
074. Idioomwoordenschat ( 4)  
 

1. Ook in niet-militaire kringen wordt appel gehouden, maar dat is niet mijn pakkie-an. 
2. Zielenpieten waren het, de arboarts en de oud-politiechef, met hun veiligvrijencampagne. 
3. Van overkop (algemeen Belgisch-Nederlands) of over de kop gaan kun je failliet gaan, maar ook 
     ondersteboven geraken. 
4. In haar eerstecommuniepakje en op haar paasbest las ze met Pasen het boekenweekessay. 
5. Bij dat ouwe-jongens-krentenbroodgedoe was alles pais en vree. De regering-Jeltsin gedijde. 
 

6. Ome Jan van de lommerd was geen hoge ome, het pietje-precies echter wel een hoge piet. 
7. Waren yoghurt en muesli voldoende om het writer's block van de schrijver, die zijn gas- en  
     lichtrekening niet betaald had en de newagebeweging vertegenwoordigde, op te heffen? 
8. Er bestaan homoflamingoparen, wist u dat? Ze droegen vast geen kasjmieren sjaals van paisley. 
9. Waarom wordt altijd het woord 'nine-to-fivebaan' gebruikt en niet gewoon 'negen-tot-vijfjob'? 
10. Het leek wel of er een bendeoorlog tussen Wilders en zijn collega-parlementsleden uitbrak. 
 

11. De marathon ging goed, de pentatlon ook, maar bij de triatlon had hij panne met zijn fiets. 
12. De Koude Oorlog is heel gedateerd, maar er zijn ook nog andere koude oorlogen: die tussen 
       Sinterklaas en de Kerstman en die tussen elstar en jonagold. Zwarte Pieten zwartepieten ook. 
13. Neonazi's zijn Oost-Indisch doof voor de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. 
14. Bracht de copremier in de Engelse anglicaanse kerk shocking, choquant, breaking news? 
15. Pampus is een zandbank in het IJsselmeer. Een pampusjacht kan dus letterlijk voor Pampus liggen, 
       maar een dronkenman ligt ook vaak voor pampus: een kwestie van fijnmazige nuance! 
 

16. Een naam voor de god der liefde bij de Romeinen is Cupido. Een cupidootje daarentegen is een  
       beeldje. Amoralisme heeft daar niets mee te maken, maar Amors pijl kan je pijnlijk treffen. 
17. Op zwart-wittekeningen komt Magere Hein beter uit dan in kleuren. Wat zegt de Talmoed? 
18. Gaat de kwantumtheorie ook op voor paddenstoelen? Wat mij betreft, quant-à-moi, wel! 
19. Danser sur un vulcan, dansen op een vulkaan, is zoiets als het balanceren van een equilibrist. 
20. Het was een mooi tweetal: Jan Joker, een pietje-secuur en Piet Snot, een jantje-precies. 
 

21. Uitbaters van grand cafés, grand-café-eigenaren, hadden niet veel op met loslopende miepen. 
22. Van kwaaie pier tot dooie pier is een kleine stap. Je ziet er dan uit als de dood van Pierlala. 
23. Het Drentse schaap is in Drenthe rond het observatorium met ruimtetelescoop big business. 
24. De pee inhebben is geheimcode voor de pest inhebben en als je k hebt, dan heb je kanker. 
25. Twee derde van ons volk lijdt weleens aan woedeaanvallen. Dat leidt ertoe, dat de politie meestal  
       haar pappenheimers – Pappenheim is een historische naam – wel kent en herkent. 
 

26. Ik ben lange tijd in Harer Majesteits dienst geweest. Ze kwam regelmatig bij de jetset. 
27. De vrouw was teut en de man roetetoeter, het waren echte dronkenlieden. Santé, prosit! 
28. Op het Cuba van Fidel Castro waren een aantal Russische T-34-tanks gestationeerd. 
29. Wie Sinterklaas een paaps kinderfeest vindt, zoals de aanhangers van de zestiende-eeuwse  
       Reformatie deden, wordt als querulant betiteld en is wellicht nog veel roomser dan de paus. 
30. De atlete kwam acht honderdste seconde te kort om de limiet te halen. Het was dan wel een kleine 
       tekortkoming, maar het NOC*NSF was onverbiddelijk: niet naar de Olympische Spelen! 
 

31. In de doos van Pandora zaten heel wat tweedehandsspulletjes (tweedehands spulletjes) zoals een  
       clichéachtige retrograde – kreeftdicht –, een beeldje met een gepassioneerde ballerina, producten 
       van een seibelaar, jatschore, ramsj, bric-à-brac, een vol ornaat, triefel, shit, gribus, verguldsel en 
       ecstasy. 
32. Als de rijken oorlog voeren, zijn het de armen, die sterven (Sartre). 
 
Rein Leentfaar 


