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De herkomst van bekende spreekwoorden en uitdrukkingen 
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Woord vooraf 

Een blauwe maandag is niet blauw en kan net zo goed op dinsdag, 
woensdag of andere dagen vallen. Je kunt aan het eind van je Latijn 
zijn zonder Latijn te kennen. En wie zegt dat boontje om zijn loontje 
komt, heeft het niet over een snijboon met een loonzakje. Spreek-
woorden en uitdrukkingen zeggen iets anders dan ze betekenen. Lees 
maar, er staat niet wat er staat.

Dit boek vertelt het verhaal achter meer dan 500 spreekwoorden en 
uitdrukkingen. Maar wat is het verschil tussen spreekwoorden en 
uitdrukkingen? Ze worden vaak door elkaar gehaald en dat is niet 
vreemd, want het zijn beide manieren om iets fi guurlijk uit te druk-
ken. Toch is het niet zo moeilijk om ze van elkaar te onderscheiden.
Een spreekwoord is een levenswijsheid of algemene waarheid die de 
vorm heeft van een hele zin. Deze zin staat in de tegenwoordige tijd 
en kan niet veranderd worden. Zachte heelmeesters maken stinkende 
wonden is zo’n onveranderlijke zin. Je zult dit spreekwoord nooit in 
de verleden tijd of in het enkelvoud aantreffen. De betekenis van het 
spreekwoord, ‘halfslachtig optreden maakt het probleem alleen maar 
erger’, is een algemene waarheid.
Uitdrukkingen, aan de andere kant, vormen nooit een afgeronde zin, 
maar fungeren als deel van een zin: ‘de gasten kwamen van heinde 
en verre’, ‘deze kandidaat heeft heel wat in zijn mars’, ‘op de valreep 
schreef zij zich in voor een opleiding’. Soms berust een uitdrukking 
op beeldspraak die nog steeds herkenbaar is, zoals een hart van goud. 
Maar vaak ook liggen er woorden en gebruiken aan ten grondslag die 
we nu niet meer kennen. Iets aan de kaak stellen heeft bijvoorbeeld 
niets te maken met de kaken in het hoofd. Je kunt iemand aan de 
schandpaal nagelen zonder ooit een schandpaal te hebben gezien of 
te weten wat nagelen precies betekent. En wat zijn eigenlijk de luren 
waar je iemand in legt?

Het Nederlands kent duizenden spreekwoorden en uitdrukkingen. 
Waarom is een blauwe maandag blauw? behandelt een greep uit het 
grote aanbod; een verzameling bekende spreekwoorden en uitdruk-
kingen waarover iets opmerkelijks of vermakelijks te vertellen is. Het 
boek is geschreven om erin te grasduinen, maar ook als naslagwerk. 
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Wie op zoek is naar de betekenis of herkomst van een spreekwoord 
of uitdrukking, kan via een eenvoudig zoeksysteem zijn weg vinden.
De spreekwoorden en uitdrukkingen zijn alfabetisch geordend. Wan-
neer er een of meer zelfstandige naamwoorden in voorkomen, staat 
het spreekwoord of de uitdrukking op de alfabetische plaats van het 
eerste zelfstandig naamwoord. Daar komt de aap uit de mouw is dus 
te vinden onder de A van aap. Spreekwoorden en uitdrukkingen die 
geen zelfstandig naamwoord bevatten, maar wel een of meer bijvoeg-
lijke naamwoorden, staan op de alfabetische plaats van het eerste bij-
voeglijk naamwoord. Wie het breed heeft, laat het breed hangen staat 
om die reden onder de B van breed. En de spreekwoorden en uitdruk-
kingen die geen zelfstandige naamwoorden en ook geen bijvoeglijke 
naamwoorden bevatten, staan op de alfabetische plaats van het eerste 
werkwoord. Zonder blikken of blozen is dus onder de B van blikken 
terug te vinden.

Heidi Aalbrecht
Leiden, september 2009
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Jjaar  

jakob  

Jan  

jasje  

jong  

Joost  

Blauwe_maandag#2.indd   99Blauwe_maandag#2.indd   99 11-09-09   12:3411-09-09   12:34



J A A R   100 

sinds jaar  en dag 

‘Item en mach niemandt t’Antwerpen Schepen wesen, hy en moet jaer 
ende dach daer te vooren poorter gheweest hebben’. Volgens de mid-
deleeuwse Antwerpse regels mocht iemand pas schepen worden als hij 
minstens een jaar en een dag daaraan voorafgaand Antwerps burger 
was geweest. Jaer ende dach was een wettelijke termijn, die oorspron-
kelijk een jaar en een dag duurde, maar later een jaar en zes weken 
(en soms ook nog drie dagen). Zo’n lange termijn werd ingesteld om 
zekerheid in te bouwen op allerlei terreinen. Ook in het erfrecht werd 
bijvoorbeeld een vervaltermijn van jaar ende dach aangehouden. 
Sinds jaar en dag betekent dus ‘sinds lange tijd’. 

de ware jakob  

De ware jakob is de vermenging van twee Bijbelse fi guren. In Neder-
land was de uitdrukking vroeger de ware jozef, naar de man van Ma-
ria, de moeder van Jezus. Waarom uitgerekend dit paar als voorbeeld 
is genomen, kan misschien verklaard worden door een middeleeuwse 
legende over hoe Jozef en Maria elkaar ontmoetten. Maria wilde geen 
man, omdat ze een aan God gewijd leven wilde leiden. God gaf echter 
via een bisschop te kennen dat op een bepaalde dag alle ongetrouwde 
mannen van de stam van David naar de tempel moesten komen met 
een dorre tak – een roede. Zou de roede van een van hen gaan bloeien, 
dan zou diegene Maria’s man worden. En dat bleek Jozef, die dus de 
ware was voor Maria. Maar onder invloed van het Duits is de ware 
jozef in de ware jakob veranderd. Een mogelijke verklaring voor de 
Duitse uitdrukking der wahre Jakob is dat meerdere pelgrimsoorden 
claimen de beenderen van de apostel Jakob te bezitten. En elke plaats 
beweert uiteraard de ware Jakob te hebben. Voor ons is de ware jakob 
echter springlevend: het is de man die precies bij iemand past. 

Jan  

Jan was voor de Kevins en de Mikes en voor de Maxen en de 
Larsen de populairste jongensnaam. Als er een algemene naam 
nodig was voor een personifi catie, lag Jan erg voor de hand. Zo 
kennen we Jan met de pet, de doorsnee-Nederlander, genoemd 
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101 J O N G 

naar de pet die mannen uit het gewone volk vroeger droegen. Hij 
vertegenwoordigt ongeveer dezelfde groep als Jan Modaal, die 
model staat voor iedereen met een modaal inkomen. Ook een 
man van het volk is Jan Boezeroen, de arbeider die een degelijke 
kiel met lange mouwen draagt. Jantje Contantje komt vooral 
voor in de uitdrukking het is hier Jantje Contantje ‘je moet hier 
contant betalen’. De naam is afkomstig uit een vroeg-18e-eeuwse 
allegorie, waarin naast Jan Contant ook Jan Crediet een rol 
speelt. Jan en alleman staat symbool voor willekeurige personen, 
en Jan Soldaat is de gemiddelde soldaat. Jan Beukelszoon 
van Leiden is de naamgever van jantje-van-leiden. Hij was het 
hoofd van de wederdopers en stond in de 17e eeuw bekend als 
iemand die met zijn bedrieglijke scherpzinnigheid en zijn mooie 
woorden de mensen wist te misleiden. Zich er met een jantje-van-
leiden van afmaken betekende in eerste instantie ‘zich met een 
smoesje van iets afmaken’ en tegenwoordig ‘niet veel zorg aan 
iets besteden, het slordig afraffelen’. Jan Rap was in de 17e eeuw 
de personifi catie van het lagere scheepsvolk, en samen met zijn 
maat stond hij symbool voor al het ongure volk en gespuis, zodat 
ook wij nog steeds Jan Rap en zijn maat liever niet ’s avonds in 
het donker tegenkomen. 

in een nieuw jasje  

Een nieuwe jas zorgt voor een nieuw uiterlijk, daarom staat een nieuw 
jasje voor ‘een nieuwe buitenkant’. Er kan van alles in een nieuw jasje 
gestoken worden, van een website tot een compleet museum. Soms 
heeft de uitdrukking net als oude wijn in nieuwe zakken de onder-
toon ‘de buitenkant is dan wel nieuw, maar de binnenkant is dezelfde 
oude troep als altijd’, maar meestal is het nieuwe jasje iets waar men 
trots op is. 

jong  geleerd, oud gedaan 

Van dingen die je leert als je jong bent, heb je in je latere leven nog 
profi jt. In een 17e-eeuws spreekwoordenboek staan twee varianten: 
ionck bestaen, oud ghedaen (‘jong begonnen, oud gedaan’) en ionck 
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bedacht, oud betracht (‘jong bedacht, oud in praktijk gebracht’). Het 
is een gedachte die al in de klassieke oudheid werd verwoord. Vergi-
lius schreef: adeo in teneris consuescere multum est (‘zo belangrijk 
is het om zich in de vroegste jeugd aan iets te wennen’). Het spreek-
woord komt in vele talen voor, waarbij soms ook metaforen gebruikt 
worden. Bijvoorbeeld in het Frans: ce que poulain prend en jeunesse, 
il le continue en vieilesse (‘wat het veulen leert als het jong is, blijft 
het doen als het oud is’). In het Spaans wordt het nogal morbide uit-
gedrukt: lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama (‘wat 
men met de moedermelk opneemt, vloeit uit in het lijkkleed’). 

Joost  mag het weten 

Joost heeft een fl inke reis gemaakt voor hij in deze uitdrukking be-
landde. Joost mag het weten betekent ‘ik heb geen fl auw idee’, waarbij 
men verwijst naar ene Joost, die het misschien wél weet. Joost begon 
zijn carrière in China, als godheid. Op Java werd deze godheid met 
dejos aangeduid, een verbastering van het Portugese deos ‘god’. De 
Hollanders op Java verstonden dejos als de joos en daar maakten ze 
joost en joosje van. Die woorden werden vervolgens gebruikt voor 
allerlei heidense afgoden: ‘In elk huis is een plaats, daar het afbeeld-
sel van een hunner Joosjes, of Afgoden hangt, op Chinees papier ge-
schilderd’, staat in een 18e-eeuws reisverslag. En omdat afgoden in 
christelijke ogen het kwaad vertegenwoordigden, ging joost ‘duivel’ 
betekenen en werd het woord vereenzelvigd met de eigennaam Joost. 
Zo’n verhullende naam voor de duivel was welkom, omdat men hem 
uit bijgeloof liever niet bij zijn echte naam noemde. Joost fi gureerde in 
verschillende uitdrukkingen, zoals Joost speelt ermee, dat Joost mij 
hale en iemand naar Joost wensen. En dus in Joost mag het weten ‘de 
duivel weet het misschien wel’. 
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