijgen) 250.
klompenmarkt (op de - zitten) 1190.
kloon (op zijn - ruischen)
1860.
kloot (daar ligt de -) 1202.
klooten (de - geven van) 374.
klooten (er de - van weten)
145.
klooten (de - snappen van)
145.
klooten (iets tegen zijn krijgen) 691.
klootentrekker 571.
kloothannessen , 447.
klop (de - is er op) 1190.
kloppen 475.
kloppie (een - houden) 475.
klopschelling 1190.
klos (er met de - onder
slagen) 236.
klossebak (de - ingaan) 1232.
kloud 2086.
klouw geven 332; 1111.
klouwer 1226.
klucht (iem. in de - hebben)
1714.
kluite 1420.
kluiten (uit cie - gewassen)
1191.
kluitje (met een - in 't riet)
1192.
kluivers (de - in huis krijgen)
1193.. •
klunte 1206.
klus (met - en kluis) 990.
kluts 1206; 1942.
kluts (de - kwijt zijn) 1194.;
2062.
knap (- af zijn) 10.
knapscheet (om een -) 861.
knar 2253.
knar (boven mijn -) 1806.
kneep (de - vatten) 1195.
kneep (de - weghebben) 1195.
kneep (daar zit 'em de -) 1195.
knee (d )water 1857.
knel raken 1069.
kneppels (op de - komen)
1892.
kneukel (iem. op de -s kloppen) 2411.
kneuvel 1196.
knevel 1196.
knieperd (in de - zitten) 1176.
knijp (in de - zitten) 1176.
knijpen ('m -) 1590.
knijper (als - aan boord
komt) 1797.

knijper (als de - op den
staart komt) 1902.
knikker 1008.
knikker (er is iets aan den -)
1055; 1197.
knikker op dak 2086.
knikkers (niet om de -,
maar) 1198.
knip (geen - voor den neus
waard) 1199.
knipnagels (op - zitten) 1236.
knippen (op het -) 1638.
knobbelsmeris 2086.
knoet (zijn - slaan in) 1189.
knokkel 1206.
knol . (den - krijgen) 2035;
2617.
knolleke (een half - aanhebben) 2214.
knollen 1420.
knollen voor citroenen 1200.
knollen (in zijn - zijn) 1201.
knollentuin 489; 1201.
knolsmeris 2086.
knoop (een - slaan voor
iets) 2023.
knoop (een - in 't touw) 1149.
knoop (daar is een - in die
draad )1149.
knoop (er een - op leggen)
1204.
knoop (daar zit 'em de- -)
1195; 1202.
knoop (een - laten vallen)
1204.
knoop (den - doorhakken)
1203.
knoopen (achter de - hebben) 1205.
knoopen (geen - vinden ia
iets) 174.
knop (iem. een - draaien)
1420.
knopjes (in zijn - zijn) 1650.
knoppe (er de - van geven)
374.
knoppen (naar de - zijn)
740.
knoppen (er de - van weten)
145.
knopsmeris 2086.
knor 1206.
knorven in de biezen 2125.
knotjes draaien 1420.
knotsen 1205.
knotten 1420.
knul 1206.
knurf 1502.
kodde 1420.
koddig 1420.
codille 1207.
koe (als een - een haas
vangt) 1209.
koe (de - bij de horens
pakken) 1208.
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koe (men noemt geen bont, of) 1210.
koe (als een - bisset, enz.)
1972.
koei 2086.
koei (met zijn - van 't ijs
zijn) 1977.
koeien (de beste - worden
op stal gezocht) 1757.
koeien (oude - uit de sloot
halen) 1211.
koek (in een - bakken)
1234.
koek (iem. zijn - boteren)
366.
koek (gesneden -) 1215.
koek (de - is op) 1213.
koek en ei 1212.
koek (zijn - is hier op) 840.
koek (met de - op 't hoofd
thuis komen) 1262.
koek (van - gehad hebben)
1046.
koek (voor zoete - meedoen)
2114.
koek (voor zoete - opeten)
1214.
koekjes (twee - van 't zelfde
deeg) 1212; 2106.
koekodde (achter de - loopen) 1063.
koekoek 963.
koekoek éénzang 1216.
koekoek (den - geven van)
374.
koéksgoed 1457.
koelte (vrijer in de -) 1218.
koeskas 1851.
koest (zich - houden) 1219.
koetjes en kafjes 1220.
koetjes (zijn - op 't lroge
hebben) 1977.
koets 1232.
koets (uit of door de - vallen)
1440; 2076.
koetscoupé 1232.
koeweide (in of op zijn zij n) 548; 1201.
koezen 1851.
koffie (zuivere -) 1221.
koffie (dat is -) 1221.
koffie (dat is andere -) 1221.
koffie (op de - zijn met)
1221.
koffie (op de - komen) 1221.
koffer (naar den - gaan)
1232.
koffertje (er uitzien alsof
men uit een - kwam)
1936.
kogel 1077.
kogel (de - is door de kerk)
1222.
kok (veel -s bederven de
brij) 1224.

kok (het zijn niet allen -s)
1223.
kok (als de - met de keukenmeid kijft), aanv. bl 558.
koker (dat komt niet uit
zijn-)
-) 1225 .
kokkerd, kokkertje 1226.
cocodril 1283.
koksgast blijven van 1129.
kolen (op heete - zitten)
1236.
kolen (vurige -) 1237.
kolenbak 2086.
kolf (de - naar den bal
werpen) 1227.
kolfje (een - naar zijn hand)
1228.
kom (op de - bijten) 976.
kom-af 1229.
komkommertijd 1230.
kommandeer je hond 934.
kommedicht 415.
compas ( van zijn - zijn)
2213.
kompost 1876.
komsa (van -) 203 ; 973.
komt (die 't eerst -) 1922.
koningswensch 1934.
konkel (een - om de ooren)
484.
konkels (in de - zitten) 1176.
konsjuus (zijn eigen - houden) 1009.
kont. Zie Gat.
kont (aan mijn -) 1312.
konten (er de - van kennen)
145.
contant ( iets voor - nemen)
1579.
kontlikker 604.
koofke (iem. een - zetten)
1711.
kooi 1386.
kooi (naar - gaan) 1232.
kook (van de -) 1233; 2213.
kool 88.
kool (de - en de geit sparen)
1235.
kool (om - gaan) 2630.
kool (er - van gehad hebben) 1046.
kool (iem. een - stoven) 1234.
kool (allemaal -) 1239.
kool (de - is 't sop niet
waard) 2105.
Kool (1Vicolaas) 1700.
kooien (in zijn - laten weiden) 522.
koolken (een - op iets durven inslikken) 451.
koop geven 1240.
koop (den - ontvangen) 217.
koop (niet veel te - hebben)
1482.
koopje 192.

koopje (iem . een - geven)
1240.
koopslag 2277.
koord (één - trekken) 1406.
koord (meer dan één - op
zijn boog hebben) 297.
koord (iem. aan zijn - krijgen) 1411.
koorde (aan iem's slappe trekken) 2679.
koorde ( de - bachten den
knoop hebbén) 1977.
koordje (buiten 't - gaan) 275.
koot en bikkel 1990.
kooven 1711.
kop. Zie Hoofd.
kop over hals 781.
kop (houd je - dicht) 1538.
kop of letters 1293.
kop (er geen - aan weten
te klinken) 1566.
kop (geen - krijgen aan iets)
1242; 2281.
kop noch staart 1242.
kop (mijn - er af) 451.
kop ( een - hebben als) 270.
kop (den - opsteken) 946.
kop (mijn - draait) 948.
kop (met - en haar) 977.
kop (met zijnen - spelen)1860.
kop (op zijn - krijgen) 396.
kop (op den - tikken) 1244.
kop (op je -!) 691.
kop (op den -) 2123.
kop (over den - gaan) 1243.
kop (voor den - geloopen
zijn) 950*•
koperen bout 2086.
kopje (iem . een - zetten) 2663
koppermaandag 248.
kopzorg 2665.
koram (ad-) 371.
kordons (door de -) 2133.
koren (geen - zonder kaf)
1053; 1247.
koren op zijn molen 1246.
koren (zijn - groen eten)
1245.
koren (geen - van den molen
sturen) 1247.
koren (zijn - groeit hier niet)
840.
korf (een - krijgen) 1248*;
2035.
korf (van den - in den
lapzak) 1425.
korf (eten uit den - zonder
zorg) 1869.
kornetje (staan als een - op
een kalfskop) 2423.
korrel (iem. op den - nemen)
2419*.
korsten (de - steken hem)
369.
kort (iem. - houden) 1251.
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kort in de strengen staan
1251.
kort en goed 1250.
kort en bondig 1250.
kort aangebonden 1251.
kort gerokt zijn 1255.
kort ingespannen 10 ; 1255.
kort opgehangen 10.
kort van kop zijn 10.
kort van stof 1255.
kort voor 't hoofd zijn 10.
kort (te - komen) 1253.
kort (te - schieten) 1254.
kort (iem. te - doen) 1252.
kortom zijn 10.
Kortrijk (heeren v. -) 1168.
kortvlerken 576.
kortvleugelen 576.
kortwieken 576.
kost (in den - liggen) 2260.
kost (zijn - is gekocht) 1256.
kost (de (on)bezorgde hebben) 1256.
kosten (zijn - koopen) 1256.
kosters koe weidt op 't
kerkhof 2460.
kot houden 1117.
kot (in zijn - kruipen) 2041.
koten (op zijn - staan) 1863.
kou (geenen - hebben) 429.
kou (wat doet hij in de -)
1257.
kou (de - is aan of uit de
lucht) 1257.
kou (uit de -) 1257.
koud zijn 1666.
koud en heet uit één mond
blazen 1542.
koud (iem.- maken) 1666.
koude drukte 1258.

koude (van den -n grond)
1261*.
koude kak 1258.
koude (van den -n kant) 1258.
koude (van een - kermis
thuiskomen) 1260.
koude kleeren 1170; 1259*.
koude (langs zijn - kleeren
laten afglijden) 1071 ; 1259.
coudemarct 1260.
kous zijn 1069.
kous (een - maken) 1262.
kous (een - varen) 1262.
kous (met de - op 't hoofd)
1262.
kous (de - op den kop) 1069.
kouscher 1264.
kousen (iem. de - opbinden)
357.
kousen (de gele - verdienen
aan) 1082.
kousen (zijne-oprollen) 1488.
kousen (met - en schoenen
in den hemel komen - )
1263*.

kozijn (het - of de kozijntjes hebben) 1866.
kraag (den - om hebben).
1665.
kraag (achter zijn - steken)
1205.
kraag (in zijn - draaien)
1205; 2214.
kraag (in zijn - hebben) 1997.
kraai (één bonte - maakt
nog geen winter) 1265.
kraaien (twee - pikken elkander de oogen niet uit) 929.
kraaien (de - zullen 't uitbrengen) 1908.
kraaien (van - en duiven
spreken) 1220.
kraaien (twee - met één schot
schieten) 2433.
kraaienmarsch 1266.
kraaier 1908.
kraakhaspel 1269.
kraakporselein 1267.
kraakwerk 1267.
kraakzindelijk 1268.
kraam (een zeldzaam -) 1876.
kraam (in iem .'s - te pas
komen) 1271.
kraam (al de -) 1967.
kraam (in de - liggen) 1270.
kraam (in 't - komen) 506.
kraamvetje 2392.
kraan 1273.
craet 1140.
krabber 221.
krakalaam 1269.
krakeelklok (de - luiden) 73.
kraken 1633.
kraken ('t zal er om -) 2455.
krakende wagens loopen 't
langst 1269.
krakepit 2253.
kraker (er eenen - bijzetten))
1204.
krakertje 1633.
krakken (de - loopen overal,
maar) 1757.
kramers (twee - kennen elk,
wel) 1272.
krankjorum 1434.
krant en zet 2198.
krap (tegen -) 478.
krapte 1281.
krassen 1810.
krats 1274; 2195.
krauter 2086.
krawaat 991.
creeft 2086.
kreen zijn op 1275.
krenk 197.
krent ( een -) 1276.
Krent (Jan -) 1276.
krentenkakker 1276.
krentekoek (vier en een -)
337.

krentetuin 471.
krentig, krenterig 1276.
kreupel (den -en waard
slaan) 1728.
krib (van de - afbijten)
1277.
krib (op de - bijten) 976.
kribbebijter 1001; 1277.
kriebel (de - in zijn vingers
hebben) 786.
kriebelkruid gegeten hebben
766.
kriek (zich een - lachen) 265.
kriek zijn 1069.
kriek ('t voor zijn - hebben)
904.
kriekel (de -e biechten)
. 2306.
krikalaam 1269.
krikkemik 1298.
krimp geven 1281.
krimpneuzen 1623.
kring (iem. in den - nemen)
1714.
kris en kras 761; 1282.
kriskras 1282.
krits (niet een -) 1199; 1274;
2089.
krokodillentranen 1283.
krollen (veel - in zijnen
steert hebben) 1649.
krom vallen 265.
krom (van - en haar gebaren)
1009.
kromsteven 2632.
kroon (de - spannen) 1284.
kroon (de - zetten op iets)
1286.
kroon (iem. de - van 't
hoofd nemen) 1288.
kroon (iem. naar de - steken)
1287.
kroon (iem . een - opzetten)
1285.
kroosjes (om - gaan) 2630.
krop 264.
krop (iem. den - bieden) 943.
krop (de - vooruitsteken)
319.
krop (dat steekt hem in
de -) 1289.
kris (met een natte - in
hoes komen) 2637.
krot (in de - zitten) 1176.
cruden 1297.
kruid (daar is geen - voor
gewassen) 2622.
kruik (de - gaat zoo lang
te water) 1290 .
kruikar
op de - nemen)
1432.
kruiken (de - bestellen) 1291.
kruikje (een - mogen breken)
1874.
kruif 1307.

)iem.
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kruis en kras 1282.
kruis (iem. het - uit zijn
broek vragen) 894.
kruis ('t heilige - nageven)
1292.
kruis of munt 1293.
kruisje (een meisje van drie-s)
1294.
kruit (zijn - verschieten )1295*
kruiwagen (een - hebben)
1297.
kruk 1298.
krukken (op - rijden) 2171.
krul (zich - lachen) 265.
crumen (de - steken hem)
369.
krups (tegen -) 478.
krut 264.
krijt (dubbel -) 1279.
krijt (in 't - staan) 16;
1278.
krijt (in 't - treden) 1280.
krijt (een vreselijc -) 1778.
kubiek (in -) 578.
kui (gijn - of mui hebben)
1140.
kuier (om - gaan) 2630.
kuier (op de - gaan met
iem.) 1611.
kuieren (met iem. gaan -)
1432.
kuierstokken 1892.
kuiken (geen - van één Mei
zijn) 698.
kuikenmak 1457.

kuil (wie een - graaft) 1299.
Ku.ilenburg (naar - gaan)
1168.
kuip (iem. in de - hebben)
2389.
kuischen (iets -) 2328.
kuische (elk - zijn eigen
kant) 2181.
kuiten maken 2450.
kunst baart gunst 1300.
kunst en vliegwerk 1301.
kurk (aan de - trekken)
2566.
kussen (op 't - zitten) 1302.
kust lijden 1141.
kust (te - en te keur) 1303.
kust (van - me gat) 973.
kwaad (zoo - als) 2129.
kwaad (het - loont zijn
meester) 313.
kwaad (geen - weten van)
1886.
kwade (de - hand leggen
op) 1695.
kwaden (van twee - 't beste
kiezen) 1304.
kwak 1942.
kwakkel (een - schieten) 280.
kwal 552.
kwalijk (iets - nemen) 1305.

kwant 1308.
kwartel (doove -) 460.
kwarteldoof 460.
kwartier geven 1306.
kwartier (iem. zijn - geven)
291.
kwast 1307.
kwast (zijn - schuren) 1810.
kwast (met één - overstrijken) 1064.
kweps zijn 1965.
kwibus 1308.
kwidam 1308.
kwijlen (niet - in iets) 2144.
kwikkebil 1386.
kwispel 1307.
kwit 1308.
La (in de bovenste - liggen-)
318.
laag (de volle - geven) 1309.
laaien (met - schieten) 2113.
laan (de - uitgaan, uitsturen)
425; 1311*.
laars (aan zijn - lappen) 1312.
laars (in zijn - steken) 2214.
laarzen 1312.
laatje (aan 't - zitten) 1314*
2492.
laatsten (de - zullen de
eersten zijn) 1315*.
laat (weten hoe - 't is) 1313.
laat (wie 't -st lacht) 1316.
lababbel 767.
Laban (vee van -) 2335.
labberdoedas 767.
laberenten (in de - zitten)
1176.
lachen als 266; 1317.
laf 1341.
lagen (iem. - leggen) 1310.
lagerwal (aan -) 1318.
lak 1319.
lak hebben aan 1319.
lak (een - werpen op) 1160.
lakaaie ` 1179.
laken geven 1111.
laken (- laken laten blijven)
246.
laken (het - doorsnijden)
2227.
laken (het - door 't oog van
de schaar halen) 1696.
laken (onder één - liggen)
788.
laken (van 't zelfde - een
pak) 1320.
lakens (de - uitdeelen) 1321.
lakens (iem . in de - steken)
2663.
lakens (in slechte - zitten)
2005.
lame (n )t (van de - geven)
1111.
Lamme goedzak 1022.
;

lammeren 1059.
lammerstil 1574.
lamoen (in 't - zijn) 595.
lamp 1324; 2086.
lamp (de - hangt scheef)
1322.
lamp (huilen en de - vasthoudt) 1322.
lamp (nou geet me de heelemaal uit) 1188. .
lamp (aan de - likken) 1324.
lamp (in de - hebben) 606.
lamp (naar de - rieken) 1323.
lamp (tegen de - loopen)
1324.
lamstraal 197.
land van belofte 1325.
land (er geen - over zien)
598.
land (over - en zand praten)
1220.
land (geen - te bezeilen)
1326.
land (het - hebben aan)
1328.
land (het - (in )hebben )
1327.
landerig zijn 1327.
landziekig zijn 1327.
lang (het is zoo - als 't
breed is) 348.
lang (met een - gat ergens
heen gaan) 1426.
lang (met -e hielen ergens

heen gaan) 1426.
lang (op de -e bank zitten)
1587.
langs (er van - krijgen)
1330; 1349.
langst (om 't -e trekken)
543.
langzaam aan dan breekt de
lijn niet 1407.
langzamerhand 806.
lans (een - breken) 1331.
lantaarn (een groote - zonder
licht) 1332.
lantaarntje (met een - zoeken) 1333.
lap 568; 1421.
lap (nieuwe - op een oud
kleed) 1334.
lap om leer 1350; 1425.
lap (iem. een - geven) 1339.
lap (in den - loopen) 1339.
lap (in den - laten hangen)
1339.

(voor 't - gaan)
lapje
1340.
lapje (voor 't - houden)
1341.

lappen (iem. -) 1330.
lappen (iem. iets -) 1342.
lappen (alle - uithangen)
2636.
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lappen (zijne - pakken) 229
lappen (zijne - laten zien)
773.
lappen (iem. achter zijn zitten) 2438.
lappen (iem. bij de - krijgen)
1335.
lappen (weer op de - zijn)
1338.
lappen (op zijn - krijgen)
1336.
lappen (gezicht van oude -)
1337.
lappenmand 1343.
lappert 1342.
lapzak (en daarmee -!) 166.
larie (- farie) 1344.
lariekoek 1344.
last (de - hebben) 956;
2214.
lat 678; 1127.
lat (op de - drinken) 1127.
lat (van de - geven) 1349.
later (hoe - op den avond
hoe) 125.
latkip 678; 2086.
latrine 2241.
latten (beerven) 1892.
latten (er zijn - aan 't huis)
397*.
laudate 1388.
lauw 1651.
laveeren 2637.
lavei(en) 1117.
laveloos zijn 2046; 2384.
lavuit (iem. het - geven)
629.
lawaai 1117.
laweit (groot - in een klein
straatje) 662.

lazarus zijij 197.
lazerement 197.
lazeren 197; 447.
lazernis (voor zijn - krijgen)
197.
lazersteen 197.
197;
lazersteenen
447;
1399.
lazerstraal 197.
lazerus 197.
lazerusklep 197; 1588 aanv.
lazerij 197.
lebabber 767.
lebijt 180.
ledebraken 1911.
ledewieken 576.
leden (onder de - hebben)
1345.
leden (op de - hebben)
2307.
leder om leder 1350.
leder (iem.'s - kloppen)
2307.
ledigheid is des duivels oorkussen 1347.

le é (ter - zijn) 1338.
leefkoek 1400.
leeft (wie dan - wie dan
zorgt) 2503.
Leelikendam (Mevrouw v. -)
1168.
leen (in de - hangen)
1346.
leentjebuur spelen 1348*.
leep (van de - krijgen)
1349.
leer (uit een andermans is 't goed riemen snijden)
1929*.
leer om leer 1350.
leer (iem . achter 't - zitten)
2438.
leer (op iem's - trappen)
2243.
leer (iem . op 't - zitten) 978.
leer (over zijn - krijgen) 978.
leer (van - trekken) 1351*.
leergeld betalen 1352.
leeringen wekken 1353.
leertje staan 2442.
leest (op dezelfde -) 1354.
leeuw (gehelmde -) 330.
leeuwenaandeel 9.
leeuwtjes maken 634.
lef 1355.
lef hebben, maken 1355.
lef (op - drinken) 1127;
1355.
legger 456.
lei (een schoone -) 1356*.
leiband (aan een - loopen)
1357.
Leiden in last 916.
Leiden's ontzet 1358.
lek 769.
lek (een - krijgen) 1164.
lek (naar 't - luisteren) 2306.
lekken (naar 't - van de goot
gaan luisteren) 2306.
lekker is maar een vinger
lang 1359.
lekker (zoo - als kip) 1152.
lekkeris (iem. - op de doeme
smeren) 938.
lekkers ('t - is op) 1213.
lekt me lipken (iets van -(973.
lel 767.
lempers geven 2159.
lengte (uit de - of uit de
breedte) 1360.
lens 264.
lens (iem. - slaan) 1361.
lens zijn 1361.
lenzen 1361.
lepel (de lange -) 1019.
lepel (uit vele -s eten) 1823.
lerp (van de - geven) 1349.
lerven en verven 761.
lerze í zijn - vol hebben) 2214.
les (iem . de - lezen) 1362.

lest best 1363.
letten (iem . - en zetten) 2643.
leugen (een - om best wil)
1364.
leugen (al is de - nog zoo
snel) 1365.
leuk (zich - houden) 1366.
leuningbijter 149.
Leuntje (geen - gedoopt zijn)
1348.
leur (te - stellen) 1367.
leus (voor de -) 1368.
leven als een oordeel 1372.
leven in de brouwerij 1371.
leven (in het - zijn) 1370.
leven en laten leven 1369.
leven (zoo lang er - is, is
er hoop) 1373.
levensdraad 1374.
lever (de - schudden) 1375.
lever (iets op zijn - hebben)
1376.
lever (van de - spreken) 1376.
lever (een luis loopt over
mijn -) 1377.
lever (een droge, heete -)
1378.
leverantie (iem. op zijn geven) . 978.
Levi (de stem van -) 1386.
levieten (iem. de - lezen)
1379.
lezen 1836.
lezen (kunnen - en schrijven)
1380.
lichaam (die zijn - bewaart)
106; 1381*.
licht 1388.
licht (een - gaat mij op)
1384*.
licht (iem . in 't - staan) 1383.
licht (iem. 't - belemmeren)
1383.
licht (- licht laten blijven)
246.
licht (zijn - niet onder een
koornmaat zetten) 1385.
licht en dicht 1382.
lichtekooi 1386.
lichten 222.
lichterlaaie 1387.
lichtmis 1388.
lichtmissen 1388.
lichtomdeine 1386.
liedje van verlangen 1389.
liedje (een kort - is spoedig
gezongen) 1390.
liedje ('t oude -) 1391.
liedje (veel liekens in zijnen
buik hebben) 1649.
lief (die me - heeft, volge
mij) 1392.
liefde is blind 1394.
liefde (oude - roest niet )1393.
liefkenhoek 1168.
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liegen dat men 1396*.
liegen alsof 1396.
liegt (dat - er niet om) 1395.
lier (op zijn -e spelen) 1860.
lier (de - aan de wilgen
hangen) 1397.
lier (draai uw - af) 1431.
lier (gaan als een -) 1398.
lieremannetje 1434.
lieve vadertje of moedertje
1399 aanv.
lievemoederen 1399*.
lieven tijd (den - hebben
van iets) 374.
liever (ne - is een haas) 1400.
lieverkoekjes 1400.
lieverlede (van -) 1401.
lievers (de - zijn af) 1400.
Liezebeth (elkander geen noemen) 1517.
lij (in (de) - liggen) 1402.
lijdenskelk 1403.
lijf (die zijn - bewaart) 106;
1381.
lijf (niet veel om 't - hebben)
1404.
lijfcouck 1400.
lijken (uit de -geslagen) 1405.
lijmstang (met de - loopen)
1432.
lijn (één - trekken) 1406.
lijntje (aan 't -hebben) 1411.
lijntje (aan 't lange - knoopen) 132.
lijntje (aan 't - loopen) 1357.
lijntje (aan 't - houden) 1409.
lijntje (met een zoet -) 1410.
lijntje (langzaam aan dan
breekt 't - niet) 1407.
Lijntjes dochter 1348.
lijntocht 1408.
lijntrekken 1408*.
lijster (zingen als een -) 1412.
lik 471.
lik om de ooren 769.
lik (op een -) 2169.
lik uit de pan 2337.
likken (iein. -) 604; 938.
likken (niet - aan) 2402.
lik-me-vessie (van -) 203;
1413; '2382.
lik mij de maas 604.
ling (iem. aan zijn - hebben)
1411.
linken (in de - hebben,
krijgen) 606; '2419.
linkerbeen
bij 't krijgen) 1432.
linkerhand (laat de - niet
weten, wat) 1414.
links laten liggen 1415.
links opgestaan zijn 173.
linksch (niet - zijn) 1416.
linnen (wat achter 't - hebben) 2520.

)iem.

lint (van - gaan) 1495.
lip (de - laten hangen)
1417.
lippen (de - voor de tanden
houden) 794; 1538.
lippen (zich op de - bijten)
1418.
Lippen gezien hebben 1885.
lisse (in de - holden) 555.
lobbe (wel in zijn - zijn)
1650..
lodder 686.
loeder 1178.
loef (de - afsteken) 1419.
loef (in zijn - zijn) 743.
loef (uit zijn -) 743; 1201.
Toen 1420; 2002.
loentje (iem . een - draaien)
1420.
loer 201.
loer (in de - hebben) 606.
loer (iem. een - draaien)
1420.
loerem (in de -) 1434.
loeren 1420.
loet 1420.
lof (eigen - stinkt) 1421.
lof (te lo(o)f en te bod)
1436.
lok 2241.
lokvink 1941.
lombardbriefje (doorgefourneerd -) 466.
lompen 1420.
lompen (zich niet laten -)
1422.
lonken (op zijn - liggen)
1445.
lont ruiken 1423.
lood (geld) 1847.
lood in de schoenen 1426.
lood (oud - om oud ijzer)
1425.
lood (in 't - staan) 1424.
lood (uit 't - hangen) 1424.
lood (uit zijn - geslagen)
1424.
loodje ('t' - schieten) 639;
1427.
loodje (een - in 't zakje
leggen) 515.
loodje (onder 't - leggen) ,
aanv. bl. 559.
loodje (onder 't - blijven),
aanv. bi. 559.
loodjes (de laatste -) 1428.
boden schoenen (met -)
1426.
loodrecht 1424.
look in de meersch 1581.
loon ('t - verzoet den arbeid)
1429.
loon naar werken 1430.
loontje komt om zijn boontje
313.

loop naar de 164; 1431.
loop (bij de - zijn) 886
1830.
loop (in den - laten, blijven)
2161.
loope maken 2154.
loopje (een - nemen met)
1432.
loopstokken 1892.
loor (te - gaan) 1433.
lor 1433.
lorling 1420.
lorren draaien 1420.
lorretje (van - gepikt) 1435.
lorum (in de -) 1434.
loste zijn 1965.
lotig 1191.
lotje (van - getikt) 1435.
Louis (lamme, verdomde -)
1819.
louw 1651.
loven en bieden 1436.
lubben 980.
lubben met een beenen mesje
1192.
lubmes 1506.
lucht (er geen - in zien)
598.
lucht (de - krijgen van)
1438.
lucht (in de - schermen) 1439.
lucht (op - liggen van) 1438.
lucht (uit de - vallen) 1440.
luchtbal (den - opsteken)
1647.
luchten (niet kunnen -) 1443.
luchtje (er zit een - aan)
1925.
luchtje (een - scheppen)
1441.
luchtje (om een - gaan)
1442; 2630.
luchtkasteelen 1444.
luieren (in de - zitten)
1915.
luiers (iem . in de - leggen)
1448.
Luiker bloed doet niemand
goed 712.
luikes 918.
luikes (zich - houden) 1009.
luilak 1319* ; 2487.
luilekkerland 1935.
luimen 1445.
luimen (op zijn - liggen)
1445".
luimkeet, -spiese 1445.
luipen (op zijne - liggen)
1445.
luis aan den ketting 2086.
luis (een - loopt over mijn
lever) 1377.
luis (geen -) 2652.
luis (van een - een schildpad maken) 1571.
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luistervink 1446.
Luiteraansch (zich - houden)
1009.
luiters (zich - houden) 1366.
luizen (twee - op ééne kam)
788.
luizen pooten in eigen kragen 50.
Lucam (secundum -) 1437
lukraak 1447*.
lukthem (op den -) 279.
lulhannessen 447.
lul (de - zijn), 2044 aanv.
lullen is geen visch, 1879
aanv.
luisokken (zijn - aanhebben)
1880.
lulstoel 1880.
luren (in de - leggen) 1448;
2594.
lurven (bij de -) 1162; 1449.
lust ('t is een - met een
puntje) 1900.
lusten (iem. -) 1450*
lustje nog peultjes, boontjes?
312.
lut zijn 264.
luces 264.
luts zijn 1965.
lutteputtigheid 1818.
Maag (de - vol hebben van)
1113.
maag (met iets in de - zitten)
1451.
maag ('t voor zijn - hebben)
904.
maai 1750.
maaksman 1082.
maal (ik - je wat) 1459.
maalt (die eerst komt, eerst
maalt) 1452.
maan (als de - vol is, enz.)
1453.
maan (tegen de - pissen)
1262.
Maandag houden 248.
Maandag (goede, verloren -)
248.
maandroosje ('t-bloeit) 2190.
maandstonden 2190.
Maastricht kennen 41.
maat (met de - waarmede
gij meet -) 1454.
maat (te - komen) 1781.
maatje (iem. zijn - vullen)
2390.
mad 1489.
maf 1341.
maffen 1456.
maffer 1456.
maffle 1456.
mafje (voor 't - houden,
loopen) 1341.
Magalen (naar - zijn) 164.

Magdaleentje spelen 1348.
mager (zoo - als) 1152;
1457.
mager en kwaad 2326.
Magerha l l ('n heer van -)
1168.
magerman is kok 2028.
magot 29.
maken en breken 1458.
makkers 197.
makkes (mij een -) 1459.
mal (op ééne - maken) 1354.
mal (voor den - houden)
629.
mal (zich van den -le houden) 632.
mal (iem. den -len dijk opzenden) 1192.
maling (mij een -!) 1459.
maling (een losse -) 1459.
maling hebben aan 1459.
maling (iem . een - maken)
1460.
maling (in de -) 1461.
Malleghem 1168.
malloot 2158.
malsem (van - zijn) 1435.
Mammon (den - dienen)
1462.
man en maagd 1467.
man en muis 1465.
man en paard 1466.
man en stuk 1466.
man (een - op 't dak) 398.
man (de derde -, enz.) 1468.
man (een - een -, enz.) 1464.
man (de - is 't hoofd) 1463.
manchetten 513.
manchetten (iem . de - aandoen) 1469.
mand (door de -) 154.
mand (door de - vallen)
1473.
mand (in één - spitten) 1065.
mandje (niet in een - meiken), aanv. bi. 560.
mandje (heel wat in zijn hebben) 1482.
mandje (naar zijn - gaan)
1232.
mank gaan 1474.
mannetjes maken 634; 1471.
mannetjesputter 1472.
mans genoeg 1470.
mans (wat - zijn) 1470.
mantel der liefde 1476.
mantel (de - zijns meesters,
etc.) 1477.
mantel (het in den - hebben)
2214.
mantel (iem. den - uitvegen)
2307.
mantelgeld , -laken t082.
mantelpijpje 699.
Manusje van alles 1478.

manwaerheit 1464.
maren 1399.
Maria (brave -) 900.
markt (bij 't scheiden van
de -) 1480.
markten (van alle - thuis
komen, zijn) 1479.
Marcus (naar - gaan) 2241.
marode (op - zijn) 493;
1481.
mars (de - blazen, slaan)
1266; 1488.
mars (veel in zijn - hebben)
1482.
martelaars (er zijn - en
apostelen) 1483.
Martha 1484.
masker (iem. 't - afrukken)
1485.
masker ('t - afwerpen) 1485.
mast (voor de - zitten) 1487.
masten (geen twee groote op één schip) 1486.
mat (door de - vallen) 1473.
mat (in de - kruipen) 1232.
mat (in de - springen) 266.
mat (in de - zijn) 1176.
mat (iem. - zetten) 1970.
mat (op 't-(d) komen) 1489.
matador 1490.
maten (met twee - meten)
1455.
matjekol 767.
matschudding 1491.
matties 2241.
matten- (zijn oprollen) 229;
1488.
mazen (door de - kruipen)
1492.
mede (enen - blanden) 1234.
medenemen (iem. -) 1611.

meel (met den -e bestoven
zijn) 1534.
ligt
Meenen
dicht
bij
Kortrijk 118.
mees (doode -) 1582.
meester (zoo -, zoo knecht)
868.
meesters (nieuwe - nieuwe
wetten) . 870.
meesters (zachte (heel )- maken stinkende wonden) 867;
1494.
meet (buiten de -) 2030.
meet (van - af) 1495.
meetje (een - vóór hebben)
2196.
meikers (zich een - lachen)
265.
meisje (wat nu, sprak het -)
70.
melane (de - hebben) 2214.
melazerus 197.
melk (zijn - optrekken)
1496.
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melk (veel in de - te brokken hebben) 1497.
melk (met de - ingeven)
1774.
melk (van zijn - af zijn)
2213.
melk (weten van - meten)
41.
melkkoetje 1498.
mem (aan de achterste liggen) 543.
memorie (een - als) 624.
menageklep 1538.
meneeren 1399.
meneertje 2086.
menistenbruiloft 1499.
menistenleugen 1500.
menneken of letterken 1293.
mennekens (de - krijgen)
1193.
mensch (den ouden - afleggen) 1501.
mep 1942.
mep (iem. een - geven) 1502.
meppen 1502.
merd hebben aan 1504; 1995.
merg (door - en been) 1503.
merode 1481.
merode (in de - zijn) 493.
mes (het - op de keel zetten) 1505.
mes (het - snijdt aan twee
kanten) 1508.
mes (met het - in de buik)
1507.
mes (iem. onder 't - hebben) 817.
mes (onder 't -zitten) 1506.
mes (iets voor 't - hebben)
1509.
messen (twee - op zijnen
schee hebben) 297; 2090.
mesjogge 2090.
mesjokke 2090.
mesken (het - boven in de
spinde hebben) 359.
Mester Harm 2241.
Methusalem (zoo oud als -)
1734.
metten (iem. de - lezen)
1510.
metten (korte - maken)
1511; 2562.
metworst (met een - naar
een stuk spek gooien)
1986.
meubel (lastig -) 2632.
meug (ieder zijn -) 1512.
meuk, meuken 1942.
meutten 1057.
mevrouwen 1399.
Michel 1388.
midden (in 't - laten) 1513.
mier (de - hebben aan) 1514.
mieren 447; 1514; 1515.

mieren (bij de - zijn) 741.
mierig 1514.
mierlijk 1514.
miersch 1514.
mies 2100.
mies (iem. - maken) 2100.
miesnikkel 2100.
mieter (geen -) 1516.
mieterjagen 1516.
mietersch 1519.
Mietje (elkander geen - noemen) 1517.
mij ken en smijken 2043.
mijl (de - op zeven gaan)
1518.
mijlen (korte - maken met)
2562.
mijt 1516.
mik (mij een -!) 1459.
mik (zich een - lachen) 265.
mik (op de - staan) 2143.
mikken (binnen -) 231; 395.
mikken (zich uit de - loopen)
1591.
mikmak 1519.
mikmakken 1519.
mikt (de mensch - en God
beschikt) 2578.
mimes maken 1520.
mines maken 1520.
mirakel zijn 1521.
mirakel (voor - liggen) 1521.
mird (de - hebben van)
1504.
miserère 81.
miskocht zijn 192.
Miskom ('t is van -) 1168.
mismas 1851.
mispel (geen rotte - waard)
98.
mispel (iem. een - om zijn
ooren geven) 1711.
misse 81.
missen (iets kunnen -als)
1522.
mist vorst in de kist 1555.
modder er over 2135.
model 1523.
modereeren 1847.
moed (de - zinkt hem in
de schoenen) 1524.
moed (zijn - koelen) 1525.
moede (in arren, grammen -(
116.
moederen 1399.
moedermelk (met de - inzuigen) 1526.
moedernaakt 1527.
moederziel-alleen 1528.
moeite ('t is de - niet) 1529.
moem 1847.
moer (zijn ouwe -) 740.
moeten is dwang 1530.
moetertje 1531.
moetje 1531.

mof 1532.
mogen 851.
moker 1942.
Mokum 2425.
mol 1651.
mol zijn 1965.
mol in 't peperhol 2037.
molen (ieder - vangt wind) ,
aanv. bl. 556.
molen (de - van Tuil)
1534.
molen (de - loopt door den
vang) 1533.
molen (de - staat door den
prang) 1533.
molen (een klap, slag van
den -) 1534.
molentjes ('t zijn maar -)
1535.
molentjes (met - loopen)
1535.
molk 264.
mollen 1651.
mollen vangen, rooven 2091.
mollen gaan rooven 1266.
molm 512; 1847.
mom (de - afwerpen) 1485.
mond (een - als een) 1539;
2510.
mond (zijn - kunnen afvegen)
1652; 2136; 2402.
mond (zijn - overal insteken(
1627.
mond (zijn - houden) 1538.
mond (een grooten - opzetten, hebben) 1539; 1540.
mond (iem. een vuilen geven) 1540.
mond (zijn - maken op iets)
2088.
mond (iem. den - snoeren,
stoppen) 1537.
mond (iem. door den sleepen) 2272.
mond (iem. iets in den geven) 1541.
mond (met den - vol tanden)
1536.
mond (iem. naar den - zien,
praten) 1544; 1686.
mond (uit den - spreken) 244.
mond (heet en koud uit één
- blazen) 2532.
monden (met twee - spreken)
1542.
monden 1544.
mondharp (op de - spelen(
1860.
mondig zijn 1540; 1546.
mondje toe 1538.
mondje (niet op zijn - gevallen zijn) 1543.
mondjesmaat 1545.
mondplaat (zijn - kunnen
roeren) 2274.
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monnie 1847.
monnik (een goed - gaat niet
alleen) 175.
monniken (gelijke - gelijke
kappen) 1547.
monnikenwerk 1548*.
monopolie 1050.
mooi zijn met iets 2385.
mooi (die - wil zijn moet
pijn lijden) 1549.
moord en brand 1550; 2496.
moord ('t is een - met een
mandje) 1555.
moord (stik de -) 1552.
moord (van den - weten)
1551.
moos 512; 1569; 1847.
mop 471; 1420.
moppen 1847.
mor (de - is er uit) 586.
morgen brengen 1221; 1554.
morgenstond (de - heeft
goud in den mond) 1555.
morgenzon (de - wordt meer
aanbeden dan de avondzon) 2658.
Moriaan (de - gewasschen)
1556.
Morpheus (in - armen) 1557.
mores leeren 1553.
morphine 1557.
morsdood 1558.
mortier (iem. zenden om de
glazen -) 401.
morzel 1558.
mos (er den - niet laten
over wassen) 727.
mossel noch visch 2415.
mosselen (daar liggen de -)
1202.
mosselen (geen - roepen,voor)
879.
mosterd eten 1586.
mosterd (dat is dure -) 1586.
mosterd (iem. door den ha len) 65; 1560*.
mosterd (van de - weten) 41.
mosterd (om - gaan) 41;
2630.
mosterd na den maaltijd 1559.
mosterdstuip 104.
mot 264.
mot hebben 1561.
mot (in de - hebben) 606;
1562.
motgat 1562.
motje (een-) 1531.
mottelijk 1561.
motten 1057; 1561.
motten bint varkens 118.
motsch 1561.
mottigaard 1561.
moude 2253.
mouw (geen - weten te passen
aan) 1566.

mouw (een gemaakte -) 1568.
mouw (iem. de - vagen) 1844.
mouw (ze achter de - hebben)
1565.
mouw (in de - hebben) 1565.
mouw (iem . in zijn - hebben)
2620.
mouw (op de - spelden) 1567.
mouw (uit de - schudden)
1564.
mouw (uit de - schieten) 2077.
mouwe (die - maken) 634.
mouwen (er geen - aan vinden)
1566.
mouwen (dat is een ander
paar -) 2255.
mouwstrijker, -vager 1844.
Mozes en de profeten 1569.
mud (bij de -) 2430.
mudvol 1570.
mug (van een - een olifant
maken) 1571.
muggezifter 1572.
muil (iem . den - maken)
634.
muil (iem's. - stoppen) 1537.
muilbanden 1537.
muilpeer 1573.
muilperizeeren 1573.
muiltje (op zijn -s) 2077.
muisje met een staartje 1575.
muisje ( een - pakken) 2306.
muisjes bellen 1897.
muizen 1577.
muizenesten 1576.
muizenissen 1577.
muke 543.
mult (bij de -) 2430.
munt slaan 1578.
munt (- slaan uit iets) 1578.
munt (iem . betalen met zijn
eigen -) 1580.
munt (met gelijke - betalen)
1580.
munt (voor goede - opnemen) 1579.
munten op 655.
muren (de - hebben ooren)
1581.
muren (twee - met één kwispel witten) 2433.
murf (iem . iets in zijn wrijven) 1622.
musch (doode -) 1582.
musschen (zijn - liggen onder
de pannen) 1977.
musschenhemel (naar den gaan) 1266.
muschkejagen 1897.
musse (wat in de - hebben)
1997.
muts (de - staat hem verkeerd) 1583.
muts (de - hebben op iem.)
29.
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muts (daar staat hem de niet naar) 1583.
muts ('t gaat mijn - te boven)
1806.
muts (een zware - op hebben,
over) 1583.
muts (zijn losse, goede,
kwade - opzetten over)
1583.
muts (de - op nummer . elf)
656.
muts (zoo vast als een - met
zeven keelbanden) 1585.
muts (met de - gooien naar)
1584.
mutsaard 41.
mutsaard (rieken naar den -)
1586.
mutse (een dwaze -) 1307.
mutten leggen 1059.
muur (met iem. langs den loopen) 2296.
pnuurbloem 1587.
Na (iem. te - komen) 1588.
naad (zijn - naaien) 1590.
naad (in zijn - zitten) 1590.
naad (uit den -) 1591.
naadje ('t - van de kous)
1592.
naaien 2371.
naald (de - bij den verloren
draad smijten) 1227.
naald (de - in 't spek steken)
237.
naald (met de heete -) 1594.
naald (van de - tot den
draad) 1593.
naam (een goede - is beter
dan olie) 1595.
naam (op den - zijn) 2271.
naars 604.
nablazen (iem. kunnen -) 573.
nabob 1596.
nabuur (beter een goede dan) 386.
naches 2086.
nacht (bij - en ontij) 1597.
nachtbraken 1250.
nachtkar (met de - naar
huis gaan) 1599.
nachtmerrie 1598.
nachtschuit (met de - komen)
1599.
naderhand 818.
nafluiten ('t - hebben) 573.
nagei (geen - hebben om
zijn gat te schrapen) 604.
nagel (een - aan iem's doodkist) 1600.
nagel (den - op 't hoofd
slaan) 2123.
nagels houden 2162.
nagels (iem. de - korten)
576.
39
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nagels met koppen slaan
2124.
nakijken ('t - hebben) 573.
narijden (iem. -) 772.
nat achter de ooren 496.
nat houden en pappen 1601.
nat (met hetzelfde - overgoten zijn) 2106.
nat (iem . laten stoven in zijn
eigen -) 2107..
natie 2556.
natje en droogje 1602.
nattigheid gevoelen 1603.
natuur (de - gaat boven de
leer) 1604.
Nazareth (kan uit - iets goeds
komen?) 1605.
neep (in de - zitten) 1176.
neer (in de - zijn) 1318; 1402.
neet 1636.
neetoor 1636.
negen (in de kwade - gelogeerd zijn) 32.
negeren 339. negerij 1606.
nek (den - breken) 1610.
nek (iem . den - toekeerer,)
1607.
nek (iem. in den - krijgen)
782.
nek (iem . in den - zien,
schoppen) 1609.
nek (iem. met den - aanzien)
1608.
nek (iem . een leugen op
den - draaien) 18.
nek (iem. op den - hebben)
782.
nek (over den - aanzien) 2027.
nekken 1610.
nekkeput (iem . met de aanzien) 1608.
nekslag 657; 1610.
nemen (iem. .-) 183; 1611.
Nergenshuizen jheeren van en Geenland) 1168.
nest (brutaal -) 1612.
nest (een - van een) 1612.
nest (bed) 1232.
nest (iem. in zijn - keeren)
2041.
nest (iem. uit de - nemen)
1432; 1611.
nesten zoeken 1613.
nesten (in de - zitten) 1613.
nesterij 1613.
nestig, nesterig 1612.
Nestor 1614.
net (achter 't - visschen) 1615.
net (door 't - vallen) 1473.
netekam, -kop, -nek 1636.
neten (na de - komen de
luizen) 118.
netels (op - zitten) 1236.
netten (zijn - drogen) 1616.

neuk (den - geven van) 374.
neuken 2371.
neukepitten 447.
neur (den - houden met
iem.) 2369.
neus (iem . den - tusschen
twee ooren zetten) 942.
neus (zijn - achterna gaan)
1617.
neus (niet verder zien dan
de - lang is) 1620.
neus (den - krollen) 1623.
neus (den - (op.)fronselen )
1625.
neus (den - opschorten) 1625.
neus (den - ophalen, -trekken voor) 1625.
neus (mijn geen kap-•,
stok) 1626.
neus (zijn - overal insteken)
1627.
neus (een lange -) 1628.
neus (een wassen -) 1630.
neus (wie zijn - schendt,
enz.) 1631.
neus (iem. een - aandraaien)
1630.
neus (zijnen - op iets uitsteken) 1625.
neus (iem. den - wisschen,
snuiten) 1844.
neus (die een - heeft kan
rieken) 2004.
neus (iem . iets aan den hangen) 1626.
neus (iem. bij den - hebben)
183; 1619.
neus (iets bij zijn - langs
zeggen) 1617.
neus (iem . iets door den boren) 1621.
neus (in den - hebben of
krijgen) 606; 1624.
neus (met zijn - in de boter
vallen) 1618.
neus (iem . iets onder den wrijven) 1622*.
neus (op zijn - kijken) 1623.
neus (tegen uwen -!) 691.
neus (tusschen - en lippen)
1629.
neus (uit de -e hangen) 1113.
neus (iem . iets voor den smijten) 2449.
neus (hij doet alsof zijn bloedt), aanv. bl. 561.
neusje van de zalm 1632.
neuswijs 1624.
neut (als je de -e hebt, je
moet ze kraken) 999.
neut (in de - zijn) 1633.
neut (iem . van de - geven)
2220.
neuten (voor doove - zittent
2114.

is

-

neutje r633.
neuze hebben van iets 2095.
neuzen (iets -) 1624.
nevelkar 1647.
neven 1399.
nicht te logeeren hebben
2190.nichten 1399.
nieren ('t voor de - hebben)
904.
niet (als - komt tot iet, enz.)
1634.
nietemijtig, -mijterig 1516.
nieuws (geen - onder de zon)
1635.
nihil op 't• request 1655.
nijdas 1636.
nijdassen 1636.
nijdig (zoo - als een spin)
2129.
nik (een - hebben op) 1825.
Nicolaas (St. - kennen) 41.
niksnutter 456.
Nimrod 1637.
nip 1638.
nippertje (op 't -) 1638.
nipt (als 't - en weer -) 1638.
Noo was ook een groots
heilige 11.8.
Noo heeft negenhonderd jaar
geleefd 118.
nobis 1651.
noeneslaan (een - duren) 81.
nolens volens 1639.
Nolletje (van - geprikt) 1435.
nommer (van - tien zijn)
975.
nood leert bidden 1640.
nood breekt wet 1641.
nood (de - gaat aan den
man) 1642.
nood (als de - op 't hoogst
is) 1643.
nood (in den - leert men zijn
vrienden kennen) 1645.
nood (van den - een deugd
maken) 1644.
noode (van - hebben) 437;
1646.
noode (van - zijn) 1646.
noordenwind ('t is vandaag
-) 2583.
noorderzon (met de - vertrekken) 1647.
noodig (iets - hebben als)
1523.
noot (harde -) 1648; 1823.
nootje (een - te kraken hebben met) 103.
noppes 1651; 2086; 2297.
nop hebben 2297.
nopjes (in zijn - zijn) 1650.
noten (de - stellen) 2517.
noten (dat zijn andere -)
2255.
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noten (kwade - kraken) 1648.
noten (veel - op zijn zang)
1649.
noten (van de - krijgen)
2221.
nor 471.
nor (de - is er uit) 586.
nuchter blijven van 1652.
nuf 2094.
nul (een -) 1653.
nul op 't request 1655.
nul in 't cijfer 1653.
nul (- en geener waarde)
1654.
nul (van 't jaar -) 1654.
nul (van - komma zes) 1656.
nulles 2086.
nummer honderd 1658; 2241.
nummer (iem . op zijn -zetten)
1657; 2472.
nuttig en noodig 12 ,U .
0 (noch - noch bo) 267.
o (iem. in de - leiden) 1714.
oele 88; 1659.
og noch mog 267.
Og was de koning van Basan
118.
okkie 767.
olderman (eenmaal - andermaal -) 384.
olie in 't vuur 1660*.
olie (- in mijn lamp) 1246;
1661.
olie (- op de lamp doen)
1661.
olie (in de - zijn) 1051;
1662; 2384.
olie (naar de - rieken) 1323.
oliebol 2358.
oliedom 1663.
oliekoek (iem. een - te likken geven) 1573.
oliekop 1662.
olim 1664.
ollen (- draaien) 1420.
om ('m - hebben) 1665.
ombollen 1945.
omdraaien 486.
omentom 516.
omgekomen ('t is -) 544.
omkoud 1666.
omleiden (iem. -) 2296.
ommebellen 1184.
omslaan 1473.
omstaan leeren 1667.
omstoken werk 465,
omtuinen 1078.
onbekend maakt onbemind
1668.
onbekookt 1669.
onbestorven weduwe 1670.
onbetuigd (zich niet - laten)
1671.
onbewinipeld 2241.

ondank is 's werelds loon
1672.
onderband (er geen - aan
kunnen vastkrij gen) 2281.
onderduims 507; 818.
onderhands 818.
onderhen (er niet - kunnen)
2301.
onderkotig 818.
onderspit ('t - delven) 1673.
onderste boven 1674.
ondertreden 2451.
ondervallen 2453.
ondervinding (de - is de
beste leermeester) 1675.
ongebonden best 1964.
ongeluk (een - komt nooit
alleen) 1676.
ongeteld zijn 2247.
ongewasschen 1677.
ongezouten 1677.
onkruid vergaat niet 1678.
onnoozele hals 783.
onpas (te -) 1781.
ontdraaid zijn 2034.
ontfutten 586.
ontgroeien 940.
ontschipperen 2019.
ontstellen 2168.
ontvanger (naar den - gaan)
2241.
ontwassen 940.
oog ('t booze -) 1693.
oog (een - hebben op) 1694.
oog om - 1679.
oog (het - wil ook wat)
1681.
oog (een - in 't zeil) 1682.
oog (het - van den meester
enz.) 1685.

oog (door 't - van een naald)
1695.
oog (uit 't -, uit 't hart)
1691.
oogappel 101; 1697.
oogen (zijn - verklaren)
852; 1684*.
oogen (iem . de - uitsteken)
1690.
oogen (vreemde - dwingen
best) 1687.
oogen (zijn - zijn grooter
dan de maag) 1683.
oogen (iem. de - schellen)
1985.
oogen ('t brandt in mijn-)
1690.
oogen (iem. naar de - zien)
1686*.
oogen (onder vier -) 1688.
oogen (iets onder de - zien)
1689.
oogen (op je -!) 691.
oogen (tegen twaalf - dobbelen) 43`Z

oogendienaar 1686.
oogje (een - toedoen) 2405.
oogluiken 2405.
ooilam 1698.
Oom Kool 1700.
oome (hooge -) 1699*.
oom (ken) (mijn -) 1019.
oom (ken) (een - van iets
dood hebben) 360.
oomken (eerst - en dan
oomkens kinderen) 895.
oor (het eene - in, enz.)
1701.
oor (iem. 's - hebben) 1703.
oor (iem. iets in 't - bijten)
1704.
oor (iets in 't - knoopen)
1705.
oor (op een - na) 2327.
oor (over - zijn) 1243.
oorband 17.11..
oordje (zijn laatste -) 1710.
oordje (voor een - thuis
liggen) 2260.
oordjedood 450.
oordjegierig en stuiverke zot
1799.
ooren (de - staan hem don
(deun) aan den kop) 10.
ooren (iem. - aannaaien)
1630.
ooren (iem. iets aan zijn naaien) 1567.
ooren (iem. de - wasschen)
1708.
ooren (de - laten hangen)
1707.
ooren (zijn - zullen tuiten
1709.
ooren (iem. de - van 't
hoofd eten) 1702.
ooren (zijn - mogen schudden) 1706.
ooren (iem . de - smeren)
1844.
ooren (geen - weten te
naaien) 1566.
ooren (op beide - slapen)
2527.
oorlam 1698.
oorlap 1711.
oorlepel, -krauwer, -kittelaar
1844.
oortje (een - in 't zakje
doen) 515.
oortje zie oordje.
oortjes (met hangende -)
1865.
oorveeg 769; 1711.
oorvijg 1573; 1711.
oorwante 1711.
oorworm (een gezicht als
een -) 1712.
Oost (weten waar - ligt) 41.
Oost west, thuis best 1713.
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Oostindisch doof 461.
ootje (een - in 't cijfer)
1653.
ootje (iem. in 't - nemen)
1714*.
op ('t is er -) 1867.
op ende uit 516.
opbinden 1567.
opbotteren 1719.
opbreken (zuur -) 1716.
opdirken 1717.
opdoeken 1488; 1718.
opdoen doet verkoopen 2470.
opdokken'1719.
opdraaien 1567.
opdraaien (voor iets -) 1720.
opdrinken (iets moeten -)
1827.
opduwen 1488.
open (uit een - reden) 1722.
open (een - deur intrappen)
1721.
open (een - vraag) 1722.
opentop . 516.
opeten (iets moeten -) 1827.
opeten voor 1214.
opgehemeld zijn met 2602.
opgeheveld zijn met 2602.
opgehouden zijn met 2602.
opgekropt zijn met 319.
opgeld doen 1724.
opgenomen zijn 2602.
opgescheept 1725.
opgeschort 1.725.
opgetild 2605.
opgetogen 2602.
opgeven 1729.
opgezet zijn met 2358.
ophakken (er -) 1729.
ophemmelen .2649.
ophullen 2663.
opkalken 16.
opkammen 1726.
opkomen (zuur -) 1716.
opkramen 1488; 1718.
opkrassen 2053.
opkrossen 2053.
oplababbel (-er) 767.
oplatafel 767.
oplawaai 767.
oplazer 767.
oploopen 1115.
opmieter 1516.
opneemvod 2463.
opneuker 2371.
oppasser 2086.
opscheppen 1727.
opschikken (het huis -) 1728.
opsmijten 153.
opsnijden 1729.
opspannen 1860.
opspelen 1730; J860.
opsteek (sel) 1567.
opstooten (iem. iets -) 1567.
opstroopen, -stroppen 1720.

optakelen 59.
optornen voor 1720.
optrekken 614.
optrekken (de melk-, room -)
1496.
optroeven 2291.
opvijzen (iem. iets -) 1567.
opwerpen (iets -) 153.
opzetten 1114.
opzetten (een grooten mond
-) 1539.
opzetten (iem. -) 1726.
opzetten (het huis -) 2171.
opzitten en pootjes geven
1731 ; 1865.
oranjevlag (de - laten waaien)
2190.
oremus 1732.
orgel (de - draait) 1867.
ort (op een -) 516.
os (van den - op den ezel)
1733.
otteren 901.
oud (zoo - als) 1734.
oud (op - ijs vriest het licht)
994.
oude 1698.
ouden (zooals . de - zongen,
piepen de jongen) 1736.
ouder (van - tot -) 1737.
ouderdom (de - komt met
gebreken) 1738.
oudewijven 447.
oudvaders (bij de - zijn) 2320.
ouwehoeren 447.
ovenschroef (iem. zenden om
de -) 401.
over (op) 1744.
over (iets - zich hebben) 1740.
overende staan 1861.
overdonderen 1742.
overduivelen 1742.
overdwars gluren 2027.
overdwarsen 525.
overhand (de - hebben) 335;
1743.
overhandig 1743.
overheen (er - loopen) 2010;
2145.
overhoop 1744; 1745.
overkalken 16.
overkijker 1748.
overlezen (een zieke -) 198.
overschot ('t - is voor de
goddeloozen) 737.
overstag 1746.
overstuur 1747.
overtellig zijn 2247.
overtroeven 2291.
overvlieger 1748.
overweg 1749.
overuit (er - zijn) 1741.
Paai 1750.
paal (grens) 1751.

paal en perk 1751.
paal (als een - boVen water)
1766.
paard (een - van een daalder)
746.
paard (iem. te - .helpen) 843.
paard ('t beste - struikelt
wel eens) 1752.
paard (gegeven - niet in den
bek zien) 1753.
paard ('t - dat de haver
verdient) 1754.
paard (iem. over 't - tillen)
1758.
paard (enen weder te - helpen) 2615.
paardekeutels (- voor vijgen)
1200.
paarden (de - achter den
wagen spannen) 1755.
paarden (beste - op stal)
1757.
paarden (de - de - laten) 246.
paardenvleesch gegeten hebben 766.
paardevoeten (zich uit de maken) 2458.
paardje (op zijn - zijn of
raken) 1760.
paarlen voor de zwijnen
1761.
paarlen (ergens niet zijn om
- te rijgen) 2432.
paars (pimpel -) 293.

paart (van goeder -) 797.
Paaschbest 1762.
pad (zijn - schoonvegen of
maken) 129; 2015.
pad noch baan 877.
pad (het enge - der deugd)
2549.
paddebloot 1527.
paf staan, zijn, zitten 1764.
pagador 1784.
pagger (door den - zijn) 2384.
pa jakker 1784.
pak (iem. in 't - steken) 1024.
pak (met - en zak) 1263;
1765.
pak (iem. in 't lange - laten
loopen) 1409.
pak (iem. in 't - duwen)
1448.
pak (een - uittrekken) 1946.
pakje (een - bestellen tot
de Boo van Billerdam )
2241.
pakken (iem. te - hebben of
nemen) 183.
pal staan 340; 1766.
pal loopen 2109.
palen (er zijn - door 't dak)
398.
paling (den - bij den staart
hebben) 7.
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paling (een fijne -) 1876.
paling (een - vangen) 2091.
palle (de - verwijt de loete)
1870.
palm (de-weg dragen) 1767.
palmen (men wandelt niet
straffeloos onder de -)
1768.
palmslag 2277.
palullen 1024.
palullen (iem. -) 1448.
Pampus (voor - liggen) 1521;
1769.
pan 1770.
pan (iets verkoopen voor
een - eieren) 97.
pan (de - bij de steel of
steert houden) 866.
pan (iem. de - aanjagen)
1327; 1804.
pan (herrie) 1117.
pan (aan de - likken) 1324.
pan (in de - hakken) 1771.
pan (uit de - in 't vuur
springen) 1920.
pan (van de - krijgen) 2221.
panische schrik 1772.
pankoek (elkaar met een
warme - kunnen beloopen)
2406.
pankoek (die - glijdt, schuift)
2435; 2655.
panne (iets aan de - hangen)
1184.
panne (iem. zijn - boteren)
2084.
panneken 471.
panneken (een - om een
potteken) 1425.
pannen (half onder de -

zijn) 12.
pannen (er zijn - op 't dak)
397*.
pannen (gouden - op zijn
huis hebben) 398.
pannen (uit twee - bakken)
1542.
pannestuk (met een - uitkomen) 562.
pannetje-vet 2391.
pannetje-vet spelen 747.
pannevet 2392.
pantoffel (van de - krijgen)
1349.
pantoffel (onder de - zitten)
1773.
pantoffelheld 1773.
pantoffel.tjes (iets op zijn af kunnen) 2077.
panvischje 2392.
pap (er - van gegeten hebben) 1046.
pap (iem . 's - boteren) 366.
siroop) aan den
pap
baard saneren) 938.

)iem. - (

pap (iem. de - in den mond
geven) 1541.
pap (met den - ingeven)
1774.
pap (de - verbrand hebben
bij iem.) 2367.
pap (dat heb. ik nog nooit
in mijn - gevonden) 2414.
papenvreter 1001.
papier is geduldig 1775.
papje (iem. een - boteren)
141.
papje (iem. een - koken of
boteren) 1234.
paplepel (iets met den - in
krijgen) 1526.
pappen en nat houden 1601.
Pappenheimers (z'n - kennen) 1776.
paraplu (onder de -) 471.
pardel (in - laten) 2161.
pardoes 1777.
pardoers 1777.
parket (leelijk -) 266.
parket (lastig -) 1778*.
1742;
1399;
parlesanten
1818.
part noch deel 1779.
parten stellen 1730.
parten spelen 1780.
pas (op dat -) 1781.
pas geven 1781.
pas (te - komen) 1781.
pas (van - komen) 1781.
pas (in de - staan) 1782.
pas (in de - zijn) 1782.
pasmunt slaan uit 1578.
zijn - geven)
paspoort
1783.
paspoort (iem .'s-lichten) 464.
pastei (een vuil -) 1876.
pastei (i n - vallen) 506.
pastoor (den - zegent zijn
zelven eerst) 2492.
pataat (iem . een - geven)
2220.
patat 1573.
pataten (dat zijn andere -)
2255.
patei 1851.
paternoster (alle -) 81.
paternosters 513; 1469.
paters (naar de - gaan) 1785.
patet 2253.
patjakker 1784.
patjol 1420.
patres (ad -) 1785.
patrijsken 2056.
patronen (zijn laatste - verschieten) 1295.
past maken 1786.
pats 2502.
patsen 2372.
patser 1786. 2372.
patserig (heid) 1786.

)iem.

paviljoen (ergens zijn - oprichten) 2224.
payement (enen sijn - geven)
217.
pé (de - inhebben) 1789.
pé (de - hebben aan) 1789.
pé (in de - zijn) 1788.
pé (iem. de - op den neus
zetten) 1797.
pé (een -) 2392.
pech hebben 1790.
pechvogel 1790.
pedes (per - apostolorum) 93.
pee 1750.
peeën 2372.
peeën (iem. zijn - opscheppen) 2390.
peen (veel - in de hutspot
hebben) 1649.
peen (dat is andere -) 2255.
peer 2253.
peer (hoe smaakt je die
pruim of - ?) 1573; 1791.
peer .(een sappige -) 1633.
peer (een - inhebben) 1633.
peer (een fijne -! ) 1876.
peer (een - aanhebben) 2214.
peer (het is zijn - hebben)
2253.
peerd (daar is 't - gebonden)
1202.
peerd ('t - met een langen
hals) 2463.
peerd (weten, waar het gebonden ligt) 2475.
peerden (ouwe - uit de gracht
halen) 1211.
peertje (een - voor den dorst)
102.
peertje (een gebraden -) 1791.
peest (je) 1573.
peil (- trekken op) 1792.
peil (in -. hebben) 1793.
peilen 1792.
peiling (in de - nemen) 1792.
peiling (in de - hebben,
krijgen) 1793.
pek (manneke -) 883.
pek (wie met - omgaat) 1794.
pek (de - hebben van iets)
2065.
piek (iem. eenen - geven)
2159.
pekel 1795.
pekel (door de - trekken)
1560.
pekel (in de - zitten) 1915.
pekelhoer 1795.
pekelzonde 1795.
pekkel (een - draaien) 568.
peklap 1835.
Pekmanneken 883.
pellen (met - en vellen) 977.
pellerijn 1037.
Pels (zoo wis als -) 160.
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pels (iem. den - uitkloppen)
1475.
pels (onder de - zitten) 1773.
pen en inkt roepen 1550.
pen (welversneden -) 1796.
pen (iem. de - op den neus
zetten) 1796.
pen (de - halen door iets)
2195.
penaat (in de - zitten) 1915.
pennelikker 1798.
penning (zijn - geldt hier
niet) 840.
penningtien 1800.
penningwijs en pondzot 1799.
penningzestien 1800.
pens (iets op zijn - kunnen
schrijven) 2664.
penshaak 901.
pensionaat 471.
penarie 1176; 1801.
pepelzot 2158.
peper geven op iem. 65.
peper (dat is andere -) 2255.
peperduur 1586; 1802.
peperen 1802.
peperen (be-) 65.
peperen (het iem. -) 1003.
peperweeuwtje 1802.
perceel 2632.
perdoes 1777.
perdominé (in eenen -) 81.
peren (gebakken, gestoofde
-) 1791.
periode (de - hebben) 2190.
persé 1803.
• perte (iem. een - bakken)
1780.
pertig 1780.
pest 1805.
pest (als de -) 1805.
pest (de - inhebben) 404.
pest (de-hebben aan) 1789.
pest (de - gezien hebben
aan) 1789.
pest (de - aanjagen) 1804.
pesten 1804.
pesten (iem. -) 1805.
pestig 1805.
pet (hoofd) 1806.
pet (iets onder de - koopen)
818.
pet (iets in de - hebben)
1806.
pet (de - staat hem . . . . )
1583.
Peter (de rechte -) 1033.
Peter ('t is die Sinte - niet) .
541.
peterselie (van zijne - vallen)
104; 2186.
petje (met zijn - gooien naar
iets) 1584.
petje (dat spreekt als een -)
1663.

petje (boven mijn -) 1806.
petoet 471.
petto (in -) 1807.
peultje (een • - met iem.
schillen) 103.
peultjes (zijn eigen - doppen)
309.
peultjes (de -, peentjes opscheppen) 1728.
peultjes (lustje of moetje nog
-) 312.
peulschilletje (geen -) 1808.
peut 767.
peuter 484.
peuter (niet -) 1845.
pezen (verscheidene - aan
zijn boog hebben) 297.
pezewever 2640.
philippus 1847.
piano aan 1809.
pie (in de - zijn) 1788.
pie, pij 1788.
piek (zijn - schuren) 1810.
piek (een -, pijk hebben op
iem.) 1825.
piel (in de - zitten) 1915.
piel (de - zijn) 2044*.
pielekes (voor de - zijn) 741.
pieltjes (naar de -) 740.
piemel 2284.
pienappel ('t scheelt hem in
de -) 337.
piepelzot 2158.
piepen 1811.
piepen ('m -) 2085.
piepen ('t is gepiept) 1811.
piepert (een kop wie ene -)
270.
piepjong 1812.
piepzak (in den - zitten)
1813.
Pier (kwade -) 1814.
pier zijn 449.
Pier (den houten - scheren)
747.
pier (naar zijn - gaan) 1232.
pier (aan de - zijn of gaan)
1817.
Pier (van - naar Paul) 1857.
Pier Luik 2624.
pierdood 449.
pierekul 1816.
pieremegoggel hebben 2419.
pieren (naar de - zijn) 740.
pieren (voor de - zijn) 741;
1849.
pieren (iem -) 1815.
pieren, gepierd 1815.
pierenland (naar 't - gaan)
740.
p ierenverschrikker, -verlakker 1816.
pierewaaien 1917.
pierewietsteek (piederdewiet-)
1594.

p ierlemortes 449.
Piet (stijve -) 4.
Piet (hem - houden) 1219.
Piet (zich - houden) 1009*.
Piet boven Jan zijn 1012.
Piet (zwarte -) 1032.
Piet Snot 1819.
Piet (een heele -) 1820.
Piet van Wieringen is te
logeeren 2190.
pieteren 1815.
pietepeuterig 1818.
pieterig 1818.
pieterjanus 1633.
Pietje Pek 883.
Pietje de voorste 751; 1820.
Pietlut 1818.
Pietstil 1574.
pij (de - houden) 1538.
pij (de - opzetten) 1539.
pij (op zijn - krijgen) 2382.
pijl (geen -) 2652.
pijlen (versch. - op zijn boog)
297.
pijlen (al zijn - verschoten)
1295; 1821.
pijler (de derde - vast) 2197.
pijn in 't haar 758.
pijn in zijn buik hebben 1590.
pijn (de -e niet waard) 1822.
pijn hebben aan iem. 2222.
pijn (gauw - gedaan zijn)
2243.
pijp (daar gaat mijn - van
uit) 1188.
pijp (in zijn'- kruipen) 1232.
pijp (iem. een - draaien)
1420*.
pijp (de - uitgaan) aanv.
bl. 558.
pijp (een leelijke - rooken)
1823.
pijp (een vuile - smoren) 1823.
pijp (een - stoppen) 1823.
pijp (met een brandende kunnen beloopen) 2406.
pijpe (dat is een andere -)
2255.
pijpen (de - stellen) 1730.
pijpen (naar iem. 'S - dansen)
1824.
pijpen (de - stellen) 2517.
pijpkannen (iem. -) 1448.
pijpsteken, aanv. bl. 554.
pijpzak 1813.
Pyrrhus overwinning 1905.
pik 2284.
Pik (Heintje -) 883; 1032,
pik (zie pek) 1794.
pik (den - hebben op iem.)
1825.
pik in 't vuur, aanv. bl. 560.
pik (een - hebben aan iem.)
aanv. bi. 557 .
pik (de - zijn) 2044*.
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pik aan zijn broek 1833.
pik (in de - zitten) 1913.
pikbroek 1826.
Pikheintje 883.
pikkedil 1795.
pikken (de -) 883*.
pikken (als de - er bij zijn)
àanv.. bi. 558 .
pikker 2086.
pikketanisje 1633.
piklap 1835.
pikpan (in de - nemen) 1460.
pil (een bittere harde -)
1823; 1827*.
pil (de - vergulden) 1828.
pil (geen -) 2652.
pil no. 11, aanv. bi. 561.
pilaarbijter 149; 1829*.
pimpelzot 2158.
pinarie 1801.
pinken (bij de -) 1830.
pinken (iem. bij de - houden)
1830.
pinken op iem. 2027.
pinkiesteek doen 230.
pinne(n) (voor de - komen)
479.
pinneke - steken 543.
pisang (leuke -) 1876.
pisje (altijd een - of een
kakje hebben) 1649.
piskijker 2537.
pispaal 2463.
pispot (een moeilijke -) 2632.
pispraatjes 1055.
pissebed weg, kakkebed weerom 1425.
pissebed 1710.
pisser ( een - maken) 574.
pistool (iem. het - op de
borst zetten) 1505.
pit 2253.
pit - (een - (put) in den nacht
wegblijven) 602.
pit (op de - leunen, spelen)
1831*.
pitsjaar, pitsjaren 1784.
pitten 1831.
plaat (op een gloeiende -)
vallen) 1832.
plaat (de - poetsen) 1833.
plaats (iem. op zijn - zetten)
1657; 2472.
plaatsen (iets kunnen -)
2643.
plak (iem. een - zetten) 769.
plak (een - krijgen) 1164.
plak (onder de -) 1834.
plak (op den - (plek) halen)
1853.
plakbroek 1835.
plakken 1835; 1853.
plakker 1835.
planeet (onder een gelukkige
- geboren zijn) 671; 1836.

planeet lezen 1836.
plank (de - misslaan) 146;
1838.
plank (een - voor 't hoofd
hebben) 317.
planc (van de - vallen) 1473.
plank (van de bovenste -)
318; 1837.
plank (de - mishebben) 1838.
plank (van de - zijn) 1849.
plank {de - krijgen) 2035.
plank (iem. van de - wippen)
2446.
planken (goed bij de - kunnen) 438.
plas 1075.
plasdank 1839.
plat (op zijn - vallen) 1473.
p lattij nen (op - gaan) 2171.
platvisch 143.
plé (naar de - gaan) 2241.
plechtanker 83; 1840.
pleite gaan, zijn 574; 1841.
pleiterik gaan 1841.
pleuris (het - inhebben) 404.
ploeg (de - bij den steert
houden) 866.
ploech (den - voor de ossen
zetten) 1756.
ploegen 262.
ploegen (te - noch te eggen)
1326.
plompverloren 1842.
plugge 1420.
pluimen (iem. -) 1845.
pluimen (in de - zitten) 1915.
pluimpje (iem. een - geven)
1843.
pluimstrijken 1726; 1844.
pluis 1075.
pluis (niet -) 1845.
pluisteren 1845.
pluizen 1845.
plucken (iem . -) 2344.
poedel 280; 1150; 2086.
poeder (het - niet uitgevonden hebben) 1290.
poef hebben 1895.
poeha 1818; 1846.
poehaan 1846.
poeiering (iem. de - geven)
55.
poen 512: 1847*.
poepers (met de - zitten)
aanv. bl. 558.
poepsche (in de - karn zitten)
1915.
poerem 1848.
poes (zijn - sturen) 1099.
poes (voor de - zijn) 1849.
poesje (een - vangen) 2306.
poesmooi 1850.
poespas 1851.
poesten 611.
poets 2086.

poets (iem. een - spelen)
1852.
poetsen 611.poetsen ('m -1 1833, 2085.
poetszak 1232.
pof (op den -) 1166, 1853.
poffel (iem. op zijn - geven)
978.
poffen 1853.
pokken (de - inhebben) 518.
polder (in zijn - zijn) 1201
polder (in zijn - kruipen) 1232
polderboeren (de - kijken over
de dijken) 2540.
politieke tinnegieter, kannegieter 2263.
pollepel (met den grooten
scheppen) 304.
pollepel (hotel de houten -)
471.
pollevien (aan zijn - vegen)
604.
polonaise (aan mijn lijf geen -)
1554.
pols (iem. den - voelen) 1854.
polsen 1854.
pomp 767.
pompes 918.
pompstokken snijden 1833.
pompwater (zoo onnoozel als
-) 1663.
pond 1855.
ponke 1226.
pontificaal 1856.
Pontius (van - naar Pilatus)
137; 1857.
pook (de - zijn) 2044*.
pook (op zijn - krijgen) 978.
Poolsche landdag 1028.
poolshoogte 1858.
poort (de -, zijn gat schuren)
1810.
poort (iem. de - klouwen)
1844.
poorten (de - openzetten
voor) 410.
poorten (geen -- met iem.
uit kunnen) 1749.
poosje (een - doen) 524.
poosken (een - pakken) 2298.
poot (uit den - zuigen) 510.
poot (op zijn - spelen) 1730;
1860) .
poot (- aan spelen) 1859.
pooten (op zijn achter -)
1861.
pooten (op zijn achterste -)
1861.
pooten (op zijn - zetten,
staan) 1863.
pooten (op hooge -) 1864.
pooten (iets in de - schuiven)
1931.
pootewagen 93.
pootje (het - hebben) 1866.
-
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pootjes (op zijn - terecht
komen, vallen) 1862.
pootjes (hangende -) 1865.
popmooi 1850.
poppen (- in 't hoofd hebben)
1576.
poppen (de - aan 't dansen)
1867.
portret (een raar -) 1876.
portret (een lastig -) 2632.
Portugeesche (- vijgen) 2241.
posie (iem. zijn - geven) 2390.
positieven (bij zijn - zijn )1868
post (de -) 1881.
post 1972.
postuur (iem. in zijn - zetten)
843.
pot 383; 471.
pot (buiten de - pissen) 155,
1872.
pot (een - kaarten) 305.
pot (over den - komen) 371.
pot (den - op zijn, -afgaan)
570.
pot (in één - kakken of
pissen) 788.
pot (- en god zijn) 1212.
pot (de eene is - en d'andere
ketel) 1425.
pot (iem. op den - zetten)
1448.
pot van Egypte 1869.
pot (de - verwijt -) 1870.
pot (geen - zoo scheef)
1871.
potdeksel (een raar -) 1876.
potdicht 415.
potdoof 460.
poteres (- zijn) 1866.
poteten 1876.
Pothof (goeje morgen -) .
1554.
potje (een - kunnen breken)
1874.
potjes (kleine - hebben ooren)
1873.
potjes (in de kleinste -)
1875.
potmos 1876.
potnat 1876.
potnat (één -) 1877.
pots (in - wezen) 1650.
pots (iem. een - spelen)
1852.
pottagie (zijn - niet laten
nemen) 1047.
pottebank (in de - zijn)
1343.
pottegod 1877.
pousseeren (een kaartje -)
580.
praat (op de - komen) 2271.
praatje (met een zoet -)
1192.
praatjes voor de vaak 1878.

praatjes vullen geen gaatjes
1879; 1922.
praatstoel (op zijn -) 1880.
prame (in de - zitten) 1176.
prang (in de - staan) 1176.
prang (iem. de - op den
neus zetten) 1797.
pré (de - hebben) 1881.
prengel 201.
prentje (een - krijgen) 2221.
prettig 1780.
preutel 1942.
priemeke nakend 1527.
prik (boven mijn -) 1806;
1882.
prik (op een -) 1883.
prikje (voor een -) 1882.
prikken (de - levend houden)
1884.
prikken (van dooie - komen)
1923a.
prikkedil 1882.
primelnaeckt 1527.
Prins (den - gesproken hebben) 1885.
Prins (van den - geen kwaad
weten) 1886.
Prins (de - is jarig) 2190.
prins 2086.
prinsemarij 2086.
prinserij 2086.
privaat 216; 2241.
proef (op de - stellen) 1888.
proef houden 2268.
proefstuk 1889.
profeet (broodetend -) 1890.
profeet (geen - wordt in
eigen land geëerd) 1891.
procrustesbed 1887.
proleet 1786.
prop (pie) 1633.
propoost (van zijn - raken)
2213.
propos (van zijn d - zijn)
2213.
proppen (op de - komen)
1892.
prot (de - hebben van iets)
1995.
pruif (de - hebben) 956;
2214.
pruik (de - zit hem scheef)
281.
pruik (de - ophebben, krijgen) 281.
pruim (geen -) 2652.
pruimen (je mag mij de
moord -) 1552.
pruimen (hoe smaken jou
die -) 1791.
pruimen (iem. niet kunnen -(
1893.
pruimen (in de - zitten)
1915.
pruimenmondje 1894.

pruimer 498.
pruimke (een - aanhebben)
2214.
prul 1420.
prul voor de vaak 1878.
prullen 1420.
prut 1846.
prut (niet - vallen) 1845.
pruttelmoes 1573.
pseudo fransch 580.
puf 1895.
puf (de - is er uit) 586.
puf (geen - hebben in) 586.
pui (het over de - gooien)
152.
puidemoedernaakt 1527.
puien (in de - zitten) 1915.
puikje steken 230.
puikje 1896.
puim 767.
puisje (- het oog uit) 622.
puisje (een - vangen) 1897;
2306.
puist (zich een - lachen) 265.
puist (de - of een - hebben)
1514.
punt (van - tot draad) 1593.
punt (een - zuigen aan iets)
1898.
punt (op het - zijn, staan)
1901.
punt (de - bieden) 2130.
puntelijk 1900.
puntig 1900.
puntje (van - naar paaltje)
137.
puntje (als - bij paaltje komt)
1902.
puntjes (de - op de i) 1899.
puntjes (in de - zijn) 1900.
purée (in de - zitten) 1915.
purim 1848.
in den - helpen)
put
1903.
put ,(in den - zitten) 1903.
putje (als - bij paaltje komt)
1902.
puthaak (over de -) 1904.
putlut 1818.
putten ende palen 1902.
putten in de eerde klagen
2165.
putter 1472.

)iem.

Quadraat (in 't -) 578.
quarto (in -) 578.
quidam 1308.
quibus 1308.
qui-vive (op zijn - zijn) 1906.
Raaf (witte -) 1907.
raak 1447.
raakum (van -) 203; 973.
raam (daar is geen - op) 714.
raap (op zijn - zijn) 1201.
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raap 2253.
raapzaad (iem. om - zenden)
2630.
rabot (op - gaan) 483.
racheling 2208.
rad voor de oogen 1909.
rad (vijfde - (wiel)) 1910.
rad (daar zal nog menig omgaan) 2524.
radbraken 592; 1911.
radbraken (geradbraakt zijn)
1911.
raddraaier 1912.
rafelscheer (de -) 401.
rak (een - in den wind)
1149.
raken ('m -) 1502.
rakje (een -in den wind of
het zeil) 1913.
rakken 1914.
rakkerd 1914.
rakkeren 1914.
ramen (in de - hebben) 606.
rammel (hou je -) 1179.
ransel (veel in zijn - hebben)
1482.
ranselen 2382.
rap 1965.
Rap (Jan -) 1965.
rapaert 1965.
rapailje 1020.
rapen (in iem. 'S - geloopen
hebben) 2367.
rappich 1020.
rappig 1965.
rapzakken 1965.
rarekiek 1134.
rasphuis (een gezicht als de
deur van het -) 1712.
rat zijn 264.
rat (een - jagen) 1897.
rataplan 1942.
ratel 1179.
ratjetoe 1915.
rats ('in de - zitten) 1915.
ratten (er loopen - op 't dak)
397.
raus j e 2253.
raven (al zouden de - het
uitbrengen) 1908.
razende Roeland 1939.
recht en slecht 1916.
recht (slecht en -) 1916.
recht (te - brengen) 1917.
recht (iem. te - stellen) 1917.
recht (iem. te - zetten) 1917.
recht door zee gaan 1918.
recht (kort - spelen met iets)
2562.
rechtstreeks 2193.
recu (niet - zijn) 692.
rederijkers, kannekijkers 1885.
reepe (als door een - getrokken zijn) 1936.
reepen snijden 2630.

reet (op je -) 691.
reeuws zijn 264.
regel (er den eersten - schrijven) 2413.
regels ( de - hebben) 2190.
regen (na - zonneschijn) 1919.
regen (van den - in den
drup (of sloot) 1920.
regen (als 't daar -t, zal het
hier druppelen) 1921.
regen (als 't op den een -t,
drupt het op een ander)
1921.
regenschip 99.
register ('nen anderen - trekken) 2276.
reilt en zeilt 1921.
reinen (den - is alles rein)
1923.
reis (van een kale - thuiskomen) 1260.
reis (van een verloren komen) 1260.
reizen en rotsen 1933.
rekel 702.
rekenboek (een - opendoen)
274.
rekening (effene - maakt
goede vriendschap) 56.
rekening (op 't laatst van
de -) 2080.
rekening (bij slot van -) 2080.
rekening (verkeerde - maken)
2248.
rekening (aan de - zijn)
2248.
rekken (ik laat me -) 451.
rekt en strekt 1922.
rekkewijd open 2510.
rendez-vous spelen 580.
rep (in - en roer) 1924.
repel
over de - halen)

)iem.

889.

rest, (te - geraken) 1433.
rets 769.
rettet (op de - gaan) 2241.
reuk (den - hebben van iets)
1624.
reuk (in een kwade, goede -)
1925.
reus (den - gesproken hebben) 1885.
reutel (iets op den - halen)
1127.
reuzel (zijn (eigen) - opeten,
scheuren) 844.
reuzel (zijn - scheuren) 2345.
ribbemoos 1472; 1926.
ribben (iem. de - smeren)
2084.
richt (met iem. geen - of reeën
kunnen schieten) 1749.
richten (zich -) 1861.
ridder van de droevige figuur
1927; 2593.

rieken (iem . niet kunnen (ge) )
1443.
riekertje (iem. een - geven)
1622.
riem (die - afsnij) 237.
riem (den - toehalen) 1928.
riem . onder 't hart steken
846*.
riem (goed - snijden) 1929*.
riemen (roeien met de - die
men heeft) 1930.
riemen (op zijn eigen drijven) 2569.
riemes 2564.
riesen (den - gesproken hebben) 1885.
riet (in 't - sturen, loopen)
1931.
rijden en omzien 1932.
rijden en rossen 1933.
rijdt en zeilt 1922.
rijk (zoo - als 't water diep
is) 641.
rijkeluiswensch 1934.
Rijkshotel 471.
rijstebrij (iem . door de roeren) 1560.
rijstebrij
de - gaar
koken) 2390.
rijstebrijberg 1935.
rik (iem. de - (rug) schuren)
978.
ringelduufken 1907.
ringetje (iem. door een kunnen halen) 1936.
risico 1937.
riskeert (die niet - en heeft
niet) 2503.
ritjanus 702.
robbe 1938.
robbedoes 1938.
robbeklapper 1938.
robbie 1965.
robbie zijn 1965.
roden ende bleeken 252.
roeke 2086.
roepen (in zijne - liggen)
612.
roer 1941.
roer (noch ten - noch ter
hand willen) 48.
roer (het - in de heg steken)
237; 1078.
roer (het - in handen hebben) 1940.
roer (het - aan de scheg
hangen) 1756.
roer (aan 't - zijn, zitten)
1940.
roere (in - zijn, stellen)
1924.
roermaker - 1941.
Roermond (van - komen)
1168.
roervink 1941.

)iem.
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roerwarmoes 1941.
roes (bij den -) 1942.
roes 1943.
roest 1156.
roeststok 1156.
roet in 't eten 1197.
roet (in 't - zitten) 1915.
roet in 't eten gooien 1944.
roeten 2085.
roezemoezig 1942.
roezen 1942; 1943.
roezig 1942.
roffel 57.
rok (iem . den - uitvegen)
1475.
rok (een - uitschieten) 1946.
rok (voor den - en den brok
werken) 2114; 2334.
rock (enen wisen - antien)
2009.
rokje (zijn - omkeeren) 1945.
rokje (een - uittrekken)
1946.
rokken (onder de - zitten)
1773.
rol (aan den -) 483.
rol (aan den - gaan, zijn)
1947.
rolberoerte 1948.
rolkoorts 1948.
rollen (de - omkeeren) 1949.
rollen (op - staan) 2034.
rollen (op - gaan) 2171.
rollepatroon ('t -) 401.

room (de - is er af) 2386.
roos (slapen als een -) 1955.
roos (onder de -) 1956; 2014.
roosje laten zorgen 566.
roovers op de kust 1079.
rooze (de - uitsteken) 260.
rosa (sub -) 1956.
rosbeier 1938:
roskam (in de - thuisliggen)
1978.
roskammen 1475.
rosmolen (in de - loopen)
1535; 2288.
rossinant 2593.
rot (een oude - in de val)
1957.
rots 1819.
rotsen 1933.
rotte (de - plek aanwijzen)
2399.
Rotterdam (naar - zijn) 1168.
rottingolie 2084.
rous 1943. .
rouwgoed (het is geen - dat
af moet) 11.
rouwkoop 1958.
rozelaar (haar - bloeit) 2190.
rozen voor de varkens 1761.
rozen (geen - zonder doornen) 1953.
rozen (op - gaan) 1954.
rozengeur en maneschijn
1959.
rug (iem. 's - meten) 1475.

rolletjes (op - gaan) 1950.

rug (een breeden - hebben)

rolling (een -) 1948.
Rome (te - geweest en den
Paus, enz.) 1951.
rommel 1942.
rond (goed -, goed Zeeuwsch)
712.
Rondhemd (kapitein - dienen) 1773.
rood (zoo - als) 752.
rood als een kalkoensche
haan 752.
roode dorp 413.
roode roe 413.
roode (voor 't - kleed komen)
413.
roode (voor de - deur komen)
413.
roode letter in de almanak
1952.
rooi 1965.
rooi (daar is geen - aan)
714.
rooi (op den - gaan) 1481.
rooien (iem. niet kunnen -)
2643.
rook (geen - zonder vuur)
1210.
rook (van den - in 't vuur)
2513.
room (zijn - optrekken) 1496.

1960.
rugge (een dikke - hebben)
429.
ruggespraak 1961.
ruggespraak houden 1961.
rui 1965.
ruiken (iem. iets te - geven)
1622.
ruiker (een -) 181.
ruiker (d) ('t op zijn - hebben)
904.
ruimschoots 1962.
ruimte (zich op (of in) de
- houden) 1963.
ruit, rui 1965.
ruit (een - op hebben) 1943
Ruiten, Jan Berend 70.
ruiten (zijn eigen - ingooien)
703.
ruiten 1943; 1965.
ruize (op de - koopen) 1942.
ruizen 1942; 1943.
rukje (een - in den wind)
1913.
rul (an de - zijn) 483;
1947.
runnik (de - opgaan) 964.
rus 2086.
russies 2086.
rust roest 1964.

)

rut 264.
rut en roy 1965.
rut zijn 1965.
ruts zijn 1965.
ruttebeurs zijn 1965.
ruze, ruzen 1942.
ruzie 902; 1942.
Saai 767.
saberdas 767.
sac (in den - leiden) 585.
sakkenband 1966.
sakkerloot 1966.
sakramenten 1399.
sacristi 1966.
salaat (op zijn - geven) 978.
salade (iem. zijn - geven)
2390.
salamander 440.
salet 216.
sallepatter 440.
sant 1067.
san (c )t (nooit - verheven in
zijn land) 1891.
santemedie 1967.
santenkraam 1967.
santepetie 1967.
santepetiek 1967.
santje 1192.
sappel (de - maken) 1968.
sappelen 1968.
sapperdebleu 1966.
sapperdeboere 1966.
sapperen 1968.
sapperloot 1966.
sap itau 2052.
sappetau 2052.
sapristi 1966.
sas (een -) 1633.
sas 1969.
sassenbloed (van -) 1969.
saus (iem . van de - geven)
2220.
saus (iem. zijn - geven)
2390.
saus ('n zuur - over zijn
patatten krijgen) 2221.
saus (met één - of brui overgoten zijn) 2106.
saus (enen - brouwen) 1234.
sausneger 197.
savenaad (iem . een - geven)
1708.
schaaf (op - loopen) 1166;
2001.
schaakmat 1970.
schaal (op groote, breeds,
ruime -) 1971.
schaamschoenen (zijn - uitgetrokken hebben) 2009.
schaap (er - afkomen) 189.
schaap (het - is binnen, in
huis) 1977.
schaap (men moet een scheren niet villen) 2344.
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schaap (als één - over den
dam is) l72.
schaap (een schurft - bederft
de gansche kudde) 96.
schaap (verloren -) 1974.
schaap (zwarte -) 1975.
schaapjes (hij heeft zijn op 't droge) 1977.
schaar (daar hangt de - uit)
32; 1978.
schaats (een scheeve of schuine - rijden) 1979.
schaats (een leelijke of rare
- rijden) 1979.
schaatsen (op - gaan) 2171.
schabaring (iem . een - geven)
2033.
schabbe (zijn - scheuren)
1171.
schabellen (iem. bij de krijgen) 2439.
schaberdebonk 2001.
schabbernek (op - gaan) 2001.
schabernek (op zijn - krijgen) 561.
schabul 521.
schade (door -, schande wijs
worden) 1980.
scadebeletter 2086.
schaduw (iem. in de - stellen) 1981.
schaduw (niet in iem. 's kunnen staan) 1982.
schalen (iem. over zijn geven) 978.
schalen (iem. over zijn komen) 561.
schaliedekkers hebben 758.
schaliën (op zijn - krijgen)
396; 978.

schandarm 2086.
schap (hij zal er niet veul
ten mee op 't - zetten)
2653.
schapen (veel makke - enz.)
973.
schapen (de - van de bokken scheiden) 1976.
schapepitje 2045.
schapetafeltje 413.
schapraai (de - hangt er
hoog) 368.
schaprade (de - hangt er
aan den zolder) . 368 .
scharminkel 1983.,
scharp (zich - zetten) 2029.
schavernak 2001.
scheel zien van den honger
2685.
scheels 1984.
scheen (zijn - stooten) 250.
scheen (liet hard voor zijn hebben) 904.
scheen (iets voor de - werpen) 2449.

scheer 1978; 2238.
scheet (pen - in den neus
hebben) 1621.
schele - (met - oogen aanzien) 1984.
schele (van een - op een
blinde vallen) 1920; 2513.
schelen zijn de mooisten niet
118.
schellen (de - van de oogen
aflichten) 1985.
schellen (de • - vallen hem
van de oogen) 1985.
gescheld (mit een - stekske
nos hoes goá) 168.
schelm 1178.
schelp (zie schulp) 2041.
schelp (in zijn - blijven)
2041.
schelp (naar zijn - gaan)
1232.
schelp (uit zijn - komen)
2041; 2249.
schelvisch (een snoode -)
1876.
schelvisch (een - uitwerpen
om een kabeljauw te vangen) 1986.
schenetuk (een - krijgen)
250.
schenne ('n blonde - krigen)
250.
schennen 2344.
schepen (de jongste - velt
het vonnis) 1989.
schepen (zijn - op 't droge
hebben) 1977.
schepen (oude - blijven aan
land) 1987.
schepen (de - achter zich
verbranden) 1988.
scheppen 1926.
scheren 627; 661.
scheren zonder zeep 1621.
schering en inslag 1990.
schermen (achter de - blijven) 1991.
scherminkel 1983.
scherp (zich - zetten) 2029.
scherpbiers (een - pol) 780.
Scherperije (het is daar -)
1168.
scherven (de - betalen) 639.
scheut (een - in zijn vlerik
hebben) 12.
scheut (iem . een - geven)
2159.

scheut (een - krijgen) 2017.
scheut zijn 2017.
scheuten (alle - zijn geen
eendvogels) 2025.
scheuts (buiten - blijven)
2024.
schibboleth 1992.
schiemanschap 2629.

schieten (de zon -) 1858.
schieten (geld -) 2026.
schietgebedje 1993.
schietspoel (iets met de vliegende - doen) 1594.
schijf (een hooge -) 1052.
schijn bedriegt 1994.
schijt (in de - zitten) 1915.
schijt hebben aan iets 1995.
schijt (den - geven van)
1995.
schijtemmer 552.
schijten in of op iets 1995.
schijthuis 552.
schijtpoeier (iem. opschrijven
voor -) 358.
schijven (op - gaan) 2171.
schik (met -, van -, in zijn -,
- hebben) 1996.
schik (in zijn - zijn) 1201.
schild en vriend 1992.
schild (iets in zijn - voeren)
1897.
schilden (de - zijn verhangen)
887.
schilder (hoe grooter - hoe
wilder) 621.
schilderen (men zal hem
wat -) 1459.
schilderij (zijn - oprollen)
229; 1488.
schillen (iets met iem. te hebben) 103.
schillen (een huishoudster op
-), aanv. bl. 558.
schimannen 1999.
schimmel (op - rijden) 2001.
scimminkel 1983.
schin 2086.
schip 2020.
schip met zure appelen 99.

schip (een - op strand , een
baken in zee) 138.
schip (zijn - schoonmaken)
2015.
schip (in 't zelfde - varen
met iem.) 2039.
schip ('t kan beter van een
- dan van een schuit)
2151.
schip (zwak -) 2632.
schipbreuk lijden 1998.
schipken (die in 't - zit, moet
meevaren) 2040.
schippen 2020.
schipper (een goed - zeilt
wel eens tegen een paal)
1752.
schipperen 1999.
schipstoel (op een - zitten)
2020.
schobbe 2000.
schobbejak 2000.
schobben (iem. bij de - krijgen) 1449.
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schobberdebonk 1166.
schobberdebonk loopen 2001.
schobberdebonken 2001.
schobbert 2000.
schoe
(weten waar de duwt, nijpt) 2003.
schoefel(en) 1166.
schoefelen 2001.
schoefies (op - loopen) 2001.
schoelje 2002.
schoen (ieder weet 't best,
waar hem de - wringt)
2003.
schoen (wien de - past, enz.)
2004.
schoen (goed in zijn - zitten)
2005.
schoenen (zijn - tatsen) 1263.
schoenen. (zijn lichte - aantrekken) 1426; 2009.
schoenen (in iem.'s - staan)
2005.
schoenen (in slechte - zitten)
2005.
schoenen (niet recht in zijn
- staan of gaan) 2006.
schoenen (vast in zijn - staan)
2007.
schoenen (iem. iets in de gooien, schuiven, leggen)
2008*.
schoenen (zijn stoute - aantrekken) 2009.
schoenen (over de hooge gaan) 2010.
schoenen (men moet geen
oude - verwerpen) 2011.
schoenen (het is lichter oude
- te verwerpen dan oude
zeden) 2476.
schoenen (de zolen van de
- loopen) 2497.
schoenen (de - van zijn
voeten loopen) 2497.
schoenen (zijn - afloopen)
2497.
schoenlappertjes
Maandag
248.
schoenmakerstrein rijden 93.
schoenmaker ('t -s konvooi
of vapeurken) 93.
schoenmaker blijf bij je leest
2012.
schoenriem (niet waard zijn,
iem.'s - te ontbinden)
2013.
schoep 1965.
schoere (schoerken) staan
2442.
schof (in de bovenste - liggen) 318; 1837.
stof (een - scuven voor iets)
2023.
schoffe (op den - loopen)
1166.

schoft 2002.
schok (op - gaan) 483; 2017.
schol is vuil 118.
schoofles (op - loopen) 1166;
2001.
schooibrok (op de - loopen)
2001.
schooien 2000.
schooier 2000.
school (uit de - klappen)
2014.
school gaan 2029.
schoolverzuim (termen voor
-) 2216.
schoonschip maken 2015.
schoor (zich 't - stellen) 2029.
schoorsteen (daar moet de
- van rooken) 2016.
schoot (zijn - nemen) 2017.
schoot (den - vieren) 2018.
schoot gaan 2017.
schootkant (van den - in
de gracht vallen) 2513.
schoots zijn, gaan 2017.
schoots (zich buiten (scheuts) houden) 2024.
schop (iem. op de - nemen)
1432.
schop (den - geven) 2091.
schop (den - krijgen) 2091.
schop (op een - zitten) 2091.
schop (op - en sprong) 2169.
schop (op de - zitten) 2020.
schoppen (iem. -) 2019.
stoppen, scuppen 2019.
schopstoel )iem. op den zetten) 2019.
schopstoel (op den - zitten)
2020.
schorem 2022.
schoremerd 2022.
schorpioenen (met - geeselen) 2021.
schorriemorrie 2022.
schors (met - schroo) 676.
schort (de blauwe - uitsteken) 260.
schot geven 332.
schot (in 't - hebben) 606.
schot en lot 640.
schot zetten 2017.
schot (er komt - in) 2017.
schot (er komt geen - in)
2017.
schot gaan met iets 2017.
schot (zich buiten - houden)
2024.
schot (elk - is geen eendvogel) 2025.
schot en lot betalen 2026.
schot (iein. een - onder water
geven) 2159.
sehote (op - staan) 2143.
schotel (iets in zijn - scliafïen)
141..

schotel (iets in zijn - kruimen,
leggen) 366.
schoteldoek 2463.
schotelken (aan 't - zitten)
1314*; 2492.
schotels (ongelijke - maken
scheele oogen) 1984.
schotelvod 2463.
schotje (een - schieten of
steken voor iets) 2023.
schouder (over - aanzien)
1608.
schouders (iem. over de aanzien) 2027.
schouders (over zijne - zien)
2027.
schoudertje staan 2442.
schouwpijp (de - zal daar
niet blijven rooken) 2016.
schoven (zijn - opgeven)
2617.
schraalhans
keukenmeester
2028.
schrabbade )iem. een - geven)
2033.
schrabbes 1847.
scrage (iets achter 't - steken)
158.
scrage (iets niet onder een steken) 161.
schrandere 2086.
schrap staan, zitten 2029.
schrap (zich - zetten, -komen,
- raken) 2029.
schreef (een - aanhebben)
2214.
schreef (over de - kunnen)
2030.
schreef (dat gaat over de -)
2030.
schreef (een - weghebben)
2194.
schreefje (een - voorhebben)
(zie streepje) 2196.
schreefjes (tien - uitpraten)
305.
schreefken (der een - bij
zetten) 2118.
schreeuwen als een speenvarken 2826.
schreut (op de - gaan)
1166.
scrinkelen (enen -) 2446.
schrobbe (iem. een - geven)
2033.
schrobbeeren (iem. -) 2033.
schrobbeering (iem. een geven) 2033.
schrobben )iem. (be) -) '2033.
schrobbing (iem. een - geven)
2033.
schroef (in de - staan)
1176.
schroef (daar is een - los)
1176.
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schroeven (op (losse) - staan)
2034.
schrijft (die - die blijft) 2032.
schrijft (wat men -, dat
blijft) 2032.
schrijven en wrijven 2031.
schudde 201; 2002.
schuddegat 1386.
schuddemakooi 1386.
schuffelen 1166.
schuif (achter de -) 471.
schuif (in de bovenste liggen) 1837.
schuifelaar 2001.
schuifelen (achter iets mogen -) 573.
schuifelen 1166; 2001.
schuifje (het - krijgen) 2035*.
schuifjes (op - loopen) 1166;
2001.
schuifjeslooper 2001.
schuifken (het - geven, krijgen) 2035.
schuifkens (op - loopen)
2001.
schuile 2036.
schuilei spelen 2037.
schuilevinkje spelen 2037.
schuil gaan 2029; 2036.
schuilhoekje spelen 2037.
schuilmuiltje spelen 2037.
schuilwinkel spelen 2037.
schuim (op. - loopen) 1166.
schuin (s )marcheerder 2038.
schuit (in een zelfde - zitten)
2039.
scute (blauwe -) 1867.
schuiten (over - en wagens
gaan) 2272.
schuitje (in iem.'s - komen)
2039.
schuitje (in het - zijn,.. zitten
of varen) 2040.
schuitje (die in 't - zit,
moet meevaren) 2040.
sculdich (also - is hi die
hout die coe als -) 890.
schulp (in zijn - kruipen)
2041.
schunnig 1965.
schuren 1810.
schurgen (met iem. -) 1432.
schurken 2000.
schut (op 't - hebben) 606.
schut (voor 't - raken) 1264.
schut (een - schieten voor
iets) 2023.
schut (voor 't - staan of
zijn) 2373.
schutten 2023.
schutter (een goed - ,schiet
wel eens mis) 1752.
schuurtje 471.
zijn
schuurwater )iem.
geven) 2033.

Scylla (van de - in Charybdis) 2042.
secreet 216.
sees 2053.
seezen 2053.
seper 1966.
setsode 424.
shalet 1835.
siene 2086.
siepel (rare -) 1876.
.
sier (goede - maken) 2043.
sigaar (de - zijn) 2044*.
sikkepitje (geen -) 2045.
sikker zijn 2046.
sijbebelajum (naar de - gaan)
2241.
sim (onder ('t) - hebben)
2047.
simmen 1417.
simminkel 1983.
Simsonsverzuchting 2048.
sine cure 1954.
sinjeur 1847.
sint 1036.
sip kijken 2049.
siroop (iem. - aan den baard
smeren) 938.
sissepitje 2045.
sisser (met een - afloopen)
2050.
sitsenwinkel 1967.
sittebitje 2045.
sisyphusarbeid 2051.
sjacheren 2506.
sjakes houden 918; 1009.
sjappietouwer 2052.
sjeezen 2053.
sjeur 1226.
sjibboleth 1992.
sjien 2086.
si ikker zijn 2046.
sjoeg 2090.
sjoege geven 2090.
sjouw (aan de -) 483.
sjouter 2086.
sjijn 2086.
slaan (bluf -) 263.
slaan naar iets 2054.
slaap (in - wiegen) 2055.
slaapmutsje 64.
slaatje 2392.
slaatje (een - slaan uit iets)
2056.
slabbakken 2057.
slabben 2057.
slabek 2058.
slachten 1157.
slag (namen voor een -) 767.
slag van gratie 657.
slag (de - of klets van de
zweep kennen) 1167.
slag om slinger 1350.
slag (op - komen) 1489;
2060.
slag (op -) 2143.

slag (op - van) 2262.
slag (onder - hebben) 2047.
slag (een - slaan in of naar
iets) 2059; 2060.
slag (zonder - of stoot) 2061.
slag (geen - aan den bak
kunnen krijgen) 2062.
slag houden 2063.
slag (den - beet hebben van)
2065.
slag (den - van de zweep
kennen) 2065.
slag (een - om den arm)
2066.
slag (soort) 2173.
slag (op 'nen - en 'nen, keer)
2436.
slagje (een - uit) 2056.
slakken 2057.
slakken (op alle - zout leggen) 2067.
slamond 2058.
slampamper 2069.
slang (een - aan zijn boezem
koesteren) 50.
slang (er schuilt een - in 't
gras) 51.
slap andraid wezen 10.
slapbakken 2057.
slapen op iets 213.
slapende honden of wolven
wekken 927.
slapjanus 702.
slaplip 2068.
slaplippen 2068.
slapperloot 1966.
slasmoel 2058..
slavent (in - liggen) 1343.
slecht 1916* .
slechten 1916. •
slechtweg 1916.
sleeptouw (op - nemen) 2070;
2071.
slemiel 2072*.
slempje 2392.
slenters (met - omgaan)
1420.
sleppen (zijn - scheuren aan)
1171.
sleppen (achter iem.'s - loopen) 604.
sleutels (veel - verwarren het
slot) 1224.
sliep uit 2073.
slikken (iets moeten -) 1827.
slinger (zijn - hebben) 485,
2074.
slinger (een - van den molen
hebben) 1534.
slingeraap (zich een - lachen)
265.
slingeren (iem. -) 1460.
slingerkoorde )iem. in de houden) 1460.
slingerolie 2139.
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slingerschijt 197.
slinksch (niet - vallen, zijn)
1416.
slip loopen 2075.
slippen (iem. bij de - krijgen)
2439.
slipper (een - krijgen) 2075.
slippert 2075.
slippertje 2076.
slipvangen 2075.
sloddeken-vuil 122.
slof (daar komt of blijft de
- in) 2076.
slof (uit zijn - schieten)
2076.
slofjes (op zijn - afkunnen)
2077.
slokje 2089.
slokspijs 1187.
Blom 2176.
slonksch 1416.
sloom 2176.
sloomen 2176.
slooten (in geen zeven tegelijk loopen) 2078.
slot noch zin hebben 2079.
slot, (geen - of val hebben)
2080.
slotje (iets met - en sleuter
vertellen) 1593.
sluffer (met een - en een
schoe) 2207.
sluimen 2176.
sluimeren 2176.
sluiten als 856, 2239.

sluiten als• een bus, peperdoos 2081.
sluize (met - en schroo) 676.
slunksch 1416.
smaak (over den - valt niet
te twisten) 2082.
smaakt (hoe -.0 deze kaas?)
1791.
smacht (op de - loopen) 1166.
smachtlap 1166.
smal (zijn eigen - houden)
1219.
smal pappen 1497.
smaldoek (geen - zijn) 2083.
smalhans is daar keukenmeester 2028.
smantje 2392.
smeer (iem . - geven) 2084.
smeerkanis 2253.
smeerpot (met den - loopen)
938.
smeerpijp 2253 ; 24S7.
smeerschoenen 1844.
smeren (iem. -) 938; 2084;
2085.
smeren ('m - met de spons
van Blanus) 2136.
smerig 938.
smerig baantje 667.
smering 2084.

smeris 2086.
smeris (op - staan) 2086.
smidsvet 2392.
smiezen (in de - hebben)
606.
smik (goede - maken) 2043.
smikkelen 2043.
smoel (niet op z'n - gevallen zijn) 1543.
smoel hebben op 2088.
smoesje 1471.
smoezen (in de - hebben)
2086e.
smok (zich - houden) 1219.
smokkelen 2121.
smokkeltje 2121.
smoor (den - inhebben) 404;
2087.
smoor ('t - gezien hebben
aan iets) 2087.
smoor zijn op 2366.
smoordronken- -vet 2192.
smoorpot 463.
smout 2392.
smout (het is - aan de galg)
323.
smouten 2085.
smouten (iem . den baard -)
2084.
sfnouter 938.
smouter (den - krijgen) 2035;
2617.
smouting 2084.
smoutplek 1160.
smoutpotten 938.
smullen (er van gesmuld hebben) 1046.
smijt 1942.
smijten 2084.
smijten (daar is geen - met
de muts naar) 714.
snaar geven 110.
snaar • (er is 'nen - los)
2034.
Snapland (van - komen)
1168.
snapreisje 2092.
snaps 2089.
snaren (twee - op sinen boog
hebben) 297.
snars (geen -) 2089.
snats 2089.
snee (een - in den neus hebben) 1621.
snee (een - door den neus
hebben) 2195.
snee (de - van weg hebben)
2065.
snee hollen 2193.
sneech 2090.
sneeuw (zwarte - zien vliegen) 2434.
sners (geen -) 2089.
sners (een - aanhebben) 2089.
snert staking 2083.

snert (dat is lang geen -)
2083.
sneuve (iem . een - of sneuven
geven) 1622*.
sniester (een - aan iets hebben) 769.
snik (niet goed - zijn) 2090.
snikkebil 1386.
snip (een - in 't oor hebben)
1621.
snister (met een - afloopen)
2050.
snitjes (goed z'n - snijden)
2060.
snoefshaan 2094.
snoek zijn 2091.
snoek (een - vangen) 2091.
snoepreisje 2092.
snoer (iem. aan z'n - krijgen,
hebben) 82; 1411.
snoeren (iem. den mond, den
bek, de tong -) 1537.
snoeren (mijn - zijn in liefelijke plaatsen gevallen)
2093.
snoertje (zij heeft een - van
haar moertje) 36.
snoeshaan 2094.
snoetshaan 2094.
snoetje 2094.
snoeven 263.
snoezig 2094.
snof (den - weg hebben)
1438.

snor 1943.
snor (een - aan, - weghebben)
2089.
snorken 2000.
snorren 1943.
snot (voor - en vuile boter
staan) 1536.
snotje (in 't - hebben) 606;
2095.
snotje (in 't - krijgen) 1624.
snuf (in de - hebben) 606;
1624.
snuf (de - krijgen van iets)
1438.
snuf (de - van iets in den
neus hebben, krijgen) 2095.
snuffer 2094.
snugger 2090.
snuif (in de - hebben) 606.
snuif (dat is geen - voor
zijn neus) 2115.
snuifje (iem . een - geven)
1622.
snuit (een - over iets hebben)
1627.
snuite hebben van iets 2095.
snuiten (i em . -) 980 ; 2096.
snuiter (een vreemde -) 2096.
snu iti; 2094.
snuitjen (in 't - hebben)
1624; 2095.
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snuiven (iem . -) 606.
snutten 2096.
snijboon (een rare -) 1876.
snijden 2017.
snijden ('m -) 2085.
snijden (weten te - en te
binden) 806.
snijders (twee - kennen wel
een naald) 1272.
snij koek 1215.
sodeflikker 572.
sodom en gomorra 2097.
sodomieter 1516.
sodomieter(ij) 2097.
soebatten 1865.
soep (in de - zitten) 1915;
2099. .
soep (iem . zijn - geven)
2220; 2390.
soep (in de - jagen) 2099.
soep (de - verzouten) 2367.
soep (de - wordt niet zoo
heet gegeten, als ze wordt
opgediend) 2098.
soeps (niet veel -) 2083.
soes 1943.
sof 2100.
soffen 2100.
sokken (iets op z'n - doen)
2077.
sokken (de - zetten) 2102.
sokken (van de - vallen, timmeren) 2101.
soldaat (één - en vecht niet)
175.
soldaat (iets - maken) 2103.
soort (- zoekt -) 2104.
sop (het - is de kool niet
waard) 2105.
sop (met 't zelfde - overgoten

zijn) 2106.
sop (in z'n eigen - laten
smoren, gaar koken) 2107.
soppelorum 1434.
sossem (- prinserij) 2086.
Sotteghem 1168.
spaak (een - in 't wiel steken)
2108.
spaak loopen 2109.
spade (de - bij het werk
steken) 237.
spanader (van de - gesneden
zijn) 2274.
spanker loopen 2109.
spanker (d) (er de - inzetten)
2110.
spankeren 2111.
spannen 1284; 2394.
spannen (het zal er om -)
2455.
spanriem (iemand van de geven) 1349.
spar (te - en te kloet) 2496.
sparen is een goede rente
2110; 2670.

sparen (die wat spaart, die
wat heeft) 2110; 2503.
Sparendam 1168.
sparren in Noorwegen zenden
2521.
spat (de - zijn -of zetten) 2111.
spat (de - opnemen) 2111.
spat (geen -) 2652.
spatje 1633.
spatten 2111.
speeken (niet - op iets) 2144.
speelman (de - zit nog op
het dak, den zolder) 2112.
speelman (de - zit nog op
den vloer) 2598.
speetjes ('t voor zijn - hebben) 904.
spek op de ribben hebben
429.
spek zetten 667.
spek gegeten hebben 766.
spek (in 't - steken) 1078.
spek om spinde 1425.
spek (met - schieten) 2113.
spek (caramel) 2114.
spek (voor - en boonen) 2114.
spek (dat is geen - voor jou
bek) 2115.
spek (het - weghebben) 2553.
spekkogel (een - op 't geweer
hebben) 2113.
spekkooper 2116.
spectakel 1867.
speculatie (zijn - hebben in
iets) 2127.
spel (open- spelen) 1042.
spel (kort - maken met iets)
1511.
spel ('t - is gaande) 1867.
spel ('t - komt op den wagen)
1867.

spel (le) (ievers een - voor
speten) 2187.
speld (er geen - tusschen
kunnen krijgen) 2117.
speld (eend - in een hooitas
zoeken) 2125.
speldernieuw 2128.
speldje (een - steken bij iets)
2118.
spelen om den keizer zijn
baard 1122.
spelle (een - steken voor iets)
2118.
spenden 1321.
spersiebedden (zijn - ergens
aanleggen) 121.
spersieboon ( een rare -) 1876.
spetteren 2111.
spie (op een - loopen) 2109.
spiegelt (die zich aan een
ander -, - zich zacht) 2119.
spieken 2121.
spiekers geven - 2159.
spiekpapiertje 2121.

spier (geen -) 2120.
spier (in - zijn) 2279.
spieren 2121.
spiering (een - uitwerpen, om
een kabeljauw te vangen)
1986.
spierken(geen -) 2652.
spiernaakt 2122.
spierwit 2122.
spiezen (door de - dansen)
2133.
spiezen (in de - krijgen)
606.
spijker (den - op den kop tikken) 2123.
spijkers met koppen slaan
2124.
spijkers op laag water zoeken
2125.
spikkel hebben op iets 2127.
spikkeling hebben in iets
2127.
spikspeldernieuw 2128.
spil (dat kan niet door de -)
219.
spillen (zijn - pakken') 229.
spin zijn 2129; 2158.
spinnen (het is goed - van een
andermans- garen) 1929.
spinnen (iet -) 2280.
spinnen (om iets -) 2427.
spinnewebben in 't hoofd
hebben 1576.,
spinnijdig 2129.
spinrag (hem is 't - niet
voor den mond gegroeid)
1543.
spit 1673.
spit (geen - met iem . kunnen
wenden) 1326.
spits (het - bieden) 2130.
spits (de of het - afbijten)
2131.
spits (op de - drijven) 2132.
spitsen op 2427.
spitsroeden (door de - loopen) 2133.
splint 1847.
splinter in ander's oog 1680.
splinternakend 2128.
splinternieuw 579; 2128.
Splinters (Jan - testament) 4.
splis (een - in 't garen)
1149.
spoed (haastige - is zelden
goed) 2134.
spog (geen - water) 2652.
spons (de - halen over iets)
2135.
sponsen 1248.
sporen (sijn gecke - spannen)
2009.
sporen (zijn - verdiend hebben) 2137.
spot (dep_ - steken met) 628.
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spot (voor - en boonen
zitten) 2114.
spottershuisjes branden 2138.
spotvogel 654.
spraakwater 2139.
sprake (ter - staan) 2609.
spreektrompet (of - bus zijn)
2140.
spreken is zilver, maar zwijgen is goud 2141.
sprietjes (op - staan) 2171.
springen of banen 379.
springen (men moet niet verder - dan de pols lang is)
2142.
sprong (op den - staan) 2143.
sprong (op een -) 2169.
spugen (niet - in iets) 2144.
spuigaten (de - uitloopen)
2145.
staan (zijn woord -) 668.
staan op iets 669.
staan ('m - hebben) 1665.
staan (iem. -) 2146.
staan voor iemand 2146.
staan als 2423.
staande (zich niet - kunnen
houden) 1243.
staandsvoets 2457.
staantje geven 2442.
staart (iem . den - korten) 576.
staartveder (iem. de - uitplukken) 576.
staat (zeggen waar het op -)
2148.
staat maken op 2149.
staat gaan op 2149.
staat voeren 2150.
staatsie 2150.
stad ('t kan beter van de dan van het dorp) 2151.
stade (te - komen) 2152.
staf (den - breken over) 2153.
staken (op de - komen)
1892.
stal (op - zetten) 425.
stampvol 2266.
stand 214.
standje 1460.
standje maken 2154.
stang (iem. op den - rijden,
jagen) 2155.
stang (op - zijn, - hebben)
2155.
stanger 2155.
stank maken 2154.
stank voor dank 2156.
stankje (een - maken) 2154.
stante pede 2457.
stapel 2158.
stapel (van - loopen) 2157.
stapel (iets op - zetten) 2157.
stapel zijn 2158.
stapelzot, gek 2158.
stechelen 2121.

steek (met de heete - werken)
876.
steek (op één - schoeien)
1354.
steek ('n - door den neus
hebben) 1621.
steek (iem. een - geven)
2159.
steek (en - onder water)
2159.
steek (in den - laten) 2161.
steek houden 2162.
steekhoudend 2162.
steekje (daar is een -, een
torntje aan los) 2163.
steel (op z'n - staan) 2371.
steelt (die eens - is altijd een
dief) 416.
steen 572.
steen des aanstoots 22.
steen (den - dragen) 564.
steen (de onderste - boven)
1674.
steen (op een gloeienden vallen) 1832.
steen (achter den - getrouwd
zijn) 1904.
steen (een rollende - vergaart geen mos) 2164.
steen en been klagen 2165.
steenen (op heete - gaan)
1236.
steenen uit den grond klagen 2165.
steenoud 2167.
steg 877.
stegen voor straten kennen
2166.
stek (van - tot paal) 1593.
stek (van zijn - vallen) 2186;
2441.
stek (ievers een - veur steken)
2187.
stekeblind zijn 2167.
stekken (op zijn - zijn) 1892.
stekken (van zijn - liggen)
2186.
stel (op - zetten) 2157.
stel (op - zijn) 2168.
stel (op - en sprong) 2169.
stelen ('t is kwaad - waar
de waard een dief is) 2170.
stelten (op - rijden, loopen)
2171.
stelten (op - staan, zetten,
brengen) 2171.
stem (een - des roependen in
de woestijn) 2172.
stempel (van den ouden -)
2173.
stempel (zijn - drukken op
iets) 2174.
stentorstem 2175.
ster ('t voor zijn - hebben)
904.

sterk van inhouten, - binnenwerk 1002.
sterk als mosterd 1152; 1457.
sterren (tegen de - op)
1182.
steunpilaren 912.
stichts man, lichts man 712.
stiekem 2176.
stiekemerd 2176; 2177.
stieleken (er het - van hebben)
2065.
stielen (twaalf - en dertien
ongelukken) 80.
stierlijk 1327.
stijf (zoo - als) 298.
stijye (een -) 1698.
stijve Joris 1159.
stijl 1796.
stik 2167.
stik (voor een - brood) 97.
stikdonker 2167.
stikje (er een - voor steken)
2187.
stil als een muis 1574.
stil en bestendig, maar de
knepen inwendig 1565.
stille 2086.
stille camere 2241.
stille (een - in den lande)
2177.
stille (tje) 216; 2241.
stinken van het geld 382.
stinkerd (in zijn r zitten)
1176; 1590.
stinkerd (in den - zitten)
1915.
stinkerd (een leelijke -) 2159.
stinkert 181.
stip (op - en sprong) 2169.
stoel (iem. een - zetten)
•
2663.
stoelen (iets niet onder - of
banken steken) 161.
stoelen (tusschen twee - in de
asch zitten) 2178; 2498.
stoelen (voor - en banken
preeken) 2179.
stoeltje (iem. een - zetten)
2663.
stoep (de - is daar glad)
2180.
stoep (ieder moet zijn eigen
- schoonvegen) 2181.
stoepje (op 't - moeten
komen) 413.
stoetel 2182.
stoetelig 2182.
stoeter 2182.
stoeterig 2182.
stoethaspel 2182.
stof opjagen 1491 ; 2183.
stof (zich uit 't - maken)
2458.
stoffel stootgaren of muurbreker 2182.
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stoffel (een - van een vent)
2184.
stofregen (zoo dicht als -)
1570.
stok (over stock ende steen)
877.
stok (op - zijn of gaan)
964; 2171.
stok (over denzelfden - water
dragen) 1064.
stok (hoog op - loopen)
1127.
stok (een - in 't wiel steken)
2108.
stok (stoc ende stene sweren)
2165; 2167.
stok (het aan den - hebben
met iem.) 2185.
stok (zijn - wegzetten) 2371.
stokdweil 2463.
stoker (van den - (den brouwer) z'n hond gebeten zijn)
930. •.
stokje (van zijn - vallen)
2186.
stokje (een - steken voor
iets) 2187.
stokke (te - en te messe)
2496.
stokken (op zijn - zijn) 1338.
stokkie (van zijn - af zijn)
2213.
stokpaardje (op zijn - zitten)
2189.
stokstijf 2167.
stokvisch (ieder wat van de
- (vellen) 2188.
stollen (in - vallen) 506.
stonden (de - hebben) 2190.
stoof of schut 1293.
stoopkens (op - trekken)
571.
stooten 2371.
stooten (zich aan iets -) 21.
stooter (een haan van een -)
746.
stootersche haan 746.
stootgaren (op - liggen) 2019;
2020.
stootgaren (de zeilen op zetten) 2020.
storm (een - in een glas water)
2191.
straal 2192.
straal zijn 2192.
straal in den wind 2192.
straal (iem. - negeeren) 2192.
straat (op - zitten) 425.
straatarm 111.
straatje (hij zal nog wel in
mijn - komen) 2039.
straatoud 1735.
straffen (God mag me - als)
451.
stralen 1248.

strank 2209.
streek (iets de - van Pauw
geven) 2064.
streek (iem . op . - helpen)
2193.
streek (op - zijn) 2193.
streek (van - zijn) 2193.
streek houden 2193.
streek (er loopt 'een - door)
2194.
streenen (iem . achter de zitten) 2438.
streep 150*.
streep ('n - weghebben)
2194.
streep (er loopt een - door)
2194.
streep (over de - )2030.
streep (een - door de rekening) 2195.
streepje (een - vó6r hebben)
2196.
streken (leelijke - op z'n
kompas hebben) 2193.
streng (over de - slaan) 155.
streng (zijn - of iemand's trekken) 1406.
streng (de - om den arm
houden) 2066.
streng (de derde - houdt
den kabel) 2197.
staan)
strengen (in de
2279.
strijd (zijn - hebben in iets)
615.
strijd (een - hebben op) 615.
strijk en zet 2198.
strijken 2421; 2468.
strijken voor iem . 2635.
strijkstok (aan den - bl;jven
hangen) 2199.
stringe (in de - staan) 595.
stront 2200.
stront (den - uit het gat
vragen) 894.
stront (iem. door den - halen)
1560.
stront (in den - zitten) 1915.
stront (niet enen -) 2045.
stront voor dank 2156.
stront (hoe meer men in den
- roert, hoe meer hij stinkt)
2200.
stronten (hij zal er geen
dikke - van schijten)
2653.
strontjongen 1055.
strontkar (men wordt eerder
door een - overreden dan
door een koets) 2201.
strontzak 552.
stroo (er is - op 't dak) 397.
stroo (niet van - zijn) 2202.
stroo (niets uit het - kunnen
zetten) 2202.
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stroobos (op een - komen
aandrijven) 2207.
stroobreed (geen -) 2202.
stroohalm (zich aan een . vasthouden) 2203.
stroom (tegen den - oproeien)
2204.
strooman 2205.
stroop smeren 938.
stroopen (iem. -) 2344.
stroopop (-man) 2205.
stroospier 2120.
strootje trekken 543.
strootje (over een - vallen)
2202.
strootje (geen - in den weg
leggen) 2202.
strootje (met een - te verleiden) 2206.
strooweduwe 2205.
stroowisch (op een - komen
aandrijven) 2207.
strop (een - hebben aan iets)
'2208.
strop (een - van een jongen)
2209.
struik "(iem. zijn - uitleggen)
1362.
struips (tegen - op) 478.
struisvogelpolitiek 2210.
stuit (op een -) 279.
stuiten 263.
stuitwisch 2463.
stuiver (een vieze -) 91.
stuivertje (een - kan vreemd
rollen) 504.
stuk (een -) 2212*.
stuk (een - vreten) 1876.
stuk (op zijn - staan) 2212.
stuk (op - van zaken) 2212.
stuk (van zijn - af) 2212.
stuk (van zijn -) 2213.
stuk (een - in (zijn kraag)
hebben) 2214.
stukje (van - tot beetje) 2215.
stukjes draaien 2216.
stucke dief 768.
stukken (aan - liggen) 1270.
stukken draaien 1420.
stukken (in - liggen met iem.)
1744.
stukwerk 2563.
stupe 1037.
stut (op -) 2171.
stutjes draaien 2216.
stutten (op - rijden) 2171.
stutten loopen 2216.
stuurboord (van - naar bakboord) 137.
stuurlui (de beste - staan
aan wal) 2217.
suiker (iets in - opeten) 1214.
suiker (iets voor - opeten)
1214.
sus (zich - houden) 1219.
40
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Susanna (de kuische -) 2218.
swiet slaan 263.
swijdig 2687.
swingen 2682.
Sijmen (naar Oome - gaan)
2241.
Taaie (een -) 1633; 1698.
taal noch teeken 2219.
taart (een vuile -) 1876.
taart (iem . van de - geven)
2220.
taart (van de - krijgen) 2221.
tabak 2390.
tabak geven 2220.
tabak hebben van iem. 2222.
tabak (dat is andere - dan
knaster) 2255.
tabakken (iem . -) 2220;
2390.
tabberd (iem. op zijn - komen) 2223.
tabernakel (iem. op zijn komen) 2223.
tabernakelen 2224.
tabernakelen bouwen 2224.
tadden (bij de - vatten)
1162.
tafel (ter - brengen) 205.
tafel (iets ter - brengen)
2242.
tafellaken (te klein voor een
- en te groot, enz.). 2226.
tafellaken (het - doorsnijden)
2227.
tafelronde 1052.
tak (van den - op den boom
springen) 771.
tak (een - van het lirium
krijgen) 1434.
tale (de - Kanalns) 2228.
tale (ter - staan) 2609.
talen (in alle, zeven - zwijgen)
2229.
talen naar iets 2230.
talenten (met zijn - woekeren) 2231.
taling (een - uitzenden om
een eendvogel te vangen)
1986.
tand (van den - zijn) 60.
tand (iem. een - zetten) 769.
tand (iem. een - trekken)
980.
tand (iets van den - hebben)
1509.
tand (iem. den - bieden) 2130.
tand (iem. aan den - voelen)
2235.
tand (van den - zijn) 2236.
tand (iets veur den - hebben)
2389.
tand (iem. naar zijn - klappen) 1544.
tandblicken 2232.

temperament 989.
tanden (op z'n - bijten) 1418.
tent (iem. uit zijn - lokken)
tanden (iem. iets door de 2249.
wrijven) 1622.
tent (uit zijn - komen) 2249.
tanden (de - laten zien)
tenten (ergens zijn - opslaan)
2232.
2224.
tanden (tot de - gewapend)
teren (ik laat mij - als . . . . )
2233.
451.
tanden (met lange - eten)
tering (de - naar de nering
2234.
zetten) 2250.
tandvleesch (op z'n - loopen)
termen (in - zetten) 2251.
2237.
termen (in de - vallen)
tanen 927.
2251.
tang (een luie -) 2238.
termine (op - gaan) 277.
tang (een - van een wijf)
terneuzen 1168.
2238.
terninc (die - is ommegetang (dat past als een - op
keerd) 241.
een hek) 2239.
terug hebben van 2252.
tang (dat slaat als een - op
test 2253.
een varken) 2239.
test (een heilige - met eene
tantaliseeren 2240.
verdoemde oore) 2333.
tante Bloemkool 1700.
teugel (op den - rijden) 2155.
tante te logeeren hebben
teugel (den - vieren) 2254.
2190.
teunhaas 678.
tante Betje's stijl 2241.
thans 818.
tante Meijer (Betje, Suze)
thee (dat is dure -) 1586.
2241.
thee (dat Is andere -) 2255.
tapijt (op 't - brengen) 2241.
theewater (boven zijn - zijn)
tapijt (met iets op 't - komen)
95&.
2242.
Thomas (ongeloovige -) 2256.
tapijt (van 't - verdwijnen)
thuis
(iem. niet - kunnen
2243.
brengen) 2257.
tar (iem. aan den - houden)
thuis (van iets niet - zijn)
1409.
2258.
tas (hou je -) 1538.
thuis (van alles, of overal
tasscelen (iem. bij de - grijvan - zijn) 2259.
pen) 2439.
thuis (hij ligt bij zijne vrouw
taswerc 11.
voor schoppen zeven -)
tatervet 2139.
2260.
taterwater 2139.
thuis (ergens - liggen) 2260.
teen ('t schoot hem in de
tien (van nummer - zijn) 975.
groote -) 337.
tien (geen - kunnen tellen)
teen (uit z'n - zuigen) 510.
2261.
teenen (op zijn - getrapt) 2243.
tiende (van het - bataljon
teere naar neere zetten 2250.
zijn) 975.
teerling (de - is geworpen)
tijd is geld 647.
2244.
tik (boven den - zijn) 1190.
teertuin 1078.
tikken 2121.
Teeuwes (hij weet van - noch
tikkertje 1633.
Meeuwes) 2245.
til) in of op - zijn) 2262.
teezen (van - noch van
. tiller 571.
meezen weten) 2245.
tintelen 1854.
tegen (er - aanloopen ), 949.
tipje (op het - staan) 2264.
tekst (van zijn - geraken)
tippelen 1370; 1841; 2425.
2213.
tisse 1636.
tekst en uitleg geven 2246.
tittel (geen - of jota) 2265.
tel (een man van -) 2247.
tjakken, tjakkelen 1784.
tel (in - zijn) 2247.
tjoepvol 2266.
tel (de - kwijt zijn) 2248.
tjokvol 2266.
tellen (geen vijf, zeven, tien
tobbe (op - hollen) 1409.
kunnen -) 1565.
tocht (iem. op den - houden)
tellen (op zijn - passen) 224&.
1409.
tempel (iem. op zijn - zitten,
toef (elkander in 't - zitten)
komen) 2223.
757.
tempelier (drinken als een J
toek 2297.
494.
-

-
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toer (met - en titels) 676.
toer (iem. een = spelen) 1852.
toetakelen 59; 1728.
toeten (hij weet van - noch
blazen) 2267.
toeter (hou je -) 1538.
toéts houden 2162 ; 2268.
toetg (den - doorstaan) 2268.
toetssteen (iem . op den leggen) 1888.
tof 2269.
tofes 471.

toffelmones Zijn 975.
tofls 2373.

tok (op 'n - houden) , 2070.
tokkebollen 2298.
tokken (zich ver-) 2298.
tokkie 2298.
tol (den - aan de natuur
betalen) 2270.
tong (over zijn - kakken) 1059
tong (zijn - voor zijne tanden
houden) 1538.

tong (niet op zijn - gevallen
zijn) 1543.
tong (op de - zijn, rijden)
2271.

tong (over de - gaan, rollen)
2272.

tong (iem . over de - halen)
2272.

tong (iem . de - schrapen) 2273.
tong (de - is haar wel gehangen) 2276.

tonge (iem .'s - vlaan, vladen)
2273.

tongriem (van den - gesneden
zijn) 2274.
toom (op den - rijden) 2155.
toom (zijn • kwijt zijn) 2213.
toom (den - vieren) 2254.
toomtje of toomken (met een
zoet -) 1410.

toon (van zijn - afzijn) 2213.
toon (den - aangeven) 2275;
2413.

toon (een hoogen - aanslaan) 2276.
toot (iem. een - zetten) 634.
tootschoen 2456.
top 2277.
top (voor - en takel gaan)
1340.

top (op 'n -) 1715.
tOpkes (de - van de garven)
1632.
toppen 2277.

toppezot 2158.
tops 264.
topvol 2266.
topzeilen 2636.
toren (onder den - wonen
de meeste geuzen) 1787.
toren (hoog van den - blazen) 2277*.

torens hoog liegen 1182.
torntje (daar is een - aan
los) 2163.

tort 264.
tou opgooi 237.
touw (iem. aan 't lange houden) 1409.

touw (geen - weten vast te
knoopen) 1566.

touw (aan 't lange - loopen)
2070.

touw (iets op het (ge)zetten) 2280.
touw (men kan er geen -

aa^n vast knoopen) 2281.
touw (net) 2412.
touwtje (iem. aan het hebben) 1411; 2282.

touwtje (aan de -s trekken)
2282.

traandom 1663.
traliekens (naar - venster
gaan) 2035.

tralies (achter de - staan)
612.

tramontane (de - kwijt zijn)
2283.

trance (in - zijn) 2286.
tranen met tuiten huilen,
lachen 2284.

tranendal 2285.
transes (in - zitten) 1915.
2286.

trapeneren 2280.
trappen (van de - v. d.
preekstoel geworpen worden) 612.

trappen (van de - vallen,
rollen) 2287.
tredmolen (in den - loopen)
2288.

tref 279; 441.
treife 1264.
treil 1922.
trein (in - raken) 2682.
trek (geen - hebben in iets)
745.

trek (den - van iets weghebben) 2065.

trek (iem . een - spelen)
2289.

trekken (iem. -) 571.
trekken (zijn - thuiskrijgen)
2290.

trecken als 't nopt 999.
trens geven 1111.
trens (iem. op - rijden) 2155.
treusneus 1882.
triangels ('t heeft - aan) 744.
Trijntje en wijntje 2575.
trijpsac 552.
tril (opter - zijn) 493.
trip (op een -) 754.
trip (gou op - treden wezen)
2243.

tripe 552.
troef 586.

troef (iem. - geven) 1024;
2291.

troef zijn 2291.
troef (armoede is -) 2291.
troef (geen - verzaken) 2291.
troef (een hoogen - uitspelen)
2291.

troef (zijn laatste - uitspelen)
2291.

troef (geen - hebben) 1895.
troeven (de - in handen houden) 2291.

Trojaansche paard 1752.
trokje (een - doen) 524.
trom (met de stille - vertrekken) 2292.
trom (de (groote) - roeren)
2293*.

trommel (hou je -) 1538.
trompet (de - steken) 2293.
trot 264.

trouwen (beter te - dan te
branden) 2294.

trouwen (zoo zijn wij niet
getrouwd) 674.
trouwring (een huwelijk met
den smallen -) 2295.
tui (iets op de - houden)
2070.

tuieren '2070.
tuig van Laban 2335.
tuig van den richel 2336.
tuik 2297.

tuiken trekken 543.
tuil (op den - houden)
2070.

tuil (zijn - tuilen) 1589.
tuin 1078.
tuin (het over den - gooien)

152.
tuin (in zijn - zijn) 1201.
tuin (iem. om den - leiden)

2296.
tuinschere 401.
tuit (met - en vlerken) 977;

1465.
tuit (noch van - noch van
blaze weten) 2267.
tuk, tok 1409.

tuk hebben 183.
tuk zijn op 2297.
tuk (iem . - nemen, hebben)

2297.
tukje 524.
tukje (een - doen) 2298.
tukkebollen 2298.

tukken 2297; 2298.
tult (bij de -) 2299; 2430.
tult (bij de -) 2299; 2430.
turf (dat brengt geen - aan
den wal) 424.
turf in 't veen brengen

2521.
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turken 339.
Turken (aan de - overgeleverd 881, 1027.
turven 691; 2241.
tusschen (iem . er - nemen)
1714; 2300.
tusschen (er van - • trekken)
2301.
tusschen (er niet van - kunnen) 2301.
tusschen (van - uit trekken)
2301.
tuunhamer 270.
tuut 2086.
twaalf in een dozijn 409.
twee voor één schrijven 1279.
tweeën (in - vallen) 506;
1270.
tweewielkar (de -) 93.
twijfelmaand (in de - zijn)
2592.
twistappel 2302.
type 2173.
Ui 181.
ui (een - met iem. te schillen
hebben) 103.
uit (een - tappen) 2303.
uileboel 1013.
uien (om - trekken) 2630.
uil (elk meent zijn - enz . )
2304.
uil (wat baat kaars of bril,
als de - enz.) 2651.
uilen naar Athene 2521.

uilskuiken 2305.
uiltje knappen 1897; 2306.
uitbrander (iem . een - geven)
2307.
uitdrogen 1003.
uitentreuren 2308.
uitfluiten 2463.
uithangen (de keel -) 1113.
uitkalven 1059.
uitkateren 1109.
uitkegelen (iem. ergens -) 130 •
uitkleeden (iem . -) 893.
uitkleeden (tot het hemd -)
893.
uitkleeden (iem. geheel -)
2344.
uitkleeden (zich niet - vóór
men naar bed gaat) 2309.
uitknikkeren (iem . -) 130.
uitlekken 2310.
uitlichten 239.
uitluchten 239.
uitluchten (iem. -) 1475.
uitmaffen 1456.
uitmaken (iem. - voor al wat
leelijk is) 933.
uitpakken 1482.
uitpeperen 1003.
uitpoetsen 2314.
uitschijten 1523.

uitschijter (iem . een (model)
- geven) 2307.
uitschrobbeering 2033.
uitsnijden (er -) 2085.
uitstaan (niet hebben uit te
staan met iem.) 2311.
uitstaan (uitstaande hebben
met) 2311.
uitstel is geen afstel 2312.
uitstrijken (iem. -) 2663.
uitvaart zuipvaart 2313.
uitvegen 2085.
uitvetten (er -) 2085.
uitvlakken 2314.
uitwasschen 2307.
ulkedoof 460.
urias brief 2315.
Uyterkerken (t' - komen)
1168.
Vaantje (het - naar den wind
hangen) 981.
vaantje (het - strijken) 2421.
vaantjes (naar de - zijn) 740.
vaarwater (in iem .'s - komen)
2039.
vaarwater (in iem. 's - zitten)
2317.
vaat (er den - van weghebben) 2065.
vaatje (uit een ander - tappen)
2318.
vaatje (een - zuur bier) 2319.
vaatjes (in dichte - zijn)
2330.
vacht (iem . bij zijn - krijgen)
2439.
vader ('t is zijn - gewisseld
en gedraaid) 14.
vader ('t is zijn - gedraaid
en gesponnen) 14.
vaderen (tot zijne - gaan)
2320.
vaderland (voor het • (lieve)
- weg) 2321.
vaderonzen (alle -) 81.
vage (elk - voor zijn deur)
2181.
vagen . (iets - . ban zij. . . . )
1312.
vagevuur (van 't - in de hel)
589.
vagevuur (van 't - in de hel
loopen) 1920.
vak (te - gaan) 1232.
val (in de - loopen) 2322.
valderappes 2323.
valekant 562.
valen (met - mennen) 920.
valk (witte -) 1907.
valkant 562.
vallen 1243.
vallen (dat valt me zwaar
op de maag) 1451.

vallen (zijn keus laten - op)
2468.
vame (buiten - en voet) 2454.
van (een -) 75.
van-de-handsch 812.
vanen (de - uitsteken) 2422.
vangen (ontvangen) 2075.
varen 2316.
varen (hoe vaart ge?) 2316.
varen met iem. 1432.
varken 1206.
varken; zie verken.
varken (een -) 280.
varken (een - maken) 181.
varken (schreeuwen als een
mager -) 2326.
varken (schreeuwen als een
- dat gekeeld wordt) 2326.
varken (het - is op één oor
na gevild) 2327.
varken (wij zullen dat ,- wel
wasschen) 2328.
varkens (veel - maken de
spoeling dun) 2324.
varkens (vieze - worden niet
vet) 2325.
varkentje ('t - was al door
den buik gestoken) 465.
vas (het - af zijn) 190.
vasten (na de - komt Paschen)
1919.
vasten (lang - is geen brood
sparen) 2329.
vastzitten 2613.
vat (heilig - met verdoemde
reepen) 1829.
vat (het - geeft uit, wat het
inheeft) 2310.
vat hebben op 2332.
vat geven 2332.
vat missen aan 2332.
vat (wat in 't - is verzuurt
. niet) 2331.
vat (een zwak -) 2333.
vaten . (holle - klinken 't
meest) 2334.
vee van Laban 2335.
vee van de richel 2336.
veeg .767.
veeg (een - weg hebben) 2194.
veeg (een -, lik, streek uit
de pan geven) 2220.
veeg (een - uit de pan)
2337.
.
veel (iem . iets in de - duwen)
1567.
veen (die in het - zit, 'ziet
op geen turfje) 2338.
veer (een - op de muts zetten) 1843.
veer (geen - van de mond
kunnen blazen) 2339.
veer (een - laten) 2340.
veeren (iem. achter zijn zitten) 2438.

627

veeren (pronken met een andermans -) 2341.
veersen (gezwind op zijne getreden zijn) 2243.
veerwijf 830:
veest (van een - (scheet) een
donderslag maken) 1571.
vegen (iets - aan) 1312.
vègen (iem. iet -) 1622.
veiling (iem. in de - nemen)
2342.
veine hebben 2343.
vel (uit zijn - springen) 428;
2345.
vel (iem. het - over de
ooren halen) 2344.
veld (in zijn - zijn) 1201.
veld (het - behouden) 2346.
veld (het - ruimen) 2347.
veld (uit het - slaan) 2349.
velden (in of op geen - of
wegen) 2454.
veldpees 2086.
veldwachter (den - gezien
hebben) 1885.
venesiaander (in de - hebben) 606.
vensterken (het - krijgen)
2035.
ventje (het - zijn) 873.
ver van je goed, dicht bij je
schade 1685.
verabbezakt 2351.
verandering van spijs doet
eten 2126.
verbakeren 2367.
verbeten 609.
verbleeken noch blozen 252.
verblikken noch verblozen
252.
verbliksemen 1742.
verbloemen 2350.
verbolgen 428.
verbotteren 287.
verbouwereerd 2351.
verdikken 2354.
verdraaien 2354.
verdrinken eer men water
heeft gezien 2535.
verdomboekje (in het - staan)
2352.
verdonderen 1742.
verdonkeremanen 2353.
verdrukking (tegen de - in
groeien) 2355.
verduwelt zijn 226.
verf (uit de - zijn) 2356.
vergallen 2356.
vergeetboek 463; 727.
vergreld zijn op 2375.
vergrooten (hem -) 428.
verguld zijn 2358.
verhaal (op zijn - • komen)
2359.

verhangen (zich - aan) 2375.

verhangen zijn naar 2375.
verhippen 2354.
verhoedelen 2367.
verhoetelen 2367.
verhoogen (die zich zelf verhoogt) 2362.
verhuizen
kost
bedstroo
2363.
verhuizen (driemaal - is ééns
afbranden) 2363*.
verhuizen met de lanteern
aan den dijsel 1647.
verkeeren (het kan -) 2364.
verkeeren (in staat van wijzen
-) 2147.
verkeeren (waar men mee
verkeert, enz.) 2365.
verken (daar ligt 't - vast)
1202.
verken (weten waar het vast is) 2475.
verkerven 2367.
verkikkerd zijn op 2366.
verklefster 2374.
verkletsen 2372.
verknoesten 2367.
verkoopen (enen iet -) 217.
verkoopen (iem. - waar hij
zelf bij staat) 2342.
verkorven (het - hebben)
2367.
verkotsen 2374.
verkouden zijn 2368.
verkrollen 2367.
(ver)kroppen 1289.
verkuischt zijn met iets 1651.
verkuist zijn met 2358.
verlakken 2369.
verlangen naar de vleeschpotten van Egypte 2370.
verlappen 2372.
verlatafelen 197.
verlee (de - hebben of krijgen) 374.
verluimerd liggen op iets
1945.
vermast 1487.
vermoffelen 1565.
vermorzelen 1558.
vernaaien 2371.
verneuken 2371.
verneukeratief 2371.
verneuriën 2369.
vernibbeld zijn op 2366.
vernichelen 2369.
verniggelen 2369.
verpassen 2372.
verpatsen 1786; 2372.
verpatseren 1786.
verpeuteren 2367.
verpieteren 2367.
werp ikken 2354.
verplakken 2372.
verpoedelen 2367.
verschacheren 2353.

verschut 1264.
verschutten 2373.
verscutten 2023.
versenen (zijn - vegen aan)
604.
versliegenen 2374.
verslingeren (zich -) 2375.
versnot zijn op 2375.
versperren 525.
verstaander (een goed -)
2376.
verstandigen (den - is haast
genoeg gezeid) 2376.
verstek (bij - veroórdeelen )
2377.
vertikken 2354.
vertok (op - houden) 2070.
vertrappen 254.
vertrappen (iets -) 2451.
vertuien 2070.
vervalletje 2392.
verzeild zijn 2378.
verzenen (de - tegen den
. prikkel slaan) 2379.
verzien (het - hebben op)
2380.
verzien (in 't - krijgen)
2419.
verzoendag (grooten - houden) 2381.
verken (eene wat op 't doon) 1567.
vessems (iem. achter zijn zitten) 772.
vest (het - aanhebben) 2214.
vestje (iem. op zijn - komen)
126.
vestje (iem. op zijn - spuwen)
2382.
vet (het - .van binnen hebben) 232.
vet zijn 1051; 1662; 2384.
vet (iem. met zijn eigen begieten) 1580.
vet (zoo - als olie) 1662.
vet (zoo - als een slak)
1663.
vet zijn met iets 2385.
vet (het - is van den ketel)
2386.
vet (altijd - in een andermans schotel) 2387.
vet (op zijn - teren) 2388.
vet (iets in 't - hebben)
2389.
vet (iem. zijn - geven) 2390.
vet (er is geen - van te
scheppen) 2622.
veter (enen aan die lange houden) 2070.
vetje 667; 2056; 2392.
vetlakon 2391.
vetlap 2384.
vetpot 2391.
vette en magere jaren 1006.
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vette (het - der aarde) 2383.
vetten (iem . -) 2084.
vetten (iem. (af -) -) 2390.
vetschaaf 401.
vetting 2390.
vetzaag 401.
viddels (de - schuren) 1810.
vier (zie vuur).
vier voor twee schrijven 1279.
vier vooruit hebben 2196.
vier (iem. bij 't - zetten)
2663.
vierbank 2394.
vieren (veel - en vijven) 2393.
vierhoekstraat (naar de gaan) 1232.
vierkant (uit zijn - zijn)
1424.
vierkant
(vierkantegatenboor) 401.
viernieuw 579.
vierschaar (de - spannen)
2394.
villen (iem. -) 2344.
villen (ik laat me -) 451.
vin (een -. zetten ). 2395.
vin (geen - verroeren) 2395.
vinger (uit zijn - zuigen) 510.
vinger (den - . op den mond
leggen) 794; 2398.
vinger (op z'n elfden - staan)
2371.
vinger (geen - in de • asch
kunnen steken) 2397.
Vinger (den • - op de wonde
leggen) 2399.
vinger en duim lekken naar
iets 2401.
vinger (geeft men hem een
-, dan . . . .) 2403.
vinger (iem . als met een
natten - aanwijzen) 2406.
vinger (met een natten kunnen beloopen) 2406.
vinger (met een natten te verleiden) 2407.
vinger (aan eiken - een vrijer
kunnen krijgen) 2407.
vinger (iem. met den - aanwijzen) 2408.
vinger (iem . met den - nawijzen) 2408.
vinger (iem . om den - kunnen winden) 2409.
vingeren 2402.
vingermaal 1359.
vingers (iem. op de - tikken)
2411.
vingers (op zijn - spelen)
1860.
vingers (de - jeuken mij)
2396.
vingers (zijn - branden )2400*.
vingers (zich de - snijden)
_ 2400.

vingers (zijn - niet blauw
tellen) 2402.
vingers (lange - hebben)
2404.
vingers (kromme - hebben)
2404.
vingers (door de - zien)
2405.
vingers (op zijn - kunnen
narekenen) 2410.
vink 1446.
vinken op of naar 2412.
vinkertjes leggen 2306.
vinkeslag (op - staan) 2412.
vinketouw (aan of op het
- zitten) 2412.
viool 471.
viool (de eerste - spelen)
2913.
viool (dat heb ik nog nooit
op de - hooren spelen)
2914.
visch terwijl het water blond
is 999.
visch noch vleesch 2415.
visch moet zwemmen 2416.
visch wilt drijmaal zwemmen
2416.
visch (een - vangen, pakken)
2091.
visschen naar iets 82.
visschen (ieder vischt op zijn
getij) 672.
visscher ,(een goed - ontglipt
wel een aal) 1751.
een
vischje (een klein
zoet -)2416.
vischspaan (met de - aan
zijn gat loopen) 1166.
vive (een - l'amour krijgen)
767.
vizier (in 't - hebben) 606
vizier (met open -) 1723:
2418.
vizier (iem. in 't - krijgen
2419*.
vlaai om struif 1425.
vlaaidank 1839.
Vlaamsch (iem . - leeren
582.
Vlaamsch (dat is plat 582.
vladebackere 367.
vladen (iem. -) 2344.
vlag (zijn - in zijn zak steken
1177.
vlag (iets in zijn - voeren
1997.
vlag (de (roode) - uithebben
2190.
vlag (iem. de - afstrijken
2421.
vlag (de - strijken) 2421.
vlag (de - dekt de lading
2420.
-,

vlag (de - voeren) 2422.
vlag op een modderschuit
2423.
vlag (met - en wimpel) 2424.
vlaggeman 2422.
vlaggen (veel - luttel botters)
662.
vlakte 2425.
vlakte (iem. tegen de slaan) 2425.
vlakte (op de - komen)
2425.
vlakte (op de - houden)
2425.
vlakte (van de - verdwenen
zijn) 2425.
vlammen op 875.
vlammen op iets 2426.
vlassen op iets 2427.
vlaswiek (de rookende uitblusschen) 2428.
vleesch of visch willen hebben van 839.
vleesch (het - niet van zijn
brood laten halen) 1047.
vleesch noch visch 2415.
vleesch (weten welk - men
in de kuip heeft) 2429.
vleeschpotten van Egypte
1869.
vleet (bij de -) 2930.
vlegel 201.
vlei (in 't - vallen) 682.
vleug (tegen de -) 478.
vleugels (op _ zijn eigen vliegen) 2569.
vleugen 329.
vlieg (een - in een brouwketel) 307.
vlieg (er zit een - op de
plank) 397.
vlieg (een - van zich kunnen
afblazen) 2339.
vlieg (iem. een - afvangen)
2431.
vliegen (er aan -) .1039.
vliegen (ze zien -) 2434.
vliegen (er tegen -) 1324.
vliegen (ergens niet zijn om te vangen) 2432.
vliegen (twee - in één klap)
2433.
vliegenval 401.
vlieger (de - gaat niet op)
2435*.
vliering (het spookt bij hem
op de -) 337.
vlijen 682.
vlinder 2306.
vlinder (iem. onder de lee'n) 2296.
vloek (in een - en een zucht)
2436.
vloer - (de - met de vuiligheid uitvegen) 1143.
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vloermat 2463.
vlooien 2096.
vloot (de - de - laten) 246.
vlotgras (zich aan 't - vasthouden) 2203.
vluchtich werk 221*.
vluwe (door de - schieten)
1492.
vod (op zijn - liggen) 604.
vod (iem .in zijn-kruipen )604 .
vodde 1420.
vodden (achter de -) 396.
vodden (iem. bij de - krijgen)
1162; 2439.
vodden (iem . achter de zitten) 1162; 2438.
vodden (de - hebben) 2190.
voddenmaand (in de - zijn)
1343.
voeren 1611.
voeren (iem. -) 1611.
voerman (een oud - hoort
enz.) 2440.
voet (iem . - een - onder 't
gat geven) 604.
voet (iem. - een - in 't gat
geven) 2019.
voet (wijze, manier), 806;
2456.
voet bij stuk (stek) houden
2441.
voet krijgen 2442.
voet geven 2442.
voet (den - in den stijgbeugel hebben) 2443.
voet (iem . den - dwars
zetten) 2444.
voet (iem. den - op den
nek zetten) 2447.
voet (veur den - stooten)
2451.
voet (grondslag) 2456.
voet (op een breeden, hoogen
- leven) 2456.
voet (met één - in 't graf
staan) 2452*.
voet (onder den -raken) 2453.
voet (onder den - leggen)
2453.
voet (op gespannen -) 2455.
voet (op grooten - leven)
2456.
voet (op staanden -) 2457.
voet (voor den - weg) 2462.
voet (zijn - of schoen wisschen aan) 2463.
voete (iets onder die - werpen) 2451.
voeten (iem. de - vegen)
1844.
voeten (zijn - onder een
andermans tafel steken)
2225.
voeten (veel - in of op de
aarde hebben) 2445.

voeten (iem. de - spoelen)
2448.
voeten (iem. iets voor de werpen) 2449.
voeten (iem . - maken) 2450.
voeten (met - treden) 2451
voeten (met - stooten) 2451.
voeten (op geen - of vaamen)
2454.
voeten (zich uit de - maken)
2458.
voeten (uit de - helpen)
2458.
voeten (gaan zoover als 't
- heeft) 2459.
voeten (zijn - uit zijn schoenen loopen) 2497.
voetfutsel 2463.
voetje (iem . een - zetten) 177.
voetje (een - vooruit hebben)
2196.
voetje (op een goed - staan
bij) 2456.
voetken (iem . een - zetten)
2446.
voetslet 2463.
voetsleter 2463.
voetstaands 2457.
voetstappen (iem. 's - drukken) 2461.
voetstoots 2462.
voetveeg 2463.
voetwater (enen dat - warmen) 1234.
voetwisch 2463.
vogel 654; 1446.
vogel (beter één - in de
hand) 2464.
vogel (iedere - zingt, enz.)
2465.
vogel (een gespikkelde -)
2662.
vogelen (twee - schieten met
één bout) 2433.
vogelvrij 2465.
vocativus (een slimme -)
2437.
vol (het te - gieten) 292.
vol (zoo - als) 1570.
vol (zoo - als een mud) 1570.
vol (iem. niet voor - aanzien) 2467.
volck van éénen winkel
1877.
vollenhoven ('t is daar -)
1168.
volwichtich 2467.
vonken (de - gewaar worden)
1423.
vonnis vellen of strijken
2468.
voor (geen rechte - met iem.
kunnen ploegen) 1326.
voorgaan (goed - doet, enz.)
2469.

voorgedaan (goed -, is half
verkocht) 2470.
voorhoofd (een stalen -)
317.
voorhoofd -(iem. 't - bieden)
943.
voorkauwen 1541.
voorland 2471.
voorman (iem. op zijn zetten) 2472.
voorschijn (te - komen)
2473.
voorshands 818.
voorste (int - brengen) 2242.
voorvoets 2462.
voorwerp 2449.
voorwind 2591.
voorzichtigheid is de moeder,
enz. 2474.
vorentje (met een (slecht) een vetten karper vangen)
1986.
vorescinen 2473.
vork (weten hoe de - in den
steel zit) 2475.
vorm (op één - gieten)
1354.
vos (op 'nen - zijn) 250.
vos ('nen - hebben) 250..
vos (van den - geëten hebben) 766.
vos (een - verliest wel zijn
haren) 2476.
vos (als de - de passie preekt)
2477.
vossemelk gedronken hebben 766.
vossen 901.
vossen (- met - vangen)
2170; 2478.
vossenbillen gegeten hebben
766.
vossepooten (-steerten) geëten
hebben 766.
vossestaart (iem. met een het hoofd afzagen) 1192.
vouwtje (een - slaan bij iets)
2118.
vraagboekjes (hij loopt met -)
1435.
vrageboekjes (loop je met -)
2642.
vragen (het - staat Vrij)
2479.
vragen (door - wordt men
wijs) 2480 * .
vreemdeling (een - in Jeruzalem) 2481.
vrienden als olifanten 426.
in
nood
vrienden
den
2482.
vriendschap (de eene - is
de andere waard) 420.
vrij en vrank 581.
vrijheid blijheid 1964.
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vrijzetter 767 ; 1024.
vroed (iem . iets - maken)
2576.
vroeg (die den naam heeft
van - op te staan) 2483.
vroeg (- rijp, - rot) 2484*.
vroeg (- groot, - rijp) 2484.
vroegpredikatie 171.
vrouwenwaerheit 1464.
vrucht (verboden -) 2487.
vruchten (aan de - kent
men den boom) 299.
vruchten (het zijn de slechtste - niet) 2485.
vuil (ieder veegt zijn - aan
hem af) 2463.
vuil (veel water - maken)
2533.
vuil (iem. - • water geven)
2533.
vuilaard 2487.
vuilemmer 552.
vuil (d )erik 2487.
vuilik (een - (-ek)) 2487.
vuilniskar (van een - overreden) 2201.
vuilte (met - gooien) 2159.
vuiltje (er is geen - aan de
lucht) .2486 .
vuiltje-vaagt-den-oven 122.
vuilvelleken 122.
vuilvlek 552.
vuist (voor de - weg) 2490.
vuistje (in zijn - lachen)
2489.
vult (bij de -) 2430.
vuren (tusschen twee - zitten)
2498.
vuur (nou pis ik het - ilit )
1188.
vuur damper voor - en licht
bewaard zijn) 1663.
vuur en vlam spuwen 2491.
vuur (die 't dichtst bij 't zit) 2492.
vuur (iem. het - na aan de
schenen leggen) 2493.
vuur (iem. bij 't - zetten)
2493.
vuur (het - op de teenen
hebben) 2493.
vuur (voor iem. door 't loopen) 2494.
vuur (met - spelen) 2495.
vuur (te - en te zwaard
verwoesten) 2496.
vuur (het - uit de sloffen
loopen) 2497.
vuur (voor heeter - gestaan
hebben) 2499.
vuur (daar zou ik mijn hand
niet voor in 't - willen
steken) 2501.
vuur ('k zou 'er geen kooltje voor opslikken) 2501.

vuurken (iem . een - stoken)
2663.
vuurproef doorstaan 2501.
vuurtje (een loopend -) 2500.
vuurvreter 1001; 2501a.
vijf of vijftien vóór hebben
2196.
vijf (geen - kunnen tellen)
2261.
vijfkop 1052.
vijg (iem. een - koken) 141,
1234.
vijg (de - geven) 634.
vijgen (hoe monden u die -? )
1791.
vijghen na Paschen 1559.
vyrkant (in 't - gaan) 1232.
vijs (er is een - los) 2034.
vijven (veel - en zessen) 2393.
vijvers (op zulke - vangt
men zulke visschen) 2530.
W. C. 2241.
waag (in de - hangen) 2502.
waagschaal (iets in de stellen) 2502.
waagsken (op 't - zitten)
2020.
waagt (die niet - die niet
wint) 2503.
waai (op'nen - en'nen draai)
2436.
waaien 287.
waaien . (er tegen -) 1324.

waait (gelijk het - en draait)
1922.
waait (het - in zijn vlieger,
in zijn zeilen) 2591.
waard (buiten den - rekenen)
2504.
waard (zooals de - is, vertrouwt) 2505.
wacht (een - zetten voor de
lippen) 1538.
wacht (in de - sleepen) 2506.
wacht (iem. de - aanzeggen)
2507.
wachten (er is beter op te dan te vasten) 2508.
wacht u voor de geteekenden
671.
wachtje (een - kloppen) 1590.
wafel (slag) 1573.
waf(f)el (mond) 1538.
wafel (iem. een - op z'n
kaak geven) 2220.
wafel (een - opzetten) 1114
2509.
waffel (houd je -!) 2509.
wagen (de - van Van der
Stappen) 93.
wagenaar (een oud - hoort)
2440.
wagenspel 1867.
wagenwijd open 2510.

wak (iem . in het - leiden)
2510.
waken en braken 1250.
wal (iem. van den - in de
sloot helpen) 2512.
wal (van den - in de sloot
geraken) 2513.
wal (de - keert het schip)
2514.
wal (iets in den - schuiven)
1931.
wallen (van twee - eten)
2515.
walletje (bij het - langs) 2511.
walletje (het -- moet bij 't
schuurtje blijven) 2516.
wammes (en) 978.
wammessen 561.
wan (eenen in de - kriege),
2628*.
wandelingetje (iem. om een zenden) 2630.
wanne mit eine 2628*.
wanten (van - weten) 2517.
wapen (grootsch (of hoog)
in zijn -) 2518.
wapper (van de - geven) 1349.
wappergat 1386.
warm (hou -!) 131.
warm en koud uit één mond
blazen 2532*.
warm (er -(pjes) in zitten)
2519 *.
was (goed in de - zitten)
429; 2520.
was (goed in zijn slappe zitten) 2520.
wasschen 2596.
wat (van - ben je me (groot) )
203.
water ('t is - op een eend)
323.
water (enen een - warmen)
1234.
water (dat is - op zijn molen)
1296.
water (tusschen - en wind
drijven) 2515.
water dorschen 1556.
water in zee, in den Rijn
dragen 2521.
water in den wijn doen 2522.
water (in 't - loopen) 1522.
water door den Rijn, de
Schelde 2524.
water (het hoofd boven houden) 2525.
water (weer boven - komen)
2525.
water (boven - zijn, houden)
2525.
water (onder - zijn) 2526.
water (Gods - over Gods
akker laten loopen) 2527.
water (in het - vallen) 2528.
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water (in troebel - is 't
goed visschen) 2529.
water (in de eene hand -)
2532.
water (het - van de zee
kan dat niet afwasschen)
2534.
water (bang zijn zich aan
koud - te branden) 2536.
water (hij is met dat - al
meer voor den dokter geweest) 2537.
water (van het zuiverste -)
2538.
water (op - en brood zitten)
2611.
waterchinees 2539.
wateren (gestolen - zijn de
zoetstep 2488.
waterlanders (de - komen
voor den dag) 2540.
waters (tusschen twee - zwemmen) 251ii.
waters (in zulke - vangt
men zulke visschen) 2530.
waters (stille - hebben diepe
gronden) 2531.
watjekou 767.
watte is tusschenvoering 118.
watte is 'n endegatte 118.
weddeboon 1193.
weegluis 2086.
weegschaal (iets in de zetten) 2502.
week (de (vuile) - hebben)
2190.
weer (in zijn - zijn) 548.
weer (schoon - spelen met
andermans geld) 2541.
weer (mooi - spelen) 2541.
weer (in de - zijn) 2542.
weerdribbe (naar de - gaan)
2241.
weere (in zijn - zijn) 1201.
weerga (loop naar de -) 2543.
weerhaan 2590.
weerklank vinden 2544.
weerlicht (toop naar de -)
2543.
weerlicht (als de -) 2543.
weerom (op zoo - handelen)
1580.
weerschoons '2543.
weerstroom (den - krijgen)
1059. •
weervogel 1941.
weerwerk 394.
wees 2086.
wees (een - gegroet wachten) 81.
wees (de - zijn) 1141.
weet 2547.
weet ik veel! 2545.
weet (wat niet -, wat niet
deert) 2546.

weet (iem . de - doen) 2547
weet (iets aan de - komen)
2547.
weet (het is maar een -)
2547.
weet (er de - van krijgen)
2547.
weetje (zijn - weten) 2547.
weets 2086.
weeuwenaarspijn 2548.
weg noch steg 877.
weg (de verre - maakt den
moeden man) 1428.
weg (zoo oud als de - van . . )
1735.
weg (de breede -) 2549.
weg (de - van alle vleesch)
2550.
weg (naar den bekenden vragen) 2551.
weg (die aan den - timmert)
2552.
weg (het - hebben) 2553.
wegkruipertje spelen) 2037.
wegmoffelen 1565.
wel (er - in zijn) 429.
wel (die - doet, - ontmoet)
1922.
wel (doe - en zie niet om)
433; 2554.
welleken (bi 't - of) 1072.
wendehoyke 981.
wennis is een tweede natuur
689.
wentelteefje 2543.
wereld (tegen de - liggen)
2425.
wereld (iem tegen de - slaan)
2425.
werk (bij de - zijn) 812.
werk maken van iets 2555.
werk (er is - aan den winkel)
2556.
werkelooze 1633.
werkt (die niet -, zal ook
niet eten) 2557.
werpelinc 261.
wervel (een - draaien) 1535.
wervel (de kop staat hem
als op een -) 2034.
werveldraaier 509.
wesseld hebben 1147.
west (en) (buiten - zijn) 2558.
wet (sine - weten) 2547.
wet (een - van Perzen en
Meden) 2559.
wet (iem . een - of wetten
stellen) 2560.
wet (een stalen -) 2561.
weten (enz.) 41.
weten (al ons - is stukwerk)
2563.
wetens willens 2580.
wetten (korte - maken) 1511;
2562.

weven (iets -) 2280*.
weven (- op) 2427.
wezel (zoo bang als een -)
156*.
wides 2564.
wieberig (zich - maken)
1841.
wiede (elk - zijn eigen
lochting) 2181.
wiedes ('t is nog al -) 2564.
wieg (iem . in de - leggen)
1448.
wieg (niet in de - gesmoord)
2565.
wieg (tegen de - stooten)
2566.
wieg (in de - gelegd zijn
voor) 2567.
wiegestroo nog achter de
ooren hebben 496.
wiek (iem. een - draaien)
1920.
wiek (in zijn - geschoten)
2568.
wieken (op eigen - drijven)
2569.
wiel (de - op den tuin hangen)
1078.
wiel (iem. een - voor de
oogen draaien) 1909.
wielen (iem. in de - rijden)
2570.
wieltjes (op - (wielekes)
loopen) 1950.
wierewas 2696.
wiggel (iem. in den - houden)
1409.
wijd en zijd, of breed 2571.
wijdewaag 2510
Wijdmond (juffrouw -) 1168.
wijf (schipper, wat een mooi
- heb je) 28.
wijn (goede - behoeft geen
krans) 2572.
wijn (als de - is in den man)
2573.
wijn (iem. klaren - schenken)
2575.
wijn (de - smaakt geerne
zijns stocks) 95.
wijntje en Trijntje 2575.
wijs 2576.
wijs (iets - worden) 2576.
wijs (iets - zijn) 2576.
wijs (iem. iets - maken) 2576.
wijs ('s lands - 's lands eer)
2577.
wijvevet 2392.
wijzen 2147.
wijzen ('t vonnis -) 1989.
wik noch wak 267.
wiks (iem. - geven) 2084.
wikt (de mensch - en God . . )
2578. .
wil (tegen - en dank) 2579.
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wilde kraai 1140.
Wilhelmus (dat zijn ze die
- blazen) 2582.
wille (om der - van 't smeer)
1098.
willende ende wetende 2580.
willens en wetens 2580*.
wilt (wat gij niet - dat u
geschiedt) 2581.
wind (veel - en weinig regen)
662.
wind (naar den - hangen) 981.
wind (zooals de - waait, waait
z'n jasje) 981; 2585.
wind op zijn molen 1246.
wind (de - is omgedraaid,
gekeerd) '2583.
wind (weten vanwaar, uit
welken hoek de - waait)
2583.
wind (de - waait uit een
anderen hoek) 2583.
wind (er den - onder hebben)
2584.
wind (door den - gaan). 2586.
wind (den - van voren krijgen)
2587.
wind (die - zaait, zal storm
oogsten 2588.
wind (iets in den - slaan)
2589.
wind (voor - en stroom
gaan) 2591.
wind (voor den - gaan) 2591.
wind (den - in de zeilen
blazen) 2591.
wind (iem . den - onderscheppen) 2591.
wind (de - van achter) 2591.
wind )iem. den wind uit de
zeilen nemen) 2591.
wind (den - kwijt raken)
2630.
windeieren 2592.
winden (met alle - meevaren) 2590.
windmolens (tegen - vechten)
2593.
windselen (iem . in de - leggen)
2599.
windvaan 2590.
winkel (dat is in zijn gesmeed) 1225.
winkel (geen werk van den
- sturen) 2556.
winnen (veld -) 2848.
winst (eerste - is) 686.
winstje (een klein - een
zoet -) 2417.
Wip 1386.
wil) (op de - zitten) 2020;
2595*.
wip (op de - staan) 2020.
wippen (ik laat me - als)
451.

wippen (iem. -) 2020.
wippertje 1633.
wiptem Keesje 1158.
wisch (een - uutsteken) 2572.
wisjewasje 2596.
wiske de waaske 2596.
wisschen (gaan - snijden )2630
wisselen (niet kunnen -) 2252.
wit (een - voetje hebben)
2460.
wit (vreugde) 2507.
wit (op de - rijden) 1760.
witjes lachen 2597.
witte (vier - voeten hebben)
2460.
witte (de - hen zit nog op
het dak) 2598.
wittebrood (zijn - veur eten)
1245.
voor weggen
wittebrood
wedergeven 1580.
wittebrood ('t - zijn) 2114.
wittebroodje (zijn - vóór
eten) 2598.
wittebroodskinderen 2598.
wittebroodsweken 2598.
witten 16.
witten (de - uitdoen) 1278.
woei noch wa 267.
wol (hij is goed in zijn -)
429.
wol (onder de - kruipen)
1232.
wol (dik in de - zitten)
2519.
wol (in de - geverfd) 2599.
wol (hij zal er geen - bij
spinnen) 2653.
wolf (wee den - die) 2600.
wolf (een - in schaapskleederen) 2601.
wolk (gelijk een -) 2603.
wolk (een jongen als een -)
2603.
wolk (een - van gezondheid)
2603.
wolken' (uit de - vallen)
1440.
wolken (in de - zijn) 2602.
wolkje (er is geen - aan de
lucht) 2486.
wolven ( - bijten elkaar niet
dood) 929.
wolvendans (den - dansen)
407.
wonde (de - plek aanwijzen)
2399.
woord (liet eene - haalt het
andere uit) 2605.
woord (een goed - vindt
altijd een goede plaats)
2605.
woord (het hooge, groote,
harde -) 2606.
woord houden 2604.

woord (het hoogste, grootste - hebben) 2608.
woord )iem. te - staan) 2609.
woorden zijn geen oorden
1879.
woorden hebben met iem.
2607.
Worins (naar - varen) 1168.
worpriem 261.
worst (iem. een - braden)
1234.
worstpatroon 401.
wortel (hebzucht - van alle
kwaad) 696.
woud 2086.
woudkonijn 2086.
wouten, wouteren 329.
Wouw ligt een uur achter
Rozendaal 118.
Wouwen vliegen hoog of zijn
kuikendieven 118.
wrijfpaal 2463.
wringt (het - er( 2455.
wurmen 901.
Xantippe 2610 .
Zaad (op droog - zitten)
497; 2611.
zaad (er is geen - meer in
't baksken) 1661.
zaad (iem. zijn - zeggen of
geven) 1362.
zaad (op zwart - zitten) 2611.
zaad (iem . zijn - geven) 2390.
zaag, zaagteef 53.
zaaien (wat men zaait, zal
men ook maaien) 2612.
zaal zie zadel.
zadder 2046.
zadel (vast in 't - zitten) 2613.
zadel )iem. uit 't - lichten)
2614.
zadel (iem. in 't - zetten-,
helpen) 2615.
zadel (zich in den - zetten)
2443.
zagen (krassen) 53.
zagen en klagen 53.
zak (het kan beter v.d. dan v.d. band) 2151.
zak (den - krijgen) 2035;
2617.
zak (in - en asch zitten) 117.
zak (in zijn - steken) 2618.
zak (iem . in den - steken)
2620.
zak (iem. of iets in den - hebben) 2620.
zak (onder in den - vindt
. men de rekening) 2619.
zak (iem. den - geven) 2617.
zak (woorden vullen den niet) 1879.
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zak (iem. iets in den stoppen) 1567.
zak (in den - schieten) 385*.
zaken (gedane - nemen geen
keer) 2621.
zaken (de - hebben) 2190.
zakkentje 64.
zalf (daar is geen - aan te
strij ken) 2622.
zalig zijn met 2385.
zaliger ('t is - te geven dan
te ontvangen) 2623.
zaligheid (iem. zijn - zeggen)
1362.
zand (op 't - zitten) 497.
zand er over 2135.
zand (iem . - in de oogen
strooien) 2624.
zand in duin brengen 2521.
zand (in 't - bijten) 2625.
zand (op - bouwen) 2627.
zandgrond (op een - bouwen) 2627.
zandmannetje 2624.
zandruiter 2614.
zang hebben op iem . 2380.
zang (de oude -) 1391.
Zaterdagsche (met de steek) 1594.
Zebedeus 2626.
zeef (deur de - glieden)
1248.
zeef (iem. in de - nemen)
2628*.
zeefde (op zijn - spelen) 1860.
zeel (één - trekken) 1406.
zeeman (een goed - wordt
wel eens nat) 1752.
zeemanschap gebruiken 1999;
2629.
zeen 767.
zeep (om - gaan) 2630
zeep (iem . om - brengen,
helpén) 2630.
zeer (iem. op zijn - treden,
tasten) 2631.
zeer (gauw - gedaan zijn)
2243; 2631.
zeer (oud - openkrabben)
2631.
zeerd (den - hebben van iets)
374.
zeeschip (een lastig -) 2632.
zeet 495.
zegel (zijn - hechten aan)
2633.
zeil (het - in top halen)
2634.
zeil zijn 1069.
zeil (met een nat - loopen)
1069; 2637.
zeil (met een vol - loopen)
2637.
zeil ('t - begieten) 2637.
zeil (het - strijken) 2635.

zeil (een hoog - voeren)
2634.
zeil ('t - te wijd zetten)
2634.
zeil (onder - gaan) 2639.
zeil (een opgestoken -) 2638.
zeil (een opgestreken -) 2638.
zeil (onder - brengen) 2639.
zeilen (met gescheurde - er
afkomen) 1171.
zeilen (de - naar den wind
hangen) 981.
zeilen (de - op stootgaren
zetten) 2020.
zeilen (met volle) 2637.
zeilen (alle - bijzetten) 2636.
zeilen (onder de - liggen)
2639.
zeilen (te diep -) 2637.
zeit (die - wat hij wil, enz.)
147.
telschuitje (in 't - zitten) 118.
zelwagen (met den - rijden)
118.
zemelknooper 2640.
zessen (van - klaar) 2641.
zestien jaar zijn 2642.
zestig (ben je -?) 2642.
zeteltje (iem. een - zetten)
2663.
zetten (iem . niet kunnen -)
2643.
zeur 1140.
zeven (op zijn - gemakken)
2645.
zeven is een galg vol 2644.
zeven (drijmaal - zijn) 2642.
zeven (met - haasten) 2645.
zeventien (op zijn - gemakken) 2645.
ziel (met zijn - onder den
arm loopen) 2647.
ziel (zijn - in lijdzaamheid
bezitten) 2648.
ziel (iem . op zijn - geven)
2646.
zielement 197; 2646.
zielen (ter - gaan, varen)
2649.
zielen (hoe meer - hoe meer
-vreugd) 2503.
zielsliefhebben 2650.
zielsvriend 2650.
zier (geen -) 2652.
zijde spinnen bij iets 2653.
zin (een mensch zijn - is
een mensch zijn leven)
2654.
zin noch slot hebben 2079.
zingen (op iem. liggen -)
2380.
zinlijkheid (een mensch zijn
- is een - mensch zijn
hemelrijk) 2654.
zint eer gij begint 227.

zit (dat - nog!) 2655.
zit (die -!) 2618.
zit (geen - in 't gat hebben)
605*.
zit ('t - er aan) 2519.
zitgat 605.
zitten 2519.
zjaak •zijn 1009.
zoden (dat brengt geest aan den dijk) 424.
zoekt (die - die vindt) 2503.
zoetemelk ('t is - tusschen
die twee) 1212.
zoetemelksweken 2598.
zoeting (den - schudden)
367.
zoetsappig 989.
zog (in iemands - varen)
2656.
zog (in zijn - meesleepen)
2656.
zolder (iem . op zijn achterste
- jagen) 2657.
zolen (aan zijn - lappen) 1312.
zolen (iets aan de - van zijn
schoenen kunnen schrijven)
2664.
zon (de opgaande - aanbidden) 2658.
zon (niet kunnen zien dat
de - in 't water schijnt)
2659.
zondaarsbankje 1081; 2660.
Zondagskind 2661.
zonde(n)bok 2662.
zonnetje (iem. in 't - zetten)
2663.
zoo (van de. - zijn) 1233.
zorg (mij een -!) 2665.
zot (ieder - heeft zijn marot)
2189.
zot (den - houden met iem.)
626; 629.
zot (voor - houden) 629.
zot (zoo - ala) 2158.
zotje (iem. voor 't - houden)
1341.
zout (heb je 't ooit zoo gegeten?) 2666.
zout (iem. de pap - koken)
2666.
zout (het - maken) 2666.
zout (met een greintje, korreltje -) 1249.
zout (iem . in 't - hebben)
2389.
zout (een mud, zak - met
iem. gegeten hebben)
2616.
zout (hij zal daar geen meuken - eten) 2616.
zout (komen met - als 't ei
op is) 1559.
zouten (iem . iets -) 65.
zoutpilaar 2667.
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zouttelder 716.
zoutzak 2668.
zucht (in een -) 2436.
zuigbeen 1498.
zuinig zien 2669.
zuinigheid bedriegt de wijsheid 695.
zuinigheid met vlijt, enz.
2670.
zuiver ('t is daar niet -)
1845.
zuur 2373.
zuur zijn, raken 2671.
zuur (iem. - slaan) 2671.
zuur (het - hebben aan)
1328; 2672.
zuurdeesem ('t oude -) 2673.
zwaar op de hand 2674.
zwaard van Damocles 2676.
zwaarst (wat 't - is, enz.)
2675.
zwabber (en) 2677.

zwak (een - hebben) 2678.
zwak zijn op 2678.
zwak (iem . in zijn - tasten)
2679.
zwaluw (één - maakt nog
geen zomer) 1265.
zwammen 2680.
zwanezang 2681.
zwang (in - komen) 2682.
zwart 1238.
zwart op wit 2684.
zwart (-afschilderen, -maken)
2683.
zwart zien van den honger
2685.
zwart (een - schaap) 1975.
zwart en blauw 293.
zwarte zwaan 1907.
zwarte (het - beest zijn)
1975.
zwarte peperkorrel 247.
zwarte boek 1238.

zwarte (met een - kool
teekenen) 1238.
zwartgallig 258.
zwee (uit de - zijn) 743.
zwee (buiten - zijn) 743.
Zweedsche gordijnen 471.
zweet (in 't - zijns aanschijns) 2686.
zweeten (gaan -) 1841.
zwier (aan den -.) 483.
zwieren 483.
zwiet slaan 2687.
zwijgen als een mof 1532.
zwijgt (die - stemt toe) 2688.
zwijn 181.
zwijnen 181.
zwijnjak 2000.
zwijntje (fiets) 1841.
zwik (op - zijn) 483; 2017.
zwikhout ('t - trekken) 1496.
zwikzwak (bij de -) 2430.
zwing (de - trekken) 1496.

ERRATA EN ADDENDA.
966* 1. à hue et à dia.
2679 trouwer 1. trouver.
Looden pijpen, samen deden
wordt gebezigd als iemand iets vindt of een buitenkansje heeft. Hij, die er
getuige van is, roept dan deze woorden om te kennen te geven, dat hij er zijn aandeel in wil hebben. De zegswijze is een dievenuitdrukking. Vgl. Amsterdammer, 30 Mei 1925, p . 11; De kapers hadden er ('t oude pesthuis) vrij spel. Het
was hoofdzakelijk het zware, in ontzaglijke hoeveelheden aanwezige lood, dat
de nokken, dakvensters en goten van dit groote bouwwerk bedekte, hetwelk
het ontgelden moest . Bij karvrachten werd het er vandaan gehaald . Lood stond
bij deze heeren steeds in hoog aanzien. Vandaar het spreekwoord; Looie pijpen,
samen deden.

