
‘HET OOGAPPELTJE ZIJN’ 

 

De oogappel is het cirkelvormige gedeelte 
van het regenboogvlies met als centraal 
punt de pupil.                                                            
In de bijbel wordt ‘oogappel’ gebruikt in de 
betekenis van dierbaar bezit.   

‘EEN BLAUWTJE LOPEN’ 

 
In de zeventiende eeuw had een man 
wiens huwelijksaanzoek werd afgewezen,  
een blauwe scheen. Wellicht was het een 
verwijzing naar een blauw scheenbeen. 
Hielden vrouwen opdringerige mannen op 
afstand door te schoppen op hun 
scheenbeen?   

‘MET DE GEBAKKEN PEREN 
ZITTEN’ 
 
Gebakken peren waren een lekkernij die 
men maakte als er visite kwam. Kwam de 
visite niet opdagen, dan zat je daar met 
de gebakken peren.  

‘LIEFDE MAAKT BLIND’ 
 
 
Deze term werd voor het eerst gebruikt 
door de Middeleeuwse Engelse schrijver 
‘Geoffrey Chaucer’. Later werd het 
gezegd ook door Shakespeare gebruikt.  

‘GEEN BLAD VOOR DE MOND 
NEMEN’ 
 
Volgens Carolus Tuinman stamt deze 
uitdrukking uit de theaterwereld. Acteurs 
hielden een vijgenblad voor het gezicht 
als een soort masker om hun eigen 
persoon te verbergen. Wie zonder blad 
speelde, durfde gewoon als zichzelf 
acteren.  

‘DE KNOOP DOORHAKKEN’ 
 
 
In de stad Gordium (het huidige Turkije) 
stond een strijdwagen die bij elkaar was 
gebonden door een niet te ontwarren 
knoop. Dat was de Gordiaanse knoop. 
Wie hem kon ontwarren, werd heerser 
van de wereld. Alexander de Grote loste 
het probleem van de onontwarbare knoop 
op door hem door te hakken.  



‘ALLE WEGEN LEIDEN NAAR 
ROME’ 

Het Romeinse wegennetwerk was bijzonder 
uitgebreid. Via deze verharde wegen konden 
de Romeinen makkelijk voedsel en 
bouwmaterialen vervoeren in alle delen van 
hun rijk. Ook het leger was snel ter plaatse 
wanneer er een opstand uitbrak.  

‘DE KLUTS KWIJT ZIJN’ 

 

Wie er niet in slaagt om met een regelmatige 
slag bijvoorbeeld slagroom te kloppen, is de 
kluts kwijt.  

Het zou ook kunnen te maken hebben met 
het handmatig papier maken waarbij de pulp 
gelijkmatig over het oppervlak dient verdeeld 
te worden. (klutsen). Als je dat niet lukte, was 
je de kluts kwijt. 

 

‘ ZIJN HANDEN IN ONSCHULD 
WASSEN’ 

Oud Joods ritueel dat ervoor zorgde dat na 
een gemeenschap na een onopgeloste 
moord werd gezuiverd van bloedschuld. De 
oudste mannen dienden daartoe hun handen 
te wassen boven een geofferde koe. 

 

‘ HET SPITS AFBIJTEN’ 

 

Het spits is de punt van een lans, een wapen 
uit de riddertijd. De strijders die vooraan 
stonden vingen de eerste stoten op van de 
tegenstanders en probeerden hun wapens te 
beschadigen.  

‘TEGEN DE LAMP LOPEN’ 

In het Bargoens (geheime dieventaal) heeft 
lamp ( naast nog tal van andere benamingen 
als kip, poedel ...) de betekenis van agent. 
Het zou dus betekenen: gesnapt worden.  

‘AFGEZAAGD ZIJN’ 

Deze uitdrukking verwijst naar het eentonig 
krassen op een viool of naar een vioolstuk 
dat al zo vaak is gespeeld dat het vervelend 
wordt.  

 



Meer verklaringen van uitdrukkingen vind je op o.a. op  https://onzetaal.nl/taaladvies; 

https://www.mijnwoordenboek.nl/ ;  https://www.dbnl.org/ 
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