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Inleiding 

Een gezegde is een groep woorden die bijelkaar één be-
tekenis heeft. 
De betekenis van zo’n gezegde moet je leren.  
Dat komt, omdat gezegdes vaak heel oud zijn. 
Woorden in zo’n gezegde gebruiken wij vaak niet meer. 
Ze zijn verdwenen uit onze dagelijkse taal. 
Gezegden als iemand een oor aannaaien of een wit voet-
je halen klinken als een bijna vreemde taal 
. 
In dit boek lees je niet alleen over de betekenis van het 
gezegde, maar je leest ook waar het gezegde vandaan 
komt. 
Je leest meer over de geschiedenis van woorden. 
Zo kun je gelijk het gezegde beter onthouden. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
Al heel vroeger hadden mensen vogels 
in kooitjes.  
Die werden gevoerd met zaad.  
Het waren zwarte en witte zaadjes.  
Ze zaten door elkaar heen. 
De vogels pikten eerst de witte, de lek-
kerste zaadjes eruit. 
Zo bleven alleen de minder lekkere, 
zwarte zaadjes over.. 
Het kan ook zijn dat men met de zwarte 
zaadjes  de donker verkleurde zaden  
die niet meer goed waren,, bedoelde. 
Langzaam maar zeker werd dit voor-
beeld van het vogelzaad  ook voor geld 
gebruikt. 

1. Op zwart zaad zitten 

Betekenis 
Op zwart zaad zitten, betekent 
geen of bijna geen  geld meer 
hebben of blut zijn. 
Voorbeeld: 
Henk zit op zwart zaad. Hij kan 
zijn huur niet meer betalen. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
Honderden jaren geleden waren paar-den 
met witte voeten heel bijzonder. 
Men dacht dat paarden met witte voeten 
bepaalde toverkracht hadden. 
In die tijd moest je vaak tol (geld) betalen 
om op bepaalde wegen te rijden. Dat gold 
ook bij bruggen en het veer.  
Was je de bezitter van een paard met witte 
voeten, dan had je geluk. Je hoefde dan 
geen tol te betalen. 
Je werd dus eigenlijk voorgetrokken.  

2. Een wit voetje halen 

Uitleg 
Een wit voetje halen, betekent 
slijmen. Je probeert een goede 
indruk te maken bij een leider.  
Je hoopt daar natuurlijk voor-
deel van te hebben. 
Voorbeeld 
Voor de wedstrijd probeerde 
de speler een wit voetje bij de 
scheidsrechter te halen. 



3. Iemand een oor aannnaaien 

Hoe komen we aan dit gezegde? 
Heel vroeger kregen kinderen 
ook straf in de klas. 
Vroeger werd je ook gestraft 
voor domheid. De onderwijzer 
zette dan een kind een paar ezel-
soren op. 
Later werd dat een muts met 
ezel erop. 
Zo kon de hele klas zien hoe dom 
een kind was. 
Rond 1600 kwam het gezegde ie-
mand een paar oren aannaaien 
in omloop. Dat betekende ie-
mand voor gek zetten. 
Langzaam veranderde de be-
tekenis in iemand foppen of iets 
wijsmaken. 

Uitleg 
Iemand een oor aannaaien, betekent iemand 
iets wijsmaken, iemand voor de gek houden of 
iemand bedonderen met geld. 
Voorbeeld 
Toen de buurman een tweedehands auto kocht, 
naaide de verkoper hem een oor aan. 

 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
De balk in dit gezegde is de balk 
die boven een voederbak in de 
veestal zat. 
Zo’n voerbak heet een ruif.  
In die ruif gooide de boer met een 
hooivork het hooi voor het vee. 
Tijdens dat voeren viel er wel eens 
hooi over de balk. Dat hooi kwam 
tussen het stro in de stal terecht. 
Dat voer was dus verspild. 
Later is dat hooi vervangen door 
geld. 

4. Geld over de balk gooien 

Uitleg 
Je geld over de balk gooien of smijten, be-
tekent je geld verspillen. Je besteedt je geld 
aan nutteloze dingen. 
Voorbeeld 
De miljonair goodie een groot deel van zijn 
geld over de balk, toen hij op zijn jacht alle 
kranen liet vervangen door gouden kranen. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
Dit gezegde is al heel oud. Ongeveer 400 jaar 
geleden was het paard een belangrijk vervoer-
middel. 
Er bestond toen al de uitdrukking een paard den 
bek afrijden. 
Het betekende een paard zolang afrijden 
(berijden) dat het dier buiten adem raakte en 
van het hijgen niet meer verder kon. 
De uitdrukking veranderde langzaam in een 
paard bekaf rijden. 
Sinds 200 jaar geldt bekaf niet alleen voor 
paarden, maar ook voor mensen. 

5. Bekaf zijn 

Uitleg 
Bekaf zijn, betekent doodmoe of uitgeput zijn. 
Voorbeeld 
De bergbeklimmers waren bekaf toen ze de top van 
de berg bereikten. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
Dit gezegde heeft iets te maken met een oude 
legende van de heilige Joris uit de 11e eeuw. 
Joris was een christelijke officier in het leger.  
Hij hielp een heidense stad door de bevolking te 
bevrijden van een gevaarlijke draak. Hij stak het 
dier in een tweegevecht dood. De heidense stad 
bekeerde zich als dank daarna tot het Christen-
dom. 
Dit verhaal wordt later jaarlijks nagespeeld in 
optochten. Eerst is dat nog serieus, maar later 
wordt het een soort grappig toneelstuk, waarbij 
een nepjoris zijn wapen in een met stro gevulde 
draak stak. 
Zo kreeg de uitdrukking een spottende be-
tekenis. 

6. Ergens de draak mee steken 

Uitleg 
Ergens de draak mee steken, 
betekent ergens de spot mee 
drijven. Je maakt iets of ie-
mand bespottelijk. 
Voorbeeld 
De kinderen in de klas staken 
de draak met de nieuwe 
kleren van een leerling. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
Noppen waren de pluisjes op 
wollen kleding. Het was een 
kleine oneffenheid in de gewe-
ven wollen stof.  
Die noppen sleten eraf door de 
kleding te dragen. 
Die noppen waren dus een teken 
van nieuwe kleding. Vaak was 
het kleding die op zon– en feest-
dagen gedragen werd.  
Feestkleding hoorde bij een ge-
beurtenis waar je blij van werd. 
De betekenis van nopjes veran-
derde van nieuwe kleren naar 
vrolijk en tevreden zijn. 

7. In je nopjes zijn 

Uitleg 
In je nopjes zijn, betekent  
je ergens erg tevreden over 
voelen. Je voelt je vrolijk. 
Voorbeeld 
Vader was erg in zijn nopjes 
met zijn nieuwe fiets. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
Op scholen gebruikte de onderwijzer 
vroeger de plak. Die plak was een houten 
schijf met een steel eraan.  
De onderwijzer strafte een kind door er 
een mep mee te geven op de binnenkant 
van de hand. 
Op die manier hield de onderwijzer orde 
in de klas. Door de plak was de onder-
wijzer de baas over zijn klas. 
Je kon als kind meer beter zorgen dat je 
(hand) niet onder de plak kwam. 

8. Onder de plak zitten 

Uitleg 
Iemand die onder de plak zit, heeft 
weinig te vertellen. Die persoon wordt 
overheerst of onderdrukt door een an-
dere persoon. 
Het gezegde wordt meestal gebruikt 
om in een huwelijk te laten zien dat 
één van de twee echtgenoten (vaak de 
vrouw) de baas speelt over de man. 
Voorbeeld 
Onze buurman zit erg onder de plak bij 
de buurvrouw. 

Martha, ik heb alle klusjes af. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
In de riddertijd was het schild een onderdeel 
van de wapenuitrusting van een ridder. 
Het schild beschermde niet alleen tegen speren, 
pijlen en zwaarden. Het schild was ook het her-
kenningsteken van de ridder, zoals wij tegen-
woordig logo’s hebben. 
Op het schild konden één of meer tekens staan: 
de leeuw, een draak of een adelaar. Het was ook 
in een bepaalde kleur geschilderd en er kon ook 
een spreuk bij staan. 
Zo was de ridder snel te herkennen. Was het 
een vriend of een vijand? 
Honderden jaren na de riddertijd begrepen 
mensen de echte betekenis van zo’n schild niet 
meer. Ridders waren immers allang vergeten.  
De betekenis veranderde nu van iemand her-
kennen naar een stiekem plannetje hebben. 

9. Iets in je schild voeren 

Uitleg 
Als je iets in je schild voert, 
heb je een plan dat je 
stiekem wilt uitvoeren.  
Voorbeeld 
Door zijn geheimzinnig ge-
drag dachten de vrienden 
van Wim dat hij misschien 
iets in zijn schild voerde. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
De valreep was heel vroeger een touw 
met knopen waarmee een matroos aan 
boord van een schip klom. 
Later werd dat een touwladder die langs 
de scheepswand hing. 
Nu is het een loopplank met een leuning. 
Als de valreep binnengehaald werd, was 
dat het teken van het vertrek van het 
schip 

10. Op de valreep 

Uitleg 
Op de valreep, betekent op 
het laatste moment, nog net 
voordat het te laat is. 
Voorbeeld 
Op de valreep haalde de 
reiziger de wegrijdende bus. 



11. Op je tandvlees lopen 

Uitleg 
Op je tandvlees lopen betekent 
bijna niet meer verder kunnen. 
Je spreekt je laatste krachten 
aan om vooruit te komen. 
Voorbeeld 
Mijn neef kwam bij zijn eerste 
marathon door het warme weer 
na 4 uur rennen op zijn tan-
dvlees binnen. 

Hoe komen we aan dit gezegde? 
Bij tandvlees denk je als eerste 
aan het zachte weefsel in je 
mond waarin je tanden en kiezen 
staan. 
Heel vroeger had tandvlees ook 
een figuurlijke betekenis: het 
waren de randen van je schoe-
nen. 
Op zijn tandvlees lopen bekende, 
dat je zolen zover waren afge-
sleten dat je op de randen van 
het bovenste gedeelte van de 
schoen liep. 
De betekenis veranderde lang-
zaam van op versleten schoenen 
lopen naar arm zijn. Weer later 
veranderde het naar er helemaal 
doorheen zitten of doodmoe zijn. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
De schopstoel, wipgalg of palei was 
een martelwerktuig uit de middel-
eeuwen. 
De veroordeelde werd met ge-
bonden handen en voeten op een 
soort wip omhooggeslingerd. 
Daarna liet men de misdadiger val-
len. Als de val overleefd werd, 
werd de veroordeelde voor een 
bepaald aantal jaren de stad 
uitgestuurd. 
Schoppen betekende vroeger met 
de schopstoel omhooggooien en 
wegwerpen. 
Het veranderde daarna in afdanken 
en wegjagen. 
Nu is het wegjagen verandert in 
ontslagen of weggestuurd worden. 

12. Op de schopstoel zitten 

Uitleg 
Op de schopstoel zitten, 
betekent elk moment 
weggestuurd of ontsla-
gen kunnen worden. 
Voorbeeld 
Door de slechte verkoop 
zat de jongste winkelbe-
diende als eerste op de 
schopstoel. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
Het gareel is het halsstuk dat door een 
trekdier, zoals een paard, gedragen 
wordt. Het gareel kan van leer of hout 
gemaakt zijn. 
Het gareel is een belangrijk onderdeel 
bij het trekken van de kar.  
Zonder gareel kan de kar niet ge-
trokken worden. 

13. In het gareel lopen 

Uitleg 
Iemand die in het gareel 
loopt, doet precies wat er 
van hem gevraagd of ver-
wacht wordt. Die persoon 
is gehoorzaam. 
Voorbeeld 
De strenge legercomman-
dant liet zijn soldaten in het 
gareel lopen. 
 



Amfibieën zijn koudbloedig. 
Dat betekent dat een amfibie 
geen eigen lichaamswarmte 
maakt, zoals bijvoorbeeld zo-
ogdieren.  
Amfibieën regelen hun tem-
peratuur door zonnebaden en 
afkoelen in de schaduw. 
Bij kou worden koudbloedige 
dieren trager. 
 
 

Hoe komen we aan dit gezegde? 
Hot en haar zijn woorden die 
vroeger gebruikt werden door de 
koetsier. 
De koetsier mende zijn paarden 
voor de koets. 
Hot betekende naar rechts. Haar 
naar links. 
Ander woorden waren: “Ju”. Dat 
betekende vooruit. Of “ho”, wat 
stop betekende. 
Van hot naar haar betekende dus 
van links naar rechts. Later kreeg 
het de betekenis van overal naar 
toe. 

14. Van hot naar haar 

Uitleg 
Van hot naar haar, betekent overal 
heen, alle kanten op. 
Er wordt ook wel gezegd van het 
kastje naar de muur. Je wordt van 
de één naar de ander gestuurd, 
zonder dat het ook maar iets 
oplevert. 
Voorbeeld 
De klant werd in de winkel van hot 
naar haar gestuurd en ging uitein-
delijk met lege handen naar huis. 



Hoe komen we aan dit gezegde? 
Het woord houtje gaat over een kerf-
stok. Een kerfstok was een stuk hout 
en werd gebruikt als je iets niet 
meteen kon betalen. Op de kerfstok 
zette de verkoper een klein kerfje 
(uitgesneden streepje) als teken van de 
schuld. 
De kerfstok werd gespleten. Het ene 
deel met het kerfje was voor de koper, 
het andere deel voor de verkoper.  
Zo hadden beide partijen een bewijs 
van de geldschuld. 
Als er maar één stokje was, had ie-
mand duidelijk iets alleen op zijn eigen 
houtje (stokje) gedaan. 
Er was dus iets gedaan zonder met de 
ander te overleggen. 

15. Iets op eigen houtje doen 

Uitleg 
Iets op eigen houtje doen, betekent 
iets helemaal alleen doen zonder 
enige toestemming te vragen. 
Voorbeeld 
De kleuter had op eigen houtje de 
laptop van vader geopend om er 
een spelletje op te spelen. 



16. Filmpje  

Klokhuis: Taal 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

zoek-het-uit-taal/#q=taal  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zoek-het-uit-taal/#q=taal
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zoek-het-uit-taal/#q=taal






Bronnen  

http://www.onzetaal.nl/taaladvies/trefwoord/uitdrukkingen-en-spreekwoorden 
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