
‘Alle beetjes helpen’
Correcties en aanvullingen

bij het
Compendium van Nederlandse, Friese en Vlaamse wellerismen

Correcties

Type- en spelfouten:

Algemeen: een aantal malen wordt verwezen naar de Provinciale Groninger Almanak 1890,
met de vermelding ‘Groningen [1989]’, hetgeen ‘Groningen [1889]’ moet zijn.
Ook wordt soms verwezen naar: Har Bijlage I (of II), terwijl de Bijlage zich in deel III
bevindt: zie C&K 1239 (moet zijn: III, 209), C&K 1775 (moet zijn: III, 333), C&K
3338, 4443. (Bij 4463 is de verwijzing naar de bijlage overbodig.)

Enige foutieve nummers: de 2e 1864, moet zijn 1865; idem 1914, is: 1915; idem 2112, is:
2121; idem 2206, is: 2506; 1e 3011, is: 3101; idem 4443, is: 4434

C&K 97: bij Har I, 89 en K 79: poppegoed, moet zijn: poppengoed.
C&K 248: Klaassen 1873, moet zijn: Klaassen 1973; C&K 283, 581: 1983 = 1973; C&K 280:

Klaassen 1989, moet zijn Klaassen 1998; 
C&K 1961: 2x met. C&K 2314: 2x 1881. C&K 2670: 2x de; ook 4441 bij Hofmann; ook

3529. C&K 3977: 2x toen. C&K 3940: 2x en, ook C&K 4237: Jacob. C&K 4241:
Jacob: 2x zijn.

C&K 322: K 389: ’n Tijd van kommen, moet zijn: van komen.
C&K 402: Tuinman: Lurkumdeintje, moet zijn: Kurkumdeintje.
C&K 872: zij de ouwe vrijster, moet zijn: zei de ouwe vrijster. C&K 2328: Har: zij kakkebed,

moet zijn: zei kakkebed; 2616: Har: zij, moet zijn: zei. C&K 2296: zie Jan, moet zijn:
zei Jan. 

C&K 993: mosselschepen, moet zijn mosselschelpen.
C&K 1007: K 184: achter de rug, moet zijn: achter den rug.
C&K 1250: Jan Louwe, moet zijn: Jan Louwen (zoals in de Lyste van Rariteyten).
C&K 1261: In de tekst van Scheltema: waar by zich verantwoordde, moet zijn: waar hy zich.
C&K 1293 is identiek aan 1242, want ‘Wie’ moet zijn ‘Die’ (1293 moet dus weg.)
C&K 1344: Cau: martkschip, moet zijn: marktschip.
C&K 1470: Coffyuhuis, moet zijn: Coffyhuis.
C&K 1502: K 385: het vroor, moet zijn: het vroos.
C&K 1504: en hij huurde, moet zijn: en ‘t huurde. (vgl. 1507)
C&K 1605: Daat gaat, moet zijn: Daar gaat.
C&K 1620: op en mosselschelp, moet zijn: op een mosselschelp.
C&K 1631: eeen, moet zijn: een.
C&K 1704: moet zijn: Dat is pas vêlen (= vedelen).
C&K 1721: dode kat, moet zijn: dooie kat.
C&K 1728: en zij tenen, moet zijn: en zijn tenen.
C&K 1787: in de tekst van Scheltema: 2x wil.
C&K 1872: konijnenpijp, moet zijn: konijnepijp.
C&K 2106: Lyste: Een sy gaf, moet zijn: En sy gaf.
C&K 2041: ze moeten noch met, moet zijn: ze moeten nog met.
C&K 2188: elk zorg voor, moet zijn: elk zorgt voor.
C&K 2354: oet men, moet zijn: moet men.
C&K 2457: an de galg, moet zijn: aan de galg.
C&K 2478: luie Wammes, moet zijn: luie Wannes (beïnvloed door luiwammes).
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C&K 2544: dat at ik, moet zijn: dan at ik.
C&K 2599: Lyste: Daat haald, moet zijn: Dat haald.
C&K 2607: Eckhart, moet zijn: Eckart.
C&K 2691: an hij gaf, moet zijn: en hij gaf.
C&K 2708: Simon: ook de nrs. 280-2812, moet zijn: 280-282.
C&K 2918: toevoegen: De Beul (voor: 1975)
C&K 3222: hij kruidde, moet zijn: hij kruide.
C&K 3326: Lyste: Ik sak jou, moet zijn: Ik sal jou.
C&K 3346: Har, K: de val de vromen, moet zijn: de val der vromen.
C&K 3362: Cau 22, moet zijn: Cau 221; C&K 3760: Cau 38, moet zijn: Cau 380;
C&K 3438: bij gelegenheid an jeugdige, moet zijn: van jeugdige.
C&K 3531: riep de pastoor, moet zijn: riep een pastoor.
C&K 3564: Priester den Bakhuisen, moet zijn: Priester fen Bakhuisen.
C&K 3653: Har I, 3: het koord, moet zijn: de koord.
C&K 3654: K 543: moet zijn: zei Teun (niet: blinde Teunis)
C&K 3654: Lyste: Dat is een onvergankelijk werk, moet zijn: Dat is onvergankelijk werk.
C&K 3694: Fries: Veen: êr hear ik dy, moet zijn: Dêr hear ik dy.
C&K 3808: Cau: zei ik, moet zijn: zie ik. Tuinman: by deb Rhyn, moet zijn: by den Rhyn.
C&K 3823: Fries: It kin, moet zijn: Ik kin.
C&K 3825: Lyste: Artjesjokken (grappig!), moet zijn: Artesjokken.
C&K 3894: Lyste: Dat is een wonder, moet zijn: Dat is wonder.
C&K 3897: K 558b var.: zei Jan Snap, moet zijn: zei Jan Snep.
C&K 3906: hesp, moet zijn: hespe. (Vlaams)
C&K 3930: Zie ik zo, bleek zei de zieke, moet zijn: Zie ik zo bleek, zei de zieke.
C&K 3935: vandag, moet zijn: vandaag.
C&K 3964: Har en Cau: Daar kom ik wél af, moet zijn: Daar kom ik wel af.
C&K 3969: Gezelle: Ko Verhaechgens, moet zijn: Ko Verhaeghens.
C&K 3998: Fries: Beintema: doe soed e r in, moet zijn: doe soed er in.
C&K 4021: Fries: Zantema: Ik hâldt, moet zijn: Ik hâld.
C&K 4062: Boer: noch, moet zijn: nog.
C&K 4074: feesteje, moet zijn: feestje.
C&K 4082: Har: Joris, moet zijn: Goris. Tuinman: bedweltmheid, moet zijn: bedwelmtheid.
C&K 4144: K: Uilenspiegl, moet zijn: Uilenspiegel.
C&K 4154: Haakje sluiten achter: opgetekend, moet achter: Zuid Afrika.
C&K 4248: Cau: voor een wijwatervat, moet zijn: voor ’t wijwatervat.
C&K 4365: bezig hem te villen, moet zijn: bezig met hem te villen.
C&K 4443: Duits: Eeieren, moet zijn: Eieren.

Vergissingen:
C&K 38: hij at garnalen en krabben: moet zijn: hij at garnaal en krabben.
C&K 39: zei de man: moet zijn: zei de vent.
C&K 182: Hou dat: moet zijn: Hou daar.
C&K 256: Har I, 233; Cau 608: Laten we ons eens, moet zijn: Laten we ons nu eens. In Lyste:

nu een helder, moet zijn: nu eens helder.
C&K 321: Tegen de stroom, moet zijn: Tegen stroom.
C&K 402: Har I, 7: ‘t Is al uit liefde, zei Lillekomdijne / Kurkumdijne, en hij kuste het paard

voor de aars, daar de bruid op zat; moet zijn: Het is al van liefde, zei Lillekomdijne
(of: Kurkumdijne); toen kuste hij het paard voor den aars, daar de bruid op zat.

C&K 423: ‘Beter is beter,’ zei de jongen, en hij bestrooide de perenstroop met suiker.
Kruyskamp heeft het Limburgs niet begrepen en geeft i.p.v. perenstroop paardestroop,
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hetgeen moet zijn: paardekruid. De tekst van K 64 var. luidt: ‘Beter is beter,’ zei de
jongen, en hij bestrooide het paardekruid met suiker.

C&K 458: Cau 211: Het geluk is rond, zei de knaap, en toen vond hij een knikker. Moet zijn:
’t Geluk is rond, zei de knaap, en hij vond een knikker. (= Dr.Bl. 21, 1924, 89: knape)

C&K 478: K 16: hij was op zolder geboren, moet zijn: op een zolder.
C&K 579: Cau 133: reed op een zwijn, moet zijn: reed op het zwijn.
C&K 589: K 259: hij at het zeeltjen op daarmee ’t mee gebonden stond: mee moet weg.
C&K 599: Cau 479: Overleg is ‘t al,’ zei ’t wijf, en zij braadde het spek in de boter. Moet

zijn: Overleg is toch maar alles, zei ’t wijf, en zij braadde spek in de boter.
C&K 604: K: ze was pas veertig, bij Har: ze was veertig.
C&K 880: Har I, 305; K 660: Dat is een mooie snoek, zei Pauw de hengelaar, en hij haalde

een posje op. Har: Dat is een schoonder snoek, zei Pau de hengelaar... K: Dat is een
schone snoek, zei Pauw de hengelaar...

C&K 944: Har I, 64: hij zoende zijn meisje, moet zijn: hij zoende een meisje.
C&K 972: Cau 268: en moeten zelve bassen, moet zijn: en zelf moeten bassen (verward met

de tekst van Gezelle)
C&K 980: K 177: Corneel, moet zijn: Korneel.
C&K 988: K 341, moet zijn: 341a: hij dronk zijn koffie, moet zijn: hij dronk koffie.
C&K 1000: in een muizeval, moet zijn: in zijn muizeval.
C&K 1006: naaide zijn knopen, moet zijn: naaide zijn knoppen.
C&K 1215: K 560: van en halve, moet zijn: van een halve.
C&K 1232: Har II, lxxxxiii,  moet zijn: II: lxxxiii: over de straat, moet zijn: over straat.
C&K 1300: Cau 620: ‘Ik ken die man bij zijn naam niet, zei Jantje van Jannes, en hij sprak

van zijn broer. Moet zijn: ‘Ik ken de man bij zijn naam niet, maar zijn vader heet
Dinges,’ zei ...

C&K 1318: zei Jefke, moet zijn: zuchtte Jefke.
C&K 1344: Har: Man en vrouw zijn maar één, moet zijn: Man en vrouw zijn één.
C&K 1377: Har: sterft als profeet, moet zijn: sterft een profeet.
C&K 1393: Lastig om te veranderen, moet zijn: Lastig om veranderen.
C&K 1419: K 168: ‘’t Is effen,’ zei Kavane, en zijn huis was platgebrand. Ook: en zijn kot

brandde af.
C&K 1433: in zijn onderbroek in de kerk, moet zijn: naar de kerk (zowel K als Cau).
C&K 1438: K 482, Cau 440: hij at een gebraden uil, moet zijn: hij at van een gebraden uil.
C&K 1441: K 75: schoenen met stroop in, moet zijn: schoenen met stroop. Cau 538: schonen,

moet zijn: schoenen. 
C&K 1445: al is het maar voor de armbus, moet zijn: al is het maar voor armbus.
C&K 1462: Cau 22: Met vragen komt ge al, moet zijn: komt ge overal.
C&K 1474: zei Knots, moet zijn: zei de Knots.
C&K 1481: Het oog wil ook wat hebben, zei Ko, moet zijn: Uit het oog uit het hart, zei Ko

(hierbij hoort C&K 2926, met verwijzing naar C&K 2925)
C&K 1520: is het naar de knoppen, moet zijn: is het al naar de knoppen.
C&K 1561: Lyste: kreeg Bal in sijn oog, moet zijn: kreeg een Bal in sijn oog.
C&K 1574: hij vond nergens vat aan, moet zijn: hij vond er nergens vat aan.
C&K 1576: zeven keer binnen een half uur, moet zijn bij K: zeven keer op ’n half uur, bij

Cau: zeven keren in een half uur.
C&K 1628: wachtte op zijn erfdeel, moet zijn: op een erfdeel.
C&K 1650: ’t Zal wel koelen, zei, moet zijn: ’t Zal wel koelen zonder blazen, zei.
C&K 1693: Har, Cau: Dat is een mooie buit, moet zijn: Dat is een schone buit.
C&K 1734: Als ’t maar goed is, moet zijn: Als ’t maar voor ’t goed is.
C&K 1777: maar of het zal duren, moet zijn: maar of ‘t duren zal.
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C&K 1780: K 245: onder ’t bed toen zijn vrouw keef, moet zijn: onder ’t bedde als zijn
vrouwe keef.

C&K 1839: K 180: zei Waas Stampers, en hij liep met zijn wijf..., moet zijn: zei Waan
Stampers, en hij liep met zijn wuuf achter ’t hammes; of: met ’t hammes achter zijn
wuuf.

C&K 1943: Koud weer hebben we allemaal, moet zijn: Koud weer heeft iedereen.
C&K 2146: zei Trientje, moet zijn: riep Trientje.
C&K 2158: Har en K: per ongeluk, moet zijn: bij ongeluk.
C&K 2226: Har: Geert, moet zijn: Geurt. (dus 2226 moet weg, naar 2230).
C&K 2339: K: van een koeketel, moet zijn: van de koeketel.
C&K 2366: gaf de geest tijdens de mis, moet zijn: tijdens de kermis.
C&K 2367: Ge weet niet ... en hij schrobde, moet zijn: Gij weet niet ... en hij schrabde.
C&K 2400: K en Har: een boot, moet zijn: de boot.
C&K 2412: aan ’t vriezen was, moet zijn: aan vriezen was.
C&K 2422: Recht is recht,’ zei Scheefhals, en hij had nooit recht gehad. Bij Har slecht: ‘Regt

is regt, zei Scheefhals.’ Misschien hoort het tweede deel bij de tekst van Gezelle.
C&K 2427: over zijn schouder, moet zijn: over zijn schouders (nl. over iedere schouder één).
C&K 2430: ’t Is seizoen, moet zijn: ’t Is het seizoen.
C&K 2441: lastig om te vinden, moet zijn: lastig om vinden.
C&K 2455: Ik ben voor een klare, moet zijn: voor de klare. (Ook 2x voor.)
C&K 2494: met rechten is te doen, moet zijn: met rechten ist te doen.
C&K 2514: Dat is slecht, moet zijn: Dat is te slecht.
C&K 2567: K 117: Moet zijn: Dat had ik niet gedacht, zei de boer. (Net als de andere versies,

zodat het zinnetje: Daar had ik niet aan uit de hoofdregel moet vervallen!)
C&K 2718: Har I, 70; K 444: Het geschiedt enkel uit liefde, moet zijn: Het geschiedt uit

enkele liefde (ook in de hoofdregel).
C&K 2937: Het eind (laatste woord) van de regel ontbreekt (mestvaalt?).
C&K 3031: Har en Cau: zij ging melken en had haar emmers vergeten, moet zijn: zij ging uit

melken, terwijl zij haar emmers vergeten had. 
C&K 3108: Griet de vrouw van de koekenbakker, moet zijn: Griet, de vrouw van een

koekebakker.
C&K 3132: K 204 (2x): Nu gaan we een gang, moet zijn: Nu gaan we ‘ne gank; Cau: ’n gang,

moet zijn: ‘ne gang.
C&K 3424: K 67: voor dieven, moet zijn: voor de dieven.
C&K 3605: Har I, 38: Met goede lui is het goed doen, moet zijn: Met goede lui is het goed te

doen te hebben.
C&K 3729: Har: en hij kreeg, moet zijn: en kreeg.
Verschil tussen versies:
C&K 681: K 918: en zij at van een deventerkoek. Cau 174: toen zij ... at.
C&K 1071: Moet zijn: ‘Het is altemaal wind,’ zei Fop, en hij blies in het zeil. (Har I, 194;

Cau 696: allemaal)
C&K 3079: K 281: Er is haast bij, zei de dokter...; bij Har II, lxxxii: Er is haast bij de zaak,

zei de dokter...
C&K 3708: Cau: zei dove Jaap, en nu doen ze alleen de bek maar open, moet zijn: zei dove

Jaap, nu doen ze alleen maar de bek open
C&K 3909: trouw, zei de filosoof, moet zijn: trouw ze, zei de filosoof.
C&K 3956: Har: vlooienvanger, en toen greep, moet zijn: vlooienvanger; toen greep.
C&K 3998: Cau: Alle begin is zwaar; K: beginsels, moet zijn: beginselen, en kan dus weg.
C&K 4016: stond op de galgenladder, moet zijn: stond op de ladder.
C&K 4048: hij pakte de kiekens, moet zijn: hij pakte kiekens.
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C&K 4059: Har: vergrootglas, moet zijn: vergrootglaasje (in rijm met: Klaasje).
C&K 4116: Gerrit, moet zijn: Schuit.
C&K 4190: Dat was er één, zei de duivel, moet zijn: Dat was één, had de duivel gezegd.
C&K 4201: Friesch Volksblad: Foar en efter is, moet zijn: Foar is foar en efter is.
C&K 4243: Har I, 4: hij schoor een varken, moet zijn: hij schoor het varken (is dus gelijk aan

Cau 697).
C&K 4392: Cau: Afschuwlijk! Zei de uil, moet zijn: Afschuwelijk! zei de uil.

Fouten of vergissingen in vertaling van Fries:
C&K 330: Hepkema: toen zij zag dat de meid een kus gaf, moet zijn: zag dat hij de meid...
C&K 2859: denken licht er achter, moet zijn: denken ligt er achter.
C&K 2901: hij stroop een kikker, moet zijn: hij stroopte een kikker.
C&K 4153: toen keelde zijn grootmoeder, moet zijn: toen keelde hij zijn grootmoeder.

Fouten of vergissingen in vertaling van Nederduits:
C&K 334: zei de man, moet zijn: zei de boer.
C&K 1760: ik heb het al een week, en ik voel het nog, moet zijn: al een week op, en...

Fouten of vergissingen in vertaling van dialect:
C&K 586: Dat heeft het geld gekost, zei het vrouwtje, en ze goot de koffiedik in het

kommetje van de knecht. Voor: Dè heget gèld gekost, zin ‘t wefke, èn ze goewt de
koffiejdrats in ‘t kumke van de knècht. (Swa 1986, 155) of: tege de knècht, èn ze gaaf
hum de koffiejdrats. (ID, 74): Eig. Dat heeft geld gekost. Koffiedrats komt ook voor in
de variant bij Hofmann, 81.

C&K 1017: Vrouwen doen alles met hun hart, zei Driek, zelfs denken. Voor: Vrouwe doen
alles me’ d’r hart, zin Driek, zèllefs denke nog wèl. (Swa 1986, 289)

C&K 1670: Dè kan ok ‘n genooi zen, zin Pirke, èn iej zaat op de pleej. (Swa 1986, 228) C&K
vertalen met ‘genoegen’, maar het moet zijn ‘genade’ (Swa 1986, 98), zoals bij
Mandos in C&K 1709: Dat kan ook een genade zijn, zei Pietje, en hij zat op de plee.
(Mandos 1988, 151, 417) C&K 1670 en 1709 moeten dus één nummer zijn.

C&K 1759: Met een zaterdagse meid en een ’s zondags paard, moet zijn: Met een zaterdagse
meid en ‘n ’s maandags paard (Me’ ’n sòtterusse meid èn ’n smòndes pèrd).

C&K 2011: waar de schoenen staan, moet zijn: waar hun schoenen staan (wor d’r skoewn
stòn).

C&K 2167: van haar Ties, moet zijn: van hun Ties (van hulliejen Ties).
C&K 2554: Onze Lindert was zo stom, moet zijn: was zo lui (waar zo lùi).
C&K 2900: zei de boer, moet zijn: zei boer Bert (zin boer Bèrt).
C&K 4243: zei de boer, moet zijn: zei de duivel (zin de duujvel).

Vergissingen, etc. in het Nederduits:
C&K 23: ’n Auge taukniepen, moet zijn: ’n Ouge taukniepen.
C&K 146: Recht häss dum, moet zijn: Recht häss du,; (4.12.7 moet zijn 4.127).
C&K 440: Niu gäiht es loß, moet zijn: Niu gäiht et loß.
C&K 575: saggte die Frau, moet zijn: saggte de Frau.
C&K 581: Glück bi di Saeck, moet zijn: Glück bi de Saeck.
C&K 596: säät der Frau, moet zijn: säät de Frau.
C&K 628: Simon 1077: faörden, moet zijn: fäörden.
C&K 929: moet zijn: Dat is aower en Musikant, sää de Händler...
C&K 2158: eigenen Aas nich truen, sä’ Josef, moet zijn: eigenen Ars nich truen, sä’ Joseph.
C&K 2599: was ‘ gôden, moet zijn: was ’n gôden.
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C&K 2905: Simon 581: Buér, moet zijn: Bu’er.
C&K 2012: Hofmann 119: Botterram, moet zijn: Botterramm.
C&K 3128: Hofmann 112: doo was sej ... verkommen, moet zijn: duu was sej ... verkomme.
C&K 3228: Hofmann 143: de Schepper, moet zijn: de Schieper.
C&K 3956: Simon: Äck ganz guet, moet zijn: Äok ganz guet.
C&K 3966: Simon: do ’e, moet zijn: do’e.
C&K 4145: Simon: ja oock daornao, moet zijn: ja ock daornao
C&K 4165: Simon 136: seech de Uulenspeegel, moet zijn: seech Uulenspeegel.
C&K 4189: Büld: satt he geit, moet zijn: satt he sik (= sich) (sic!).
C&K 4200: Simon: de lätt er lank hangen, moet zijn: de lätt et lank hangen.
C&K 4356: Simon: tau’n erstren Mal, moet zijn: tau’n ersten Mal.

Foutieve verwijzing:
Intern:
C&K 214 verwijst naar 4118, moet zijn: 269.
Extern:
C&K 478: Har III, cxxv moet zijn: III, cv (s.v. afkomst); C&K 723: Har III, cxvii moet zijn:

III, cxxvii; C&K 874: Har II, lxxxxiii moet zijn: II, lxxxiii;  C&K 2518: Har III, 403
moet zijn: I, 444; C&K 3716: moet zijn: Har I, 62; III, 131; C&K 3885: Har II, 3 moet
zijn: II, 15; C&K 4292: Har III, xxxix, moet zijn: III, 212 

Verwijzing naar Har moet altijd naar de alfabetisch eerste vermelding. Dit is niet gedaan bij
C&K 424: I, 364 moet zijn: I, 299; C&K 2594: I, 68 moet zijn: I, 1.

C&K 948: K 516, moet zijn: K 517; C&K 1234: K 729, moet zijn: K 728; C&K 1570: K 57
moet zijn: K 577; 
C&K 1785: Cau 531, moet zijn: 532; C&K 2407: Cau 439, moet zijn: 441.

C&K 909: Har I, 28 hoort bij Cau 536 (niet bij K 618; de verwijzing naar Har Bijlage is
overbodig.); C&K 2195: Har I, 98 hoort bij Cau 204 (en niet bij K 742); C&K 4286:
Har I, 307 hoort bij Cau 271 (en niet bij K 293). C&K 4363: Har I, 338 bij Cau 282
(en niet bij K 334).

C&K 131: Simon 472, moet zijn: Simon 560; C&K 320: Simon 1052, moet zijn 1152; C&K
467: Simon 83, moet zijn: Simon 93; C&K 468: Si 72, moet zijn: 721; C&K 852:
Simon 755 moet zijn: 750; C&K 2833: Simon 346, moet zijn: 375;
C&K 35: Simon: niet: 77; C&K 2582, Simon 70 is fout, moet zijn: 352 (Keerl), ook
1069 (Mann), 398 (Käi = kerel), 353 (Uhlenspeigel)

C&K 136: Büld 4.136, moet zijn: B 4.156; C&K 247: Büld 44, moet zijn: B 4.40; C&K 275:
Büld 4.118, moet zijn: B 4.114; C&K 808: moet zijn: B 9.19; C&K 2978: Büld 4. 195,
moet zijn: B 4.194; C&K 3002: Büld 3.96, moet zijn: B 5.96; C&K 3305: Büld 88,
moet zijn: B 5.109 (88 is het paginanr.); C&K 3389: Büld 3.101, moet zijn: B 5.101;
C&K 3518: Büld 5.2, moet zijn: B 5.21; C&K 3778: Büld 1025, moet zijn: B 1026;
C&K 3979: B 5.82, moet zijn: B 4.81; C&K 4357: Büld 2.2 moet zijn: B 2.1.

C&K 435: ‘De duivel haalt het beste eerst,’ zei de jongen, ‘gisteren ons bruine paard, en
vandaag mijn stiefmoeder.’ Verwezen wordt naar 155 (overal: schimmel), maar daar
komt deze tekst niet voor (ook elders niet).

C&K 2860: De tekst van Mandos 1988, 45, 53: ook bij Laan nº4a (maar niet K 76!!); ook in
Lyste (zie Laan nº142); Swanenberg 1986, 50: ook 88.

C&K 4275: Bij Duits ontbreekt de literatuurverwijzing.

Het niet vermelden van een parallel-tekst bij Büld:
C&K 59: B 4.151; C&K 61: B 4.141; C&K 62: B 4.16; C&K 74: B 4.108; C&K 135: B

4.144; C&K 179: B 4.102; C&K 180: B 4.150; C&K 185: B 4.91; C&K 187: B 4.19;
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C&K 199: B 4. 138; C&K 267: B 4.45; C&K 278: B 4.136; C&K 301: B 4.106; C&K
308: B 4.63; C&K 335: B 4.21; C&K 336: B 4.154; C&K 437: B 8.78; C&K 470: B
8.76; C&K 503: B 5.58; C&K 539: B 7.19; C&K 563: B 7.23; C&K 613: B 7.30;
C&K 632: B 7.34; C&K 674: B 7.49; C&K 2666: B 5.8; C&K 2680: B 4.78; C&K
2684: B 4.110; C&K 2742: B 4.171; C&K 2887: B 4. 183; C&K 2987: B 5.94; C&K
3004: B 5.98; C&K 3055: B 5.54; C&K 3065: B 5.48; C&K 3066: B 5.49; C&K
3177: B 5.53; C&K 3194: B 5.107; C&K 3223: B 6.42; C&K 3234: B 5.118; C&K
3306: B 5.110; C&K 3332: B 5.70; C&K 3335: B 5.75; C&K 3371: B 6.33; C&K
3390: B 5.102; C&K 3445: B 4.88; C&K 3534: B 5.19; C&K 3535: B 5.6; C&K
3548: B 5.22; C&K 3601: B 5.26; C&K 3611: B 5.23; C&K 3612: B 5.35; C&K
3708: B 4.111; C&K 3751: B 6.3; C&K 3805: B 7.40; C&K 3919: B 6.40; C&K
3963: B 6.13; C&K 4060: B 6.37; C&K 4067: B 6.35; C&K 4096: B 6.36; C&K
4104: B 1.4; C&K 4155: B 6.7; C&K 4174: B 1.10; C&K 4249: B 1.17; C&K 4266: B
2.61

Andere parallel-teksten vergeten:
C&K 485: de tekst van Ter Laan = K 319; C&K 502 = K 369var.; C&K 2467 = K viii (in

voorwoord); C&K 1161: K 923; C&K 3113: Har en Cau = K 806 (stelde ... op =
zette ... voor, bij Cau: legde ... voor); C&K 3219: Har en Cau = K 603; C&K 3646: K
860; C&K 3802: K 399; C&K 4241: Har = K 663; C&K 4280: K 636 var.; C&K
3405: K ix (in voorwoord)

C&K 1046: ontbreekt K 855: zei Fillipien, en ze zag...; ook los invoegen voor C&K 2019.
C&K 694: de tekst van Har ook bij Cau 98; C&K 1610: ook bij Cau 315; C&K 2774: ook bij

Schrijnen II, 122;
C&K 869: ook bij Har I, 453; C&K 1144: Cau 286: ook bij Har I, 52; C&K 1175 ook Har I,

285 (bijzijden, moet zijn: bezijden); C&K 1350, tekst van Lyste ook Har I, 230; ook
C&K 2462: is Har II, 335; C&K 2606: ook Har II, lxviii; C&K 2759: Cau 55: ook Har
I, 403; C&K 3576: Har I, 9; C&K 3780: Har I, 143; C&K 4194: Cau = Har I, 164;
C&K 4352: Har I, 394; C&K 1496: Har III, clix; C&K 4448 = Har II, 476; C&K
4452: Har I, 13: Hierna beter, zegt de almanak. C&K 1013 = Har II, ii; C&K 3585 =
Har I, iv; C&K 2056 = Har I, xi.

C&K 1351: ook in Lyste (Vliet nº25); C&K 2389: in Lyste (Vliet 176)
C&K 640: ook Swanenberg 1986, 294; C&K 723: Swa 1987, 256; C&K 967: Swa 1986, 33;

C&K 1002: Swa 1986, 68; C&K 1568: Swa 1986, 99; C&K 3005: Swa 1986, 64;
C&K 3129: Swa 1986, 65; C&K 3330: Swa 1986, 189; C&K 3703: Swa 1986, 24;
C&K 4124: Swa 1986, 117; C&K 4300: Swa 1986, 106; C&K 4392: Swa 1986, 276
(bij: Dat is niet zo mooi...)

Teksten bij Swanenberg komen meermaals voor, soms met kleine afwijkingen; net als bij
Mandos kunnen meerdere plaatsen worden opgegeven: C&K 3027: ook Swa 1986, 51:
goide d’re mins ùit de bedsteej; 220: daowde d’n boer ùit de bedsteej. C&K 2568: ook
Swa 1986, 282; 1988, 14.

C&K 490: zie Hofmann, 164 (Ūlespēgel).
Intern: C&K 608: vgl. ook 2153; C&K 1653: vgl. 1277; C&K 2766: vgl. 1433;
Commentaar: C&K 2664: zie ook ATU 1287.

Niet samengevoegd:
C&K 1086 hoort bij 134; 1180 hoort bij 1291; 2811 bij 1502; 2863 bij 1911; 2926 bij 1481;

3029 bij 2147; 
Wel samengevoegd, maar ook apart: C&K 3714 => 1007;
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Fouten:
C&K 426: Daar is mijn hoofd te klein voor, zei de schooljongen, en hij zat voor een grote les.

(K 373) De tekst van Har II, lxxiii luidt echter: toen hij voor eene groote les zat, en hij
raakte aan ’t soezen.

C&K 717: Zuinig, zuinig, zei besje... De tekst bij Schrijnen luidt echter: Zuinig, zei besje, de
boter is duur. Bij Har I, 50 is het geen wellerisme: Zuinig, zuinig, besje, de boter is
duur.

C&K 3338: Dat was een schoone preek, zei de snijder, en men vond er de el bij het laken. Bij
Har echter: Dat was een schoone preek, zei de snijder, men vond er de el bij het laken.
(het laatste deel wordt ook door de snijder gezegd!!)

C&K 3348: Ik heb die broek eens opgenesteld, twintig el voor een broek, en nog geen klep,
zei de kleermaker. C&K hebben de punt door een komma vervangen. Het eerste deel
is een afzonderlijke spreuk.1 De tekst luidt: Twintig el voor eene broek, en nog geene
klep, zei de kleêrmaker.

C&K 3816: K 35: Het zal van nacht een koekje bakken, zei de mof, en het was Sint Jan. Ook
bij Har I, 426: en het was Sint-Jan in den zomer. 

C&K 3233: ‘De dagen zijn zo kort, dat men niet alles onthouden kan,’ zei schipper Geert, en
hij had zijn boodschap vergeten.

De tekst bij Har en Cau luidt: ‘De dagen zijn zoo kort,’ zei schipper Geert, ‘dat men niet alles
onthouden kan,’ en hij had zijne boodschap vergeten. (I, 76; Cau 121) 

De tekst van Kruyskamp luidt: ‘De dagen zijn zo kort, dat men alles niet onthouden kan,’ zei
schipper Geert, en hij had zijn boodschap vergeten. (K 393)

Het verschil met Kruyskamp is slechts ‘alles niet’ bij K, tegenover ‘niet alles’ bij C&K, ook
te vinden bij Har en Cau, maar in feite hebben C&K zo een nieuwe variant gemaakt.

en hy naem in lús fen ‘e bef ôf [en sette ‘m] yn ’t hier (en zette hem in zijn haar).
De tekst luidt: en hy naem in lús fen ‘e bef ôf yn ’t hier, maar de vertaling luidt: ... en zette
hem in zijn haar.2 Er moet dus worden toegevoegd na ôf: ... en sette ‘m ... (als in de versie van
Dykstra 1896, 306; Hepkema ±1916, 52).

De spreuk Al weer van voren af aan, als de koster van Garrelsweer (Har I, 202) is door het
vervangen van ‘als’ door ‘zei’ veranderd in een wellerisme. (C&K 3579) Er is geen verschil
met de spreuk van Ter Laan. Ter Laan 1929, 546 heeft: Dat gaat aal wee van veurn af aan,
net as de köster van Garlsweer. Spreekwijze als iemand herhaaldelijk iets van nieuws
beproeft. Het verhaal gaat nl., dat deze de wijs niet kon treffen en dan de gemeente maar weer
van voren af liet beginnen.

‘Het geluk is de wereld nog niet uit,’ zei de Jood, toen hij iemand acht stuivers en een
vrijbriefje uit de loterij t’huis bragt. (I, 89; Cau 210) 
‘Het geluk is de wereld niet uit,’ zei de Jood, en hij bracht iemand acht stuivers en een briefje
uit de loterij. (K 854)
‘Het geluk is de wereld niet uit,’ zei de Jood, en hij bracht iemand acht stuivers en een
vrijbriefje uit de loterij. (C&K 3875)

‘Mundus vult decipi,’ zei de kwakzalver op het theater, 
1 Opnestelen, met nestels vastmaken. Eertijds van kleedingstukken, inzonderheid van eene broek. Met rijgveters
die door nestelinggaatjes gaan vastbinden, opveteren. Iemand (de broek) opnestelen, fig. hem onderhanden
nemen, doorstrijken, hetzij handtastelijk, hetzij alleen met woorden. WNT XI: 1059.
2 C&K 3429.
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En hij verkocht den lui krotensop voor oogwater. (I, 452; Cau 510) 
‘Mundus vult decipi,’ zei de kwakzalver, en hij verkocht de lui krotesap voor oogwater. (K
501)
C&K 3919: ‘Mundus vult decipi,’ zei de kwakzalver, en hij verkocht de lui krotesap voor
oogwater op het theater. (Har I, 452; K 501) Dit moet zijn: en hij verkocht de lui krotesap
voor oogwater (Har I, 452), terwijl K 501 (krotesap) vrijwel gelijk is aan Cau 455
(krotensop).

C&K 4030: K 903: Ik zie geen hand voor ogen, zei de dief, en zijn handen waren op zijn rug
gebonden. Bij Cau 249: ’k Zie geen hand voor mijn ogen, zei de dief, en ze hadden hem de
handen op de rug gebonden. 

C&K 1757: K 927 en hij zag een Moor gaan. Bij Har I, 323: een’ moor; bij Cau 273: neger.

C&K 4377: K 838: ’t Is kwaad water, zei de reiger, en hij peurde in een mestput. (Cau 677:
poerde)

C&K 4399: Alle ding, daar het behoort, zei het varken, en het kroop in de geldkast. (Har I,
133; Cau 141; Schrijnen II, 124) Alle ding, waar ’t behoort, zei het varken, en het kroop in de
geldkist. (K 51)

C&K 4404: Eindelijk, zei de wink, en had maar één jong. (Har III, clxx) C&K hebben in de
tekst van Har wink door vink vervangen en zeggen vervolgens: Har heeft het Friese edelick (=
edel) en wink verkeerd vertaald.

C&K 4410: Har II, 107; K 63: Beter wat dan niets; alleen K 340: Beter iets dan niets.

Laatste deel vergeten:
C&K 3523: De pastoor zei ook: ‘Dat is voor u allen,’ en ondertusschen dronk hij het op (of:
en ondertusschen zette hij den kelk op den neus). (Har II, lxxxviia)

Verschil tussen verwijsregel en citaat:
Fries: ‘Wat hja al net meitsje foar jild,’ sei Hobbe, do’t er in aap dûnsjen seach. (C&K 1197
=> 2952: ‘Hwet hja al net meitsje for jild,’ sei Hobbe, do’t er in aep dounsjen seach.
(Sprekwirden 1916, 39)

Fout opgenomen: 
‘Als ’t maar voor ’t goed is,’ zei Priem, en hij dronk hem zat voor ’t gelove. (Vl.; K 261)
C&K 1734: ‘Als ’t maar goed is,’ zei ...
‘Ik ken de man bij zijn naam niet, maar zijn vader heet Dinges,’ zei Jantje van Jannes, en hij

sprak van zijn broer. (Cau 620)
C&K 1300: ‘Ik ken die man bij zijn naam niet,’ zei Jantje van Jannes, en hij sprak van zijn

broer.

C&K 4256: van Nyenborgh 1657, 131: ‘Laet de doode rusten,’ seyd’ de Arent tot de Haes, en
verslont een levendighe Duyf. Echter bij Har III. 109: v. Nyenborgh, 131: ‘Laet de doode
rusten,’ seyd’ de Arent, tot de Raaf, en verslont een levendighe Duyf. (III, 109, vgl. ook Har I,
19; Dit is ook logischer, want de raaf is niet alleen een vogel, maar ook een aaseter, de haas
geen van beide.)
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Door een typefout zijn twee verschillende nummers ontstaan:
‘Die zijn bed houdt, is niet wel te pas,’ zei Jan, en zijn bed werd verkocht. (III, cxii; C&K

1293 = Cau 28; C&K 1242) Fout bij 1293: ‘Wie zijn bed houdt...

Geen wellerisme:
C&K 3631: Gezelle K 24: ‘k En koope geen paternosters aan baggijntjes; ze vragen te vele

om te wijene.
C&K 3577: De monick preeckte datmen niet en behoorde te stelen, ende hy selue hadde de

gans in sijnen scapularis.3 Dit is ook te vinden bij Har: De monnik preekte, dat men
niet stelen mogt, en hij zelf had de gans in zijne schapperade. (I, 201a) Als wellerisme
moet het zijn: Men behoort niet te stelen, zei de monnik, en hijzelf had de gans in zijn
scapularis.

Een hier en daar voorkomend probleem (echter van ondergeschikt belang) is het niet
overeenkomen van een Friese verwijsregel met de tekst ter plaatse. Enige voorbeelden:
C&K 245: It sil wol bedrage, sei de man, en hy stiek de mouwe yn ’t bûsgat. Voor: It scil wol

bidrage, sei de man, en hy stiek de mowe în ’t bûsgat. (C&K 3358: Veen 1873, 83;
1882, 180)

C&K 844: No, sei de Faam, sil de kat mei myn lege mage net weirinne. Voor: Nouw, seij de
Faam, sil de kat meij myn læge maag neat weyrinne. (C&K 290: Scheltema ca. 1830,
11: 1359) 

C&K 853: Skande smakket swiet, sei de faam, en (hja) skrabbe de sûker fan de rys. Voor:
‘Skande smakket swiet,’ sei de faem, en (hja) skrabbe de sûker fen ‘e rys. (C&K 520:
Dykstra & Meulen 1882, 131; Dykstra 1896, 310)

C&K 935: ‘Der moat in wethouder weze,’ sei Bie Brouwer. Voor: ‘Dear mat in wethouder
wæzze,’ sey Bie Brouwer. (C&K 2647: Scheltema ±1830, 2: 236)

Etc.

3 Scapulier, schouderkleed, strook stof van bep. kleur door sommige orden op borst en rug over het habijt
gedragen. Van Dale 1984, 2490. De spreuk komt ook in het Duits voor. Der Frater predigte, man sollte nicht
stehlen, und hatte die Gans im Ärmel. (Internet)
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Aanvullingen
Niet opgenomen uit Harrebomée:

Is dat hier wachten, zei Arie, en hij had nog niet eens gecommandeerd. (I, 19)
Mag het passeren, zoo laat ik het passeren, zei de knecht; terwijl zijn meester een paar kousen

in de armsgaten van zijn wambuis had genaaid. (II, xlii)
Promptibus, zei baas Knegjes, en dan deugt het nog niet.4 (I, xi)
Alle baat helpt, zei de boer, en hij trok der kat een haar uit den staart, om er een nieuw

wagenkussen mede te vullen. (I, v; zie C&K 2527)
Het kan niet schaden, daar baat afkomt, zei de wolf, en hij ving eene mug met den mond. (III,

xliii) (vgl. C&K 4410)
Die wat hebben wil, moet erop uitsnuiven, zei de matroos, en ’s morgens om vier uur had hij

al een’ jaap over zijn bakhuis.5 (I, v)
Dat heeft de worst gedaan, zei de man, toen hij ’s nachts het bed uitmoest. (III, lx)
Dat is één, Zei Van der Steen, En hij brak zijn been. (III, cxii)
Ik dacht, dat gij kiespijn hadt, zei de jonker, toen hij een boer, die zijn been had gebroken,

hoorde kermen. (II, lxvii)
Bobbeldebob! zei de boer, en meester Jan de Waterman stopte hem in de sloot onder het

kroost. (II, xxvii)
Dat is eene schoone insinuatie, zei de boer, en hij meende eene situatie. (II, lxvii)
Ik lust wel droge melk, zei de boerendochter, toen hare moeder klaagde, dat de koe droog

was. (III, cxiv)
Mooi weêr van daag, zei Lubbert; zijn petje stond op zij. (II, xliv)
Daar had een zee-advocaat mij bijna beet genomen, zei de matroos, toen hij over boord was

gevallen.6 (I, iv)
‘Ik raak van mijn stuk,’ zei de voorzanger, toen hij weêr op de wijs kwam. (II, 318)

Gelijk bij gelijk, zei de drommel. (I, 155)
Een kleintje deert mij niet, zeggen de wijzen; daarentegen ontstellen zich de dwazen over

dingen zonder nood. (I, 135)
Ik heb het wel honderdmaal op meidag hooren regenen, zei de jongen. (I, lxiii) 
Het is voor u allen, zei de paap, en hij likte het in zijn gat. (III, cxx) (bij C&K 3523)
Kijk mij eens in de keel, daar is een windmolen doorgespoeld, zei de doorlapper.7 (II, lxix)

(vgl. C&K 3236 en 3895)
Op een briefje, zei Blaupot.8 (I, 60)]
We zullen zien, zei de blinde. (II, xliii) (bij C&K 1024 of 3682)
Ik versta geen Fransch, zei de boer; lik me den maars9 in Hollandsch. (II, xxv)

4 Dit spreekwoord is oorspronkelijk van een’ te Heemstede, bij Haarlem, wonenden smid, Knegjes genaamd, die
zijne goedkeuring over eenige zaak altijd door promptibus te kennen gaf. Ondertusschen bestond er weinig
reden, om over de deugdelijkheid van zijn werk een gelijk oordeel te vellen.
5 Uitsnuiven, 1. door snuiven naar buiten brengen; 2. uitblazen, op adem komen (vooral van paarden). (vDale
3048a) jaap, diepe, gapende snijwonde. (vDale 1227b) bakhuis, bakkes, gezicht. (vDale 238)
6 De zee-advocaat van den matroos is het zeemonster de haai.
7 Doorlappen, opmaken, doorbrengen: hij heeft zijn gehele vermogen (er)doorgelapt. (vDale 635a)
8 Op een briefje beteekende bij den Groninger Blaupot zooveel als: ik voldoe daar niet aan. Daar hij dit gezegde
steeds in den mond had, is het tot een spreekwoord geworden, wanneer men zijnen afkeer van iets al jokkende
wil te kennen geven. (Vgl. Op een briefje geven.)
9 Maars, (gew. plat) aars, achterste. (vDale 1633a)
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God zal er in voorzien, sprak Abraham.10 (I, 9)
Zoo mijn wijf in Abrahams schoot11 is, zei Dorus, dan beklaag ik dien armen Abraham; want

het duurt geene veertien dagen, of zij krabt hem de oogen uit. (I, iii)
Wie mogt dat niet? vroeg de abt van Bosen. (I, 912)
Ik ben, zei Amos, geen profeet, Maar herder, die niet veel en weet.13 (I, 15)
Wij gaan een Geldersch reisje doen, om melkmeisjes te zien, zei een Amsterdamsch nufje.

(III, cxi)
Kunt gij mij dat kopstuk14 ook wisselen? vroeg een heer aan eene dame; ga maar in mijne

lade, was het antwoord, en zoek, of er ook klein geld in is. (II, xlii)
Ik weet, wat ik weet, zei Jantje van der Vleet: Die ’s avonds op een bankje slaapt, is ’s

morgens vroeg gereed. (II, xxvi)
Drukke nering en slappe verdiensten, zei baas Geert. (I, v)
Mijn vrouw is maar wat slap aangedraaid15, zei baas Geert. (I, v)
Bij ons te land hangt men telken jare iemand op, zei de Westfaalder; en als dan niemand

schuldig is? was de vraag; o, antwoordde hij, dan nemen wij maar een’ molenaar of
een’ bakker, die hebben het altijd wel verdiend. (I, v)

Het is genoeg, zei Lijsbet, één hemd in de wasch, één in de kast en één aan je bast. (III, cxii)
De arme menschen, zei de dame, hebben een zenuwgestel, dat tot het onze in dezelfde

verhouding staat als zeildoek tot batist.16 (I, vi)
Ik wou, dat ik het al zag, zei de blinde. (I, 62) (bij C&K 3664)
Haal na je, zei de boer, tien schellingen is een pond groot.17 (I, xiii)
Het is een mooie krap: midden in den nakt, en dan brand, zei Maroos.18 (III, cxv)
Dat is de gewoonte, sprak Bremer Hans. (I, lxii)
Ba, zoo ziet, zei broêr Kornelis. (II, xliv)
Piep, piep, piep, Gerardus! riep de bruid. (I, 100)
De dominé is mijn collega, zei de omroeper, want wij spreken beide in ’t publiek. (I, xxxvi)
Er zijn meer diensten dan kerken, zei Kaatje tegen de juffrouw.19 (III, cxvii)
Het zal zich wel eens presenteren, zei dokter Paping.20 (I, 141)

10 Zie Gen. 22:8: antwoord van Abraham op Izaaks vraag naar het lam voor het brandoffer.
11 Zie Lucas 16:22f, over de rijke man en de arme Lazarus.
12 III, cccii: moet geschapt worden: zie xcix.
13 De eigen woorden van den profeet vindt men: Amos 7:14. Het is een spreekwoord ter beschaming van den op
zijne wetenschap zich verhoovaardigenden mensch.
14 Kopstuk, munstuk met de kop van een vorst, m.n. rijksdaalder. (vDale 1431b)
15 Aangedraaid, dronken. (vDale 9a)
16 Batist, oorspr.: zeer fijn en zacht doek, uit de zachtste en langste vlasvezels geweven; later ook van wol en
katoen. (vDale 256b)
17 Groot, ca. een halve stuiver. WNT V: 1085. Een pond groot, een pond Vlaams. (vDale 997a) Een pond
Vlaams, een denkbeeldige munt, 20 schellingen van 12 groot = 6 gulden. (vDale 3237a) Schelling, vroeger een
zilvermuntje ter waarde van zes stuivers of 96 penningen. (ID., 2512b)
18 Sedert Marossé, een Franschman, in de wandeling algemeen Maroos genoemd, zich bij een te middernacht
uitgebarsten brand uitliet, als het spreekwoord van hem opgeeft, worden alle dergelijke mooie grappen te
Gorinchem ironisch opgenomen, en met het opgegeven spreekwoord aangewezen; dat alzoo gebezigd wordt bij
een of ander ongeluk, dat niet van de ergste soort is.
19 Kaatje kon ook wel elders dan bij de jufvrouw terechtkomen, meende zij bij het uiten deze bedreiging van
dienstopzegging.
20 Dat wil zeggen: er is wel hoop, dat de zaak verbeteren zal. Wanneer de patiënt klaagde over vertraging in eene
natuurlijke zaak, dan had de Groningsche dokter Paping steeds de troostgronden gereed, die het spreekwoord
hem in den mond legt.
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Gij hebt ons heden geducht wat op het jak gegeven21, dominé. Dat spijt mij zeer, antwoordde
de dominé, ik had gehoopt, uw hart te zullen treffen. (I, 142)

Hard tegen hard, zei de donder, en hij smeet zijne moeder. (I, 143)
Nog al erger, zei dominé Van Allen.22 (II, xliv)
Het is met hem: Moeder! Bak me een’ koek, als ik dood ben. (I, 14623)
Het is met hem: Moeder, mag ik meê praten? Ja, kind, praat maar achteraan. (I, 404)
Bij ja en bij neen, zei de factoor, kooplui zweren niet.24 (I, 190)
Dat is de meening niet, zei malle Fransje. (I, 196)
De goddeloozen zijn als een koppel wilde ganzen, zei vader Holtmans.25 (I, 200)
Vader heeft kermisgasten26, zei de jongen, nu is het vetpot. (II, lxx)
Ik, zei de gek.27 (I, 214; Stoett nº69) (bij C&K 3754)
Er uit, vijfenzeventiger! zei de Gelderschman.28 (III, cxxi)
Haanneef sprak tot zijne hennen: Elk moet zich zelven kennen.29 (I, 266)
Het staat wat haanachtig, zei Klootje.30 (I, 266)
Door den tijd, zei Hans, komen de mouwen in het wammes. (I, lxix)
Spin ik daar zijde bij! sprak Hans van Ballingen.31 (III, lxiv)
Alles smaakt, zei hansworst. (II, lxxxiii)

21 Iemand op zijn jak zitten, komen, geven, afranselen. (vDale 1232a) Hier figuurlijk.
22 Dit spreekwoord geldt in den Briel en omstreken, en wordt gebruikt, wanneer men gebeurtenissen bespreekt,
die het kwade van eene zaak al maar meer en meer doen uitkomen. Het is afkomstig van zekeren predikant van
Allen, die in den ring van Brielle zijne standplaats had, en altijd van nog al erger sprak.
23 Vgl. Har: Als ik dood ben, zoo kook mij een potje met bier en brood. (I, 55a; III, 128a: Motz, 66: Als ik doot
ben, maeckt my een suypen.)
24 Bij, in eden en verzekeringen [d.w.z. bij ’t zweren]: Bij God; bij mijn zolen; bij al wat heilig is. (vDale 343a)
Facto(o)r, iemand die voor rekening van anderen handel drijft, zaakgelastigde, vertegenwoordiger. (vDale 755b)
25 Men bezigt dit Groningsch spreekwoord bij gelegenheid van jeugdige dartelheid, die men wil bestraffen. De
dorpspredikant, hier genoemd, ving eenmaal zijne preek aan met de woorden, die het spreekwoord hem in den
mond legt.
26 Kermisgast, iemand die men ter gelegenheid van de kermis bij zich te gast heeft. (vDale 1318b)
27 Toegepast op hem, die altijd van zich zelven spreekt. In het satyrische programma KOEFNOEN van Za 14-9-
2013 vraagt de slager: ‘Wie is er aan de beurt?’, waarop de voordringende vrouw zegt: ‘Ik, zei de gek.’
28 De Gelderschman had vroeger, uit wellevendheid, een wind opgehouden, dat hem eene ziekte op den hals
haalde, die hem ƒ75 kostte; sedert deed hij het niet meer, en zeide dan steeds: er uit, vijfenzeventiger! dat tot een
spreekwoord werd.
29 Dat wil zeggen: elk moet weten, wat hem past, en wat hem niet dienstig is. Het spreekwoord is van algemeene
toepassing. Wil men hetzelfde uitdrukken in opzigt tot het geestrijke vocht, dan zegt men: Die een hoofd van een
pintje heeft, moet geene kan willen drinken.
30 Kloot 4. teelbal; 5. saaie sullige of domme kerel. (vDale 1376b) vgl. klootjesvolk. Haanachtig, als een haan; te
vergelijken (?) met hanig. 1. geil, wulps; 2. vinnig, kijfachtig. (vDale 1040a)
31 Hans van Ballingen was, onder Hendrik van Wisch, baanderheer van de graafschap Zutfen, ten jare 1498, met
eene bende tot Deventer genaderd, om het te brandschatten. De Geldersche krijgsoverste Belus of Bell, die
aldaar in bezetting lag, deed een uitval, versloeg de bende, en keerde met 150 gevangenen, onder welke ook Van
Ballingen, binnen de stad terug. Door den bisschop van Utrecht Frederik van Baden, zijnen raad en de
afgezanten van drie Overijselsche steden werd het vonnis geveld, dat alle gevangenen zouden onthoofd, en
hunne lijken op raderen gelegd worden. Onder de veroordeelden bevond zich een jongeling, schoon van gelaat
en bevallig in zijne manieren, die, voordat de beul aan hem werk zou verrichten, Van Ballingen, die tegenover
hem stond, toeriep: ‘O, Hans! Hans! waartoe hebt gij mij gebracht?’ waarop deze antwoordde: ‘Spin ik daar
zijde bij!’ Dit gezegde is langen tijd als spreekwoord in zwang gebleven. Zie blz. 464 van ’t Beknopt Biogr.
Hand-Woordenb. van Nederl. door Kobus en de Rivecourt, op het artikel Hendrik van Wisch.
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Het is een oude wrok, zei Harmen Mol. (I, 285)
Ze zijn er altijd op gemaakt, zei de kaarsenmaker. (I, 371)
Eene goede moeder zegt niet: ‘Mijn kind, wilt gij?’ (I, 402b)
De een zei: Ik zou pannekoeken bakken, maar het meel was te duur; en de ander: Ik zou

messen slijpen, maar het zand was op. (I, 426)
Onzeker, of wij elkander in het land der levenden zullen ontmoeten, zei eens iemand. (III,

clxxii)
Ik neem de pen op, om u te schrijven, zei het meisje. (III, clxxiv)
Kan het erbij, doe het erbij, zei de mof. (II, 94)
Wie stinkt ook daar niet, zei de mof. (II, 94)
De muis zeit: Lust je niet, waar ik in bijt, Eet, waar ik in sch[ijt]. (III, clxxiv)
Als ’t maar waar is, zei Otto. (II, 155; K viii: Otte)
De rest moet je er maar bij denken, zei Pierik.32 (II, 180)
Het is gebakken, zei het scholletje. (II, 256)
Daar was geen sleutel op, zei Sicco.33 (II, 265)
Je zou zeggen! zei vrouw Streep.34 (II, 313)
Laat ze maar tobben, zei Tirion. (II, 336)
Daar het rookt, is het warm, zei Uilespiegel. (II, 351)
Het kan altijd niet regenen, zei Uilespiegel. (II, 352)
Ik heb het gedaan, zei Van der Lucht. (II, 357)
Ik zal je dat wel smeren, zei Vetlapje. (II, 376)
Het is voor en achter even lang, zei de Waal. (II, 429)
Zoo als het ook waar is, zei Willem.35 (II, 469)
Men sal niemant tot enen vrent verkiezen men hebbe dan te voeren veele schepel solts mit

hem ghegeten, secht Cicero. (III, 365: Campen, 2) Men moet met iemand eenige
zakken zouts gegeeten hebben, eer men hem zijnen vriend kan noemen, zeide eertijds
Cicero. (III, 365: Gales, 13)36

Salomo zegt: ‘Als de ouders de roede sparen, Dat hunne kinderen dan voor den duivel varen.’
(I, 166: zie Spreuken 23:14)

32 Dit spreekwoord (eig. wellerisme) is oorspronkelijk van een jongeling, Pierik geheeten, die een gedeelte van
een boek las, en, in zijne onnoozelheid, zoo tot het ontbrekende besloot. Bij dergelijke handelingen vindt het
spreekwoord zijne toepassing.
33 Van Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel, werden, gedurende den Successie-oorlog, waarin hij als
gedeputeerde te velde dienst deed, eenige brieven onderschept, die bij den vijand niet ontcijferd konden worden.
Hij kreeg hiervan berigt door den Franschen minister van Buitenlandsche Zaken, toen hij, na den Utrechtschen
vrede, in 1713, als buitengewoon ambassadeur aan het Fransche hof ten maaltijd was, waar zijn schrift door
dezen boven alle geheim- of cijferschrift geroemd werd. Goslinga had van dit compliment geen begrip; maar
barstte in lagchen uit, toen hem de documenten getoond werden, en die gewone dagelijksche berigten bleken te
zijn aan een’ zijner vertrouwdste vrienden. Ze waren geschreven in de Friesche landtaal, maar met Grieksche
letters, zonder dat er eenige bedoeling tot geheimhouding bestond. Goslinga vermaakte zich later met zijne
vrienden over het schrift, waarop geen sleutel was. Dit gaf aanleiding tot het spreekwoord. (vgl. C&K 1798)
34 Een Loevensteins spreekwoord onder de militairen, om eene vreemde zaak te begekken; afkomstig van eene
vrouw van dien naam, die bij alles, wat niet alledaagsch was, hare verwondering door: je zou zeggen! te kennen
gaf.
35 Zoo als het ook waar is, was in Willems mond bestorven; hij zeide dit zelfs in toepassing op zijne eigene
gebreken.
36 Har: Men kan niemand regt kennen, zoo lang men geen’ zak zout met hem gegeten heeft. (II, 490a; III, 364f)
ook: Men zal niemand vriend noemen, eer men eene mudde zout met hem gegeten heeft. (II, 107a + uitleg) Seiler
1922, 401: Traue keinem, du habest denn einen Scheffel Salz mit ihm gegessen.
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Het staat geschreven op den vloer: Zoo het kwam, zoo het voer. (II, 39337)
De pot en ketel keven: Gy zwarte! (III, 223: Tuinman, 31) (bij C&K 4457)
De papegaai rammelt zijn: heruit paap!38 (II, 159)
Zonder dictum:
Alzoo zegt de vos van de kersen (of: moerbeziën), als hij er geen van mag hebben.39 (I, 395f)
Dat zei jufvrouw Drilbil ook, toen ze het met die van Amersfoort glijën liet. (I, 15)
Alleen het dictum: Moeder! onze Trijn doet altijd wat: Zij peutert in haar’ neus, of krabbelt

aan haar gat.’ (II, xlvi) Vgl. C&K 1428: Mijn Wijf doet altijd wat, Sey Kees, sy pulkt
in haar Neus, of klouwt’er gat. (Vliet 38)

Zal er wat komen, liefje? Ja, hartje! Altemet een beetje. (I, 43)
Bijt mij niet, ik heet Beeutje; Had ik een staartje, zoo was ik een leeuwtje. (I, 43)
Dubieus is het door Ewoud Sanders40 genoemde: Zoo als je wel zegt: eet je boter, je k[akt]

geene molensteenen. (Har I, 85)

Uit Jacob:
’t Zijn schoon’ woorden, zee den Duvel, en hij zag in de(n) missaal. (Jacob 1: bij C&K 4391)
Brande da’brant, zai den duvele, ’k Brande ‘kik wel. of: zai ‘k, en ‘k trok de gaten uit.41

(Jacob 38+v) (vgl. C&K 4175 = Jacob 11, 12)
Dat is ien, sei de duvel, en skopte in doarwaerder yn’e hel. (Jacob 66 bij C&K 4179)
Dat is ien sonder bien, sei de divel, en hy biet op in slak. (Jacob 10 = Hepkema, 45 bij C&K

88)
C&K 4192: Fries: De deugd in ‘t (‘e) midden, sei de divel, en hy roun twisken twa pastoaren

(en hij liep tussen twee geestelijken). (Dykstra 1896, 304; FW 1: 270) of: sei Hantsje-
om. (Jacob 78)

Veel geschreeuw, maar weinig wol, zei de duvel, en hij reed op een verken. (Jacob 26)

Uit Laan:
Daar zijn wij grote vissen weer, zei de garnaal tegen de bot, en ze zwommen samen door de

zee.42 (Laan, 99 bij C&K 4271)
Als ik maar een man krijg, zei de meid, wat gaan mij andere meisjes aan? (Laan, 2143)
’t Hindert niet, zei de baker, als ’t kind er maar is. (Gron.; Laan, 30: let op geen kleinigheden)

Wat kan ’t schelen, zei de baker, als ’t kind maar gezond is. (ID., 185: Let niet op een
kleinigheid, als de zaak verder in orde is.44)

37 Het dictum ook los: Har III, 39b.
38 Men bezigt dit spreekwoord, als eene zaak niet meer te veranderen is, even gelijk men zegt: Daar helpt geen
lieve-moederen aan.
39 Dit spreekwoord komt in strekking geheel overeen met het uit eene van Esopus’ fabelen ontleende: De druiven
zijn zuur, zei de vos; maar hij kon er niet bij. Men bezigt het, wanneer iemand gaarne iets bezitten zou, waartoe
hem de middelen ontbreken, en hij het doet voorkomen, alsof hij er geen trek in heeft.
40 Ewoud Sanders, Alsof er een Engeltje over je tong p… De kuisheidspuntjes in het spreekwoordenboek van
Harrebomée (hoofdstuk uit dissertatie: PDF) Het WNT geeft als betekenis ‘als afjacht op eene onnoozele vraag’.
Het gaat hier dus om een dooddoener.
41 Het gat uitgaan, uittrekken, de deur uitgaan, vertrekken; (fig.) sterven; de gaten uitzijn, zich uit de gaten
maken, weggaan. (vDale 822a)
42 Schertsend gezegde van de mindere man, die in gezelschap is van de grote meneer. Ook wel eenvoudig: zie zo,
laat ons nu maar samen verder gaan.
43 Elk zorgt voor zichzelf.
44 Vgl. Har: Dat hindert de baker niet, als het kindje maar wel is. Wat moet zijn: ‘Dat hindert niet,’ zei de baker,
‘als het kindje maar wel is.’
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Mooi goed, zei de aap, en hij streelde zijn jongen (Laan 1949, 16: lelijk dier vindt zijn eigen
jong mooi). (vgl. C&K 4225)

Gij zwarterik! zei de moor tegen de ketel. (Laan, 244 nº2: Gezelle) (bij C&K 4457)
Liefde is blind, zei de vrouw, en ze zoende het nuchtere kalf. (Gron.; Laan 218b; vgl. C&K

2763)

Uit Stoett:
De liefde is blind, zee de boer, en hij kuste zijn kalf op zijn gat. (Stoett nº1324 naar Antw.

Idiot. 762; vgl. C&K 2763)
Hup, zei Kees. (Stoett nº1094)
Wat nu? sprak het meisje. (Stoett nº69)

Kinderen zijn hinderen45, zei vader Cats. (vDale 1338a: zijn lastig.)

Niet overgenomen uit Swanenberg:

Oe, wè slap gesteve, zin d’aauw Bèt, èn ze viejt ‘ne skottelslèt (= vaatdoek). (Swa 1986, 248;
1988, 13: Wè slap ... viejt in de) (bij C&K 3419)

’n Kaoi gedachte kan ‘ne mins wijd drijve, zin d’n dreuge, èn iej moes gòn traowe.’ (Swa
1986, 99) vgl. ‘Een kwade gedachte kan ‘n mens ver brengen,’ zei Lubbe, en hij
trouwde. (Cau 200; C&K 1569)

’t Is krèk lèk ’t velt, zin d’n dekker, èn iej skiejt in de pap.(Swa 1986, 65 bij C&K 3129)
Dè go’ van ’n lèije(n) dèkske, zin Driekske d’n Dekker, èn iej viel van de kerr’kentorre. (Swa

1986, 65, 180; 1988, 15 bij C&K 3130

uit Kruyskamp:
Ik zal u niet verlaten, zei de bakker, en hij stond aan de schandpaal. (K ix) UK: I’ll take no

leave of you, quoth the baker to the pillory.46 (K ix)
Zo, nu is ’t wel gebruiloft, zei onze Klaar, en ze zat met bei ‘er handen in heur haar. (K 96:

Klucht van de schoester, 1660)
We zullen zien, zei Maaike, en ze was blind. (K ix bij C&K 2085)
Wat een zachte beet is dat, zei Barber de moffin, en ze beet in een heet wittebrood met een

saucijs erin. (K 42 = Vliet 90; C&K 3847)

Niet uit Huyck:
Ik heb een bast, die kan er tegen, zoals Thomasvaer in de klucht zei. (Huyck, 158)]
Wij kunnen u niet meer aanbieden dan wij hebben. Dat zei Lys Morsebel ook, en zij smeet

haar buurvrouw een handvol vlooien naar ’t hoofd. (Huyck, 190)
En waar heb je al gezworven? zoals de oude vlo tegen de jonge zei. (Huyck, 316)

Uit Driemaandelijksche Bladen: 
Dr.Bl. 21, 1924, 89: C&K 3998; C&K 3371; C&K 2666; C&K 4243; C&K 458: Cau 211; 
Dr.Bl. N.S. 3, 1951, 31: C&K 3196

45 Bij Har: Kinderen Hinderen. (I, 405a)
46 Bakkers werden zo vaak op de pillory gezet, dat er een ‘quotation proverb’ over is ontstaan: I fear we part not
yet, quoth the Baker to the pillory, met de uitleg: There were severe penalties for impurity of bread or shortness
of weight. Heywood gebruikte in 1546 het spreekwoord als: And so late met, that I feare we parte not yéet,
Quothe the baker to the pillory. Howell in zijn Eng. Prov. in 1659: Ile take no leave of you, quoth the Baker to
the Pillory (The Oxford Dictionary of English Proverbs, 3rd ed. 1970, 27).
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Dr.Bl. N.S. 3, 1951, 59: C&K 2535; C&K 3331; C&K 680; C&K 2666; C&K 2689; C&K
4260; C&K 4445; 

Dr.Bl. N.S. 5, 1953, 31: C&K 3090; C&K 3331; C&K 3097: C&K 3603; C&K 2666; C&K
2708; C&K 3589; C&K 2689; C&K 3612; C&K 3582; C&K 510; C&K 4356; C&K
3956; C&K 23; C&K 3009; C&K 3542; C&K 803

Dr.Bl. N.S. 5, 1953, 31f: C&K 2529; C&K 461;
Dr.Bl. N.S. 5, 1953, 32: C&K 2854; C&K 3966; C&K 2582; C&K 4243; C&K 2735 = K

519; C&K 3196; C&K 2836; C&K 354; C&K 526; C&K 2093
Dr.Bl. NS 10, 1958, 86; C&K 510; C&K 3018;

Warachtig waor! zegt de Jörre, en dan hèf è ow te grazen. (Dr.Bl. N.S. 5, 1953, 31)
Het etten hèf gen lak of smak, zee de jonge; mer de moor zegt tot em: Daor kan nog wa nen

tied kommen, das de vinger d’r nao liks. – I’j lèèwt jao as God in Frànkriek, zeg de
vaer dan, Mer as de peerde zat zint, smiet ’t ze de krubbe um. (Dr.Bl. N.S. 5, 1953, 32)

’k Mag gèèrn wat etten,’ zee nen luien, mer ‘k mot ok miene röst hemmen. (Dr.Bl. N.S. 5,
1953, 32)

Laot ’t water oet ’n boek, en ’n boek oet ’t water, zeg nen drinkbreur. (Dr.Bl. N.S. 5, 1953,
32)

Ho geleerder, ho verkeerder! zeg nen boer. (Dr.Bl. N.S. 5, 1953, 31; hierbij B 4.26)
Elk ziene mögg’, zae de boer, en he at viegen veur ’n döst. (Dr.Bl. N.S. 3, 1951, 59; hierbij B

4.96)
Elk ziene mögg’, zae de jong, mèn ik nem krintenstoet. (Dr.Bl. N.S. 3, 1951, 59)
Ter duuveldag! zee de boer, dow ziene koo twee stèrkenkalver kreeg. (Dr.Bl. N.S. 5, 1953, 32

hierbij B 4.15; vgl. B 4.176)
Dat lecht óp, zae de boer, en he sneed ’n raand van de kips. (Dat licht op, zei de boer, en hij

sneed de rand van zijn pet.) (Dr.Bl. N.S. 3, 1951, 59; hierbij B 10.19)
Ne waorme staove, zegt mien wief, is good vuur pien in ’t lief. (Dr.Bl. N.S. 5, 1953, 31)]

Uit Sloctoor Ulenspieghel (1560):
God betert, sey vrouw Backers, en het was huer schult. (v. 75)
C&K 35 parodisch omgekeerd: ‘Alle bate helpt,’ sey de zee, en si piste in de mugghe.47 (v.
280)
‘Preut,’ sey de duyvel, en hi werp eenen Wael in de helle. (v. 27248)
In v. 168 is de situatie van C&K 2894 (= ATU 1176) geparodieerd: ‘Vangt dat,’ sey de
duyvel, en hi liet een schete. De parallelregel in Ordinantien 1560 gunt de duivel minder:
‘Vangt dat,’ seyde de Duivel, en liet een cleyn schete.49

’t Is quaet water, sey de reygher, en hy en cost niet swemmen. (v. 153; C&K 4375)
Raept op, knecht, sey de vrou, daer ontvalt mijn spille. (v. 171)50]

47 Komische omkering van de bekende zeispreuk ‘alle beetjes helpen, zei de mug, en ze piste in de zee’.
(Kampen e.a. 1980, 76, bij v. 280)
48 Variant van bekende zeispreuk (vgl. K 160), waarin een paap in de hel wordt geworpen. (Kampen e.a. 1980,
76, bij r. 272)
49 Kampen e.a. 1980, 68, bij v. 168.
50 Zeispreuk, wsch. met de implicatie dat de vrou de knecht uitnodigt tot het bedrijven van de liefde; vgl. in deze
trant Geuzenliedboek, dl. I (ed. P. Leendertz, 1924), p. 37, r. 14, waar een non een pater tot hetzelfde aanmoedigt
met: ‘Jae, jae, Pater, kust my eens, en raept myn spille (= weefklos).’
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West-Fries: ‘Zuinig-zuinig,’ zai Bessie, en ze at bólle koek mit butter!51 ‘Zuinig, zuinig,’ zoi
Bessie en ze at foine koek mit butter.52

Door Hofmann wordt melding gemaakt van ‘ein Kinderspruch in Sagwortform’: Kückereküh,
säät den Hahn, dō trock hej sin Stewels en Spore an. En: Köckeleköck, säät önse Hahn, dūw
trōk hen de Stewels met Sporen an on rejde na’t Land Fideje. Evenals: Kikeriki, säät önse
Hahn, treckt de beste Stewels ān, geht dormet no bäuten, hört de Möskes fläuten, hät noch
Geld en de Täss, dor geht hej met nor’t Schötzenfest. (H 179) Dit laat zich ook in het
Nederlands vinden: Kukeleku, zei m’n haan, Ik zal trekken sporen aan, Naar ’t land van
Lombardije. (etc. Amersfoort; Dr.Bl. 5, 27) Bij het spel ‘zakdoekje leggen’ werd gezongen:
Kukeleku, zoo roept de haan. Of: Kukeleku zei onze haan. En: Kukeleku, zoo kraait de haan.
(etc.) In een ander kinderlied vinden we: Wiptem, zei de kikvorsch. Of: Wip, zei toen de
kikvorsch (ook: Wip, zei de krapoot). Ook is er het bekende: Piep, zei de muis in ’t voorhuis.
In een ander liedje: Piep, zei de vlaardemuis, Morgen dan komt paatje thuis. Ook is er: Hip!
zei Jantje. (waarbij het kind opgetild wordt) In het bekende lied van Hollebolle Gijs zijn er
varianten, waarin wordt gezegd: ‘t Is op, zei Gijs, en ik lust nog meer. (J. Breen, Goedereede
nº9474) Hap, zei Gijs, ik lust nog meer. (Brouwer, uit Vaassen of Nijkerk) Hip, zei Gijs, en
hij lustte nog meer. (Rotterdam) Hap! zei Gijs en ’k lust niet meer. (6105)53 Geheel uit zei-
spreuken zijn de vingerrijmen (zei duimelot; etc.).
Ook maakt Hofmann melding van de anecdotische wellerisme: Jö, säät Jann, dō fiel Trinn op
de Fott (op haar gat), die pas te begrijpen is vanuit de gerijmde, uitgebreidere versie: Jann en
Trinn / trochten (of: trāken) (sammen) an en Lin; Jann sag: hott, dū feil Trinn op de Fott.54 
In het lied van Jan en Lijsje die elkaar slaan met de koekepan55 vinden we een gesmeerd lang
brood, Dat riep: Ik heb geen nood. Evenals Twee flesschen met brandewijn, Die riepen: Het
moet zoo zijn. Ook komt in sommige versies voor: Ze schreeuwde overluid: Och, lieve Jan,
schei uit. Ei zie me dikke billen, Ze zien al zoo blauw van al dat drillen. (Wormerveer) Of:
Lijs schreeuwde overluid: Och, lieve Jan, schei uit. Want och mijn dikke billen, Zijn als een
schol zoo plat van al dat drillen. (Westzaan) In een versie uit Akersloot, Helder en Zaan: En
ze riep al overluid: Mijn lieve Jan, schei uit, Je ziet mijn dikke billen Zij/Die zijn zoo plat als
schol Van al dat drillen. (84.6) S.M. Muijs-de Vries, Koog a/d Zaan, vanaf r. 5: Ze riep al
overluid: Och lieve Jan schei uit, Want ziet me dikke bille, Zijn zoo rood van ‘t drille.56

51 Jan Roselaar, ‘De taal, die me m’n Moeder me leerde’, in: De Speelwagen 4, 1949, 219 (Apol. Spreekw.)
52 Speelw. 7, 1952, 266 uit A. Ter Horst-Hoekstra, ‘Oom Knelis op z’n praatstoel’ (streektaal Hauwert).
53 Collectie Boekenoogen, Meertens Instituut.
54 Hofmann 1959, 103, die ook een niet-welleristische versie geeft: Jan on Tring / trocke an en Ling; Jan lēt
schnappe, Tring fēl op de Hacke.
55 Zie Van Vloten 1969 (= 1894), 51 voor de eerste regels.
56 Uit de collectie Boekenoogen, Meertens Instituut (VA 56).
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Correcties en aanvullingen op Jente’s commentaar bij de Proverbia Communia.

Spellingsfouten in de tekst van Harrebomée
PC 3: sijn => zijn.
PC 7: allernast => allernaast.
PC 23: spijse => spijze.
Er is een spatie voor of na de apostrophe in: PC 38: men’t (2x) => men ‘t; PC 85: is’t => is ‘t.
PC 707: t’huis => t’ huis.
PC 44: lange => lang.
PC 77: koejn an => koeijen aan.
PC 127: gesellen => gezellen.
PC 156: war => waar.
PC 172: to => te.
PC 193, 194, 235: De => Die.
PC 257, 472, 494, 521: man => men.
PC 272: welgaet => welgaat.
PC 273: geluck => geluk.
PC 286: een’vrouwenaars => een’ vrouwenaars.
PC 324: Een => Eén.
PC 328: vordeel => voordeel.
PC 347: gehel => geheel.
PC 358: wreeckt => wreekt.
PC 388: faste => vaste.
PC 424: bei => bij.
De apostrophe ontbreekt: PC 433: zijn’. PC 474: geen’. PC 514: een’ kwaden reep. PC 724:
zijn’
PC 435: neben => nebben.
PC 438: Better => Beter.
PC 454: Lighte => Ligte.
PC 457: Wenig => Weinig.
De punt in het midden van PC 456 (na zwijgen) moet een komma zijn.
PC 486: batt => baat.
PC 491a moet zijn: PC 491b (en 491 = 491a): sien => zien.
PC 531: rad => raad.
PC 569: geschien => geschiên [kort voor: geschieden]. (Ook T. 808: gesechein => geschein?)
PC 579: dagvaart, door Harrebomée verbeterd III, 221: dagvaardt.
PC 625: nit => niet.
PC 672: neimand => niemand.
PC 682: pund => pond.
PC 684: tijt => tijd.
PC 703: een => één.
PC 739: altemal => altemaal.
PC 742: he => het.
PC 769: Voor => Vóór.

In andere teksten:
PC 61: Immer nur ein Haar.
PC 70: J. 69: vuschemel => vnschemel.
PC 166: Friedank => Freidank.
PC 174 (Förster): jfet => j-fet.
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PC 267: thirty years =>  thirty three years.
PC 304: vrigen => vrijen.
PC 308: wel doet => weldoet.
PC 332: smeppet => snappet.
PC 354: Got => Gott.
PC 456: sprechen => Sprechen.
PC 459: neimand => niemand.
PC 481, 508: Mann => Man.
In PC 489 ontbreekt na Klapper een stuk tekst, beginnend met het nummer bij Klapper.
PC 503: Man => man. Suringer => Suringar.
PC 588: Zeemann => Zeeman.
PC 693, W. III, 464: Zo => Zu.
PC 751: da ist Rome => da ist Rom.

Tekstfout
PC 20: Als het spel op zijn best is, moet men het laten. Dit moet zijn: Als het spel op zijn best
is, (of: Met gewonnen spel, ook wel: Met winst) moet men eindigen (of: zoo is het tijd, het te
laten). (II, 285 n. 3; III, 336)
PC 287: (bewaakt het) naauw; (trakteert => (bewaakt het naauw; of: trakteert...
PC 414: Hij danst op eenen voet => Hij danst al op éénen voet.

Verwarde verwijzingen:
PC 59 moet zijn: Har: Elk zijn deel Is niet te veel (ook wel: Elk het zijne (of: Alle man wat)
deelt het best). (I, 123 n. 13; III, 155f, 401) Elk wat wils, deelt het schoonst. (II, 467 n. 9; III,
361f)
PC 188: de toevoeging , and II, 249 moet weg.
PC 296: H 157, n. 4 => H I, 157, n. 4.
PC 628: De verwijzing and III, 237 f. moet achter: H I, 349, n. 13[,].

Onvolledige verwijzing:
PC 72: III, 279 f. PC 215: III, 19, 377 f. PC 233: III, 388 f. PC 236: III, 348 f. PC 258: III,
340 f. PC 486: III, 112 f. PC 651: III, 350 => III, 350 f. PC 676: III, 303 f.
Het paginanummer ontbreekt in PC 432 na W. IV, (vóór Spiel 91), in PC 640 na W. II, (vóór
Jahr 129), in PC 751 na W. III, (vóór Pabst 61)

Ontbrekende verwijzing:
PC 77: Er komen meer (of: zooveel) kalfsvellen dan (als) ossenhuiden ter markt. (I, 337 n. 26;
III, 234).
PC 121: Lang borgen is niet kwijtgescholden. Lang borgen is nog geen schenken. (III, 14a:
Harrebomée verwijst naar schuld, waar echter de bewoording anders is.)
PC 122: De jongen kunnen, maar de ouden moeten sterven. (I, 363 n. 9; III, 239)
PC 127: De versie van App. 621 is bij Har: Zeg mij, met wien gij leeft, ik zal u zeggen, hoe gij
leeft. (III, 43b = Zeg mij, met wien dat gij verkeerd, Zoo heb ik uwen aard geleerd. [I, 5 n.
14])
PC 152: Rome, zoo oud, Is op één dag niet gebouwd. (I, 117 n. 10; III, 151a: Magazijn, 20:
Rome is niet op eenen dag gebouwd.)
PC 204: na ibid. II, 384 moet: n. 3; Kleine visschen maken groote visschen goedkoop. Hierna
volgt de verwijzing: II, 386 n. 2.
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PC 208: na III, 344; moet: Tijd Lijdt. Hierna volgt de verwijzing: ibid. II, 334, n. 2. Zie verder
ook: De tijd Glijdt. II, 330 n. 17. En: De tijd vliegt heen, en komt nimmer weder. (II, 331 n. 8;
III, 344)
PC 264 ook: Die van elk grasje verschrikt is, moet in geene wei p[issen]. (I, 257)
PC 275 ook: Koop breekt huur. (I, 347 n. 14)
PC 279 ook: Drie vrouwen en ééne gans maken eene markt. (I, 201)
PC 280 ook: Dwazen zijn vrij in alle landen. (I, 168 n. 9)
PC 282: Smith 39: All truths are not to be told = De waarheid wil niet altijd gezegd zijn (of:
gehoord worden). (I, 481 n. 8)
PC 319 ook: De voorsten maken, dat de achtersten niet in de kerk kunnen (of: Die eerst
komen, sluiten de anderen uit de kerk). (I, 10 n. 17)
PC 343 ook: De blinde schiet wel een’ vogel. (I, 61)
PC 387, invoegen na: H I, 295, n. 6, and: Het oog van den meester maakt het paard (of: de
kudde) vet, En dat van het vrouwtje de kamers net. (I, 377b; [en voor: III, 244f)] Ook: Het
oog van den meester is de beste haver voor de paarden. (I, 291 n. 27)
PC 417 ook: Oude kraaijen zijn kwaad te vangen. (I, 446 n. 12)
PC 464 ook: De stille zeug eet al den draf op. (I, 151 n. 12)
PC 602: T. 923 is: Een leugenaar snijdt meer dan een zwaard. (II, 18 n. 23)
PC 640 ook: Har: Aan het einde des jaars zal men eerst ’t huwelijk loven. (I, 179 n. 16)
PC 776 ook: Het is goed breede riemen snijden van eens andermans leêr. (II, 12 n. 1)

[Ongecontroleerd: PC 140: Eras. 525 => Eras. 526. PC 690: Eras. 518 => 517.
Bij PC 497 is een vraagteken gezet bij Eras. 784.
Bij PC 601 hoort Eras. 825.]

Een betere vertaling
PC 134 reeds fout bij Seiler. Better to have shame than to get it. (Bijna correct in Wander:
Besser in Schande stehen als in Schande gehen. Beloopen = oplopen, krijgen.)
PC 227: Volgens Jente is de vertaling van Simrock fout, maar het is juist Jente die niet ziet,
dat waren betekent: zouden zijn (Duits wäre: zou zijn). Dus de vertaling moet zijn: Those
who wish much would like to be rich. Ook vertaalt Jente gaerne met often, zo ook in PC 230,
wat moet zijn: He who goes with the good is gladly (or: readily) improved.
PC 249: mede varen is niet ‘ride along’, but ‘sail along’: He who rows well today shall sail
along tomorrow.
PC 339: mach wel, can perhaps: beter: is allowed (or: may): A man is allowed to (or: may)
come too late to his own house.
PC 415: He sticks to a man => He sticks to the man.
PC 717: ten es gheen kycken al eet hi gheerne gorte wordt door Jente vertaald met: There is
no chick that doesn’t like grits, wat overeenkomt met Wander (Es gibt kein Küchlein, es sei
denn dass es gerne Grütze frisst), terwijl Seiler Tunnicius volgt: Het sijnt nicht al kuken, de
gerne gorte eten, wat ook voor mij werkt: It are not all chicks who like grits.
PC 743: wat salt ghedinct als ment niet copen en wille: wat zal men dingen als men niet wil
kopen (cf. J. 693), wordt door Jente vertaald met: What good is bargaining, when no one
wants to buy?Dit moet zijn when you don’t want to buy. (Zie ook J en T: Men zal niet dingen
als men niet wil kopen.)
PC 759: vele gherichten doen vele eten, door Jente vertaald met: Many dishes make much to
eat, naar Wander: Viele Gerichte machen viel Essen, wat enigszins dubbelzinnig is. Het moet
zijn: Many dishes make a man eat much.
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PC 771: wat leit an nau rekeninghe daermen qualic betalen wil, door Jente vertaald met:
What good is proper reckoning if the other will not pay? Maar ‘kwalijk betalen’ is niet
hetzelfde als ‘niet betalen’ Beter is: if the other wants to pay badly.

Niet geheel treffend
PC 2: i.p.v. App. 3: No one lacks afterwit.
PC 280: voordeel: advantage: Fools have advantage in all lands.
PC 282: die al waer wil segghen He who always tells the truth => who always wants to tell.
PC 678: verwisseling van kennen en kunnen: who knows all things => who can do all things.
PC 757: stick to your neighbor (naar Wander), beter: neighbors (ghebueren).
PC 795: zo meer honde zo weer den been, door Jente vertaald met: The more dogs, the worse
for the bone. Been kan bone betekenen, maar ook leg. Volgens mij wordt het laatste bedoeld
(van de bedelaar, dief, etc.), maar dat wordt niet ondersteund door Jellinghaus, die knaken
heeft, hetgeen slechts ‘bot’ (bone) kan betekenen.57

Vreemd vind ik de vertaling van hi can wel wencken in PC 596 en 727 als: ‘He is indulgent’,
omdat indulgent gewoonlijk vertaald wordt met ‘toegeeflijk’ (maar ook ‘mateloos’ kan
betekenen). Wenken is ‘to wink’: He might wink is goed, al blijft  de vraag wat dit betekent.
(God is enorm en als Hij wenkt, word je als een vlieg weggevaagd. Dit beeld heb ik ontleend
aan een Boeddhistisch sprookje.)

57 Zie Verdam 298b: Cnoke: bot, been [= bone]; knobbel; wervel, gewricht, geleding.
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