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1. Inleiding 

De mens heeft al sinds de oudheid met verschillende dieren geleefd. Het is dus geen 

wonder dat dieren vaak gebruikt worden in fraseologie van alle talen. 

Voor de moedertaalsprekers vallen deze fraseologismen vaak niet op. Als een 

buitenstaander een bepaalde kennis van het Nederlands heeft verworven, dan begint men ze -

zoals andere vaste verbindingen - waar te nemen en overal tegenkomen. Men is dan niet 

alleen kletsnat als men nat van de regen de kamer binnenkomt, men ziet er dan ook uit als een 

verzopen kat. 

Fraseologie met dieren in het algemeen maakt een belangrijk deel uit van de vaste 

verbindingen van een bepaalde taal en is allesbehalve uniform. Er zijn verschillende boeken 

verschenen over fraseologie in het algemeen, maar nog geen aparte studie van alle 

fraseologismen met de hond en kat. Ik: wil deze fraseologismen graag met Tsjechische 

fraseologismen vergelijken. 

In het kader van mijn scriptie wil ik Nederlandse fraseologismen op basis van een 

concreet materiaal vanuit een structureel en semantisch oogpunt beschrijven en met 

Tsjechische fraseologismen vergelijken. 

Het doel van deze scriptie is niet een compleet overzicht van Nederlandse en 

Tsjechische fraseologismen met kat en hond te geven, daarvoor bestonden er weinig bronnen 

die zich met fraseologie bezighielden en ook mijn kennis van de Nederlandse taal is ver van 

compleet en beperkt. Zelfs een moedertaalspreker is niet in staat een compleet overzicht van 

alle fraseologismen te geven. 

Het werk bestaat in principe uit tien delen. Het eerste deel bevat een inleiding tot de 

problematiek. In het kader daarvan ga ik in op de basisterminologie en ik geef een kort 

overzicht van de ontwikkeling en de huidige stand van het fraseologische onderzoek in 

Nederland. Vervolgens stel ik een aantal fraseologische classificaties voor. 

In het tweede gedeelte presenteer ik contrastieve fraseologie als een discipline van de 

contrastieve linguïstiek. Ik: ga uit van de definitie van equivalentie, verder komt er een kort 

overzicht van basismodellen van de equivalentie. 
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Op basis daarvan maak ik in het derde deel een model voor de equivalentieanalyse van 

Nederlandse en Tsjechische fraseologismen met hond en / of kat. Ik ga de equivalente paren 

contrasteren in hun betekenis en structuur. 

Het vierde gedeelte is een korte samenvatting van de symboliek van kat en hond en 

enkele informatie over de afkomst van sommige fraseologismen. 

Het vijfde gedeelte zal een klein Nederlands-Tsjechisch woordenboek van de 

fraseologismen met hond enlofkat zijn. 

In het zesde deel waardeer ik de resultaten. 

Het zevende gedeelte is een semantische analyse van fraseologismen die in aparte 

groepen worden verdeeld volgens hun betekenis. 

In het deel acht worden de resultaten van de hypothesen van het onderzoek gesteld en 

het deel negen is een conclusie daarvan. 

Het tiende deel is een resumé van de scriptie in het Tsjechisch en in het elfste gedeelte 

vindt men gebruikte bibliografie. 

Deze scriptie zal een compleet overzicht van fraseologismen met kat of / en hond zijn. 

Hij zal nieuwe kennis over de overeenkomsten en verschillen tussen Nederlandse en 

Tsjechische fraseologismen met dieren, in het veld van Nederlandse en Tsjechische 

fraseologie laten zien. De restultaten zijn statistich om beter de verschillen en overeenkomsten 

te laten zien. 
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2. Inleiding tot de problematiek 

2.1. Fraseologie en idiomatiek 

2.1.1. Het begin van fraseologie en idiomatiek 

Spreekwoorden, gezegdes en andere fraseologismen zijn geen nieuw verschijnsel. 

Ethische, morele en andere gedachtes over het leven zijn al bekend uit het oude Egypte en 

Griekenland, uit Het Boek van Spreekwoorden in het Oude Testament. Één van de bekende 

boeken is die van Theoginis uit Megara uit de 6de-5de eeuw voor Christus, die is dankzij zijn 

populariteit traditioneel al in de Middeleeuwen gebleven. Gedachtes van Epiktiros worden 

ook vaak geciteerd. 

De eerste golfvan grote interesse voor spreekwoorden was tijdens de renaissance. 

Erasmus verzamelde spreekwoorden in zijn boek Adagia (1500). Later werden 

spreekwoorden een deel van uiting van het nationale gevoel van elke natie. fu Tsjechië waren 

het bijvoorbeeld Jan Ámos Komensky en zijn geschrift Moudrost starych Cechu (1631), 

Dobrovsky met Ceskjch pfîslovi sbirka (1804) en Celakovsky met Mudroslovi národu 

slovanského v pfislovich (1852) 1. 

2.1.2. Tsjechische fraseologie en idiomatiek 

De eerste Tsjechische geschriften in de vorm van woordenboeken, dus niet alleen 

spreekwoorden, begonnen zich in de negentiende eeuw te ontwikkelen. De eerste proeven zijn 

verzamelingen: Versuch einer bömischen Phraseologie van J. M. Sychry (1821-2), Ceská 

frazeolgie van J.Sach (1862) en Ceskáfrazeologie F. Sebka (1864). Het eerste en tot vandaag 

geprijsde lexicografische werk is Lidová reeni van J. Zaorálek uit het jaar 1947. 

Uit de huidige werken heeft de prioriteit het driedelige woordenboek Slovnik eeské 

frazeologie a idiomatiky, die in jaren 1983, 1988, en 1994 uitgegeven is. Er is een groot scala 

van fraseologismen mét en zónder werkwoord, net zoals vergelijkingen. Een ander 

fraseologisch woordenboek is Slovnik synonym a frazeologismu van J.V.Becky uit het jaar 

1982. 

fu de laatste jaren krijgen ook de aparte thematische kringen van de fraseologie veel 

aandacht en er verschijnen nieuwe woordenboeken, die de mogelijkheid bieden de thematiek 

1 Cermák (1982: 11-13) 
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in kwestie uitvoeriger te behandelen. Dat zijn bijvoorbeeld woordenboeken van E. Mrhacová 

Názvy zvifat v ceské frazeologii a idiomatice (1999) en Názvy cásti lidského téla v ceské 

frazeologii a idiomatice (2000) 

2.1.3. Nederlandse fraseologie en idiomatiek 

Ook in het Nederlandse taalgebied was de eerste interesse alleen in spreekwoorden 

gesteld. Daarbij beperkte men zich tot het verzamelen en inventariseren van spreekwoorden 

zonder nader op hun bijzonderheden in te gaan of er een theoretisch kader voor proberen te 

ontwerpen. Behalve de bovengenoemde Adagia (1500) van Erasmus zijn in de 16de eeuw 

nieuwe verzamelingen van spreekwoorden verschenen, die als doel hadden de enkele 

spreekwoorden te verklaren. Uit een wat latere periode komen de Nederduitse spreekwoorden 

(1726) van Tuinman. Verder komen tot in de negentiende eeuw spreekwoordenverzamelingen 

tamelijk zelden voor, wat terug te leiden is op de politieke en later economische situatie. 

Met de Romantiek komt er in de 19de eeuw in heel Europa een verandering in deze 

situatie. De bekendste verzameling van de spreekwoorden uit deze periode was het 

Spreekwoordenboek der Nederlandse taal ofverzameling van Nederlandsche spreekwoorden 

en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd van Harrebomée, die in de 

jaren 1857-70 uitgegeven was. Het kwam in drie delen uit en bevatte 42500 spreekwoorden. 

Gezien het feit dat tegenwoordig het spreekwoord als een deel van de fraseologie 

beschouwd wordt, is een van de eerste algemene fraseologische verzamelingen pas het 

woordenboek van F.A.Stoett Nederlandse Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en 

Gezegden uit het jaar 1901. In 1950 verscheen er Nederlandse spreekwoorden, spreuken en 

zegswijzen van Ter Laan en 15 jaar later Nederlandse zegswijzen van Huizinga. 

Op het Vlaamse gebied is het de verzameling van Cock getiteld Spreekwoorden en 

zegswijzen afkomstig van volksgebruiken, volksgezegden en volksgelooj(1905). 

Theoretische werken op het gebied van fraseologie blijven tot de jaren tachtig in 

Nederland een heel schaars verschijnsel. Voor zover ze bestaan, beperken ze zich tot een 

diachrone beschrijving op het gebied van herkomst en betekenisontwikkeling. De enige 

uitzondering in dit verband is de studie De omschrijving van spreekwoord, zegswijze, 

uitdrukking en gezegde (1963) van Van Gestel die de Nederlandse fraseologie in vier basis 
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structurele groepen heeft ingedeeld. Deze indeling is pas over 40 jaar een basis classificatie 

van de Nederlandse fraseologie.2 

2.1.4. Recent fraseologisch onderzoek 

De grondlegger van het fraseologische onderzoek is Charles Bally, die in zijn geschrift 

Traité de Stilistique francaise (1909) de fraseologismen heeft ingedeeld in drie categorieën 

volgens hun gemotiveerdheid. Hij heeft de fraseologie tot een onderwerp van het onderzoek 

verhoogd. 

Een aparte discipline werd de idiomatiek en fraseologie pas na de Tweede 

wereldoorlog en dat was vooral door de verdienste van Russische linguïsten. Ze hebben zich 

vooral geconcentreerd op de beschrijving en classificatie van de fraseologie, daarom behoort 

het Russisch vanuit het oogpunt van de fraseologie tot de beste beschreven talen ter wereld. 

In de 2de helft van de 20e eeuw wordt een aparte tak binnen de fraseologie 

afgezonderd, de paremiologie, die zich uitsluitend met het onderzoeken en beschrijven van 

spreekwoorden bezighoudt. 

Ook de Tsjechische fraseologie bleef niet lang achter. Tot de productiefste tijd 

behoren de jaren zeventig en tachtig, waneer de fundamentele Tsjechische studies over de 

fraseologie en idiomatiek gepubliceerd werden, die het Tsjechische fraseologische materiaal 

definieerden en classificeerden. Tot de beste werken behoren vooral Idiomatika, frazeologie a 

lexikografie (1978) en Idiomatika a frazeologie cestiny (1982) van Frantisek Cermák. 

In de laatste jaren zijn er veel verschillende gedeeltelijke studies over de Nederlandse 

fraseologie verschenen. Het jaar 1986 betekent het begin van een nieuw tijdperk voor de 

fraseologie, toen de eerste bijdrage van P.G.J.van Sterkenburg Vaste verbindingen 

(fraseologismeni en GWHN (1986) is verschenen. Andere bijdragen kwamen in verband met 

de tweede taalverwerving. In dit verband is de naam De Kleijn te noemen en zijn artikel 

Kennis van vaste lexicale verbindingen (1988) en het boek De sleutels van de taal. 

Idiomatische en andere vaste verbindingen in tweede taalverwerving (1989) van Timman. 

2 vergelijk Kowalska-Szubert (1996b: 16) 
3 Sterkenburg (1990) 
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In de jaren negentig concentreren de studies zich vooral op het gebied van de 

fraseologismen die geen zinnen vormen4
. Er ontstaan nieuwe interessante en waardevolle 

studies van verbale en non-verbale, fraselogismen zonder zins structuur bijvoorbeeld 

dissertatie van Klimaszewska Verbale Phraseologie des Niederländischen (1990), de studie 

van Kowalska-Szubert over fraseologismen zonder zinsstructuur die een dier of een plant 

behoudenDe kool en de geit (1997) of Vaste Verbindingen cognitief - semantische analyse 

van fraseologismen, die L.P. Verstraten in 1992 publiceerde als haar doctoranda dissertatie. 

Een andere bijdrage zijn ook de internationale linguïstische conferenties "Workshop on 

Idioms", wiens traditie in 1989 in Tilburg begon. Dit gaf de Nederlandse en ook anderstalige 

linguïsten een mogelijkheid over deze problematiek te discussiëren. 

Ook al werd er in de jaren negentig het een of ander op het fraseologische gebied 

gedaan, toch zijn veel taalwetenschapper niet tevreden over de stand van het fraseologische 

onderzoek in Nederland. Predota karakteriseerde de situatie als volgt: 

"Typisch voor het Nederlands is een grote discrepantie tussen de fraseografie en fraseologie 

enerzijds en de paremiografie en paremiologie anderzijds. De taal beschikt over takrijke 

woordenboeken met fraseologismen en spreekwoorden maar de fraseologie en de 

paremiologie van deze taal zijn tot nu toe een nagenoeg onontgonnen gebied. Recentelijk 

hebben enkele Neerlandici pogingen ondernomen die deze discrepantie hebben verminderd. ,,5 

In de tweede helft van de jaren negentig zijn er veel interessante bijdragen verschenen 

waarin verschillende aspecten van de fraseologie aan bod komen. Enkele voorbeelden: de 

structuur van de vaste verbindingen, de beeldspraak en de motivatie ervan, de positie van de 

vaste verbindingen in woordenboeken ofhet probleem van de vaste verbindingen in de 

tweede taalverwerving. Vooral neerlandici extra muros houden zich met de problematiek van 

de contrastieve analyse van de vaste verbindingen bezig. 

Geen enkele Nederlandstalige auteur heeft ooit een fraseologische handleiding 

geschreven. 

4 Later worden ze als fraseologismen zonder zinsstructuur genoemd. 
5 Predota (1995:178) 
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2.2 Basisbegrippen en karakteristiek van de fraseologie 

2.2.1. Nederlandse basisbegrippen van de fraseologie 

Alhoewel er een grote belangstelling voor de fraseologie en idiomatiek bestaat, niet 

alleen in de Tsjechië, maar ook in het buitenland, zijn er tot nu toe geen vaste basisbegrippen 

gegeven, die dit onderwerp van het onderzoek op overeenkomstige wijze benoemen. 

Sommige linguïsten benoemen de huidige situatie als een totale terminologische "chaos,,6. 

Hun opinie gaat er van uit dat er in iedere taal minstens een terminologische uitdrukking 

bestaat die de talige eenheid van de fraseologie en idiomatiek benoemt. Bijvoorbeeld: in het 

Engels vindt men het vaakst de term idiom of phraseological unit, in het Duits dan 

Phraseologismus en idiomatische Wendung. 

De Nederlandse terminologie op het gebied van de fraseologie is heel vaag. De termen 

worden als synoniemen gebruikt, de auteurs van de studies geven af en toe de voorkeur aan de 

vaste uitdrukking, het idioom of de zegswijze. Ze geven een definitie als: "De woorden in 

bepaalde combinaties geven een bijzondere betekenis en ze ontdoen vaak van hun eerste 

letterlijke betekenis. Men spreekt over beeldspraak of overdrachtelijk gebruik van woorden. 

De combinaties zijn tot vaste uitdrukkingen gevormd. ,,7 Zo een definitie kan men als een 

algemene definitie nemen voor alle termen: idioom, vaste verbinding, fraseologisme en 

zegSWIJze. 

Ook Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, Van Dale geeft een vage definitie: 

"Bijzondere, karakteristieke woorden en uitdrukkingen van een taal, het taaleigen,,8 

In het ldiomaticum vindt men dit over het idioom: "Met het idioom bedoelt men het 

individuele karakter van een taal zoals dit tot uiting komt in bepaalde uitdrukkingen, 

zegswijzen en constructie.,,9 Of "Het gebruik van gewone woorden met een ongewone 

betekenis. Hetgeen in vele gevallen neerkomt op de verandering van een concrete in een 

abstracte betekenis. De oorspronkelijke letterlijke betekenis is dan meestal geheel verloren 

gegaan en het specifieke idioom is vaak alleen te begrijpen, indien men het vooraf als zodanig 

heeft geleerd." 10 In geen andere Nederlandse studie wordt het begrip "idioom" besproken. 

6 bijv. Kowalska-Szubert (1996b:15) 
7 Houët (2000: 116) 
8 Van DaZe Groot woordenboek van de Nederlandse taal- Versie 14. 0 Plus (2005) 
9 Vantilborgt (1969:4) 
10 zie 6 
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Een definitie is door A.J.Kowalska-Szubert gegeven: "Een vaste verbinding is een 

combinatie van minimaal twee lexicale elementen (woorden), die als gefixeerd geldt."ll 

Verstraten12 definieert een vaste verbinding als "een combinatie van minimaal twee 

lexicale elementen (woorden), die als gefixeerd geldt". Het begrip woord is "een minimale 

taalkundige eenheid van vorm en betekenis die zelfttandig in een groter geheel, bijvoorbeeld 

in een zin, voor kan komen,,13. Onder gefixeerdheid van de vaste verbindingen verstaat men 

de eigenschap van de verbindingen om een geheel te vormen, bestaande uit concrete woorden 

die bij een substitutie proef niet vervangen kunnen worden door andere woorden. Het begrip 

fraseologisme wordt vaak als een synoniem voor een vaste verbinding gebruikt. 

2.2.2. Tsjechische terminologie 

Zelfs in het Tsjechisch is de terminologie niet overeenkomstig. Bij M. Grepl vindt 

men "idiom" en "frazém,,14, waar de term "frazém" het formele deel van de fraseologische 

eenheid accentueert en "idiom" het semantische. F. Cermák: lost deze dichotomie met het 

begrip 'jednotka IF"op, dus een eenheid van de fraseologie en idiomatiek15. In andere studies 

vindt men vooral begrippen "frazeologiskajednotka,,16 en "frazeologismus,,17. 

In de Tsjechische literatuur wordt het fraseologisme gedefinieerd als "gestabiliseerde 

of vaste verbinding van woorden waarin minstens één element een bijzondere functie heeft en 

de betekenis van de verbinding niet afgeleid is van de betekenis van de vormen ervan,,18. 

Het idioom wordt ook als een synoniem voor het fraseologisme gebruikt, met het 

verschil dat het idioom typerend voor iedere taal is. 

In het Woordenboek van synoniemen en fraseologismen 19 vindt men over het 

fraseologisme het volgende: "Het fraseologisme is een vaste verbinding samengesteld van 

twee en meer woorden, die men als benoemende elementen neemt.20 In de grote groep verdeelt 

Becka twee subgroepen. Ten eerste is dat een vrije verbinding van woorden, waar de woorden 

hun eigen betekenis houden en door veel synoniemen kunnen vervangen worden. Ten tweede 

11 Kowalska-Szubert (1997: 16) 
12 Verstaten (1992: 22) 
13 Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) 
14 Grepl (1995) 
15 Cennák (1982) 
16 bijv. Mrhacová (2000) 
17 bijv. Straková (1987) 
18 E. Lotko (2003) 
19 Becka (1982) 
20 zie 17 
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is dat een echte fraselogische verbinding, waar de woorden die later in de zin treden, al daar 

voor samen verbonden zijn en een groter complex maken. Ze kunnen niet door andere 

synoniemen vervangen worden. 

Volgens Frantisek Cermák is het idioom "een soort van lexeem van het taalgebied met 

een inhoudelijk-semantisch karakter en tevens een syntagma van elementen, waarvan één 

element van het oogpunt van de tweede een deel van een extreem gesloten paradigma is. In de 

nauwere zin: een element van de idiomatiek vooral van het inhoudelijk-semantische 

oogpunt.,,21 Het lexeem is een woord of meerwoordelijke combinatie als een abstract, 

functioneel element van het lexicon met alle vormen van het woord. Het lexicon is een geheel 

van woorden van een taal, een lexicum. 

Het fraseologisme wordt met dezelfde definitie toegelicht met het verschil in de 

nauwere zin: "het is eenfraselogisch element vooral van hetformele oogpunt". 

Daartegen staat er de definitie voor de verbinding van woorden22 als: "syntagma van 

woorden, een collocatie". 

Omdat dit werk als het doel een vergelijking van twee talen heeft, moet ik een 

definitie vinden die voor beide talen geschikt is. Ik ga eerst de fundamentele eigenschappen 

van de fraseologische eenheden vaststellen en dan ga ik een bepaalde definitie kiezen. 

2.2.3. Karakteristieken van de fraseologische eenheden 

Als men een fraseologisme probeert te definiëren stoot men al vroeg op ongelijkheden 

bij verschillende auteurs. Ze bakenen een fraseologisme aan de hand van andere 

eigenschappen af - ze verschillen zowel in aantal als ook in het gewicht dat ze deze 

eigenschappen toeschrijven.23 Meestal komen er echter drie kenmerken terug: polylexicaliteit 

(ook compositionaliteit genoemd), vastheid en (verschillende mate van) idiomaticiteit. 

Polylexicaliteit betekent, dat een vaste verbinding uit meer dan een woord bestaat. 

Daarover zijn de meeste auteurs het met elkaar eens: ze zien fraseologismen als eenheden die 

het woordniveau overstijgen.24 Een interessante uitzondering in dit opzicht stelt Cermák voor. 

21 "idiom - druh lexému jazykové roviny s obsahove sémantickou stránkou a zároven syntagma prvkU, z nichZ 
jedenje z hlediska druhého clenem extrémne omezeného a zavreného paradigmatu; (v liZsim smyslu) jednotka 
idiomatiky pi'edevsim z hlediska obsahove sémantického (x frazém)" in J.Filipec, f. Cermák, Ceská lexikologie, 
Academia, Praha 1985 
22 slovni spojeni 
23 Burger (1998 :11), Fleischer (1982: 34), Verstraten (1992: 12) 
24 zie 20 
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Hij gebruikt weliswaar niet de term polylexicaliteit maar ziet fraseologismen toch als een 

combinatie van meerdere eenheden uit verschillende taalniveaus. Tot zover dus weinig 

verschil. Hij rekent echter ook verbindingen met als componenten morfemen (bijv. 

sneeuwwit) tot vaste verbindingen. Aangezien hij als enige onder de bestudeerde auteurs deze 

benadering vertegenwoordigt, heb ik hem voor de algemeen gangbare opvatting gekozen. 

De tweede kenmerkende eigenschap van fraseologismen is hun vastheid. Deze term 

heeft ten eerste betrekking op de semantisch-syntactische stabiliteit van de constructies en ten 

tweede op de gelemmatiseerdheid ervan. In tegenstelling tot vrije verbindingen hoeft de 

taalgebruiker de vaste verbindingen namelijk niet elke keer opnieuw naar een bepaald model 

te vormen (produceren). Ze liggen als het ware kant en klaar in de woordenschat van een taal 

en worden door de taalgebruiker als een geheel gereproduceerd. 25 Ook de vastheid van de 

vaste verbindingen is echter een relatief begrip gezien de mogelijke varianten en modificaties. 

De derde eigenschap van de vaste verbindingen is de (verschillende mate van) 

idiomaticiteit. In dit werk zal ik voor deze term de opvatting van Burger26 hanteren. Hij 

beschouwt een vaste verbinding als idiomatisch indien de betekenis ervan tegenover de 

letterlijke betekenis een semantische afwijking vertoont. De idiomaticiteit ziet hij als een 

graduele categorie, als een soort scala met aan het ene einde de volledig idiomatische 

gevallen, aan het andere einde de niet-idiomatische gevallen en daartussen het brede spectrum 

van de gedeeltelijke idiomaticiteit. De mate van idiomaticiteit is afhankelijk van de mate 

waarin de componenten een semantische transformatie hebben ondergaan. 

In verband met de bovengenoemde eigenschappen spreekt Burger van de fraseologie 

in de nauwere en de fraseologie in de bredere zin.27 Vaste verbindingen die alleen aan de 

criteria van de polylexicaliteit en vastheid voldoen, behoren tot de fraseologie in de bredere 

zin. De fraseologie in de nauwere zin wordt gevormd door vaste verbindingen die bovendien 

(gedeeltelijk) idiomatisch zijn. De opzet van mijn onderzoek zou met zo F n vernauwing van 

het onderzoeksgebied niet gebaat zijn. De term fraseologie gebruik ik daarom uitsluitend in de 

bredere zin van het woord en voor het begrip vaste verbinding hanteer ik de door Vestraten 

voorgestelde definitie gebaseerd op polylexicaliteit en vastheid: 

"Een vaste verbinding is een combinatie van minimaal twee lexicale elementen (woorden), 

die als gefixeerd geldt. ,,28 

25 Fleischer (1982: 67) 
26 Burger (1998: 15) 
27 Burger (1998: 14-15) 
28 Verstraten (1992: 12) 
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Nu moet ik ook het verband tussen de termen fraseologisme en idioom duidelijk 

maken. In de Engelstalige literatuur wordt in het algemeen de term idioom in plaats van het 

fraseologisme gebruikt.29 In de Duitse, Nederlandse en Tsjechische vakliteratuur verstaat men 

onder deze term een fraseologisme dat een bepaalde graad van idiomaticiteit vertoont. Daaruit 

blijkt dat het begrip idioom slechts op een deel van fraseologismen van toepassing is en het 

idioom dus slechts een onderdeel van de fraseologie vormt. In mijn scriptie zal ik de term 

idioom niet gebruiken en slechts de idiomaticiteit als een van de semantische eigenschappen 

van fraseologismen behandelen.3o 

Een andere term die een nadere toelichting verdient, is vrije verbinding, een begrip dat 

als tegenpool van vaste verbinding gebruikt wordt. Verstaten wijst erop, dat de grens tussen 

beiden soms moeilijk te trekken is een beschrijft het verschil als volgt: 

"De lexicale elementen die deel uitmaken van vaste verbindingen zorgen, in tegenstelling tot 

hun gedrag in vrije verbindingen, alleen in die combinatie voor de specifieke betekenis van 

het geheel. Belangrijk is, dat de elementen in de verbinding nooit zomaar vervangen kunnen 

worden door synoniemen zonder dat de specifieke betekenis van de verbinding verloren 

t 
,,31 gaa. 

Met de tweedeling in vaste en vrije verbindingen hangt ook de behoefte om twee 

aparte begrippen om de betekenis van de vaste respectievelijk vrije verbindingen apart te 

kunnen bespreken. Darvoor zal ik naar aanleiding van Burger het begrippenpaar letterlijke / 

fraseologische betekenis hanteren.32 De door andere auteurs gebruikte term "overdrachtelijke 

betekenis" laat hij om twee redenen vallen: ten eerste kan men het begrip "overdrachtelijke 

betekenis" zowel met de betrekking op de betekenis van het fraseologisme als een geheel 

gebruiken, zoals op de betekenis van de componenten binnen het fraseologisme (in hoeverre 

ze een eigen betekenis hebben). Ten tweede zou het begrip overdrachtelijke betekenis te sterk 

zijn voor de fraseologismen waarvan de betekenis alleen heel licht van de letterlijke betekenis 

afwijkt (bijv. afscheid nemen). Onder letterlijke betekenis verstaat men de betekenis van een 

vrije verbinding. Het kan gebeuren dat de letterlijke en fraseologische betekenis van een 

verbinding samenvallen (bijv. zijn tanden poetsen).33 Wil men aantonen dat een component 

29 Voor de inhoud van de term idioom bij verschillende Engelstalige auteurs vergelijk Verstraten (1992: 21-22) 
30 Andere eigenschappen zijn compositionaliteit, doorzichtigheid en gemotiveerdheid. Alle drie zullen in 
besproken worden. 
31 Verstraten (1992: 42) 
32 De oorpsronkelijke termen van Burger zijn "phrasoelogische" en "wörteliche"beekenis, vegelijk Bruger (1998: 
12-14) 
33 De voorbeelden werden analoog aan Burger gevormd, vergelijk Burger (1998: 12-14) 
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van het fraseologisme ook buiten de vaste verbinding, dus in vrij gebruik, kan voorkomen, en 

daar een bepaalde betekenis heeft, dan spreekt men van de vrije betekenis. 

Ten slotte wil ik nog op twee begrippen ingaan, die niet zo vaak voorkomen in de 

Nederlandse vakliteratuur. Aan het eerste begrip, de collocatie worden verschillende 

betekenissen toegeschreven. Burger bijvoorbeeld vat een collocatie als een niet-idiomatisch 

(of zwak idiomatisch) fraseologisme Op.34 Voor Verstraten is het "een woordgroep, die niet 

speciaal wordt gekenmerkt door idiomaticiteit, maar waarvan we in ieder geval moeten 

zeggen, dat die woorden nu eenmaal zo bij elkaar behoren ,,35 Ik zal de term collocatie in dit 

werk grotendeels in overeenstemming met Cermák: in twee betekenissen gebruiken, 

afhankelijk van de context: ten eerste als benoeming voor een fraseologisme dat niet de vorm 

van een zin heeft maar pas verbonden met verdere aanvullingen een zin vormt (bijv. als een 

hondje achter iemand aanlopen) en ten tweede als benoeming voor een willekeurige 

verbinding van meerdere woorden (bijv. Een rijke man).36 

Het tweede begrip is de propositie. Daaronder versta ik een fraseologisme dat de vorm 

van een zin heeft.37 

2.3. Classificatie van de fraseologie 
Dit hoofdstuk heeft tot doel het fenomeen van classificatie van de fraseologie van 

verschillende auteurs te laten zien. Ik baseer me op Duitse, Tsjechische en Nederlandse 

fraseologische werken. 

Tot de meeste genoemde namen in verband met de Duitstalige fraseologische 

literatuur horen Burger en Fleischer38. Ze proberen in hun werk uiteenlopende benaderingen 

in kaart te brengen en daarvan een eigen conceptie te ontwerpen die dan (vooral bij Burger) 

een soort synthese is. 

De fraseologische vakliteratuur voor het Tsjechisch is vooral aan Cermák te danken, 

die zich vanaf het begin van de jaren tachtig met fraseologie heeft beziggehouden. Niet alleen 

leverde hij een complexe theoretische beschrijving van dit gebied, maar heeft ook als een van 

de drie hoofdredacteurs meegewerkt aan het grootscheepse proj ect met als resultaat een 

vierdelig fraselogisch woordenboek39, waarvan het eerste deel aan de Tsjechische 

34 De oorpokenlijkterm van Burger is "kollokation", vergelijk Burger (1998: 38) 
35 Verstraten (1992: 22) 
36 Cermák 
37 Deze term correspondeert aan de term volledige zinnen van Verstraten (1996: 54-56) 
38 Fleischer (1982), Burger (1998) 
39 Cermák & col.: Slovnik ceskéfrazeologie a idiomatiky. Academia, Praha 1983, 1988, 1994, 1994 
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vergelijkingen gewijd is, het tweede en derde deel aan de verbale en het vierde deel aan de 

non-verbale uitdrukkingen in het Tsjechisch. 

De laatste classificatie komt van Becka, auteur van een veel kleiner woordenboek van 

synoniemen en fraseologismen. 4o 

2.3.1 Duitse classificatie 

Voor fraseologismen gebruikt Fleischer een morfologisch-syntactische classificatie. 

Hij deelt vaste verbindingen in groepen afhankelijk van hun verhouding tot een woord van 

een bepaalde woordsoort. Tussen het fraseologisme en de woorden van een bepaalde 

woordsoort ziet hij de volgende overeenkomsten: 

het fraseologisme heeft een syntactische rol, fungeert in de zin als zinsdeel 

het fraseologisme beschikt in grote lijnen over dezelfde morfologisch-grammatische 

categorieën als het woord in kwestie (als "substantief' beschikt het dus over geslacht, 

getal enz.) 

het fraseologisme kan als "werkwoord" bepaalde valentiepositie bezitten 

fraseologismen moeten - zoals woorden - aan bepaalde eisen van semantische 

verbindbaarheid voldoen om in een zin gebruikt te kunnen worden (fraseologismen 

met betrekking op een persoon kunnen niet met woorden verbonden worden, die 

betrekking op voorwerpen hebben enz.) 

Fleischer onderscheidt in zijn classificatie vier hoofdgroepen: 

A. substantivische fraseologismen (geen hond of kat) 

B. adjectivische fraseologismen (als zodanig) 

C. adverbiale fraseologismen (levou rukou41
, zonder blikken afblazen) 

D. verbale fraseologismen (een kat in de zak kopen) 

Behalve adjectivische fraseologismen verdeelt hij alle hoofdgroepen verder in. Verder 

merkt hij op dat sommige auteurs ook prepositionele, pronominale en inteIjectionele 

fraseologismen als aparte groepen zien.42 

Het nadeel van de classificatie van Fleischer is, dat ze niet van toepassing is in het 

geval van fraseologismen die de vorm van een volledige zin hebben, de zogenoemde vaste 

40 Becka (1982) 
41 "met een linkse hand" betekent "heel gemakkelijk" 
42 Fleischer (1982: 144) De oorspronkelijke termen zijn "substantivische", "adjektivische", "adverbiale", 
"verbale", "prepositinale", "pronominale" en "interjektionale" fraseologismen. 
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zinnen43 en de zogenoemde bijzondere structuurtypen zoals vaste predicatieve constructies, 

tweelingformules en vergelijkingen. 

Burger heeft een structureel-semantische classificatie. Als criterium voor de 

hoofdindeling van de fraseologie gebruikt hij de functie, die een fraseologisme als teken in de 

communicatie heeft. Hij onderscheidt drie groepen fraseologismen: referentiële, structurele en 

communicatieve. 44 

Referentiële fraseologismen hebben een betrekking tot objecten, voortgangen en de 

stand van zaken in de werkelijkheid. De structurele fraseologismen hebben daarentegen 

"slechts" één functie binnen de taal, namelijk "grammatische"relaties te leggen. De 

communicatieve fraseologismen vervullen een bepaalde taak met betrekking tot de 

communicatieve handeling. 

Referentiële fraseologismen worden verder verdeeld ten aanzien van of deze objecten 

of voorgangen benoemen oftewel ofze een uitspraak doen over de objecten en als voorgangen 

fungeren. Burger spreekt dan van denominatieve fraseologismen die in de vorm van een 

zinsdeel voorkomen en propositionele fraseologismen die in de vorm van een volledige zin of 

een nog grotere eenheid voorkomen. 

Denominatieve fraseologismen worden volgens hun idiomatische graad verdeeld in: 

volledig, gedeeltelijk en niet-idiomatische. Propositionele fraseologismen verdelen zich in 

vaste frasen en topische formules die door spreekwoorden en gemeenplaatsen worden 

gevormd. 

SCHEMA 

• structurele 

• communicatieve (ty vole) 

• referentiële - denominatieve (zinsdelen) - volledig 

- gedeeltelijk 

- niet idiomatisch 

- propositionele - vaste frasen 

- topische formules - spreekwoorden 

- gezegdes 

43 De term Vaste zinnen heeft Kowalska-Szubert (1996b:32) gebruikt. 
44 Burger (1998:36). De oorspronkelijke termen zijn "referentieIe", "structrele", "konnnunicatieve" 
fraseologismen 
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2.3.2 Tsjechische classificatie 

Cermák stelt in zijn werk zowel een semantische als ook structurele classificatie van 

vaste verbindingen voor. 45 Bij de semantische classificatie beperkt hij zich tot de stelling, dat 

vaste verbindingen aan de ene kant op basis van synonymie en antonymie klassen kunnen 

vormen, dat ze aan de andere kant door middel van hyponymie in verband gebracht kunnen 

worden met benoemingen buiten de fraseologie. Verder brengt hij nog kort de thematische 

classificatie ter sprake die vooral bij spreekwoorden vaak wordt gebruikt46 

Voor de structurele classificatie blijkt voor hem het taalniveau 47 van het fraseologisme 

de doorslaggevende rol te spelen. Hij onderscheidt vier fraseologieniveaus: 

A. lexicale fraseologismen (fraseologismen op woordniveau48 - gevormd door middel van 

samenstelling, afleiding, flexie) (bv. kattenrug) 

B. Fraseologismen in de vorm van collocaties (vaste verbindingen die uit meer dan een 

woord bestaan maar niet de vorm van een zin hebben) (bv. een spel van kat en een 

muis) 

C. Propositionele en polypropositionele fraseologismen met betrekking tot een subject 

(bijv. spreekwoorden) 

D. Polypropositionele fraseologismen met betrekking tot meerdere subjecten (bijv. 

groetformules, beleefdheidsformules)49 (bv. Tot ziens) 

De classificatie van Becka is lang niet zo diepgaand als de voorafgaande, maar biedt 

een nieuw perspectief in de indeling van fraseologie. De classificatie is ontleend aan het 

woordenboek van synoniemen en fraseologismen. 5o Hij deelt fraseologismen tot drie 

groepen in naar "omstandigheden van hun ontstaan": 

A. intensificerende fraseologismen (hrozne moel) 

B. verbaliserende fraseologismen (menit barvul2 

45 Filipec - Cermák (1985). De oorspronkelijke term van Cermák voor vaste verbinding is "frazém a idiom" 
46 Filipec - Cermák (1985: 210) 
47 De oorspronkelijke term is ,jazyková rovina", vergelijk Filipec - Cermák (1985: 239). Het taalniveau is een 
homogeen bestand van gelijksoortige taal eenheden, leden van hetzelfde hiërarchische niveau (fonemen, 
morfemen, lexemen enz.) waarvan de eenvoudigere als bouwstenen voor de complexere fungeren. 
48 Cermák in tegenstelling tot anderen rekent ook bepaalde combinaties van morfemen met als resultaat één 
woord tot fraseologismen. 
49 De oorspronkelijke termen van Cermák zijn "lexikálni frazémy a idiomy", "kolokacni frazémy a idiomy", 
"frazémya idiomy propozicni a polypropozicni monosubjektové" en "frazémy a idiomy polypropozicni 
intersubjektové", Filipec - Cermák (1985: 210-222) 
50 Becka (1982) 
51 verschrikkelijk veel 
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C t · d fr 1· 53 ( v , • Iv . kn ,;-)54 . concre lseren e aseo oglsmen cerveny Ja 0 mOJe su el 

Andere Tsjechische grammatici55 delen in het algemeen fraseologie en vaste 

verbindingen in: 

1. Uitdrukkingen die geen zinnen zijn (zonder een werkwoord) 

Dat zijn verder: a) woordgroepen (kattenpis, babi léto) 

c) gezegdes (dilat psi kusy) 

d) (vaste) vergelijkingen56 (moe als een hond) 

2. Uitdrukkingen die zinnen vormen (met een werkwoord) 

Deze zijn verdeeld in: a) spreuken (na hromnice 0 den vice) 

b)spreekwoorden 

c) citaten, gevleugelde woorden (veni vidi vici) 

d) c1ichés57 (Tot ziens.) 

De uitdrukkingen die geen zinnen vormen kunnen noch verder verdeeld worden in: 

A. Fraseologismen met een werkwoordelijke functie58
• Ze bevatten een werkwoord, 

daarom worden ze als gezegdes vertaald. (Prit se 0 psi chlup) 

B. Fraseologismen met de substantivische functie - substantivische vaste verbindingen 

die door een combinatie van substantieven of adjectieven in nominatief ontstaan zijn 

(bv. Een hond van een kerel) 

C. Adverbiale vaste verbindingen - fraseologismen die ook door een combinatie van 

substantieven of adjectieven ontstaan zijn, maar niet in nominatief.(bv. dilat psi kusy) 

D. Prepositionele vaste verbindingen59 (bv. voor de kat) 

52 kleur wisselen 
53 De oorspporokelijke termen zijn"intenzifIkaeni", "verbalizaeni" a "konkretizaeni" fraseologismen. Beeka 
(1982: 322) 
54 rood als mijn rok 
55 bijv. Smilauer (1971: 250), Grepl (1995: 71-73) 
56 zie 49. De oorspronkelijke termen zijn "souslovi, sclruZené pojmenováni", "reeni, uslovi" en "ustálená 
pmovnáni" 
57 De oorspronkelijke termen zijn "porekadla", "pnslovi", ,,.zivá slova" en ,,klisé, frázovitosti" 
58 "frazeologická jednotka s funkci slovesnou" 
59 frazeologické jednotky z neautosérnantkych komponenm 
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In het algemeen wordt het begrip woordgroep6o gedefinieerd als een verbinding van 

twee of meer woorden, die de betekenis heeft van één woord en in de zin komt als een geheel 

voor. 

Woordgroepen hebben verschillende trappen: 

a) ze zijn niet scheidbaar van elkaar en de woorden zijn separabe1 niet meer gebruikt 

(bv. kfiiem kráiem) 

b) de leden van de verbinding zijn scheidbaar maar het geheel heeft een metaforische 

betekenis, die is overgedragen (bv. vlei mák). 

c) de leden zijn scheidbaar maar slechts één ervan heeft een metaforische betekenis 

(bv. babocka pavi oko). 

d) beide leden dragen hun eigen betekenis - volgens de Nederlandse tenninologie gaat 

het hier over collocatie. (bv.jizdni rychlost) 

Een vaste verbinding kan ook een werkwoordelijke groep inhouden. De 

werkwoordtijd binnen de groep wordt altijd aan de zin toegepast. Daarin staat een vaste 

verbinding bij een gezegde en verschilt zich van een spreekwoord. Vaste verbingingen 

kunnen een complete zin vonnen, maar die komen niet zo veel voor. 

Vaste uitdrukkingen komen erg veel voor in modem taalgebruik. Er komen ook 

regelmatig nieuwe bij. 

Z ·· kw·· 61 egsw1lze, spree llze 

De zegswijze of spreekwijze is een vaste verbinding van woorden, met of zonder een 

werkwoordelijke groep. Ze hebben vaak een metaforische betekenis, die veel voorkomende 

situaties beschrijft. Ze treden in de tekst als een geheel op. Ze zijn van volks- ofliteraire 

afkomst, het meest van de antische mytologie,geschiedenis en uit de bijbel. 

In het gebruik wordt een zegswijze of spreekwijze in een complete zin ingebouwd; de 

werkwoordstijd wordt toegepast aan de situatie. Daarin onderscheiden zegswijzes of 

spreekwijzes zich van spreekwoorden. 

60 de oorspronkelike tenn is "souslovi" en "sdruZené pojmenovám" 
61 "reem, uslovi" 
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Vaste vergelijking62 

Een vergelijking is een afschrift of een benoeming gebaseerd op expliciet genoemde 

gelijkenis. Vergelijking is een groter term dan metafoor, hij bevat ook een vergelijkend woord 

b.v. "als". Vergelijkingen zijn een belangrijke middel van artistieke uiting. Ze zijn 

aanschouwelijk, ook hyperbolisch. 

Spreuken63 

Spreuken zijn vaste zinnen van metaforisch karakter en volksafkomst, die heel kort 

een concrete situatie beschrijven. Ze hebben geen ethische of morele betekenis. Hiertoe 

behoren ook boerenregels en weerspreuken64
. 

Spreekwoorden 

"Een kenmerk van spreekwoorden is dat ze een complete zin vormen, die een algemeen 

geldende uitspraak weergeeft. Ze staan altijd in de tegenwoordige tijd.,,65 Ze zijn ook van 

metaforische karakter en volks afkomst met een ethische of morele tendentie. Ze kunnen in 

een gebiedende wijs zijn, af en toe bevatten ze een kort verhaal. Hun uiting is beknopt. Ze 

hebben altijd betrekking op mensen. Opvallend is dat spreekwoorden (in alle talen) vaak over 

dieren gaan als het menselijk gedrag betreft. 

Citaten (levende woorden) 

Citaten zijn beknopte en treffende uitingen van belangrijke mensen, die een algemene 

waarheid bevatten. In vergelijking met spreekwoorden zijn ze vaak langer en hun auteurs zijn 

bekend. Er zijn er ook citaten die geen algemene waarheid zeggen, alleen maar treffend een 

situatie beschrijven. 

Clichés 

Cliché (van de Franse afkomst) is een vaste, geautomatiseerde woordgroep. Hiertoe 

behoren bijvoorbeeld vaste formulaties in brieven gebruikt, in tijdschriften en kranten 

geschreven, zinnen in de maatschappelijk omgang (tot ziens, ... ). 

62 ustálená pfuovnánî 
63 porekadlo 
64 pranostika 
65 Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal- Versie 14.0 plus (2005) 
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Een ander gebruik van clichés is in toespraken en antwoorden 66 als de persoon geen 

precieze gedachten heeft wat te zeggen en hij of zij gebruikt woorden om dit te maskeren. 

Vaak wil hij er als een intellectueel uitzien. 

2.3.3. Nederlandse classificatie 

Het is niet zo eenvoudig Nederlandse classificatie te vinden. In het Nederlandstalige 

gebied werd de nadruk op praktijk gelegd, dat wil zeggen verzameling en toelichting van de 

fraseologismen. De woordenboeken worden vaak "woordenboeken van spreekwoorden" 

genoemd alhoewel ze ook andere fraseologismen behouden. Daarom bestaat er in de 

terminologie zo'n chaos. In 1963 probeerde Van Gestel de definitie van vier basis

fraseologismen te geven67
. Dat zijn: spreekwoord, zegswijze, uitdrukking en gezegde. Hoewel 

de tekst meer dan veertig jaar oud is, wordt het tot nu toe als de basisclassificatie van de 

Nederlandse terminologie beschouwd. 

Recent wordt er ook een nieuwe classificatie gepresenteerd, die meer op de vaste 

verbindingen zonder een werkwoord slaat. Zie 2.2.1. 

2.3.4 Andere classificatie 

Fraseologismen kunnen ook volgens andere criteria verdeeld worden. Bijvoorbeeld 

volgens hun oorspong, stilistiek ofhet voorwerp of de situatie die ze beschrijven. 

Volgens de oorsprong worden de fraseologismen verdeeld tot vreemd en eigen of 

volks, die vooral uit dialecten en slang komen. Vreemde fraseologismen zijn van antieke 

mythologie en geschiedenis en de Bijbel afkomstig. 

Volgens de stilistiek worden de fraseologismen tot poëtische, boekachtige, 

publicistische, neutrale, algemene, slang en argot verdeeld. 

Andere classificatie is thematisch volgens de dingen waarbij de fraseologismen 

betrokken zijn. Er is fraseologie van beroepen, van nationaliteiten, somatische fraseologie, 

fraseologie met nummers en fraseologie met dieren (zogenoemde faunische) waar ook mijn 

thema behoort. 

66 Smiluaer noemt dit "frázovitost". 
67 Gestel (1963) 
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2.4 Contrastieve fraseologie 

2.4.1 Contrastieve fraseologie als een discipline 

Contrastieve fraseologie is een jonge wetenschap. Als een deel van de contrastieve 

linguïstiek begonnen zich de wetenschappers hierin pas in de jaren zeventig en tachtig van de 

twintigste eeuw te interesseren. Een belangrijke rol erin speelde vooral de sovietische 

linguïstiek. Haar belangrijkste doel was niet alleen vergelijking van fraseologismen in het 

systeem van twee talen, maar ook het zoeken van algemene karakteristieken van 

fraseologismen in het kader van verschillende taalgroepen. Zo heeft bijvoorbeeld 

Dobrovolskij (1988) een onderzoek aan Duitse, Nederlandse en Engelse fraseologismen 

gedaan. 

Een grote interesse voor de contrastieve fraseologie was ook in Duitsland. Vooral in 

de jaren tachtig zijn er verschillende studies gedaan die enkele modellen voor het contrasteren 

van de fraseologismen van twee en meer talen onderzochten. De bekendste auteur van de 

Duitse equivalentiemodellen is Wemer Koller, die ook de grootste voorstander van de 

equivalentie niet alleen in het kader van contrastieve fraseologie maar ook in het gebied van 

translatologie was. 

In Tsjechische landen is er geen aandacht aan de contrastieve fraseologie geschonken. 

De studies, die als onderwerp de fraseologie van twee en meer talen hebben, zijn grotendeels 

lexicografisch. Ze presenteren Tsjechische fraseologismen en hun equivalenten zonder een 

ruim theoretisch basis of analyse. Contrastieve studies van Tsjechische en anderstalige 

fraseologismen, die de elementaire overeenkomsten en verschillen laten zien, ontstaan alleen 

maar zelden als scripties aan de afdelingen van filosofische faculteiten en als losse artikels in 

linguïstische tij dschriften. 

In het Nederlandstalige gebied is de situatie gelijk. Maar lexicografisch is de 

fraseologie van twee en meer talen genoeg vertegenwoordigd. Een voorbeeld is het boek van 

E. Vantilgorgh Idiomaticum (1969) waar fraseologismen uit het oogpunt van Nederlands- en 

Frans moedertaalsprekers op basis van het Frans, Engels, Duits en Nederlands vergeleken 

worden. Het woordenboek Van Dale Spreekwoordenboek in zes talen (1994) vergelijkt 

spreekwoorden van deze talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Latijn68
. 

68 Dit woordenbeok was ook mijn bron voor Nederlandse spreekwoorden. 
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Buiten het Nederlandstalige gebied worden belangrijke studies over de fraseologie van 

het Nederlands geschreven. H.L.Cox en S. Predota hebben in 1997 Nederlands-Pools 

spreekwoordenboek gepubliceerd. 

Al die studies behoren tot lexicografie, een wetenschappelijk onderzoek op het gebied 

van contrastieve fraseologie is zowel in Nederland als in Tsjechië aan het begin. 

2.4.2 Basisopdrachten van het contrastieve onderzoek van fraseologie 

De basisopdracht van het contrastieve fraseologische onderzoek is vergelijking van 

twee of meer talen en vergelijking van afzonderlijke delen van de systemen. Dit kan men 

bereiken door verschillende middelen, die begrepen kunnen worden als deeltaken van het 

contrastieve fraseologische onderzoek. 

Een taak van het fraseologische onderzoek is verschillen en overeenkomsten in het 

fraseologische materiaal van twee of meer talen te laten zien. Sinds de jaren tachtig zijn er 

verschillende studies met dit onderwerp geschreven die een grote reeks van verschillende 

modellen van de fraseologische equivalentie presenteren. Het interessante is, dat het 

onderzoek van niet-verwante talen en groepen vaak analogische feiten benadrukt, die uit het 

karakter van het fraseologisch materiaal zelf uitvloeien. De bekendste modellen vat ik in 

hoofdstuk 2.5.4 samen. 

Een andere taak van het fraseologische contrastieve onderzoek is het vaststellen in 

welke mate de systemen van de talen met elkaar overeenkomen. Het gaat dus over 

kwantitatieve waardering van de verschillen en de overeenkomsten van het fraseologische 

materiaal op basis van de equivalentie-modellen. In deze problematiek interesseerde zich de 

Russische linguïst A. D. Rachjchstejn. Van de deelconc1usies van zijn onderzoek van 

verschillende equivalentie typen is voor mijn onderzoek vooral die belangrijk, waarin hij stelt, 

dat het mogelijk is bij fraseologismen van twee talen meer deelequivalentie te vinden dan 

totale equivalentie. Deze stelling is één van de hypothesen van mijn scriptie. 

Het nieuwste onderzoek van de fraseologie benadrukt het universele aspect van de 

taal. Het behoort meer tot het gebied van "Universalienlinguistik,,,69 die een van de nieuwe 

richtingen in de linguïstiek is. Zijn taak is te laten zien, dat het in alle sferen van de taal 

mogelijk is zekere universele aspecten te vinden. Dit is het gevolg van het feit, dat alle talen 

ter wereld maar één variatie zijn van een breed thema, de menselijke taal. Een van de grootste 

69 De vertaling van deze term is "universalienlinguïstiek" 

21 



en eerste voorstanders van deze theorie is is Dmitrij Dobrovolskij met zijn werk Phraseologie 

als Objekt der Universalienlinguistik (1998). 

Met de voorstelling van de basistaken van het contrastieve fraseologische onderzoek 

wilde ik niet de indruk maken dat het fraseologische onderzoek in verschillende groepering 

verdeeld is, integendeel. Ik wilde de belangrijkste aspecten van het onderzoek laten zien, die 

in sommige studies net zoals in mijn scriptie met elkaar overeenkomen. 

2.5 Equivalentie 

2.5.1 Term equivalentie 

De term equivalentie komt uit het gebied van de translatologie en is voor het eerst 

gebruikt bij de Leipzigse school. Zijn bekendste voorstaander was Otto Kade, die het idee 

doorzette, dat taalbegrippen in verschillende mate kunnen overeenkomen en dit criterium 

werd door hem equivalentie benoemd.7o 

De theorie van de Leipzigse school veroorzaakte een grote golfvan interesse en 

kritiek, die in Duitsland tot een linguïstische discussie leidde, die in jaren zeventig haar 

hoogtepunt kende. Het onderwerp waren niet alleen de verschillende niveaus van equivalentie 

(denotatieve, connotatieve, pragmatische enz.) 71 maar ook haar mogelijke standen (de standen 

van vertaalde delen of gehele teksten). 

Deze discussie veroorzaakte een reactie in de Engelse kringen. Het Duitse concept 

ging ervan uit dat equivalentie een nauwe, gespecialiseerde, praktische wetenschap is. Het 

Engelse concept was vrij, begrepen als een overeenkomst tussen twee talen. Het gevolg ervan 

was dat sommige linguïsten in de latere jaren absoluut tegen equivalentie waren. 

Ondanks al de kritiek en verschillende opinies bleef de term equivalentie één van de 

belangrijkste termen van linguïstiek, vooral in de aparte disciplines van contrastieve 

linguïstiek. 

70 Snell-Homby (1988:14-22) 
71 Koller (1992: 230-232) 
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2.5.2 De definitie van de term en basistypen van equivalentie 

De tenn equivalentie gebruikt men in contrastieve fraseologie als één discipline van 

contrastieve linguïstiek voor de verhouding tussen twee elementen van twee ofmeer talen. 

Equivalentie betekent een situatie "wanneer twee vormen of keten, die tot twee verschillende 

talen behoren, in hun respectieve systemen een gelijke waarde hebben".72 

Equivalentie is op het gebied van contrastieve fraseologie gedefinieerd met drie 

basistypen: 

1. gehele equivalentie 

2. gedeeltelijke equivalentie 

3. nul-equivalentie 

Gehele equivalentie betekent equivalentie van alle denkbare niveaus van het taalteken. 

Gedeeltelijke equivalentie is dan equivalentie van slechts sommige niveaus. Bij nul

equivalentie is equivalentie van de belangrijkste niveaus afwezig. Over het verschil tussen 

gedeeltelijke en nul-equivalentie wordt nog steeds gediscussieerd. Het probleem is in welke 

mate de twee vonnen overeenkomstig moeten zijn om equivalent genoemd te kunnen worden. 

Modellen van enkele linguïsten geven er een antwoord op, maar ze verschillen sterk van 

elkaar. Ik moet er dus van uitgaan dat er geen precieze grens wordt gegeven. 

2.5.3 Niveaus van equivalentie 

Omdat ieder taalteken meer verschillende niveaus heeft, kan men niet equivalentie van 

het taalteken als geheel onderzoeken maar slechts op enkele niveaus. Welke niveaus van het 

taalteken relevant zijn, daarin verschillen de opinies zich sterk. Wemer Scholze-Stubenrecht 

bijvoorbeeld presenteert veertien niveaus, waarop equivalentie onderzocht kan worden en 

volgens deze bestemt hij veertien soorten van equivalentie. Dit model en dergelijke andere 

krijgen sterke kritiek, omdat ze in de praktijk slecht bruikbaar zijn. De gehele equivalentie 

van alle niveaus komt zo zelden voor, dat het vinden en onderzoeken in de praktijk niet zo 

effectief was. In de praktijk komt het fraseologische onderzoek uit een paar modellen die zich 

slecht op enkele basisniveaus van het taalteken concentreren. 

72 Ebneter (1976: 219): ,,iquivalenz bedeutet, dass zwei Formen oder Ketten, die zwei verschiedenen Sprachen 
angehören, in ihren respektiven Systemen einen ähnlichen Stellenwert besitzen. " 
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2.5.4 De basismodellen van de equivalentie van fraseologismen 

Gezien het feit dat de er geen grote interesse voor de contrastieve fraseologie in het 

Tsjechische en Nederlandse veld bestaat, concentreer ik me vooral op de equivalentie

modellen uit de Duitse en Russische literatuur. Precies die twee besteden de grootste aandacht 

aan equivalentie van fraseologismen. 

Één van de eerste en bekendste Duitse modellen van de fraseologische equivalentie is 

het model van W. Koller (1974). Hij vergelijkt er het voorkomen van verbale fraseologismen 

van het Zweeds en het Duits. Hij vergelijkt die alleen maar op het tekstniveau, dat is het 

niveau paro!. Hij benadrukt de equivalenten van het systeem, dat wil zeggen fraseologismen 

uit de woordenboeken zijn vaak geen goede equivalenten bij het vertalen van fraseologismen 

in een tekst, daarom kan men in dit geval niet over equivalentie in de correcte zin spreken. 

Daarom stelt men de equivalentie op het niveau van langue slechts als een correspondentie 

voor. 

Een ander model komt van C.Földese (1985)73, die somatische fraseologismen van het 

Duits, Hongaars en Russisch vergelijkt op het niveau van de syntaxis, lexicum en semantiek. 

Hij maakt verschil tussen gehele en gedeeltelijke equivalentie en concentreert zich op de zo 

genoemde "valse vrienden"74, dat zijn fraseologismen met dezelfde structuur maar een 

verschillende betekenis. 

B.Wojtak en L.Ginsburg (1987f5zijn auteurs van het derde belangrijke model, dat de 

fraseologismen uit het formele oogpunt vergelijkt en ook hun denotatieve en conotatieve 

aspecten onderzoekt. Hij interesseert zich voor het beeld waarop de betekenis van de 

fraseologismen gebaseerd kan worden. 

Een logisch model van somatische fraseologismen geeft G.Kempcke (1989). Hij 

vergelijkt Duitse fraseologismen met Franse fraseologismen uit woordenboeken. Het 

basiscriterium voor de vergelijking is hun semantiek en structuur. Hij vergelijkt ook het beeld 

van fraseologismen zelf. 

R. Hessky (1987) en H.P.Kromann (1987) onderzoeken fraseologismen van het 

Duits en Hongaars en het Duits en het Deens. Één van de nieuwste onderzoeken is het model 

van K. Krohn (1994), die zich met Duitse en Zweedse somatismen bezighoudt. 

73 Krobn (1994: 77-78) 
74 De oorsprongelijke term is "Falsche Freunde" 
75 in Krobn (1994: 84-85) 
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Uit de werken van de Russische linguïsten is vooral de studie van D. Dobrovolskij 

belangrijk, omdat hij op fraseologismen van verschillende talen het universele karakter van de 

fraseologie wil bewijzen. Een ander model geeft A.D.Rajchsejn (1982f6 waar hij enkele 

equivalentietypen verschilt en nader onderzoekt. 

Mijn studie zal niet alle modellen gebruiken. Ik zal me op het volgende concentreren: 

A Het model van C.Földes 

C.Földes vergelijkt somatische fraseologismen van het Duits, het Hongaars en het 

Russisch op het niveau van syntaxis, lexicum en fraseologische betekenis. Hij komt uit drie 

soorten van de equivalentie: 

1. Gehele equivalentie (equivalentie van alle drie niveaus) 

2. Gedeeltelijke equivalentie, dat is 

a) equivalentie in het niveau van de betekenis en syntaxis met een verschil in lexicum 

of 

b) gedeeltelijke equivalentie op het niveau van de betekenis of 

c) gedeeltelijke equivalentie van semantiek als een gevolg van bijvoorbeeld secondaire 

betekenis of 

d) gedeeltelijke equivalentie als gevolg van stilistiek 

e) equivalentie van syntaxis en lexicum met verschillen in semantiek (waar ook "valse 

vrienden" behoren). 

Dit model benadrukt drie basisniveaus van het fraseologische onderzoek. Het niveau 

van lexicum, structuur en fraseologische betekenis. Bij de gedeeltelijke equivalentie 

presenteert hij niet alle mogelijkheden (bijvoorbeeld de semantische equivalentie met 

verschillen in syntaxis). 

B Het model van G. Kempcke 

Kempcke (1989) houdt zich met de analyse van de somatische fraseologismen van het 

Duits en het Frans bezig. Hij onderzoekt hun structuur en betekenis. Zijn model presenteert 

vier soorten van equivalentie: 

1. equivalentie van betekenis en structuur 

2. equivalentie van betekenis met het verschil in structuur 

3. equivalentie van structuur met het verschil in betekenis (z.g. valse vrienden) 

76 in Dobrovolskij (1988: 61, 77-79) 
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4. Nul-equivalentie in een van de talen 

Bij Kempcke onbreekt het niveau van lexicum Alle verschillen die de betekenis niet 

betreffen (bijv. het verschil in woordsoort) zijn in de categorie met verschillende structuur. 

C Het model van B.Wotjak en L.Ginsburg 

Dit model komt uit drie basiscategorieën: van vorm (waaronder morfologie, 

syntactische en lexicale niveaus zijn), de categorie van het beeld en denotatieve en 

conotatieve aspecten. 

1. Gehele equivalentie van structuur en semantiek 

2. Equivalentie van betekenis, overeenkomstige vorm en beeld 

3. Dezelfde of overeenkomstige vorm en beeld, maar verschillen in semantiek 

4. Dezelfde of overeenkomstige vorm, beeld en betekenis maar het eerste 

fraseologismus heeft meer sememen die tot andere fraseologismen in de andere 

taal behoren. 

5. Verschil in het beeld, overeenkomstige betekenis, overeenkomstige/verschillende 

structuur en verschillen op het niveau van de componenten 

6. Verschillende vorm en beeld, overeenkomst van slechts één semem 

7. Verschillende vorm, beeld, componenten en gedeeltelijke equivalentie van de 

betekenis 

Dit model is het meest omvattend. Het houdt zich bezig met vergelijkingen van 

fraseologismen op verschillende niveaus. Het interessante is, dat hij de categorie van het beeld 

voorstelt, die betrekking op de metaforiek van de fraseologie heeft. Voor ons is het belangrijk, 

omdat hij het geval benadrukt waar het fraseologisme meer betekenissen heeft, het is dus 

polysemisch. 

Alle beschreven modellen concentreren zich vooral op het onderzoek van vorm en 

betekenis van fraseologismen, bij sommigen is ook de categorie van beeld aanwezig. Voor 

ons is het model van Kempcke het best voor de structuur en logische indeling in de basis

typen. Bij Földes is de gedetailleerde indeling van de gedeeltelijke equivalentie interessant. 

Van Wotjak en Ginsburg neem ik vergelijking van de betekenis. Mijn model zal sowieso een 

autonoom model zijn gevloeid uit de begrensde omvang van de scriptie. 
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3. Onderzoek equivalentie van vaste verbindingen met kat en/of hond 

en hun equivalenten 

3.1 Doel en hypothesen van het onderzoek 

In de vorige hoofdstukken heb ik een theoretische basis voor mijn onderzoek 

samengevat. In dit deel ga ik me op het onderzoek zelf concentreren. De hoofdtaak van mijn 

onderzoek is alle fraseologismen met kat en hond volgens hun structuur te sorteren, hun 

equivalenten vinden en statistisch evalueren. Omdat er geen dergelijke onderzoeken worden 

gedaan, zijn mijn hypothesen op basis van scriptie van Lucie Leinweberova gebaseerd77
. Ik 

zal onderzoeken: 

a) hoe veel fraseologismen met kat en I of hond in de twee talen bestaan 

b) hoe hoog de equivalentie van alle vaste verbindingen met kat en lof hond is 

c) of er verschillen of overeenkomsten bestaan in de structuur van de vaste 

verbindingen 

d) ofhet dier positief of negatief wordt opgevat in de twee culturen en of er 

overeenkomsten zijn (zie 4) 

Uit het onderzoek komen de volgende hypothesen: 

Hypothese 1. 

We gaan ervan uit dat het getal van Nederlandse en Tsjechische equivalenten van 

vaste verbindingen vrij hoog is, dus minstens 50% 

Hypothese 2. 

We gaan ervan uit dat het nummer van gedeeltelijke-equivalentie hoger zal zijn dan 

het nummer van de gehele equivalentie. 78 

Hypothese 3. 

We gaan ervan uit dat de mate van gehele equivalentie bij verschillende soorten van 

vaste verbindingen volgens hun ingewikkeldheid zijn zal. Bij vaste verbindingen met 

77 Leinweberova (2004) 
78 Deze veronderstelling komt uit het onderzoek van verschillende soorten van equivalentie van A.D.Rachstejn 
(1982). Hij heeft ondergezocht dat de gedeeltelijke equivalentie hoger is dan de gehele. 
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een werkwoord zal de mate van de gehele equivalentie lager zijn dan bij vaste 

verbindingen zonder een werkwoord. 

3.2. Methodiek van het onderzoek 

Bij mijn onderzoek van de equivalentie van de Nederlandse en Tsjechische 

fraseologismen kom ik uit op 170 Nederlandse vaste verbindingen en 242 Tsjechische vaste 

verbindingen. Dit materiaal wordt naar structureel type en gebruikt dier (kat ofhond) 

verdeeld. Fraseologismen worden letterlijk vertaald om de verschillende structuur te laten 

zien. De betekenis van de vaste verbindingen wordt verklaard en volgens hem en de structuur 

wordt het equivalent in woordenboeken gezocht. Als de vaste verbinding meer verschillende 

betekenissen heeft, wordt er eerst naar een equivalent gezocht, dat alle betekenissen zou 

hebben. 

Volgens drie equivalentie-modellen van vaste verbindingen heb ik een eigen model 

gemaakt, die mijn onderzoek best verantwoordt. Met dit model heb ik een comparatieve 

analyse van equivalentie-paren gemaakt en daarop gebaseerd heb ik de fraseologismen en hun 

equivalenten in typen verdeeld. De fraseologismen en hun equivalenten maken een klein 

woordenboekje van vaste verbindingen met een huisdier. 

Aan het eind heb ik een kwantitatieve waardering gedaan van alle gebruikte vaste 

verbindingen. De resultaten worden in deelS gepresenteerd. 

3.3 Materiaal van het onderzoek 

Het materiaal - vaste verbindingen en hun betekenisparafrasen - zijn volledig 

afkomstig uit volgende woordenboeken. De letters worden in het woordenboekj e gebruikt om 

te laten zien wat voor bron de fraseologismen hebben. Het is vanzelfsprekend dat de meest 

komende fraseologismen kunnen gevonden worden in meerdere bronnen. In z'n geval wordt 

er slechts een genoemd. 

Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (3de druk, A 

2005) 

Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands (1990) B 

Nederlandse Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en C 

Gezegden. 
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Van Dale Spreekwoordenboek in zes talen (1994) D 

De kool en de geil'J(1996 b) E 

Over het algemeen heb ik niet onderzocht of van de in ons corpus opgenomen vaste 

verbindingen inderdaad nog in de spreektaal worden gebruikt. 

Tsjechische equivalenten komen uit het vierdelige woordenboek: 

Slovnik ceské frazeologie a idiomatikyl:lu F 

Názvy zvifat v ceské frazeologii a idiomaticel:lJ G 

Ceská prislovi. Soudoby stav konce 20.stol.1:I2 H 

Lidová rcenl3 I 

Prislovi - napovl4 K 

3.4 Indeling van het materiaal 

Uit de inleiding tot de problematiek is gebleken, dat mijn equivalentie-modellen 

vooral uit het onderzoek naar betekenis en vorm komen. Ieder model benadrukt verschillende 

aspecten die concrete doelen en omvang beantwoorden. 

Fraseologismen met kat of jen hond kunnen qua vorm in de volgende groepen 

verdeeld worden85 (de voorbeelden zijn niet om hun inhoudelijke overeenkomsten, maar om 

hun gelijkenis in de vorm uitgekozen): 

Spreekwoorden 
Nederlands 

Als de kat uit huis is, dansen de muizen op 
tafel. 

Als men een hond wil slaan, kan men licht 
een stok /knuppel vinden 

79 Kowalska-Szubert (1998) 
80 Cermák en col. (1983, 1994) 
81 Mrhacová (1999) 
82 Bittnerová, Schindler (1997) 
83 Zaorálek (2000) 
84 Celakovsky (1976) 

Tsjechisch 

Kdyi kocka neni doma, mysi maji pré. 

Kdo chce psa bit, hul si vidycky najde. 

85 Adejctivische vaste verbindingen bv. Hondsbrutaal worden niet ingenomen wegens omvang van de scriptie. 
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CitatenHb 

Herinnering is als een hond die gaat liggen Vzpominkajejako pes, kter)! si lehne, kde 
waar hij wil. chce. 

Naar wien is de koning van Israel uitgegaan? Proti komu vytáhl izraelskY král? Koho 
Wienjaagt gij na? Naar een doden hond, pronásledujes? Mrtvého psa, pouhou blechu! 
naar een enige vlo! 

Verbale vaste verbindin2en 
In de infinitief vorm 

De kat uit de boom kijken 
De hond in de pot vinden 

Kupovat koéku v pytli. 
Byt pes na pofádek. 

Niet in de infiniefvorm 
Ani pes 0 nij nezavadi. 

Dat is voor de kat, dat is een vogel voor de 
kat. 

Vaste vergelijkingen met een vaste werkwoord 
Leven als een kat en hond iit jako pes a koéka 

Zijn zo gebonden als een hond aan zijn hok Byt pfivázany jako pes u boudy 

Vaste vergelijkingen (zonder een vaste werkwoord) 
Zo vlug als een kat 

Zo ziek als een hond 

Mlsny jako kocour. 

Unaveny jako pes 

Substantivische vaste verbindingen 
adject. attribuut + zelfstandig naamwoord 

Een trouwe hond I Verny pes 
Een zwarte kat I Cerná koéka 

Zelfstandig naamwoord + voorzetselconstituent 

I Hodina mezi psem a vlkem 
Een spel van kat en muis I 

86 Uit citaten worden alleen maar die uit de Bijbel ingenomen. Zie 4.3. Ze worden niet het onderzoek ingenomen. 
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Aan de voorbeelden is te zien dat de fraseologismen in het Tsjechisch en in het 

Nederlands in vorm niet zoveel verschillen. Het grootste verschil is in verbale fraseologismen, 

die men in het Tsjechisch niet zo gemakkelijk vindt. Er zijn in het Tsjechisch meer vaste 

vergelijkingen. Overeenkomsten in de vorm én betekenis zijn niet zo makkelijk te vinden. 

1 

2A 

2B 

2C 

3 

4 

3A.1 Model voor vergelijking van Nederlandse en Tsjechische 

fraseo1ogisrnen 

1. Gehele equivalentie van betekenis, structuur en ook dier 

2. Gedeeltelijke equivalentie 

2A Equivalentie van betekenis en structuur, een ander dier ofbeeld 

B Equivalentie van betekenis en dier, een ander structuur 

2C Equivalentie van betekenis, een ander structuur en dier ofbeeld 

3. Equivalentie "valse vrienden" - equivalentie van structuur en dier, een ander 

betekenis 

4. Nul-equivalentie 

Equivalentie Betekenis Structuur Dier (beeld) 

Gehele + + + 

Gedeeltelijke A + + -

Gedeeltelijke B + - + 

Gedeeltelijke C + - -

"Valse vrienden" - + + 

Nul - - -

3A.2 Karakteristiek van de equivalentieniveaus 

3 A.2.1 Equivalentie van de betekenis 

Equivalentie op het semantische niveau heeft betrekking tot de equivalentie van de 

betekenis van het fraseologisme als geheel. Twee fraseologismen heb ik als equivalenten 
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(minstens gedeeltelijk) genomen als minstens één van de betekenissen van het fraseologisme 

tot één betekenis van het fraseologisme in de andere taal beantwoordt. 

Bij de vergelijking van de betekenis van fraseologismen heb ik me erop 

geconcentreerd dat de betekenis van het Nederlandse fraseologisme de betekenis van het 

Tsjechische fraseologisme beantwoordt. Als het fraseologisme polysemisch was, heb ik het 

fraseologisme in afhankelijkheid van alle afzonderlijke betekenissen vergeleken. In het 

woordenboekje heb ik bij zo'n fraseologisme iedere betekenis er extra (a, b, c) bijgeschreven 

om te laten zien, welke betekenis-paar welke soort van equivalentie beantwoordt. 

In het geval dat een fraseologisme meer equivalenten had, heb ik ze allemaal 

genomen. Op de eerste plaats staat het equivalent dat dichtstbij het fraseologisme is, in vorm, 

structuur en betekenis. Dit equivalent wordt ook tot het resultaat genomen. De volgende 

equivalenten worden niet genomen omdat een monosemisch fraseologisme meer equivalente 

paren zou hebben, en zo de resultaten verkeerd voorgesteld zouden worden. 

3.4.2.2 Equivalentie van de structuur 

Bij de equivalentie van de structuur ben ik bij Kempcke (1989) uitgekomen en ik heb 

er alle aspecten ingenomen, die niet tot de semantische equivalentie en equivalentie van het 

beeld behoren. De equivalentie van de structuur heeft eerst betrekking op het syntactische en 

lexicale niveau, dan ook op alle andere niveaus (conotatieve, pragmatische etc.) 

Regelmatige, op de typologie van beide talen gebaseerde verschillen zijn niet in ons 

model gerespecteerd. Tussen deze verschillen behooren bijvoorbeeld: 

1. woordvolgorde 

2. gebruik van lidwoord 

3. gebruik van verschillende vormen van negatie 

4. gebruik van possessieve adjectief 

3.4.2.3 Equivalentie van beeld 

Benoeming van het dier (het beeld) is in het Nederlands en het Tsjechisch niet 

hetzelfde. Ik heb als equivalenten de beelden genomen die dezelfde buitentalige situatie 

beantwoorden. De volgende tabel geeft een karakteristiek van de Nederlandse en Tsjechische 

equivalenten. 
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Kat, poes Kocka 

Kater Kocour 

Van een kat, kats KoCic! 

Poesj e, katj e Kote, koCicka 

Hond Pes 

Hondje,pup Pejsek, stene, 

Honds, van hond PS! 

Teef Fena 

3.4.3 Karakteristiek en voorbeelden van equivalentieniveaus 

Bij de vergelijkingsanalyse heb ik Nederlandse en Tsjechische fraseologismen 

afhankelijk van hun betekenis, structuur en beeld gerangschikt. 

3.4.3.1 Gehele equivalentie 

Equivalentie van betekenis, structuur en beeld (dier). 

Als gehele equivalenten neem ik fraseologismen die als geheel dezelfde betekenis, 

equivalente structuur en hetzelfde dier hebben. 

Als de kat uit huis is, dansen de muizen (op Kdyi kocka neni doma, mysi maji bál. 

tafel). 

Veel honden zijn der hazen dood. Mnoho psu, zajicova smrt. 

3.4.3.2 Gedeeltelijke equivalentie 

2A. Equivalentie van betekenis en structuur, een verschil in het beeld 

Tot deze groep behoren equivalenten die dezelfde structuur en betekenis van het 

fraseologisme als geheel hebben, maar met een verschil in het gebruikte beeld (dier). 
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Zo nat als een kat Mokrj jako mys 

Zo verkouden als een hond Nastydly jak prase 

Het beeld moet in dezelfde grammatische vorm zijn. Als bijvoorbeeld het Nederlandse 

fraseologisme in het enkelvoud is, kan de Tsjechische equivalente niet in meervoud zijn. 

2B. Equivalentie van betekenis en beeld, een verschil in structuur 

Tot deze groep behoren die equivalenten die dezelfde betekenis en beeld hebben maar 

een verschillende structuur. De structuur bevat alle aspecten, die geen betrekking hebben tot 

betekenis van het gehele fraseologisme en het beeld, verschillende syntactische structuur, 

verschil in afzonderlijke componenten, verschillende syntactische structuur en componenten, 

het beeld in een andere vorm dan de vorm in het fraseologisme in de andere taal (bijvoorbeeld 

in meervoud, een verkleinwoord enz.) bv. 

Kwade honden bijten elkaar niet. Pes psa nepokouse. 

en verschillen in andere niveaus, bijvoorbeeld pragmatische, conotatieve, enz. 

Voor een betere voorstelling van de structuur heb ik alle fraseologismen met een 

letterlijke vertaling aangevuld. Afhankelijk van het model van de equivalentie heb ik de 

structuur van paren vergeleken. Volgens de letterlijke vertaling heb ik ook naar "valse 

vrienden" gezocht die dezelfde structuur (en soms ook het beeld) hebben maar een 

verschillende betekenis. 

2C. Equivalentie van betekenis, verschillende structuur en beeld 

Deze groep wordt door die fraseologische paren gevormd die dezelfde betekenis 

hebben,maar een verschil in structuur en beeld. Ze verschillen zich dus in syntactische 

structuur en beeld, in de vorm van het beeld (bv. meervoud), etc. 

Bij nacht zijn alle katjes grauw. Po tmeje kaidá kráva cerná. 

Het eerste gewin is kattengespin. Prvni vyhráni z kapsy vyháni. 

Bekend als de bonte hond staan Byt známy jako fa lesná petka 
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3.4.4.3 Valse vrienden 

Valse vrienden zijn equivalenten met structuur (en beeld) maar een andere betekenis. 

Bijvoorbeeld de betekenis van het spreekwoord Jaag een hond weg enje krijgt een rekel terug 

herinnert men aan het Tsjechische spreekwoord Vyhodis ho oknem a prijde dvefmi87 die totaal 

iets anders betekent. Daarom wordt zo'n equivalent "een valse vriend" genoemd. 

Een ander voorbeeld is het fraseologisme "zij is kattig / een kat". In het Tsjechisch 

bestaat het zelfde met totaal andere betekenis - wij bedoelen daarmee iets heel positief, een 

meisje wordt met een kat vergeleken omdat ze zo mooi, aantrekkelijk is. 

3.4.4.4 Nul-equivalentie 

Deze groep wordt door de fraseologismen gevonnd waarvoor geen equivalenten 

gevonden zijn. 

3.5 Samenvatting 

Vergelijking van de equivalentie heb ik gedaan op alle fraseologismen die in ons klein 

wo ordenboekj e worden samengevat en het resultaat wordt met een nurnrnertj e bij iedere paar 

gepresenteerd, volgens de soort van het equivalentietype. 

87 Je gooit hem het raam uit en hij komt met de deur terug. 
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4. Symboliek van kat en hond 

4.1. Vraagstelling en hypothese 

De volgende vraag waarmee ik me bezig heb gehouden, is die over de symboliek van 

kat en hond in het algemeen en de herkomst van enkele vaste verbindingen met kat ofhond. 

Indien men van de algemene theorie van de cognitieve semantiek uitgaat, komt men tot de 

conclusie dat de vaste verbindingen ooit een combinatie van willekeurige lexicale elementen 

zijn geweest die in de loop van de tijd gefixeerd zijn. Omdat ik echter niet altijd in staat ben 

om vast te stellen wat er de oorzaak van is geweest dat een toevallige of occasionele 

toevoeging van enkele woorden in taalvermogen is blijven voortbestaan, is mijns inziens de 

discussie rond de graad van de gemotiveerdheid nog lang niet afgesloten. Ik: zal me met dit 

probleem alleen in het geval bezighouden, wanneer het van belang is voor mijn verdere 

benaderingen. 

De vierde hypothese van mijn scriptie (zie 3.1) is dat het dier negatief wordt opgevat 

(meer dan 60%) in beide culturen, in de Tsjechische nog negatiever. 

In mijn onderzoekjes vroeg ik 100 moedertaalsprekers (50 Tsjechen, 25 Vlamingen, 

25 Nederlanders) van verschillende opleiding, leeftijd en afkomst ofhet beeld van het dier 

(kat ofhond) in de fraseologismen van hun moedertaal negatief, positief of neutraal voelen. 

Het voorbeeld van de vragenlijst is in de bijlage 2 aan het eind van de scriptie. 

Het ging niet over de betekenis van het fraseologisme in het algemeen, maar over het 

beeld van het dier. Niet iedereen kende alle fraseologismen, maar wel meer dan 75% ervan. 

Mijn hypothese was dat het meest (60%) van de fraseologismen een negatief beeld van 

het dier geven, het positieve beeld kan men minstens bij 25% vinden en de rest is neutraal. 

Het resultaat kan men in het eerste kolommetje zien. De symbolen zijn als volgende 

afgebeeld: 

Negatief

Positief + 

Neutraal = 
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4.2 De kat als symbool 

De naam van het welbekende viervoetige dier dat door de mens voor de muizen- en 

rattenvangst en als gezellig huisdier gehouden wordt; meestal in toepassing op de gewone 

huiskat (in de wetenschap Fe/is domestica), die, naar men aanneemt, herkomstig uit Egypte 

(afstammeling van een aldaar reeds in de Oudheid tot huisdier gemaakte, Nubische, wilde 

katten soort), over de Levant, in de latere middeleeuwen, in Europa is gekomen of ingevoerd, 

en aldaar met de inheemse wilde kat vermoedelijk gekruist is. Toch was de kat tot de 14eeuw 

geen populair dier. Integendeel. Daarom bestaat er geen opmerking over de kat in de Bijbel. 

Bij de Egyptenaren was de kat een heilig dier omdat ze niet bang voor slangen was. 

Een gebalsemde kat wordt een gebalsemd kattelijk genoemd. Naar Griekenland is de kat pas 

in de 5de eeuw voor Christus gekomen, daarom speelt ze geen rol in de Griekse mythologie. 

Als een nachtdier wordt ze met de Maan gebonden, vooral als symbool voor vrouwelijkheid 

en ook hekserij. Volgens het volksgeloof veranderen de heksen zich in zwarte katten. Waar 

men een zwarte kat ziet, wil hij de plaats vermijden. (Hetzelfde geldt wanneer men een hond 

ziet als hij geslagen wordt). 

Katten hechten meer aan het huis dan aan een baas, daarin is een groot verschil 

met de hond. En daarom wordt ze ook vals genoemd. Als men een kat hindert of als hij 

er geen zin in heeft om geaaid te worden, steekt hij gauw zijn klauwen uit en misschien 

daarom wordt hij vals genoemd. B.v. Falesny jak kocka, lstivj jako kocka; zo vals als 

een kat. In het algemeen zien Tsjechen en Nederlanders katten heel negatief in 

vergelijking met andere naties (bv. Duitsers zeggen over katten dat ze vriendelijk zijn). 

Aan de andere kant worden de katten overal als heel slimme dieren gezien, daarvan Zo 

wijs als Salomo 's kat. Daarmee gaan eigenschappen van katten als geheimzinnigheid, 

vrijheid, arglist en verlangen gepaard. In het volksgeloof is een zwarte kat symbool voor 

dood en ongeluk. 

Heel veel uitdrukkingen hebben achtergrond in het leven van katten. In een huis 

van een ander voelen ze zich niet thuis, daarvan het fraseologisme Als een kat in een 

vreemd huis. Ze vangen muizen en ratten Men moet geen bontwerker brengen waar een 

mooie kat is en Hij is zo~ min te betrouwen, als een kat bij den bontwerker. Een spel van 

kat en muis komt uit het feit, dat een kat meestal vrij lang met zijn prooi speelt voor hij 

hem opeet. Tijdens dit spel houdt de muis zich nu eens dood en probeert dan weer weg te 
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rennen. De kat doet alsofhij het niet doorheeft, maar op het beslissende moment pakt hij 

de muis wel weer. De katten gaan ook op jacht naar vogels en daarvan komt de 

zegswijze een vogelije voor de kat. Ze zijn vaak gepersonifieerd in de literatuur. Bekend 

is een sprekende kat in het sprookje de Gelaarsde kat, de uitdrukking de kat aanbinden is 

ontleend aan een zeer oude fabel over ratten en katten. 

4.3 De hond als symbool 

De hond (Canisfamiliaris) heeft al in de oertijd met de mens geleefd, daarom bestaan 

er zo veel fraseologismen over. Het is zeker dat de hond van de wolf (Canis lupus) enjakhals 

(Canis aureus) afstamt. Met de domesticatie heeft hij blaffen geleerd. Hij is bij uitstek 

leergierig en hecht zich zeer bijzonder aan de mens. Hij wordt gehouden als gezelschap, als 

bewaker van erven, huizen en als hulp bij de jacht en het werk in het algemeen. 

Door zijn eigenschappen en uiterlijk zijn er veel uitdrukkingen ontstaan. Bijvoorbeeld: 

De hond heeft een koude snuit, daarvan een benoeming voor een onvriendelijke persoon - ''jij 

bent een koude hondsnuit", in het Tsjechisch "studeny psi cumák:'. Zijn trouw is een andere 

karakteristieke eigenschap, die overal bekend is en in alle talen bestaat. Andere spreekwijzen 

staan in verband met de slechte behandeling waaraan een hond vaak blootgesteld wordt (bv. 

een bed voor geen hond). Omdat het zo vaak in het leven van mensen voorkomt, gebruikt men 

als een hond voor de uitdrukking van het begrip heel erg; bovenmatig en ook honds- in 

hondsdagen, hondsbrutaal etc. 

Als een symbool was de hond al in de antiek populair en ook bij enige natuurvolken 

was hij de cultuurdrager. Heel bekend was het volksgeloof dat ze geesten kunnen zien, in 

contact met de doden zijn en dus de dood kunnen aankondigen. In de antieke Rome werd het 

gehuil van een hond als een doodsaankondiging genomen en in de Middeleeuwen geloofden 

mensen dat de hond een teken is voor ongeluk en dood. De hond was een dier van grens, hij 

leeft tussen deze en de andere wereld, hij is een bewaker van de dodenrijkdeur ( in Griekse 

mythe Cerberos, Garm in de Germaanse mythe). Een oude begrafenisgewoonte was lijken 

laten aan honden, die als gidsen van zielen en het beeld van de dood zelf geïnterpreteerd 

werden. Voor kerkelijke vaders betekenden de wondenlikkende honden een symbool voor 

predikanten die met hun woord (tong) de zielen van zondaren beïnvloeden. Een teef met een 

fakkel verwij st naar heilige Dominic (de dominicanen - domini canes worden zwarte en witte 

honden benoemd), de hond met brood verwijst daarentegen naar Roch, een alleenstaande 

hond naar Marketa Cortons en Tobias. 
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De hond wordt tot nu toe als een symbool voor de trouw beschouwd, het bestaat al in 

de antieke en middeleeuwse grafplastiek en het gaat samen met theologische deugd - fides. 

Hij begeleidt goede herders en soms ook medici (bv. Asceplion), altijd jagers en godmoeders 

die als teven afgebeeld werden. In sommige culturen was de hond een huisbaas, een bewaker 

van het vuur, daarmee gaat ook de erotische symboliek ervan omdat het vuur en seks samen 

hangen. De intelligentie van honden maakte van hen in de culturen in Afrika oervader van de 

civilisatie. 

Pas later is de hond negatiever afgebeeld - als een symbool van ethische onkuisheid en 

gemeenheid. In bijna alle culturen komt men de hond tegen als scheldnaam. In de 

Middeleeuwen ging men nog verder. Er was een straf om een hond te dragen en voor 

veroordeelde ophanging tussen honden. Men gebruikt de hond als een dier van nijd van een 

individu en boosheid. Een zwarte hond kan als een symbool van hekserij en duivel beschouwd 

worden.(verg, een zwarte kat). 

In het Heilige Schrift is de hond meerdere keren te zien. Op een paar plaatsen als goed 

of minstens niet gevaarlijk of negatief (bv. Tobits genezing 11,4). Maar in het algemeen 

wordt de hond als een onkuis dier gezien, hij was een beeld van alle gemene dingen (bv. 

Mattëus 7, 6). 

Voor Mohammedanen betekent de hond de zwaarste scheldnaam ooit. Het wordt 

daarom zo vaak gebruikt in Koran tegen Christenen. 

Het is interessant dat de eerste associatie met het woord "hond" is: "Een hond - de 

beste vriend van de mens."en dat is in tegenstelling tot de meeste fraseologismen. De trouw 

van de hond wordt vaak zo sterk afgebeeld alsof honden bijna dom zijn. Vooral als er een 

parallel tussen mens en het dier is:bv. Iemand achterlopen als een hondje. 

Hieronder zijn twee tabellen met alle citaten uit de Bijbel die een hond gebruiken met 

hun vertalingen in het Tsj echisch in de tweede. De tabellen werden met behulp van computer 

gezocht. De Bijbel in het Nederlands staat op het Internet. De Tsjechische equivalenten heb ik 

in de vertaling gezocht. 

Men kan er gemakkelijk uit zien dat het beeld van de hond vooral negatief is. 

Exodus 22 31 Gij nu zult Mij heilige lieden zijn; daarom zult gij geen vlees eten, 
dat op het veld verscheurd is, en zult het den hond voorwerpen. 

Deuteronomium 23 18 Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des 
HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die 
beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel. 

Richteren 7 5 En hii deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de HEERE 
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tot Gideon: Al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als 
een hond zou lekken, dien zult gij alleen stellen; desgelijks al wie 
op zijn knieen zal bukken om te drinken. 

I samuel 17 43 De Filistijn nu zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij tot mij 
komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. 

samuel 24 15 Naar wien is de koning van Israel uitgegaan? Wienjaagt gij na? 
Naar een doden hond, naar een enige vlo! 

2 samuel 3 8 Toen ontstak Abner zeer over Isboseths woorden, en zeide: Ben ik 
dan een hondskop, ik, die tegen Juda, aan het huis van Saul, uw 
vader, aan zijn broederen en aan zijn vrienden, heden weldadigheid 
doe, en u niet overgeleverd heb in Davids hand, dat gij heden aan 
mij onderzoekt de ongerechtigheid ener vrouw? 

2 samuel 9 8 Toen boog hij zich, en zeide: Wat is uw knecht, dat gij omgezien 
hebt naar een doden hond, als ik ben? 

2 samuel 16 9 Toen zeide Abisai, de zoon van Zeruja, tot den koning: Waarom 
zou deze dode hond mijn heer den koning vloeken? Laat mij toch 
overgaan en zijn kop wegnemen. 

1 Koningen 14 11 Die van Jerobeam in de stad sterft, zullen de honden eten; en die in 
het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten; want de HEERE 
heeft het gesproken. 

1 Koningen 21 19 En gij zult tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt de HEERE: Hebt 
gij doodgeslagen, en ook een erfelijke bezitting ingenomen? 
Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt de HEERE: 
In plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen 
de honden uw bloed lekken, ja het uwe! 

1 Koningen 21 23 Verder ook over Izebel sprak de HEERE, zeggende: De honden 
zullen Izebel eten, aan den voorwal van Jizreel. 

1 Koningen 21 24 Die van Achab sterft in de stad, zullen de honden eten; en die in het 
veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. 

1 Koningen 22 38 Als men nu den wagen in den vijver van Samaria spoelde, lekten de 
honden zijn bloed, waar de hoeren wiesen, naar het woord des 
HEEREN, dat Hij gesproken had. 

2 Koningen 8 13 En Hazael zeide: Maar wat is uw knecht, die een hond is, dat hij 
deze grote zaak doen zou? En Elisa zeide: De HEERE heeft mij 
getoond, dat gij koning zijn zult over Syrie. . 

Psalmen 22 17 Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van 
boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn 
voeten doorgraven. 

Psalmen 59 15 Laat hen dan tegen de avond wederkeren, laat hen tieren als een 
hond, en rondom de stad gaan; 

Psalmen 68 24 Opdat gij uw voet, [ja], de tong uwer honden, moogt steken in het 
bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen. 

Spreuken 26 11 Gelijk een hond tot zijn uitspuwsel wederkeert, [alzo] herneemt de 
zot zijn dwaasheid. 

Spreuken 26 17 De voorbiigaande, die zich vertoornt in een twist. rdiel hem niet 
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Prediker 

Jesaja 

Jesaja 

Jeremia 

Mattheus 

Mattheus 

Mattheus 

Lukas 

aangaat, is [gelijk] die een hond bij de oren grijpt. 

9 4 Want voor degene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er 
hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw. 

56 10 Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme 
honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij 
hebben het sluimeren lief. 

66 3 Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een 
hond den hals; wie spijsoffer offert, is [als] [die] zwijnenbloed 
[ offert]; wie wierook brandt ten gedenkoffer, is [als] die een afgod 
zegent. Dezen verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan 
hun verfoeiselen. 

15 3 Want Ik zal bezoeking over hen doen [met] vier geslachten, spreekt 
de HEERE: met het zwaard, om te doden; en met de honden, om te 
slepen; en met het gevogelte des hemels, en met het gedierte der 
aarde, om op te eten en te verderven 

7 6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de 
zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten 
vertreden, en [ zich] omkerende, u verscheuren. 

15 26 Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der 
kinderen te nemen, en den hondekens [ voor] te werpen. 

15 27 En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes 
die er vallen van de tafel hunner heren. 

16 21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de 
tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn 
zweren. 

Philippenzen 3 2 Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de 
versnij ding. 

2 Petrus 2 22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord 

Exodus 22 

Deuteronomium 23 

Soudd'L 7 

[gezegd wordt:] De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; 
en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. 

31 Bud'te m:9mi muzi svat:9mi. Maso zvirete rozsápaného na 

poli nebudete jist, hodite je psovi. 

18 Nepfineses nevestcl mzdu ani psovskou odmenu do domu 

Hospodina, svého Boha, at' jde 0 jakykoli slib, nebot' oboji 

je Hospodinu, tvému Bohu,ohavnosti. 

5 Porucil tedy lidu sestoupit k vode. Hospodin rekl 

Gedeónovi: "PostaviS zvlást' kazdého, kdo bude chlemtat 
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vodujazykemjako pes, a kazdého, do si pn piti kle1me na 

kolena." 

Prvni Samuelova 17 43 Pelistejec na Davida pokfikoval: "Copakjsem pes, ze na 

me jdes s holî?" A Pelistejec zloreCil Davidovi skrze své 

bohy. 

24 15 Proti komu vytáhl izraelsky král? Koho pronásledujes? 

Mrtvého psa, pouhou blechu! 

Druhá Samuelova 3 8 Pro ta Is-bósetova slova Abnér velice vzplanul a vycîtal: 

"Copakjsem psi hlava, patnm snad k Judovi? Denne 

prokazuji milosrdenstvi domu Saula, tvého otce, jeho 

bratnm a prátelum. Nedopustiljsem, abys padl do 

Davidovych rukou, a ty mi dnes predhazuj es preCin s tvou 

zenou? 

9 8 On se poklonil a rekl: "Co je tvlij sluzebnik, ze se obracîs 

k mrtvému psu, j ako j sem j á?" 

16 9 Tu rekl králi AbîSaj, syn Senijin: "Copak tento mrtvy pes 

smi zlorecit králi, mému pánu? Nejradeji bych sel a srazil 

muhlavu." 

Prvni královská 14 11 Kdo zemre J arobeámovi v meste, toho sezerou psi, kdo 

zemre na poli, toho sezere nebeské ptactvo." 

21 19 Promluv k nemu: "Toto pravi Hospodin: Na miste, kde psi 

chlemtali krev Nábotovu, budou psi chlemtat i tvoji krev." 

21 23 Také 0 Jezábele promluvil Hospodin: Jezábelu sezerou na 

valech Jizreelu psi. 

21 24 Kdo zemre Achabovi ve meste, toho sezerou psi a kdo 

zemre na poli toho sezere nebeské ptactvo. 

22 38 Kdyz oplachovali vliz v samarském rybniku, chlemtali psi 

jeho krev a nevestky se v ni omYvaly, podle slova 

Hospodinova, které ohlásil. 

Druhá královská 8 13 Chazael mu rekl: Cozpakje tvlij sluzebnik pes, ze by se 

dopustil neceho tak strasného?" Elîsa rekl: "Hospodin mi 

ukázal, ze budes králem nad Aramem." 

Zalmy 22 17 Smecka psu me kruhem svirá, zlovolná tlupa me obklicuje; 
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sápou se jako lev na mé ruce a nohy, 

59 15 K veceru se navraceji, skucijako psi a pobihaji kolern 

mesta. 

68 24 A noha tváje rozdrti v krvi, at' jazyk tvych psu má 

z nepráte1 podil. 

Pnslovi 26 11 Jako se pes vraci ke svému zvratku, tak hlupák opkuje svou 

posetilost. 

26 17 Chytá psa za usi, do se rozliti ve sporu, ktery se ho netYká. 

Kazatel 9 4 Kdo tedy bude vyvolen? Vsichni, kdo ziji,maji nadeji. 

Vzdyt' zivy pes je na tom lépe nez mrtvy lev. 

Izajás 56 10, Ti, kdo j sou na strázi, j sou slepi, nikdo z nich nic nevi; 
11 vsichni j sou to nemi psi nedovedou ani stekat; jen mluvi ze 

sna, kdyz ulehnou, rádi podnmuji. Ale jsou to psi hltavi, 
nenasytni. A to jsou pastyn! Bez zájmu a pochopeni. 
Vsichnijsou obráceni k syYm cestám, kazdy za syYm 
ziskem, odkudkoli. 

66 3 Clovek zabiji v obet' byka i ubiji cloveka, obetuje jehiiátko 
i láme vaz psu, pnnási obetni dar i krev z vepru dává, na 
pnpominku páli kadidlo i dobroreCi nicemné modle. Oni si 
vyvoluji vlastni cesty, jejich duse si libuje v ohyzdnych 
modlách. 

Jeremiás 15 3 Ztrestámje na ctvery zpusob,je vYr0k Hospodinuv: 
mecem, aby zabijel, psy, aby vláceli, nebeskYm ptactvem a 
zemskYm zvirectvem, aby zralo a niCilo. 

Matous 7 6 Nedávejte psu, co je svaté. Neházejte perly pred svine, 
nebo je nohama zaslapou, otoci se a roztrhaji vás. 

15 26 Onji odpovedel: "Neslusi se vzit chléb detem a hodit jej 
p slim. " 

15 27 A ona rekla: "Ovsem, Pane,jeilZe i psi se zivi z drobtu, 
které spadnou se stolujejich pánu." 

Lukás 16 21 A touzil nasytit se aspoii tim, co spadlo se stolu toho 
boháce; dokonce pnbihali psi a olizovalijeho vredy. 

List FilipskYm 3 2 Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty spatné delniky, 
dejte si pozor na tu "roznzku"!" 

Druhy list PetrUv 2 22 Pnhodilo se jim to, co nká pravdivé pnslovi: "Pes se vrátil 
k vlastnimu vYvratku" a umytá svine se zase vá1i v bahnisti. 
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5.Klein woordenboekje met fraseologismen met kat en hond 

5.1 Structuur en beknopte karakteristiek van trefwoorden in het 

woordenboekje 

Het woordenboekje heeft zes grotere groepen, iedere groep bestaat uit twee tabellen, 

de eerste tabel is met fraseologismen met kat, de andere met hond. De groepen presenteren 

verschillende soorten van fraseologismen. Deze zijn: 

1. Spreekwoorden 

2. Vaste vergelijkingen (zonder werkwoord) 

3. Vaste vergelijkingen met een werkwoord 

4. Verbale vaste verbindingen in infinitiefvorm 

5. Overige verbale vaste verbindingen 

6. Nominatieve vaste verbindingen 

Ieder trefwoord heeft structuur van zeven groepen: 

1. het 2. het 3. bron van de 4. 5. 6. het 7. Vertaling 

beeld Nederlandse fraseologismen betekenis equivalentie- Tjsechische van het 

van fraseologisme type fraseologisme Tsjechische 

het fraseologisme 

dier 

In kolom drie vindt men een afkorting van de bron van het fraseologisme (zie blz. 28-

29). 

In kolom vier vindt men betekenis van het Nederlandse fraseologisme. Als er geen 

equivalent voor het Tsjechische fraseologisme bestaat, vindt men erin de uitleg van het 

Tsjechische fraseologisme. 

In kolom zes vindt men vertaling van het Tsjechische fraseologisme. Als er geen 

Tsjechische equivalent voor het Nederlandse fraseologisme bestaat, is er een vertaling van het 

Nederlandse fraseologisme, die anders in de opmerkingen gevonden staat. 

Als er verschillen in gebruik zijn, vindt men ze in opmerkingen. 
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Kortom gezegd, als alle kolommen vol zijn, vindt men de vertaling van het 

Nederlandse fraseologisme en verschil in betekenis van het Tsjechische fraseologisme in de 

opmerkingen beneden. 

Onder iedere groep worden alle fraseologismen alfabetisch gerangschikt. Het begint 

met Nederlandse fraseologismen, dan Tsjechische waarvoor geen Nederlandse equivalent 

bestaat. 

Bij enkele uitdrukkingen worden afkortingen gebruikt, die het fraseologismen zullen 

verduidelijken. Het wordt al gezegd, dat het doel van mijn scriptie was niet te onderzoeken of 

de fraseologismen uit de woordenboeken nog gebruikt worden. Daarvoor zou men een verder 

onderzoek moeten maken. Toch zijn er in het gebruik van enkele Tsjechische en Nederlandse 

fraseologismen verschillen. Volgende afkortingen zullen de verschillen laten zien: 

arch. archaisch 

bijb. bijbeltaal, bijbels 

dial. dialectisch 

euf. eufemisme 

expres. expressief 

Fr. Frans 

gew. gewestelijk 

lem iemand 

Iron. ironisch 

jongerent. jongerentaal 

kindert. kindertaal 

Lat. uit het Latijn 

schert. schertsend 

vuIg. vulgair 
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5.2. Woordenboekje 

Spreekwoorden met kat 
88 Uitdrukking in het Nederlands ~l) Betekenis 90 Uitdrukking in het 

(Het blijft hetzelfde) A Als je toch het 

of men van de kat of 

van de kater / van de 

hond of van de kat 

gebeten wordt. 

+ Aan de beste kat kan D 

een muis ontlopen. 91 

Als de kat in de val A 
F 

is, dansen de muizen 

er omheen. 92 

Als de kat uit huis is, A 
I 

dansen de muizen op 

slachtoffer 

wordt, maakt 

het niet uit van 

wie. 

Ook de 

bekwaamsten 

kunnen zich wel 

eens vergissen 

(een fout 

maken). 

Lafaards 

worden dapper 

als het gevaar 

voorbij is. 

Als de leeuw 

dood is, kunnen 

de hazen wel 

over hem heen 

huppelen. 

Als er geen 

toezicht is, 

halen de 

kinderen (de 
tafel/in het voorhuis 

Als de katten van A ondergeschikten 

honk zijn, dansen de enz.) hun hart 

4 

2C 

2C 

1 

88 betekenis van het beeld (- negatief -, positief +, neutraal =) 
89 de bron, zie blz. U.--:.l..'t 
90 equivalentieniveau 
91 i nejlepsi kocce muze mys utéci 
92 kdyz je kocka za horami, tancuji mysi okolo. 
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Tsjechisch 

I mistr tesar se 

nekdy utne. 

Po bitve je kaidy 

generál. (iron.) 

Kdyi kocour / 

kocka neni doma, 

mysi maji pré / bál 

/ posviceni. 

vertaling 

Je jedno, jestli Te kousne 

pes nebo kocka. 

Ook meester timmerman 

slaat soms verkeerd. 

Na de slag is iedereen de 

generaal. 

Als de kater / kat niet thuis 

is, hebben de muizen een 

bal. 



muizen op tafel. op. 

- Als de katten muizen, A a) Onder het 4 

mauwen ze niet. eten wordt nooit 

veel gepraat. 

b) als men met 

een voordelige 

zaak bezig is, 

hangt men dat 

niet aan de 

grote klok 

- Als men de kat op D a) Men moet 4 

het spek bindt, wil iemand een 

hij er net van vreten. 
partner niet 

opdringen. 

b) iets waartoe 

men 

gedwongen 

wordt,doet men 

niet graag. 

c)je moet iets 

niet te zeer 

opdringen 

+ Als onze kat zich A volksgeloof 4 

wast, dan komt er 

licht een gast. 

- Bij nacht / avond zijn A In het donker 2e Potmeje kaidá 

alle kafjes grauw (en 
F lijken alle kráva cerná. 93 

alle mondjes even 
meisjes mooi. 

nauw). 

= Dat is net een kat als A Dat komt op 2e Je to prast'jako 

andermans kat. 94 
hetzelfde neer. uhod'. 

+ De kat in het nauw A Als men in 4 

maakt rare nood verkeert, 

doet men het 
sprongen. 

ongeloofelijke. 

- Een slapende kat D Een luiaard 2e Bez práce nejsou 
.. ,. 

93 gebruikt niet alleen maar voor meisjes, maar voor alle dingen in het het algemeen. 
94 Je to kockajako kazdájiná. 
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Kdyz kocky cihaji na mys, 
nemiioukaji. 

Kdyz Clovek kocku 

pi'iváze ke speku, tak z nej 

(ta kocka) chce 

zrát. 

Kdyz se nase 

kocka myje, pfijde 

jiste host. 

In het donker 

is iedere koe 

zwart. 

Het is hetzelfde slaan als 

een slag geven. 

Kocka, kdyz je v 1izkém, 

de1á podivné skoky. 

Zonder werk zijn er geen 
.. 



+ 

vangt geen rat. Y) 

Een vogel die te 

vroeg zingt, wordt 's 

avonds van de kat 

gegeten. 96 

D 

Het muist wat van A 

katten komt. 

Hij slacht de kat die D 

altijd op haar poten 

terechtkomt. 

Hij weert zich als D 

een kat in de krullen. 

bereikt niets (is 

nutteloos) 

Een mens 

zonder handen, 

is een hond 

zonder tanden. 

Zonder moeite 

te doen bereik 

je niets. 

a) Wie al te 

jong naar genot 

streeft, gaat te 

gronde. 

b) Jonge 

mensen die 

geen goede raad 

menen nodig te 

hebben ,zullen 

daar de 

gevolgen van 

ondervinden. 

Kinderen 

verloochenen 

hun afkomst 

niet. 

Hij weet zich 

altij d uit de 

verlegenheid te 

redden. 

Sterk of 

herfaaldelijk 

omgebogen 

schaafspaan, 

schaveling -

omgekomd 

afschaafsel van 

hout 

2C 

1 

3 

koláee. 

Ranni ptáee dál 

doskáee, ale dfiv 

chcipne. (expr.) 

Co se z koeky 

narodi, nebude nei 

mysi chytati. 

Koeka dopadne 

vidycky na 

vsechny etyfi. 

4 Mele sebou (expr.) 

Men kan de kat niet D Als iemand een 4 

95 Spiei kocka nechyti mys. 
96 Ptáce, které casne ráno zpivá, vecer ho sezere kocka. 
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koekjes. 

Een vroege vogel springt 

het verst maar gaat er 

vroeger om. 

Wat er van de kat geboren 

is, zal maar muizen 

vangen 

De kat komt altij d op haar 

potem terecht. 

Vrti se jako kocka 

v hoblinách. 

CIovek nemuze pfivázat 



van het spek houden, maal de smaak kocku ke speku, kdyi má 

als zij er de smaak van iets te (ta kocka) chuf na 

van beet heeft. 
pakken heeft, dlabanec. 

dan doet hij het 

steeds weer. 

- Men moet de kat niet D a) Ouders 4 Clovek nesrni dávat kocku 

bij het spek zetten. moeten een vedle speku. 

Aan de kat (die het D 
vrijer niet de 

4 
Kocce, která liZe rozen, 

-
gelgenheid nesrnis opeceny spek 

spit likt,) moet men geven te ver te svefit. 

het spek (gebraad) gaan. 

niet toevertrouwen. b)Menmoet 

iemand niet in 

der verleidnig 

bengen. 

c)Menmoet 

toezicht of de 

bewaring van 

iets niet aan 

iemand 

toevertrouewen, 

die er zelft 

begerig naar is. 

= Men stuurt een kat D Wie niet voor 2C Komu neni shury Aan wie is niet van boven 

naar Engeland en hij een bepaald dáno, v apatyce gegeven, koopt men in 

zegt miauw als hij 
werk geschikt 

nekoupi. (veroud.) 
geen apotheek. 

is, brengt er 
weer thuiskomt. 97 

niets van 

terecht. 

- Met geweld kan de D Met geweld kan 4 N ásilim donutiS kocku 

kat de kerk men alles wel kostel precUrat. 

bereiken. 
ompissen. 

(in afkeurende 

zin) 

- Om der lom den A Eigen belang is 4 K vlili chuti tuku, liZe 

wille van I het smeer de drijfveer van kocka svicen. 

vele 
likt de kat de 

handelingen. 
1 __ -1 ~ 7 ~ __ 

97 Clovek posle kocku do Anglie a ona po návratu rekne miiau. 

49 



= 

= 

kandeleer. 

Oude katten lusten D Een oude man 

ook melk. wil nog wel met 

een jonge 

vrouw vrijen. 

Van geven sterft de D Weldadigheid 

kat van de smid. gaat meestal 

niet ver. 

4 

4 

I staré kocky maji rádi 

rnléko. 

Z dáváni chcipne kocka 

kováre. 

Wat men spaart uit D Eten dat men te 4 Co si clovek utrhne od ust, 

je pro kocku nebo psa. zijn mond is voor de 

kat of voor de hond. 

lang bewaart 

bederft op den 

duur. 

F Over iem die 

van mooie 

dingen houdt, 

maar niets 

ervoor wil doen 

om ze te 

bereiken 

F Alsje goed 

I 

voor iemand 

bent, is hij 

blij 

Alsje niets 

doet, benje de 

klos 

K Een persoon 

blijft dezelfde 

F 

F 

Dappere 

mensen zijn 

zelden bang 

Een persoon 

handelt naar 

zijn karakter 

F Als je in een 

4 

4 

4 

Ráda kocka ryby 

ji, ale do vody se ji 

nechce. (iron.) 

Kdyi kocku 

pohladi,ocas 

zdvihne. 

Kocour nelova, 

chlap nemluva, 

oba jsou hladova. 

(veroud.) 

4 Koece 0 mysich se 

zdává. 

De kat houdt van vissen 

maar ze wil niet naar het 

water gaan. 

Als je de kat aait, tilt ze 

haar staart op. 

Een kater vangt niet, een 

kerel spreekt niet, hebben 

ze allebei honger. 

De kat droomt van de 

muizen. 

4 KoeiCi oei neboji Kattenogen zijn niet bang 

4 

4 
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sedYmu. 

Kocka mysi 

nenechá, liska 

slepic a vlk ovce. 

(veroud.) 

Ta myska ui 

voor rook. 

De kat laat muizen niet 

met rust, de vos de kippen 

en de wolf de schepen. 

De muis is al gevangen 



+ 

+ 

situatie 

verkeert, ben j e 

er al. 

lapena (ztracena), waarmee een kat speelt. 

s kterou kocka 

pohrává. (veroud.) 

Oude honden leert A Oude mensen 2C éim kocour starsi, Hoe ouder de kater is, des 

men moeilijk pootje 

geven. (lat.) 

moetje geen 

nieuwe dingen 

meer proberen 

bij te brengen. 

tim ocas 

neohebnijsi. 

Spreekwoorden met hond 
Uitdrukking in het Nederlands 

't Is een slechte 

hond, die zijn brood 

pakken laat. 98 

Betekenis 

D Je moetje de kaas 

niet van 't brood 

laten eten. 

't Moet een ruige D Alleen een rijke 

hond wezen die 

twee nesten warm 

houden kan. 

man kan er een 

tweede vrouw op 

nahouden. 

Uitdr. In het Tsjechisch 

4 

4 

Als er één hond D Wanneer iemand 2C Kdyijedna husa 

blajl, blaJfen er 

vele. 

Als hij niet meer D 

kan, hangt de jager 

zijn hond op. 

iets (doms) 

voordoet, vindt het 

meteen navolging. 

(oude) mensen 

waarvan men geen 

profijt meer kan 

trekken, worden er 

keihard uitgegooid. 

Als men een hond A Men kan altijd wel 

wil slaan, kan men 

licht eeen stok / 

knuppel vinden. 

Als oude honden D 

blaJfen / bassen, is 

hpt tiid nm 11it tp 

voorwendsel vinden 

wanneer men iem 

kwaad wil doen. 

Luister naar de 

waarschuwingen 

van ervaren 

4 

pije, piji jiné 

vsechny. 

(veroud.) 

1 Kdo chce psa bit, 

hal si vidy najde. 

4 

te minder soepel zijn staart 

is. 

vertaling 

Spatny pes ten, kterysi 

nechá sebrat chléb. 

Jen huiiatY pes muze dve 

hnizda zahi'át. 

Als er één gans drinkt, 

drinken er alle. 

Kdyz uZ lovec nemuze, 

povesi svého psa. 

Kdyz stafi psi stekaji, je 

na case zbystfit. 

98 Spatny pes ten, ktery si nechá vzit chléb. 
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het tijd om uit te 
. 99 ZIen. 

Als twee honden 

vechten om een 

been, loopt de derde 

ermee heen. 

mensen. 

A Van onenigheid 

tussen twee mensen 

(partijen), trekt een 

derde vaak profijt. 

2A Kdyi se dva 

perou, treti se 

smeje. 

Als twee vechten, lacht 

de deerde 

Beter een levende D 

hond dan een dode 

leeuw. 100 

Het leven gaat 

boven alles. (naar 

Pred. 9:4) 

2C Lepsi neco, nei-/i Iets is beter dan niets. 

Bij kleine lapjes 

leert men de hond 

leer eten. 101 

D Geleidelijk aan wen 4 

jezelfts aan de 

onmogelijkste 

dingen. 

Blaffende honden A Van schreeuwers 

bijten niet. heeft men niets te 

duchten. 

1 

- De ene hond verwijt D De een verwijt de 2C 

de andere dat hij 

vlooien heeft. 

ander foueten of 

gebreken die hij 

zelf heeft. 

De honden blaffen A Ondanks de ophef 

maar de karavaan 

trekt verder. 

De honden moeten D 

de botten kluiven. 

Die gaat wandelen 

met zijn vrouwtje, 

D 
F 

is er toch geen 

verandering in de 

situatie 

De minderen 

moeten met het 

minderen tevreden 

zijn. 

1 

4 

2C 

nic. 

Lepsi vrabec 

v hrsti nei holub 

na streSe. 

Pes, ktery steká, 

nekouse. 

Jedenza 

osmnáct, druhy 

bez dvouza 

dvacet (veroud.) 

Af psi stekaji, 

karavana jde dál. 

(veroud.) 

Bytpod 

pantoflem 

Beter een mus inde 

handen dan een duif op 

de dak. 

Een blaffende hond bijt 

niet. 

De ene is voor achttien, 

de ander voor twintig 

min twee. 

Psi musi kosti kousat. 

Onder een slof zijn 

99 Kdyz stan psi stekaji, je na ease vyhlidnout.Po malych kouskách se pes nauei kUZijist 
100 Lepsi zivy pes nez mrtvy lev. 
101 Po malych kouskách nauei se pes kUZi jist. 
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loopt als een hond 

aan een touwtje.] 02 

Die van de hond A De gevolgen van 2C 

gebeten is, moet van F dronkenschap moet 

hezelfde naar 

daarop leggen / 

haar van dezelfde 

hand op iets 

leggen 1 03 

+ Die wil kennen des D 

mans grond, die sla 

zijn vrouw of zijnen 

hond. 

Die zich voor D 

honden 

verhuurt,moet 

botten kluiven. 104 

Dode honden bijten A 

niet (al zien ze 

lelijk) 

men door drank 

zien te verdrijven. 

(iem dienen) 

Die dood is kan 

geen kwaad meer 

doen. 

- Een blaffende hond D Wie te veel praat, 

mist de 

kluif 1 05 (ver.) 

Een blote hond 

wordt zelden 

vet. (ver.) 

A 

bereikt zijn doel nit 

(schaadt vaak 

zichzelf). 

Wie al te 

bescheiden is, 

bereikt niets. 

4 

4 

2C 

4 

4 

Een haastige hond 

werpt blinde 

jongen. 106 

D Als je overhaaast te 2C 
F werk gaat, loopt het 

meestal mis. 

Vyhánet terta 

d'áblem. (expr.) 

Mrtvf; pes 

nekouse. 

(veroud.) 

Práce kvapná, 

málo platná. 

102 Kdo chodi na procházku se svou zenuskou, bèzijako pejsek na voditku 
103 Kdyz je psem pokousán, musi se stejnYm vylécit. 
104 Kdo se nechá najmoutjako pes, musi kousat kosti.tj. nèkomu slouZit 
105 Stekajici pes pi'ijde 0 svou kost. 
106 Uspechany pes vrhne slepá mlád'ata. 
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De duivel met de lucifer 

wegdrijven. 

Kdo chce poznat 

podstatu muZe, ten af 

zbije jeho zenu nebo psa. 

Kdo se nechá najmout 

jako pes, musi kous at 

kosti. 

Een dode hond bijt niet. 

Pes, ktery stèká, pi'ijde 0 

kost. 

Nahy pes zfidkakdy 

ztloustne. 

Haastige spoed is zelden 

goed. 



- Een hond is stout op D 

zijn eigen dam. 

Honden zijn thuis 

het stouts. (lat.) 

D 

Op zijn eigen 

gebied is men 

moedig, durft men 

wel wat te riskeren. 

1 Kaidypes na 

svém dvofe 

nejsilntiji stiká. 

(veroud.) 

Een hond blaft het stouts 

op zijn eigen boerderij. 

+ Een lopende hond D Wie eropuit trekt / 2C Komu se neleni, Wie niet lui is, heeft veel 

vindt altijd wat voor 

de mond. 107 

zich inspant, vindt 

altijd wel enig 

voordeel. 

Een mens zonder D Een luiaard bereikt 4 

handen, is een hond 

zonder tanden. 

niets (is nutteloos). 

- Een schurfige hond D Wie wat op zijn 

+ 

vreest de kam. 

Er zijn meer 

hondjes die Bloem / 

Fikkie / Mops heten 

A 

Gelijk de juffer is, D 

zo is haar hond. 108 

Het zijn allemaal D 

geen dieven, waar 

de honden tegen 

blaffen. 

Honden moeten 

botten knagen. 

D 

geweten heeft, is 

bang voor 

onderzoek. 

a) Een naam 

bewijst niet dat men 

met een zak iets te 

maken heeft. 

b )gelijkenis is geen 

identiteit 

c) Wees voorzichtig 

met je oordeel,ook 

al spreekt de schijn 

tegen iemand. 

De mens is een 

produkt van zijn 

omgeving. 

Wees niette 

wantrouwig, 

menigeen is beter 

dan hij op het eerste 

gezicht lijkt. 

(iem dienen) 

107 Pobihajici pes si najde vzdy neco do huby. 
108 Jaká slecna, takovy jeji peso 
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4 

4 

1 

4 

4 

tomu se zeleni. groen. 

Clovek bez rukou, pes 

bezzubu. 

Prasivy pes se boji 

hlebenu. 

Je vice psu, kten se 

jmenuji Alik. 

Jakj pán, takovy Gelijk de mens is, zo is 

pes /kmán. zijn hond. 

Nejen na zlodèje psi 

stekaji. 

Psi musi kousati kosti. 



- Jaag een hond weg D Elke verandering is 3 

en je krijgt een rekel 

terug.I09 

geen verbetering. 

Komt men over de A a )als men grote 

moeilijkheid te 

boeven is, dan 
hond, dan komt men 

ook over de staart 

Kwade (grote) 

honden bijten 

elkaar niet. 

overwint men ook 

de andere. 

b ) stapt men over 

het hoofdbezwaar 

heen, dan kan men 

gemakkelijk 

klienigheden 

toegeven. 

A Slechte mensen 

doen elkaar geen 

kwaad. 

4 

2c 

2c 

2c 

Vyhodis ho 

oknem, pfijde 

dvefmi. 

Vrána vráne oei 

nevyklove. 

Pes psu brat. 

Pes psu blechy 

vybirá. 

Je gooit hem het raam uit 

en hij komt met de deur 

terug. 

Kdyz clovek zakopne 0 

psa, zakopen i 0 ocas. 

Een kraai pikt de oger 

van een ander niet uit. 

Een hond is broer van 

een andere hond. Een 

hond haalt de vlooien 

van een ander uit. Een 

2b 
Pes psa nekouse. hond bijt een ander niet. 

Maak een hond die D 

wil gaan slapen niet 

kwaadilO 

Men moet de hond D Men moet iemand 

niet om worst 

sturen. III 

niet in de verleiding 

brengen. 

2C 

4 

Men moet geen 

slapende honden 

wakker maken.112 

A Men moet niet de 2C 

aandacht verstigen 

op iets, waarvan 

men onaangename 

gevolgen kan 

ondervinden (als 

het bekend wordt) 

2B 

(veroud.) 

Nepichej do 

vosiho hnizda. 

Nepichej do 

vosiho hnizda. 

Nepodávej psu 

vidlicek. 

109 Vyzeiipsa ven a vráti se ti zpet. (ij. ne kazdá zmenaje zlepseni) 
110 Nerozciluj psa, ktery chce jit spát. 
111 CIovek nesmi psa pro bun posilat. (tj. pnvádet nekoho na pokuseni). 
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Steek niet in een 

wespenest. 

Nesmi se pes posilat pro 

vurt. 

Steek niet in een 

wespenest. 

Geef geen vorken aan de 

hond. 



Met onwillige 

honden is het kwaad 

A Als iem niet wil, is 1 Bezdecnymi chrty 

hazen vangen. 

(Plautus: Stichtus 

J39) 

het moeilijk hem 

ertoe te dwingen. 

Met onwillige 

mensen bereikt men 

niet veel. 

fidko zajice 

ustveS. (veroud.) 

Oude honden leert D Oude mensen moet 2B Starého psa 

men moeilijkpooije 

geven. (lat.) 

Twistzieke honden D 

lopen met 

gescheurde 

oren.JJ3 

je geen nieuwe 

dingen meer 

proberen bij te 

brengen. 

Ruziezoekers 

komen er zelf ook 

niet zonder 

kleerscheuren af 

2C novym kouskum 

2C 

nenauCis. 

Star); pes k retezu 

nepujde. 

Kdos Cim 

zacházi, tim také 

scházi. 

Kdo seje vitr, 

sklizi bouri. 

Veel honden zijn A Tegen overmacht is 1 Mnohopsu, 

zajicova smrt. der hazen dood. het kwaad vechten 

Waar een Griet in D Een boze vrouw 

huis is, heeft men 

geen hofhond nodig. 

houdt bezoekers 

buiten de deur. 

- Wie bij hond slaapt, D Wie met slechte 

krijgt vlooien. 

+ Wie van mij houdt, D 

houdt ook van mijn 

hond. 

Wie zich voor hond D 

verhuurt, moet de 

botten kluiven. 

112 Nebud' spici psi .. 

mensen omgaat, 

wordt zelf ook 

slecht. 

(fr.) 

Wie zich te 

onderdanig 

gedraagt, wordt 

dienovereenkomstig 

1 Kde jsi ty, tam 

netreba v desátém 

dame psa. (jsi 

stekna) (veroud.) 

2B Kdo se psy léhá, 

s blechami 

1 

4 

vstává. 

Kdo má rád me, 

má rád i mého 

psa. 

113 Hádavi psi rnaji orvané usi.Wie met pech omgaat, wordt ermee gesmeerd. 
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Een oude hond leert men 

geen nieuwe truckjes. 

Een oude hond gaat niet 

naar de ketting. 

Wie met iets omgaat, 

daarmee dood gaat. 

Wie de wind zaait, een 

stoorm oogst. 

Waar j ij bent, heeft men 

in de tiende huis geen 

hond nodig.Gij bent een 

griet) 

Wie bij honden slaapt, 

met vlooien op staat. 

Kdo se nechá najmout 

jako pes, musi kosti 

hlodat. 



+ 

+ 

behandeld. 

K Iemand die trouw 

is, blijft ook trouw. 

K Ook als lijkt hij niet 

sterk, kan hij het 

zijn. 

K Hoe groter schurk 

hoe groter geluk. 

K 

K 

K 

F 

K 

Een oneerlijke 

mens is geen goede 

mens. 

Tenminste iets, je 

moet je daartoe 

beperken. 

Tenminste iets, je 

moet je daartoe 

beperken. 

Sommige dingen 

vragen tijd. 

Iets wat geprezen 

wordt wordt door 

stomme mensen 

gekocht, het hoeft 

niet goed te zijn. 

4 

4 

Byf ty svému psu 

nohu ut al, on za 

tebou pobehne. 

(veroud.) 

éastokráte psiéek 

maly velkého 

vepre svali. 

(veroud.) 

4 éim vetsipes, tim 

4 

4 

4 

4 

4 

vetsi stesti. 

(veroud.) 

élovek beze eti 

jako pes bez 

oeasu. (veroud.) 

Dobrápsovi 

moueha/ mueha. 

(veroud.) 

Dobrápsu 

moueha, ehlapovi 

repa. (veroud.) 

Honem se ani pes 

nevysere. 

Chválené maso 

psi ierou. 

(veroud.) 

K Iedereen gaat dood. 4 I na psa prijde 

smrt. 

K 

K 

Iedereen wil 

geprezen worden. 

Als er geen 

ontwikkling is, 

wordt er niet mee. 

4 

4 
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I pes touii po 

pohlazeni. 

Kámen, kdyi na 

jednom miste 

dlnuhn lpif /raidl! 

Als je een been van je 

hond afsnijdt, gaat hij je 

achterna. 

Vaak gooit een klein 

hondje een grote varken 

om. 

Hoe groter hond, hoe 

groter geluk. 

Een mens zonder eer is 

als een hond zonder 

staaart 

Een vlieg is goed voor 

een hond. 

Een vlieg is goed voor 

een hond, voor vent een 

biet. 

Snel schijt zelf geen 

hond. 

Geprezen vlees wordt 

door honden gevreten. 

Zelfs een hond gaat 

dood. 

Zelfs een hond verlangt 

naar aaien. 

Een steen die lang op een 

plaats ligt wodrt door 

elke hond beplasd. 



K Domme mensen 

hebben altijd een 

radicale mening. 

K Sommige dingen 

moeten wel gedaan 

worden. 

K Over een verleid 

meisje dat weinig 

tegenstand biedde. 

4 

4 

4 

K Als iets niet bereikt 4 

kan worden, wordt 

het niet bereikt. 

dlouho leil, kaidy 

pes nan stije. 

(veroud.) 

Kdyby bylo po 

vuli psi, nezustalo 

by kobyly ve vsi. 

(veroud.) 

Kdyby pes nesral, 

dál by ubeh. 

(vuIg.) 

Kdyicubka 

neehee, pes 

neskoCi. (expr.) 

Als het naar hond zijn 

wil zou zijn, zou er geen 

merries in het dorp 

achterblijven. 

Had de hond niet 

gescheten, zou hij verder 

rennen. 

Als de teef niet wil, 

springt de hond niet. 

Nebude ze psa Er wordt geen spek van 

slanina ani z vlka de hond, geen iam van de 

wolf. 
beranina. 

(veroud.) 

K iemand die iets wilt 

bereikt dat ook. 

4 Nemuie-li pes Kan de hond een bot niet 

K De ene geeft zijn 

taak aan een aner en 

die doet het ook 

niet. 

K Als je klaagt, is het 

nergens goed voor. 

K Als je nerges bij 

hoort, is het niet 

goed. 

K Je bereikt er niets 

mee. 

K Je bereikt er niets 
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4 

4 

4 

4 

4 

kosti hrjzti, bude bijten, zal hij hem likken. 

ji lizati. (veroud.) 

PánporuCiI 

psovi, pes 

oeasovi, oeas si 

lehl, ani se nehl. 

Pánbuh psi hlas 

neslySi. (veroud.) 

Pes dvojieh vrat 

mivá hlad. 

(veroud.) 

Pes stiká, ale 

mesie nerani. 

(veroud.) 

Prudkj pes 

De man beval de hond, 

he hond zijn staart, de 

staart lag en bewoog niet. 

God hoort geen stem van 

de hond. 

Een hond van twee 

deuren heeft vaak 

honger. 

De hond blaft maar de 

Maan verwondt hij niet. 

Een onstuimige hond 



+ 

mee. 

K Doe hem niet zulke 4 

dingen aan die hij 

niet leuk vindt. 

pficházi vlku pod 

zub. (veroud.) 

Psa proti srsti 

nehlad'. (veroud.) 

komt onder wolf zijn 

tand. 

Aai de hond niet tegen 

zijn vacht. 

K Je bereikt er niets 4 Psi hlas k mesici / Stem van de hond vliegt 

mee. 

K Als er een gevaar 

komt, gaan ook 

vijanden 

samenwerken. 

K Ruzieeën is soms 

om stomme redenen 

gedaan. 

K Een oude persoon 

leer je iets heel 

moeilijk. 

K Wie aan het begin 

ongevaarlijk is, kan 

later gevaarlijk 

worden. 

4 

4 

4 

4 

K Hij weet aan wie hij 4 

dankbaar moet zijn. 

K Iedereen vat dingen 4 

op een andere 

manier op. 

K Wie boos is, 4 
gedraagt zich op die 

manier. 
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do nebe nedoleti. 

(veroud.) 

Psijedné vsi 

casto se hryzou, 

ale na vlka hned 

se seberou. 

(veroud.) 

Psi se 0 kost 

hryzou, vezmi 

kost a prestanou. 

(veroud.) 

Starého psa 

novf;m kousku 

nenauCfi 

niet to de maan / de 

hemel. 

Honden van één dorp 

bijten elkaar wel vaak, 

maar tegen een wolf 

komen ze zo samen. 

Honden bijten elkaar om 

een bot, neem de bot weg 

en ze houden op. 

Een oude hond leer je 

geen nieuwe truckjes. 

Také stèiiátkum De tanden groeien meer 

zuby dorustaji. 

(veroud.) 

Vi pes, Cf sádlo 

snedl. (veroud.) 

Vojnapro 

jednoho kojná, 

pro druhého chrt, 

pro tretiho smrt. 

(veroud.) 

ZIJ pes ani sám 

nesni, ani 

druhému nedá. 

zelfs bij kleine hondjes. 

Een hond weet van wie 

hij vet heeft gegeten. 

Militaire dienst is voor 

één een voedster, voor de 

tweede een windhound 

voor de derde de dood. 

Een boe hond eet niet 

zelf, geeft niet aan een 

ander. 



-

-

(veroud.) 

K Het duurt niet lang, 4 Zenskj pláé, babî 
gaat weer over. hnevapsi 

kulháni nemá 

dlouhého trváni. 

(veroud.) 

G Het leven is hard. 4 Zivotje peso 

Verbale vaste verbindingen in infinitief met kat 
Uitdrukking in het Nederlands 

Andere katten te 

geselen hebben. 

De kat de bel 

aanbinden. 

Betekenis 

A Want anders aan 

zijn hoofd 

hebben. 

Aa) de eerste stap 

doen om een 

gevaarlijk plan tot 

uitvoering te 

brengen, de 

kastaantj es uit het 

vuur halen 

b) ruchtbaarheid 

aan iets geven 

De kat bij de melk A lemin de 

verleidng brengen zetten 

De kat in de 

gordijnen jagen 

A 

De kat in de kelder A 

metselen, sluiten 

Ruzie 

veroorzaken 

a) slecht 

oppervlakkig niet 

radicaal genezen 

b )di vijand in huis 

brengen 

(De) kat in het 

donker knijpen 

A Schijnheilig zijn, 

kwaad doen 

wanner menmeent 

niet gezien te 

worden 

Uitdr. In het Tsjechisch 

4 

4 

4 

4 

4 
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Vrouwengehuil, 

wijfvoede en hondenhink 

duurt niet lang. 

Het leven is een hond. 

vertaling 

Mit jiné kocky 

na bicováni 

Pfipevnit kocce 

zvonec 

Dátkockuk 

mléku 

Honitkocku 

v záclonách 

Zavi'it kocku ve 

skIepe 

Trápit kocku 

vatme 



De kat op het spek A 

binden (Belg.) 

Dooie katten in de A 

mond hebben 

Een kat / een hond C 

een schipper maken 

lemin de 

verleiding 

brengen 

Het zal heel 

slecht, onsuimig 

weer worden 

Een muffe smaak, 

vooral 's ochtends 

bij het wakker 

worden na 

overmatig 

drankgebruik 

verdrinken 

Een kat een kat 

noemen 

A (belg. spreektaal) 

leenvertaling van 

Fr. 

Er geen doekj es 

om winden, die 

dingen bij hun 

naam noemen 

Een kat in de zak 

kopen 

Aa) iets koen 

G zonder het gezien 

te hebben 

Een kat op het anker A 

zetten 

= Een kattenrug maken A 

Er de kat in steken A 

b) bedrogen 

uikomen 

ankeren 

Ermee 

uitscheiden 

(omdat er men er 

genoeg van heeft) 

4 

4 

4 

2A 

2A 

4 

1 

4 

- In katzwijm liggen / C Flauw zijn, vallen 4 

vallen 

Menen dat 's keizers A Zich veel laten 4 
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Kupovat zajice 

v pytli 

Kupovat kocoura 

V mechu (veroud.) 

Udelat koCici 

hfbet 

Pi'ivázat kocku 

ke speku 

Mitv puse 

mrtvé 

kocky 

Udèlat kocku/ 

psa 

námofuikem 

Pojmenovat 

kocku kockou 

Een haas in de 

zak kopen 

Een kater in een 

bag kopen 

Dátkockuna 

kotvu 

Strcitkam 

kocku 

upadnout do 

(kocicich) 

mdlob 

Myslet, ze 



kat zijn nicht is. voorstaan, zich cisafova kocka 

veel inbeelden je jeho neten. 

Met de kat naar bed A Alleen naar bed 4 Jit s kockou do 

postele gaan gaan, geen partner 

hebben 

Met de katten eten A Van de grond eten 4 list s kockami 

Van alle katten A Op iedereen wat 4 o vsech 

kockách vedet kwaad weten 

Voor de poes / kat 

zijn 

Zijn kat / poes 

sturen 

aan te merken 

hebben 

F Voor niets 

G 

A Op een verzoek 

om ergens te 

verschijnen niet 

reageren, niet 

komen opdagen 

cosi spatného 

1 Byt pro kocku 

4 Poslat svou 

kocku 

I Zinspelen op iets 4 Biti koli, aby se Een katje slaan 

I Niets geven 

I Niets krijgen 

kocka vtipila 

(veroud.) 

4 Dát kocku (komu) 

(veroud.) 

om de oudekat 

wijs te maken 

Iem een kat 

geven 

4 Dostat / vydelat si Een bel voor de 

na kocku zvonec kat krijgen / 

verdienen 
(veroud.) 

I Een domme ding 4 Kocoura na kufata Een kater op 

doen 

I Gek zijn 

I Iets betalen 

I Geen succes 

hebben 
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nasadit (veroud.) kippen zetten 

4 Mîti kocky V hlave. Katten in de 

4 

4 

(veroud.) 

Sáhnout do 

koCicáku 

(veroud.) 

Tahat kocku za 

ocas 

(veroud.) 

hoofd 

hebben 

In kattenzakj e 

grijpen 

aande kats 

staart trekken 



- I Iem ervaren iets 4 UCit starého 
uitleggen kocoura mysi 

chytat (veroud.) 

- I Zee kort iets doen 4 Udelat neco / byt 
/ergens zijn4 nekde, co by kocce 

vymrskal / vyprásil 

(veroud.) 

- I Iets thuis stelen 4 Vynáset kocoury 

(veroud.) 

Verbale vaste verbindingen in infinitief met hond 
Uitdrukking in het Nederlands Betekenis Uitdr. In het Tsjechisch 

- De hond in de pot A Komen als het 2C Prijit s kfiikem po 

vinden 1 14 eten op is funusel15 

- Een hond verdrinken C In het water doen 4 
omkomen of 

ondergaan; 

verziupen 

+ Een hondenneus A Alles gemakkelijk 4 

hebben te weten komen 

- Hond noch stront (of A (vuIg.) weggaan 2C Nefict ani bu (expr.) 

beest) zeggenl16 zonder iem te 

groeten 

- Iem ontvangen gelijk (gew.) zeer slecht 4 

een hond in een 

kegelspel 

- Iem uitschelden dat A lemzeer 1 Vynadat komu tak, 

de honden er geen 
I uitsechelden ie by od ntij pes 
F 

brood van (zouden) kurku nevzal 

eten / lusten (expr.) 

- In de hond zijn A (van zaken) 

verwaarloosd, 

naar de maan zijn 

114 najit psa v hrnci 
115 gebruikt voor alle gevallen, wanneer men te laat voor iets komt. 
116 N efict ani pes ani hovno 
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Een oude kater 

muisen leren 

Iets doen / 

ergens zijn tot 

de kat beeindigt 

te slaan 

Katers uithalen 

vertaling 

Met een kruis na de 

begrafenis komen 

Opitpsa 

Mit psi nos (na) 

Geen boe zeggen 

Pfijmoutnekohojako 

psa na kuZelkách 



In de hond 

gelogeerd zijn 

Op de hond zijn 

Van de stoker / 

brouwer zijn hond 

gebeten zijn 

A 

A 

c 

(gew.) (tegen 

verwachting) in 

moeilijkhede 

geraakt,er slecht 

aan toe zijn 

geheel aan 

lagerwal zijn 

(gew.) graag 

strerke drank of 

bier drinken 

4 

4 

4 

Van een hondje 

gebeten zijn 

C Hoogmoedig zijn 4 

Weten waar de hond A Weten hoe het 

gebonden ligt 
G met een zaak 

gesteld is 

- Zijn goed in de hond A Een kledingstuk 

dragen bij ven dragen, 

hoewel het 

herstelling 

behoeft, odat het 

later niet meer te 

repareren is. 

Zijn hond loslaten A Zijn geld voor 

den dag halen 

G 

G 
G 

I 

I 

I 

Verschillende 

dingen horen niet 

bij elkaar en toch 

zijn ze bij elkaar. 

Slecht zijn. 

Zich slecht 

voelen. 

Klein zijn 

afzeggen 

Niets geven 
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1 

4 

4 

4. 

4 

4 

4 

Vedet, kde je 

zakopany peso 

Byt kaidy pes jiná 

ves. 

Bytpodpsa 

Mît se pod psa 

(expr.) 

Byti psovi po 

podvazek (veroud.) 

4 Dát neeo nekoho ve 

psî (veroud.) 

4 Dát nekomu 

(cerného) psa 

BYt ubytovany u psa 

BYt pro psa 

BYtkousnut 

topicovYm/ 

sládkovYm psem 

BYt psem pokousany 

Své zbozi nosit v 

psovi 

Pustitpsa 

Elk hond ander dorp 

zijn. 

Onder de hond zijn. 

Het onder de hond 

maken. 

Tot honds 

kousenband zijn 

lem in hond geven 

lem een zwarte hond 

geven. 



+ 

I Iets met boze 

opzet doen 

4 

(veroud.) 

Delat napsi 

(veroud.) 

Op hond doen 

F Heel trouw een 

gehoorzam doen. 

4 Delat na nekoho psi Hondenogen tegen 

oéi. 

G Overhaastig doen. 4 Delat psi kusy. 

I 

I 

I 

I 

F 

I 

F 

I 

Onmogelijke 

doen 

Over iets zorgen 

dat niet zijn ding 

IS 

Verdronken zijn 

Het is helemaal 

niet goed 

Zweren 

Om een 

stommigheid 

vechten 

Over iem iets 

slechts vertellen 

Onbeschaamd 

zijn 

4 Doji! psa (veroud.) 

4 Lézti psovi do boudy 

(veroud.) 

4 

4 

4 

4 

Mitipsinku 

(veroud.) 

Nestát za psa 

(veroud.) 

Prisahat na svou 

dusi, na psi usi, na 

koéiéi svedomi. 

(schert.) 

Prit se 0 psi chlup 

4 Psi hlavu nasazovat 

4 

komu 

Smrdet psinou 

(veroud.) 

I Een onaangenaam 4 

werk stukjes bij 

lfrezávatpsoviocas 

po kouskách 

(veroud.) 
beetj es doen 

F Leven zonder 4 Zit na psi kniiku 
bruiloft 

I Met benen 4 zvoni! psum hrana. 
slingeren (veroud.) 
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iemand doen. 

Hondentruckj es doen. 

Een hond melken 

Naar hondenhok 

kruipen 

Hondenziekte hebben 

Het is niet voor de 

hond 

Op eigen ziel, 

honds oren, 

kats geweten zweren. 

Om een hondenhaar 

vechten 

lem een hondskop 

zetten 

Van hondenlucht 

stinken 

De honds staart 

stukjes bij beetjes 

snijden 

Op honds boekje 

leven 

Aan honden 

doodkloks spelen 



Verbale vaste verbindingen niet in infinitief met kat 
Uitdrukking in het Nederlands Betekenis Uitdr. In het Tsjechisch vertaling 

- Daar komt de zwarte A Geze gd als er 4 Tam se dostala cemá 

kat in. ruzie komt kocka. 

- Daar zat, dan zit de A Daar heb je 4 Tam sedèl, pak sedi 

kat in de gordijnen poppen aan het kocka v zác1onách. 

dansen, dan 

breekt het 

spektakel los 

- Dat is een kat. A (over meisj es 3 toje ale kocka!ll1 zij is zo elegant als 

gezegd) gemeen een kat 

van karakter 

- Dat is voor de kat, A Dat is verloren. 1 Je to pro koeku. 

dat is een vogel voor 

de kat / de poes. 

- Dat weet onze kat A Datbegript 4 To vi i nase kocka. 

ook. iedereeen,dat 

behoeft geen 

betoog 

- De kat (van de A Zegswijze 4 Udèlala to pekarova 

bakker) heeft dat waarmee men de kocka. 

gedaan. 
schuld van iets 

van zich afschuift. 

De kat is in het C Er is wanorde. 4 Kockaje pfui. 

garen. 

- De kat zal met zijn A Hij heeft stevig 4 kocka neutece 

lege maag niet gegeten s prázdnYm zaludkem 

weglopen 

- Er is geen kat. A niemand 2A Nebyl tam ani peso Er was geen hond. 

(Belg.) 

- Het is geen katje om A a) het is een 4 Neni to koCicka, 

zonder vinnig, een nijdig kterouje radnobrát 

handschoenen aan te 
persoon, iem die bez rukavic. 

van zich afbijt 
vatten / pakken. b) het is een 

117 Ook de waardering van mensen van dit Tsjechische ftaseologisme is positief. 
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Het zal katten 

spuwen. J18 

netelige zaak 

A Het zal heel slecht 2e 
weer worden. 

Ik zou hem niet over C Van een 

onbekwaam 

geneesheer. 

4 

mijn kat vertrouwen. 

Je kunt hem wijs 

maken dat de kat 

ganzen eiren legt 

Maak dat de kat 

wijs! 

COver iem dom 4 
zeggen 

A Daar geloof ik 4 
niets van 

- Nu komt de kat op de A a) nu hebben we 4 

+ 

koord. (Belg.) 

Onze kat heeft 

jongen. 

de poppen aan het 

dansen 

b )nu begint het 

pas echt (moeilijk 

te worden). 

A Ik heb reden om 

in beste stemming 

te zijn 

Zij heeft de kat aan A Zich zwanger 

de kaas laten komen. laten maken 

4 

4 

Bude psi pocasi. Het zal hondenweer 

zijn. 

Nesvefil bych mu ani 

svoukocku. 

Muzes mu narnluvit, 

ze kocka snási vejce. 

Z toho aby kocka 

zmoumela. 

Nyni pfijde kocka na 

provaz 

Nase kocka rná 

mladé. 

Nechala kocku dojit si 

pro sYr. 

I nooit 4 Ai kocka vejce snese Nadat de kat een ei 

I Hij is een schelm. 4 

I Zeer veel 4 

I Zeer snel 4 

I Hij is een lafaard. 4 

118 Bude plivat kocky. 
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(veroud.) legt. 

Cert si z niho udilá De deuvel gaat van 

koCicák (veroud.) 

Dala mi polivky, ie 

bykocka 

nepfeplavala. 

(veroud.) 

Dfiv nei by kocce 

vyflákal (expr.) 

Hrozi kocce, ale 

hem een kats zakje 

maken. 

Ze gaf me zo veel 

soep dat een kat zou 

erover niet zwemmen. 

Vroeger dan een kat 

aanslaan 

Hij dreigt een kat, 



zdaleka (veroud.) maar van ver. 

- I Hij is vals. 4 Je to kocka1J'J Hij is een kat. 

- I Niets geven 4 Kocku ti dám Ik geef je een kat. 

(veroud.) 

- I Hij doet een duije. 4 Kocour ho moN Een kater hindert 

(veroud.) hem. 

- G Hij heeft honger. 4 Kocoura by snédl Zij zou een kater 

(veroud.) opeten. 

- G Hij doet iets 4 Tahá kocku za ocas Hij trekt kats staart. 

tevergeefs. 

- G Je deed een 4 Tys dal kocce pas Je gaf een paspoort 

gekheid. (veroud.) aan de kat. 

Verbale vaste verbindingen niet in infinitief met hond 
Uitdrukking in het Nederlands Betekenis Uitdr. In het Tsjechisch vertaling 

- Als de kinderen zelf A als de kinderen 4 Kdyz jsou dèti samy 

baas zijn over het zonder toezicht sv.Ym pánem nad 

speelgoed, is de boel 
zijn, vernieteg ze hrackou, je toho 

hun speelgoed hodne zniceno. 
gauw in de hond. heel gauw. 

- Daar ligt de hond A daar schuilt de 1 Tam je zakopany 

begraven. moeilijkheid, daar peso 
it hem de knoop 

- Er was geen hond te A er was niemand 2B nebyla tam ani iivá er was geen ziel 

. 120 zzen duse, 

anipsa tam 

nepotkás 

- Het is daar de hond A Het stelt niets 4 je tam pes v hrnci. 

in depot. voor, armoe troef 

- Hij heeft een dikke A een goed 4 má stranou tlustého 

hond opzij liggen voorziene beurs psa 

met gled 

- 1 Helemaal 4 Anipes 0 n~ Noch hond wil met 
.-

119 De betekenis van dit fraseologisme is verouderd. Vandaag verstaat men eronder: "zij is zo mooi als een kat" 
120 nebylo tam videt psa 
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niemand wil met 

hem omgaan. 

G Niemand zal hem 4 

herinneren. 

I 

I 

Het is een 

verlaten 

landschap. 

Hij verdronken. 

G Niets interessant 

is daar gebeurd. 

G Hoe gaat het met 

jou? 

I Iets vergeefs doen 

I Hij is razendsnel. 

G Dat is niet 

belangrijk, daar 

zal ik me mee niet 

bemoeien. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

I Hij is zeer arm. 4 

I Het is niets waard 4 

I Hij is gierig. 4 

I lem tot iets 4 

vergeefs dwingen 

I Hij ging 4 
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nezavadi. 

Ani pes po nem 

nestekne. 

Anipsa tam 

nepotkáS. 

(expr.) 

Bilému psu fîkal 

cikán (veroud.) 

Chcip tam peso 

(expr.) 

Jak Ti iere 

pes? (expr.) 

(jongert.) 

Leje vodu na psa. 

(veroud.) 

Má ze vztekIého psa 

nohy. (veroud.) 

Na to ti sere peso 

(vuIg.) 

Nemá, Cim by psa 

uhodil (veroud.) 

hem omgaan. 

Noch hond zou achter 

hem blaffen. 

Je ontmoet daar geen 

hond. 

Tegen een witte hond 

zigeneur zeggen 

Er is de hond 

gestorven. 

Hoe vreet je de hond? 

Hij geit water op een 

hond. 

Hij heeft benen van 

een boze hond. 

Daaraan schijt de 

hond. 

Hij heeft niets 

waarmee een hond te 

slaan. 

Nestoji to ani za psi Het is geen blaf waard 

stek 

Gd toho nepobeii 

psis 

koIácky(veroud.) 

Psy palici za zvéfi 

honit. (veroud.) 

Sel odvázat psa 

Van hem gaan geen 

honden met bakkies 

rennen. 

Honden met een 

hamer aan het wild 

jagen 

Hij ging een hond 



-

-

Koud als een vis 

( alcohool)drinken. 

I Hij gaat sterven. 4 

I Hij is erg brutaal. 4 

G 

I 

Heel koud 

Zij is 

onbeschaamd. 

I Dat is niet goed. 

2B 

4 

4 

I Niemand zou het 4 

G 

I 

I 

I 

weten 

Dat is een 

kaarwei! 

Zij is hoog en 

mager. 

Het is 

onbegrijpelijk, 

verward 

Niets krijgen 

4 

4 

4 

4 

(veroud.) 

Steká na ne) 

hrobaruv peso 

(veroud.) 

Sto psu by ho 

neprestekalo. 

(veroud.) 

Studeny jako psi 

cumák 

Ta si tyká se psy. 

(veroud.) 

Tim aby za psy 

házel. (veroud.) 

To byanipes 

neuhodl. (veroud.) 

Toje pes! (veroud.) 

To je slonbidlo, na 

té muze psy veset 

(veroud.) 

V tom by se ani pes 

nevyznal. (expr.) 

Vyhrál na psa 

hrkávku (veroud.) 

Vaste vergelijkingen met een werkwoord met kat 
Uitdrukking in het Nederlands Betekenis Uitdrukking in het Tsjechisch 

Als kat en hond leven A Altijd oneindig 1 Zitjako pes a kocka 
I hebben 

Eromheen draaien A 1 Chodit kolem horké 

als een / de kat om 
G 

kase jako kocour / 

de hete brij kocka/pes 
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loslaten. 

Degrafdelvers hond 

blaft aan hem. 

Noch honderd honden 

zouden hem niet 

overblaffen. 

Koud als hondenneus 

Zij zegt "je" tegen 

honden. 

Daarmee zou hij naar 

honden gooien. 

Nog hond zou het 

weten 

Dat is een hond! 

Zij is een boom, op 

haar kan men honden 

hangen. 

Zelfs geen hond is 

ervan wijs. 

Hij heeft een ratel 

voorde hond 

gewonnen 

vertaling 



+ 

Eruitzien als een 

verzopen kat 

A Kletsnat (van het 

G regen) 

2A Vypadat jako zmoklá 

mys 

Er zoveel van weten 

als een kat van het 

wafelbakken121 

C Niets ervan weten 2A 
G 

Rozumet tomu jako 

koza petrieli. 

Glimmen als een 

kaarsenmakers kat in 

het donker jin de 

maneschijn 

C Over mensen die 

op hun paasbest 

gekleed zijn 

(schers.) 

4 

Rozumi tomujako 

pes slabikáfi. 

Het eerste gewin is 

kattengespin. 

C Watje hebt 2C Prvni vyhráni 

z kapsy vyháni. F gewonnen aan het 

begin van een 

Hij weet er zoveel 

van als de kat van 

saffraan. 

Kijken / zich voelen 

als een kat in een 

d kh ' 122 vreem pa UIS 

Eruitzien als een kat 

die in een vreemd 

huis is 

terechtgekomen 

A 
G 

A 
G 

spel, verlies je 

ook weer. 

a) zich 

onbehaaglijk 

voelen, zich 

ergens niet thuis 

voelen (omdat 

men er onbekend 

is) 

b) in het geheel 

niet weten wat 

hoort. 

Klimmen als een kat A Als een eekhoorn 

G of aap 

Met iem leven als de A Naar tirannieke 

kat met de muis willekeur met 

hem handelen 

121 Vit 0 tom tolik, jako kocka 0 peceni vafli. 
122 koukat / citit se j ako kocka ve skladisti 

71 

2A 

2A 

2C 

Rozumi tomujako 

koza petrieli. 

Rozumi tomu jako 

pes slabikáfi. 

a) Citit se jako 

ryba na 

suchu. 

b) citit se nesvuj 

2A Splhatjako veverka / 

opice 

4 

Eruitzien als een 

verzopen muis 

Hij begrijpt het als de 

geit van peterselie. 

Hij begrijpt het als de 

hond het abc-boek. 

Lesknout se jak 

svickarova kocka ve 

tme 

Eerste gewin verdrijft 

(het geld) uit de zak. 

Hij begrijpt het als de 

geit van peterselie. 

Hij begrijpt het als de 

hond het abc-boek. 

Zich veolen als een 

vis op de val. 

Klimmen als een 

eekhoorn / aap 

Zit s nekYrnjako 

kocka s mysi 



+ 

+ 

Ogen hebben / zien A 1 Videt (ostre)jako 

kocka /rys 

(scherp) zien als een 

kat! een lynx als een kat 

Overeenkomen als 

een kat en hond 

Katten hebben een 

taai leven. 

I 

C In het geheel niet 

G 

G Heel voorzichtig 

luren, wachten 

G Vals spelen 

1 

4 

4 

Vycházetspolujako 

pes s kockou 

Cihat jako kocka na Als een kat naar een 

mys 

Hrátjako kdyi 

kocku tahá za ocas 

muis luren 

Spelen alsof iemand 

de kat aan haar staart 

treckt 

G Gmwiemand 4 Hrát si s nékjm jako Met iemand als een 

behandelen 

I Boos zijn 

G Zich vleien ( en 

daarmee iets 

G 

D 
G 

G 

willen bereiken) 

Zijn ogen 

dichtknijpen 

Een hard leven 

hebben 

Lange nagels 

hebben 

4 

4 

4 

2B 

4 

G Zich heel grondig 4 

F 

F 

wassen 

Heel stil lopen 

Zich heel veel 

likken, wellustig 

zijn 

F Heel boos zijn, 

chagrijnig zijn 

4 

4 

4 

kocka s mysi 

Jeiit vousy jako 

kocour 

kat met een muis 

spelen 

Haren als een kater 

zijn snor te berge rijst. 

Lisat se jako kocka Zich als een kat vleien 

Mhourit oei jako 

kocour /kocka 

De ogen als een kat I 

kater half 

dicthknijpen 

Mit (tuhy) iivot jako Een taai leven van een 

kocka 

Mit drápy jako 

kocour /kocka 

Myt sejako kocka 

Naslapovat /chodit 

jako kocka 

Olizovat se jako 

(mlsny) kocour 

Prskat jako kocour 

/kocka 

kat hebben 

Klauwen als een kat I 

kater hebben 

Zich als een kat 

wassen 

Als een kat lopen 

Zich als een kat 

likken 

Als een kat Ier 

sputteren 

G Iets van een plaats 4 Prenáset / tahat sem Trekken heen en weer 

naar de andere 

dragen 
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tam jako kocka 

kofata 

als een kat haar katjes 



+ 

-

-

-

-

+ 

G 

F 

F 

Heel blij zijn 

Niet heel erg 

mooi schrijven 

Iemand 

medogenloos 

verdrinken 

I Grappig kijken 

G 

4 

4 

4 

4 

Prist jako kocka 

Psát / drápat / 

skrábat jako kocour 

Utopit koho co jako 

kote 

Als een kat spinnen 

Als een kater 

schrijven 

lem / iets als een 

poesje verdrinken 

Vykukovat jako kote Kijken als een poesje 

zpod almárky venonder een kas1je 

G Er grappig uitzien 4 Vypadat jako kocour Als een gelaarsde 

I Zijn ogen heel erg 4 

uitpuilen 

G Vals zingen 4 

v botách 

Vyvalovat oei jako 

kdyi kocour sere do 

rezanky 

(vuIg.) 

Zp iva t jako kdyi 

kater eruitzein 

Zijn ogen uitpuilen 

als een kater in het 

haksel schijt. 

Zingen alsof je de kat 

kocku tahá za ocas / bij haar staart treckt. 

kocce slape na ocas. 

Vaste vergelijkingen met een vaste werkwoord met hond 
Uitdrukking in het Nederlands Betekenis Uitdr. In het Tsjechisch vertaling 

Als een razende hond A Van woede 1 (byt) vzteklej jako 

zijn 
G schuimbekken pes 

Behandeld worden A Met minachting, 2B Jednat s nekjmjako lem behandelen als 

als een hond 
F slecht sepsem een hond 

Beven als een A Hevig staan te 1 Klepat se jako ratlik 

jufJerhondje 
G beven 

Een hond hebben A 4 mit psa u stolu 

aan tafel 

Een neus hebben als A Alles gemakkelijk 1 Mit eichjako pes 

een hond te weten komen 

Een hondenneus 

hebben 

Groeien /gedijen als A groeien in grote 2B rust jako houby po rust j ako chlupy na 
-- . -
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haren op een hond F hoeveelheid desti psovi 

- Het bekomt hem als A Het bekomt hem 4 Hodi se mu to jako 

de hond de worst I de slecht, he breekt psovi, ktery ukradl 

hem lelijk op bui't. 
knuppel na het stelen 

van de worst 

- Het ziet eruit alsof A Gezegd van iets 4 Vypadat jakoby ho 

het uit een hond zijn dat er psovi ze zadku 

aars is gehaald 
verfrommeld, oud vyndal. 

en verfomfaaid 

uitziet 

- Iem achterlopen als A Trouw op de voet 1 Následovat koho 

een hondje 
I volgen jako pejsek 

- Iem bekomen als de C Slecht uitvallen 4 Dostat co jako pes 

hond de worst bui't. 

- Op iets staan kijken A Verrast staan 2A Divat se na neco Op iets staan kijken 

als een hond op een 
G kijken jako tele na nová als een kalf op een 

nieuwe deur. 
zieke koel23. vrata. 

- Sterven als een hond B Als een beest 1 Pojit jako pes Sterven als een 

G 
2B (expr.) schurftige hond bij de 

I Pojit jako prasiry 
weg. 

pes u cesty (veroud.) 

- Zich als een terriër A Iets hardnekkig 1 Zakousnout se do Zich als een hond in 

in iets vastbijten 
G volhouden ceho jako pes iets vastbijten 

- Zijn goed in de hond A een kledingstuk 4 nosit co do roztrháni veci nosit az do psa 

dragen blijven dragen, 

hoewel het 

herstelling 

behoeft, zodat het 

later niet meer te 

repareren is 

- Zo welkom zijn als A Men ziet hem 2B Byt platny jako pes Bruikbaar zijn als een 

een hond in de liever niet dan v kosteleljako slepy hond in de kerk! als 
1 wel een blinde hond op de 

keuken lin de pes na lovu 
jagt 

7~~ ~7~ __ ~7 

123 Divat se na neco jako pes na nemocnou krávu. 
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kegelspel 

- I Hoogmoedig 4 Byt duleiitj jako psi Belangrijk als een 

zonder reden zijn. hovno. hondenstront zijn. 

- G Heel slecht tegen 4 Byt na nekoho jako Tegen iem als een 

iemand doen pes hond zijn 

- I Zich heel slecht 4 Gtit sejako prasivy Zich als een 

voelen pes schurfitge hond 

voelen 

- I Agressief tegen 4 Doráiet na nekoho iem als de honden 

iemand zijn jako psi aanvallen 

- G Een vreselijke 4 Hádat sejako psi Als honden ruzieën 

ruzie hebben 

- G Onbeschoft tegen 4 Házet nekomu neeo Iets naar iemand 

iemand doen jako psovi kost gooien als een bot 

(expr.) 
naar een hond 

- G Heel veel van 4 Honitnekohojako Iem als een hond 

iemand vereisen, cokla /psa (expr.) jachten 

vereisen dat hij 

veel en snel werkt 

- G Te veel werken 4 Honit se jako pes Zich als een hond 

jachten 

- I Op blote voeten 4 Chodit jako panskej Als een hevehond 

lopen. pes lopen 

(veroud.) 

- I Iets wellustig 4 Chodit kolem Rond iets als een 

aankijken neceho jako mlsny smulgraag hond / 

pes /koeour 
kater lopen 

- G Zich heel wild 4 Chovat sejako pes Zich gedragen als een 

gedragen pusteny ze retezu / hond van de ketting 

jako kdyi psa pusti 
gelaten 

ze retezu 

- Hij doet het op zijn G Het gaatje niet 2C Jde ti to jako psovi Het gaat je als het 

elefendertigste / op 
A goed pastva. (expr.) weiden aan een hond. 

zijn dooie gemakje 

- G Er zijn er veel. 4 Jejiehjako psu Er is er als de honden 
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Honger hebben als 

een paard 

G het is heel erg 

koud 

G Iemand gruw 

behandelen 

4 

4 

(expr.) 

Je tam zimajako 

v psi boude!jako v 

psirne 

Jednat /zacházet 

s nekjmjako se 

psem / huf nei se 

psem (expr.) 

Er is zo koud als in 

een hondenhok 

Met iem als met een 

hond omgaan 

I Zijn doel volgen 4 Jit po neÎwm / neef Iem zijn spoor volgen 

stope jako ohaf 

G Zijn doel volgen 4 Jit za neefm jako 

buldok 

G Heel veel 

glimmen (over 

een rond 

voorwerp) 

G Heel veel honger 

A hebben 

I Iemand heel erg 

in elkaar slaan 

4 Lesknout sejako psi 

kulky (vulg.) 

2A Mit hladjako cokl/ 

4 

pes 

Mlátit /zbit koho 

jako psa (expr.) 

als een jachthond 

Achter iets als een 

buldog gaan 

Als handballen 

glimmen 

Honger als een hond 

hebben 

Eimand als een hond i 

in elkaar slaan 

1 Heel veel spreken 4 Mlit hubou jako pes Met de mond als een 

I Zich na een 

moeilijke situatie 

weer snel beter 

voelen 

4 

I Heel erg dronken 4 

zijn 

I Heel wild vechten 4 

I Heel hard vechten 4 

I Heel boos zijn 4 
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ocasem (expr.) hond met zijn staart 

malen 

Oklepat se /otfepat Zich uitschudden als 

sejako pes 

Opily jako stene. 

Rvát se / tahat se 0 

neco jako psi 0 kost 

Rvát se jako psi / 

feny (expr.) 

Rádit jako vztekly 

pes 

een hond 

Als een puppie 

dronken zijn 

Om iets als honden 

om een bot vechten 

Als honden vechten 

Als een dolle hond 

tekeergaan 



G Het staat je niet 4 Slusi nekomu neco 

jako psovi usi 

Het staat je als de 

hond zijn oren 

I Heel veel stinken 4 Smrdet jako psi kSiry 

(expr.) 

Stinken als 

hondentuig. 

I Niet goed slapen 

I Tegen iemand 

schreeuwen, 

ruzies maken 

G Heel veel trillen 

I 

I 

Iemand gruw 

behandelen 

Iemand op een 

gruwe manier 

eruitgooien 

I Iemand heel erg 

uitschelden 

G 

I 

G 

I 

G 

Er 

heelongelukking/ 

erg uitzien 

Er belagelijk 

uitzien 

Vals zingen 

Zonder 

mededogen 

iemand 

doodschieten 

Heel veel 

verdragen, 

vreselijke 

ervaringen 

hebben 
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4 Spát jako na psi ki:tii Als op een hondenvel 

slapen 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Stekat na nekoho 

jako fena / pes 

(expr.) 

Tegen iem als een 

hond blaffen 

Tfást se jako rat/ik Zich als een hondje/ 

Vrhnout se na 

nekohojako ehrti 

(expr.) 

pinch trillen 

Aan iem stormen als 

een hazenwind 

Vyhnat nekoho jako Iemand eruitgooien 

prasivého psa 

(expr.) 

Vynadat nekomu 

jako psovi (expr.) 

Vypadat /tváfit se 

jako spráskany pes 

(expr.) 

Vypadat jako psi 

kSiry 

Vytjako pes na 

mesie (expr.) 

Zastfelit nekoho 

jako psa (expr.) 

als een schurftige 

hond 

lem als een hond 

uitschelden 

er als een geslagen 

hond uitzien 

Er als hondentuig 

uitzien 

Als een hond aan de 

maand huilt 

lem als een hond 

doodschieten 

4 Zkusit / vytrpet jako Als een hond veel 

pes 

(expr.) 

verdragen 



Vaste vergelijkingen zonder werkwoord met kat 
Uitdrukking in het Nederlands betekenis Uitdr. In het Tsjechisch vertaling 

- Als een kat in een C Als een aap in 2A Jako ryba na suchu Als een vis op de wal. 

vreemd huis een spel kegels 

- Zo misselijk als een A Erg misselijk 4 Spatne jako kocce 

kat 

- Zo nat als een kat A Kletsnat, drupnat 2A Mokry jako mys Nat als een muis 

(zijn) 

- Zo vals als een kat A Onzettend vals 1 Falesny jako kocka Oneerlijk als een kat 

Lstiry I itlisny jako (zijn) 

kocka 
Listig / flemerig als 

een kat 

+ A Heel vlug 2A Hbiry I rychly jako Snel als een 

Zo vlug I lenig als 
chrt, oh ar, jelen windhond / speurhond 

een kat 
/ hert (zijn) 

+ Zo wijs als Salomo 's A 1 Moudryjako 

kat Salamounova kocka 

(veroud.) 

- G Heel snoeplustig. 4 Mlsny jak kocka Snoeplustig als een 

Ikocour kat/ kater 

+ G Heel slaperig. 4 Ospaly jako kote I Slaperig als een klein 

stene poes /hond 

+ G Heel aanhalig. 4 Pritulny jako kote Aanhalig als een katje 

Istene 

- Zo blind als een kip A 2A Slepy jako kote Blind als een ka* 
I 

- I Zijn ogen heel erg 4 Vyvalovat oei jako Zijn ogen uitpuilen 

uitpuilen kdyi kocour sere do als een kater in het 

rezanky 
haksel schijt. 

(vuIg.) 

Vaste vergelijkingen zonder werkwoord met hond 
Uitdrukking in het Nederlands Betekenis Uitdr. In het Tsjechisch vertaling 

- Zo dartel als een A heel dartel 1 Hravy jako stene I Zo dartel als een 

jonge hond 
G 

kote jonge hond / poesje 
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- Zo moe als een hond A Uitgeput van 1 Unaveny jako cok!, Moe als een fikkie, 

G vermoeienis kocka, kote, pes, katje, hond, hondje 

Hondsmoe 
stene 

- Zo ziek als een hond B Door en door ziek 4 Nemocny jako pes 

- Bekend als de bonte A Overal bekend (in 2C Znát neeG jako svoje Iets kennen als zijn 

hond (met de blauwe 
F ongusntige zin) boty schoenen 

staart/24 

+ Zo blij als een hond C 2A Sfastny jako bleeha Gelukkig als een 

met zeven pikken 
G vlooi 

- Zo verkouden als een A 2A Nastydly jako prase Verkouden als een 

hond 
G 

(expr.) varken 

- G Heel erg mager 4 Hubeny jako pes mager als een hond / 

zijn. /chrt windhond 

- G Heel veel krullen 4 Kudrnatf; jako pudl Krullend als een 

hebben, het staat poedel 

hem niet. 

- G Heel gierig zijn. 4 Lakomy jako ehrt Gierig als een 

windhond 

- G Heel dronken 4 Opûy jako doga Dronken als een dog 

ZIJn. 

- G Helemaal verlaten 4 Opusteny jako pes Verlaten als een hond 

zijn. 

- I Heel bedroven. 4 Otrhany /orvany Bedroven als een teef 

jakofena 

- G Opeen 4 Poslusny jako pejsek Gehoorzaam als een 

vernederende hondje 

manier 

gehoorzaam. 

- G Het is heel koud. 4 Studeny jako psi Koud als een 

cumák/nos hondenneus 

- G Het is krom. 4 Toje rovnéjako Het is recht als een 

kdyi pes ehcije hond pist 

- G Heel moe. 4 Unaveny /utahany Moe als een fikkie / 

jako cokl /kocka /pes kat/hond e 

124 Známy jako strakary pes 
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+ G Heel moe zijn. 

G Niet van een 

systeem kunnen 

afwijken wegens 

werk. 

G Heel trouw zijn. 

G Heel razend zijn. 

I Heel boos zijn. 

I Heel gevroren 

zIJn. 

4 Unaveny jako stene / Moe als een hondje / 

4 

4 

4 

4 

4 

kote 

Uvázany jako pes U 

boudy 

Verny jako pes 

Vztekly jako pes 

Zlyjakopes 

Zmrzly jako psi 

hovno (vuIg.) 

poesje 

Gebonden als een 

hond bij de 

hondenhok 

Trouw als een hond 

Razend als een hond 

Boos als een hond 

Gevroren als een 

hondenstront 

Nominatieve vaste verbindingen met kat 
Uitdrukking in het Nederlands 

Een oude snoeper 

Een spel van kat en 

muis 

Een zwarte kat 

Geen hond of 

kat. (belg.) 

Het is weer 

katjesspel 

Kat en keuvel 

G 
A 

Betekenis 

G Een spel tussen 

A overmachtige en 

slechtiger waarbij 

de overmachtige 

meestal aan het 

A 
G 
A 
G 

A 
G 

langste eind trekt. 

spel als van 

katten, dat 

gemakkelijk op 

ruzie, vechten 

uitloopt 

C Kap en keuvel 

De hele boel 

Kat in het bakkie. 126 A a) geen 

125 over een oude man gezegd 
126 Kocka v mis ce 

F gemakkelijk werk 
F b) (inform.) iets 

wat loopt zoals 

2C 

1 

1 

2C 

1 

4 

4 

2C 
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Uitdr. In het Tsjechisch 

Star); kocour125 

Hra kocky s mysi 

Cerná kocka 

Ani iivá duse. 

Kockovat se. 

a) drina 

b) beii to jako 

po másle 

vertaling 

Een oude kater 

Geen levende ziel 

Kocka a pokec 

a) karwei 

b) het gaat alsof 

op boter 



wat loopt zoals 

het moet, precies 

zoals het hoort 

Mis poes! C Dat is lekker mis! 4 

Voor de kat z 'n kat, A (inform.) voor 

reet, rozijn, viool, 

linkeroog, staart 

- voor de kat zijn kont C 

/kut 

niets, tevergeefs 

voor niets 

4 

4 

Nominale vaste verbindingen met hond 
Uitdrukking in het Nederlands Betekenis Uitdr. In het Tsjechisch 

Een (gemene) hond A Scheldwoord voor 1 

van een kerel 

Een ware hond 

G een verachtelijk, 

nietswaardig 

Een kalf van een 

hond 

Gierige hond 

A 

A 

hondenleven G 
A 

Ondankbare hond A 
G 

Ongelovige hond A 
G 

persoon 

a )Gierigaard 

b) (gew.) 

opgespaardgeld, 

verborgen schat 

Stomme hond A (naar Jes. 56:10) 

F stommeling 

G Grote trouwheid 

G slechtweer 

G Grote kou 

G kutdag 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 
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Je to peso (expr.) 

(Pes jako) tele 

(expr.) 

psi iivot 

nevdecny pes 

neverici pes 

(veroud.) 

blby pes 

psi oddanost 

psipocasi 

psi zima 

psi den 

Netrefil koCÏcku! 

Pro kocku taková 

kocka, za dek, 

rozinku, levé oko, 

ocas. 

pro kocku j ej i prdel 

vertaling 

Lakomypes 

hondenleven 

hondentrouwheid 

hondenweer 

hondenkou 

hondendag 



6. Waardering van de resultaten 

6.1 Manier van waardering van de resultaten 

Gegevens over equivalentie van fraseologismen zijn kwantitatief beoordeeld. lk heb 

me geconcentreerd vooral op de hoofddoelen van mijn onderzoek: 

1. Waardering van equivalentie van alle fraseologismen met kat / hond als geheel 

2. waardering van fraseologismen volgens hun structuur 

3. waardering van het beeld in de fraseologismen 

6.2 Uitbeelding en beschrijving van de resultaten 

6.2.1 Equivalentie van fraseologismen als geheel 

Eerste twee figuren laten zien hoeveel fraseologismen onderzocht en vergelijkt 

worden. De resultaten zijn verrassend vooral bij de fraseologismen met hond. 

Figuur 1 

80 

60 

40 

20 

o 

Fraseologismen met kat 

2 

Nederlands Tsjechisch 

Wat kan aan het eerste figuur gezien worden is, dat er meer fraseologismen met kat in 

het Nederlands (87) dan in het Tsjechisch (70) bestaan. Het verschil is niet zo groot, slechts 

20%. 

Met hond is de situatie precies omgekeerd (figuur 2). Er zijn er meer fraseologismen 

in het Tsjechisch (172) dan in het Nederlands (93). Het verschil is groter - 48 %. Daaruit kan 

men concluderen dat de equivalentie bij de tweede groep niet zo hoog zou zijn. 
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Figuur 2 

Fraseologismen met hond 

2 

Nederlands Tsjechisch 

6.2.2 Equivalentie volgens het beeld 

Figuur 3 Nederlandse fraseologismen met kat en hun equivalenten 

Nederlandse fraseologismen met kat en hun 
equivalenten 

16% 

11% 

59% 

1% 

.1 

. 2a 

02b 

02c 

. 3 
04 

Figuur 3 laat de equivalentie zien van Nederlandse fraseologismen met kat. 16% , dat is 14 

fraseologismen zijn geheel equivalent (dit nummer is gelijk aan de Tsjechische 

fraseologismen en hun equivalenten). 59% van de equivalenten (dat is 51 fraseologismen) 

heeft helemaal geen equivalent. 1 is een valse vriend gevormd, de rest, 21 fraseologismen zijn 

gedeeltelijk equivalent. 
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Figuur 4 Tsjechische fraseologismen met kat en hun equivalenten 

Tjsechische fraseologismen met kat en hun 
equivalenten 

20% 

~ 

. 1 

. 2a 

02b 

02c 

. 3 
CJ4 

Figuur 4 laat alle Tsjechische fraseologismen met kat en hun equivalenten zien. Voor 51 

fraseologismen (dat is 72 %) is geen equivalent gevonden, voor 14 fraseologismen (dat is 

20%) bestaat er een gehele equivalent. Slechts voor 5 fraseologismen bestaat er een 

gedeeltelijke equivalent. Er is één valse vriend. 

Figuur 5 Nederlandse fraseologismen met hond en hun equivalenten 

Nederlandse fraseologismen met hond en hun 
equivalenten 

43% 

4% 

2% 16% 

Figuur 5 laat de equivalentie zien van Nederlandse fraseologismen met hond. 27% , dat is 25 

fraseologismen zijn geheel equivalent (dit nummer is gelijk aan de Tsjechische 

fraseologismen en hun equivalenten). 43% van de equivalenten (dat is 40 fraseologismen) 
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heeft helemaal geen equivalent. 2 fraseologismen zijn valse vrienden, de rest, 26 

fraseologismen zijn gedeeltelijk equivalent. 

Figuur 6 Tsjechische fraseologismen met hond en hun equivalenten 

Tsjechische fraseologismen met hond en hun 
equivalenten 

14% . 1 

. 2a 

02b 

02c 

. 3 
04 

Figuur 6 laat alle Tsjechische fraseologismen met hond en hun equivalenten zien. Voor 132 

fraseologismen (dat is 76 %) is geen equivalent gevonden, voor 25 fraseologismen (dat is 

14%) bestaat er een gehele equivalent. Slechts voor 14 fraseologismen bestaat er een 

gedeeltelijke equivalent. Er is één valse vriend. 

6.2.3 Equivalentie volgens type van fraseologisme en het beeld 

Figuur 7 Nederlandse fraseologismen (volgens type) met kat en hun equivalenten 

Nederlandse frazeologismen met kat en hun 
equivalenten 

18 
16 
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1 spreekwoorden 
2 verbale vaste verbindingen in infinitief 
3 verbale vaste verbindingen niet in infinitief 
4 vergelijkingen met een werkwoord 
5 vergelijkingen zonder werkwoord 
6 nominatieve vaste verbindingen 

Figuur 7 laat zien dat de meest gehele equivalenten werden bij vergelijkingen met een 

vaste werkwoord gevonden (groep 4). Tussen verbale vaste verbindingen met 

infInitief zijn er maar 18 geen, dus het minst equivalenten gevonden. Gedeeltelijke 

equivalentie overheerst bij spreekwoorden (1), verbale vaste verbindingen niet in 

infInitief (3), vergelijkingen met een werkwoord (4) en vergelijkingen zonder 

werkwoord (5) ten opzichte van gehele equivalentie. 

Figuur 8 Tsjechische fraseologismen (volgens type) met kat en hun equivalentie 

Tsjechische fraseologismen met kat en hun 
equivalenten 

18 
16 u-----------------------

14 
12u---------------------~------------~ 

10 
8 u---------~.---~-----1------------~ 

6 
4 u-----.----1------.. ~--~-------------4 

2 

o 
2 3 4 5 6 

1 spreekwoorden 
2 verbale vaste verbindingen in infinitief 
3 verbale vaste verbindingen niet in infinitief 
4 vergelijkingen met een werkwoord 
5 vergelijkingen zonder werkwoord 
6 nominatieve vaste verbindingen 

Figuur 6 laat zien dat gehele equivalentie over gedeeltelijke equivalentie heerst. 

Gedeeltelijke equivalentie is hier gering. Bij veel fraseologismen is er geen equivalent 

gevonden. 

86 



Figuur 9 Nederlandse fraseologismen (volgens type) met hond 
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Nederlandse fraseologismen met hond en hun 
equivalentie 
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1 spreekwoorden 
2 verbale vaste verbindingen in infinitief 
3 verbale vaste verbindingen niet in infinitief 
4 vergelijkingen met een werkwoord 
5 vergelijkingen zonder werkwoord 
6 nominatieve vaste verbindingen 

Figuur 9 laat zien dat er bij spreekwoorden (1) veel equivalenten zijn gevonden. Er 

zijn geen verbale vaste verbindingen niet in infinitief. Bij nominatieve vaste 

verbindingen zijn er meer gehele equivalenten ten opzichte van andere categorieën. 

Ten opzichte van spreekwoorden zijn er bij de andere categorieën weinig voorbeelden 

gevonden. 

Figuur 10 Tsjechische fraseologismen (volgens type) met hond 
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1 spreekwoorden 
2 verbale vaste verbindingen in infinitief 
3 verbale vaste verbindingen niet in infinitief 
4 vergelijkingen met een werkwoord 
5 vergelijkingen zonder werkwoord 
6 nominatieve vaste verbindingen 

Figuur 10 laat zien dat er weinig equivalenten in het algemeen zijn gevonden. Gehele 

equivalentie is groter dan gedeeltelijke equivalentie bij alle categorieën. 

6.3 Waarde van het beeld bij fraseologismen 

De volgende figuren laten de waarde van het dier in de fraseologismen zien. 

Figuur 11 

Het beeld van kat in fraseologismen 

70 
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• Nederlands 

30 • Tsjechisch 
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10 

0 
positief neutraal negatief 

Uit figuur 9 blijkt dat kat inderdaad heel negatief wordt opgevat in beide talen. Er zijn geen 

grote verschillen tussen de twee talen. 
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Figuur 12 

Het beeld van hond in fraseologismen 
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40 

20 

0 
positief neutraal negatief 

Uit figuur 12 blijkt dat hond nog negatiever wordt opgevat dan kat en dat geldt voor beide 

talen. Het aantal fraseologismen met hond is in het Tsjechisch over het algemeen groter dan in 

het Nederlands, het aantal negatieve fraseologismen in het Tsjechisch is dus hoger. 
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7. Hypothesestelling 

Hypothese 1. 

Deze hypothese blijkt niet juist te zijn. De equivalentie is lager dan 50%, namelijk 25%. 

Hypothese 2. 

Deze hypothese blijkt niet juist te zijn. Bij de Nederlandse fraseologismen met kat en hond is 

de gedeeltelijke equivalentie wel hoger,maar het verschil is niet zo groot. Bij Tsjechische 

fraseologismen met kat en hond is de gehele equivalentie aannemelijk hoger dan de 

gedeeltelijke, misschien is dat zo omdat de schrijver van deze scriptie geen moedertaalspreker 

is en van woordenboeken en kennis van de Nederlandssprekende respondenten uitgaat. 

Hypothese 3. 

Deze hypothese blijkt gedeeltelijk juist te zijn, want de hoogste equivalentie is bij 

nominatieve vaste verbindingen gevonden die het minst ingewikkeld zijn. Het interessante is 

dat er hogere equivalentie was bij vergelijkingen met werkwoord in tegenstelling tot 

vergelijkingen zonden werkwoord. 

Hypothese 4. 

Deze hypothese blijkt juist te zijn. Kat en hond wordt in de fraseologismen in beide talen 

inderdaad negatief opgevat. 
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8. Analyse van de prototypische concepten 

8.1 Beschrijving van het onderzoek127 

De volgende vraag waarmee ik me bezig heb gehouden, was, welke vaste 

verbindingen met een kat en / ofhond prototypisch concept vertegenwoordigen. Om op dit 

gebied enkele conclusies te kunnen trekken, heb ik de vaste verbindingen 128 rond 

prototypische concepten trachten te rangschikken (aan de hand van Kowalska-Schubert). Ik 

ging hier uit van de figuurlijke betekenis van de verbindingen, d.w.z. de letterlijke 

betekenisparafrase uit het woordenboek. De semantische groepen zijn: 

• Handeling 

• Eigenschap 

• Persoon 

• Toestand 

• Manier 

• Emotie 

• Tijd 

• Varia 

Soms is het discutabel ofhet fraseologisme tot een of andere groep behoort, het kan tot 

allebei vallen volgens zijn betekenis. Wel heb ik hem tot een categorie gegeven volgens 

Idioom woordenboek129
• Bijvoorbeeld een hondenneus hebben kan tot de categorie 

Eigenschap of Handeling behoren. Voor fraseologismen geldt dat er een verdere splitsing in 

prototypische concepten mogelijk is. De categorie Emotie kan veel subcategorieën hebben 

(bv. agressie, blijheid, enz.). De negatieve en positieve emotie zijn min ofmeer in het 

woordenboekje te vinden (met tekens + / = / -). 

Onder iedere categorie zijn fraseologismen op alfabetische wijze gerangschikt zonder 

verder indeling naar aparte structurele groepen, die men makkelijk in het woordenboekje130 

kan vinden. Daar kan men ook de betekenis van fraseologismen zien. 

127 Dit deel is gebaseerd op Kowalsak-Szubert (1997) 
128 De poging om de vaste verbindingen rond de cognitieve prototypen te ordenen betrof de fraseologismen als 
geheel. Er is onderzoek gedaan naar de betekeniscategorie van de gehele verbinding, en niet naar die van de 
aparte elementen van de verbinding. Het kan dus voorkomen dat kat of/ en hond in een fraseologisme tot een 
andere categorie behoren dan de hele verbinding. Verg. Hier ook Gibbs (1990). 
129 De Groot (1999) 
130 zie blz. 46-84 
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8.2 Indeling van fraseologisrnen 

8.2.1 Kat 

Handeling 
(Het blijft hetzelfde) ofmen van de kat ofvan de kater Ivan de hond ofvan de kat gebeten 
wordt. 
Aan de beste kat kan een muis ontlopen. 
Aan de kat (die het spit likt,) moet men het spek (gebraad) niet toevertrouwen. 
Andere katten te geselen hebben. 
De kat bij de melk zetten 
De kat de bel aanbinden. 
De kat in de gordijnen jagen 
De kat in de kelder metselen, sluiten 
De kat op het spek binden 
De kat zal met zijn lege maag niet weglopen 
Dooie katten in de mond hebben 
Een kat I een hond een schipper maken 
Een kat een kat noemen 
Een kat in de zak kopen 
Een kat op het anker zetten 
Een kattenrug maken 
Er de kat in steken 
Eromheen draaien als een I de kat om de hete brij 
Het anker achter de kat werpen 
Het eerste gewin is kattengespin. 
Men moet de kat niet bij het spek zetten. 
Menen dat 's keizers kat zijn nicht is. 
Met de kat naar bed gaan 
Met de katten eten 
Van alle katten kwaad weten 
Zijn kat sturen 
Zijn poes sturen 

Eigenschap 
(De) kat in het donker knijpen 
De kat in het nauw maakt rare sprongen. 
Het is geen katje om zonder handschoenen aan te vatten I pakken. 
Het muist wat van katten komt. 
Hij slacht de kat die altijd op haar poten terechtkomt. 
Ze is kattig 
Zo vals als een kat 
Zo vlug I lenig als een kat 
Zo wijs als Salomo's kat 

Persoon 
Een valse kat 
Geen hond of kat 
Geen kat 
Oude katten lusten ook melk. 
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Toestand 
Als de kat in de val is, dansen de muizen er omheen. 
Als de kat uit huis is, dansen de muizen op tafel/in het voorhuis 
Als de katten muizen, mauwen ze niet. 
Als de katten van honk zijn, dansen de muizen op tafel. 
Als men de kat op het spek bindt, wil hij er net van vreten. 
Als onze kat zich wast, dan komt er licht een gast. 
Bij nacht / avond zijn alle kaljes grauw (en alle mondjes even nauw). 
Daar zat, dan zit de kat in de gordijnen 
Dat is net een kat als andermans kat. 
Een slapende kat vangt geen rat. 
Een vogel die te vroeg zingt, wordt 's avonds van de kat gegeten. 
Eruitzien als een verzopen kat 
Het is weer kaljesspel 
Kijken Eruitzien als een kat die in een vreemd huis is terechtgekomen 
Men kan de kat niet van het spek houden, als zij er de smaak van beet heeft. 
Men stuurt een kat naar Engeland en hij zegt miauw als hij weer thuiskomt. 
Wat men spaart uit zijn mond is voor de kat ofvoor de hond. 
Zich voelen als een kat in een vreemd pakhuis 
Zo nat als een kat 

Manier 
(De) kat in het donker knijpen 
Als een kat in een vreemd huis 
Als kat en hond leven 
Een spel van kat en muis 
Eromheen draaien als een / de kat om de hete brij 
Glimmen als een kaarsenmakers kat in het donker jin de maneschijn 
Hij weert zich als een kat in de krullen. 
Klimmen als een kat 
Met geweld kan de kat de kerk ompissen. 
Met iem leven als de kat met de muis 
Ogen hebben / zien als een kat 
Zo misselijk als een kat 

Waarde 
Dat is geen kattendrek/ kattenpis. 
Dat is voor de kat, dat is een vogel voor de kat / de poes. 
Er zoveel van weten als een kat van het wafelbakken 
Hij weet er zoveel van als de kat van saffraan. 
Kat in het bakkie. 
Onze kat heeft jongen. 
Voor de kat z 'n kat, reet, rozijn, viool, linkeroog, staart 
voor de kat zijn kont / kut 
voor de poes zijn 
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Emotie 
Daar komt de zwarte kat in. 
Dat weet onze kat ook. 
De kat (van de bakker) heeft dat gedaan. 
De kat in de gordijnen jagen 
De kat is in het garen. 
Er de kat in steken 
Eromheen draaien als een I de kat om de hete brij 
Het is weer katjesspel 
Het zal katten spuwen. 
Je kunt hem wijs maken dat de kat ganzen eiren legt 
Kat en keuvel 
Maak dat de kat wijs! 
Nu komt de kat op de koord 
Zich voelen als een kat in een vreemd pakhuis Kijken I Eruitzien als een kat die in een vreemd 
huis is terechtgekomen 
Zij heeft de kat aan de kaas laten komen. 
Zo mooi als een poes met iets zijn 
Een zwarte kat 

Varia 
Mispoes 
Om der lom den wille van I het smeer likt de kat de kandeleer. 
Van geven sterft de kat van de smid. 

8.2.2 Hond 

Handeling 
't Is een slechte hond, die zijn brood pakken laat. 
Als de kinderen zelf baas zijn over het speelgoed, is de boel gauw in de hond. 
Als er één hond blaft, blaffen er vele. 
Als hij niet meer kan, hangt de jager zijn hond op. 
de gebeten hond zijn 
De honden blaffen maar de karavaan trekt verder. 
Een blaffende hond mist de kluif. 
Een haastige hond werpt blinde jongen. 
Een hond verdrinken 
Een hondenneus hebben 
Een lopende hond vindt altijd wat voor de mond. 
Een mens zonder handen, is een hond zonder tanden. 
Hond noch stront (ofbeest) zeggen 
Honden moeten botten knagen. 
Iem ontvangen gelijk een hond in een kegelspel 
Iem uitschelden dat de honden er geen brood van (zouden) eten I lusten 
In de hond gelogeerd zijn 
Komt men over de hond, dan komt men ook over de staart 
Maak een hond die wil gaan slapen niet kwaad 
Men moet de hond niet om worst sturen. 
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Weten waar de hond gebonden ligt 
zich als een terriër in iets vast bijten 
Zijn goed in de hond dragen 
Zijn hond loslaten 

Eigenschap 
Blaffende honden bijten niet. 
De hond zit hem op zijn tas. 
Een hondenneus hebben 
Een lopende hond vindt altijd wat voor de mond. 
Een mens zonder handen, is een hond zonder tanden. 
Een schurfige hond vreest de kam. 
Er zijn meer hondjes die Bloem / Fikkie / Mops heten 
Oude honden leert men moeilijk pootje geven 
Twistzieke honden lopen met gescheurde oren. 
Van de stoker / brouwer zijn hond gebeten zijn 
Van een hondje gebeten zijn 
Van een hondje gebeten zijn 

Persoon 
't Moet een ruige hond wezen die twee nesten warm houden kan. 
Een (gemene) hond van een kerel 
Een ware hond 
Er was geen hond te zien 
geen hond 
Geen hond of kat 
Gierige hond 
Ondankbare hond 
Ongelovige hond 
Stomme hond 
Waar een Griet in huis is, heeft men geen hofhond nodig. 
Wie van mij houdt, houdt ook van mijn hond. 

Toestand 
Als men een hond wil slaan, kan men licht eeen stok / knuppel vinden. 
Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. 
Bekend als de bonte hond (met de blauwe staart) 
De honden moeten de botten kluiven. 
Die gaat wandelen met zijn vrouwtje, loopt als een hond aan een touwtje. 
Die zich voor honden verhuurt,moet botten kluiven. 
Een blote hond wordt zelden vet. 
Een hond hebben aan tafel 
Het is daar de hond in de pot. 
Kwade (grote) honden bijten elkaar niet. 
Men moet geen slapende honden wakker maken. 
Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen. 
Veel honden zijn der hazen dood 
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Wie bij hond slaapt, krijgt vlooien. 
Wie zich voor hond verhuurt, moet de botten kluiven 
Zo blij als een hond met zeven pikken 
Zo dartel als een jonge hond 
Zo moe als een hond 
Zo ziek als een hond 
Zo zier als een hond 

Manier 
als een jonge hond 
Als een razende hond zijn 
Behandeld worden als een hond 
Beven als een jufferhondje 
Bij kleine lapjes leert men de hond leer eten. 
Die van de hond gebeten is, moet van hezelfde naar daarop leggen / haar van dezelfde hand 
op iets leggen 
Die wil kennen des mans grond, die sla zijn vrouw of zijnen hond. 
Een neus hebben als een hond 
Groeien /gedijen als haren op een hond 
Het bekomt hem als de hond de worst / de knuppel na het stelen van de worst 
Het ziet eruit alsof het uit een hond zijn aars is gehaald 
Iem achterlopen als een hondje 
Iem bekomen als de hond de worst 
Iem ontvangen gelijk een hond in een kegelspel 
Iem uitschelden dat de honden er geen brood van (zouden) eten / lusten 
Op iets staan kijken als een hond op een zieke koe. 
Sterven als een hond 
Zijn goed in de hond dragen 
Zo welkom zijn als een hond in de keuken jin de kegelspel 

Waarde 
Beter een levende hond dan een dode leeuw. 
De ene hond verwijt de andere dat hij vlooien heeft. 
Gelijk de juffer is, zo is haar hond. 
Het zijn allemaal geen dieven, waar de honden tegen blaffen. 

Emotie 
Als de kinderen zelf baas zijn over het speelgoed, is de boel gauw in de hond. 
Commandeer je hond en blafzelf 
Daar ligt de hond begraven. 
De hond zit hem op zijn tas. 
Een kalf van een hond 
Hij heeft een dikke hond opzij liggen 
In de hond gelogeerd zijn 
Mexicaanse hond 
Op de hond zijn 
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Tijd 
Als oude honden blaffen / bassen, is het tijd om uit te zien. 
De hond in de pot vinden 

8.2.3 Kocka 

Handeling 
Biti koti, aby se kocka vtipila 
Dostat / vydelat si na kocku zvonec 
Hrozi kocce, ale zdaleka 
Kocoura na kufata nasadit 
Kocce 0 mySich se zdává. 
Kocka dopadne vidycky na vsechny ctyfi. 
Kockovat se. 
Kupovat kocoura v mechu 
Miti kocky v hlave. 
Sáhnout do koCicáku 
Tahá kocku za ocas 
Tahat kocku za ocas 
UCit starého kocoura mysi chytat 
Udelat koCici hfbet 
Udelat neco / byt nekde, co by kocce vymrskal / vyprásil 
Vynáset kocoury 

Toestand 
Kdyi kocku pohladi, ocas zdvihne. 
Kocour nelova, chlap nemluva, obajsou hladova. 
Kocce 0 mysich se zdává. 
Kocka mysi nenechá, liska slepic a vlk ovce. 
Mit (tuhy) iivotjako kocka 
Ospaly jako koM / stene 
Pfitulny jako kote /stene 
Ta myska ui lapena (ztracena), s kterou kocka pohrává. 

Persoon 
Je to kocka 
Stary kocour 

Waarde 
Dala mi polivky, ie by kocka nepfeplavala. 

Manier 
Cihatjako kocka na mys 
Hrátjako kdyi kocku tahá za ocas 
Hrát si s nékjm jako kocka s mysi 
Chodit kolem horké kase jako kocour / kocka / pes 
Jeiit vousy jako kocour 
Lisat sejako kocka 
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Mhoufit oCijako kocour /kocka 
Myt sejako kocka 
Naslapovat /chodit jako kocka 
Olizovat se jako (mlsny) kocour 
Prskat jako kocour /kocka 
Pfenáset / tahat sem tamjako kocka korata 
Prist jako kocka 
Psát / drápat / skrábatjako kocour 
Rozumi tomujako pes slabikáfi. 
Utopit koho co jako kote 
Videt (ostfe)jako kocka / rys 
Vycházet spolu jako pes s kockou 
Vykukovat jako kote zpod almárky 
Vypadat jako kocour v botách 
Vyvalovat oci jako kdyi kocour sere do fezanky 
Zpivat jako kdyi kocku tahá za ocas / kocce slape na ocas. 
Zitjako pes a kocka 

Eigenschap 
Cim kocour starSi, tim ocas neohebnijsi. 
Faldny jako kocka 
Hra kocky s mysi 
KoCiCi oci neboji se dYmu. 
Kocka mysi nenechá, liska slepic a vlk ovce. 
Lstivj / ulisny jako kocka 
Mit drápy jako kocour /kocka 
MIsny jak kocka /kocour 
Moudrj jako Salamounova kocka 
Ráda kocka ryby ji, ale do vody se ji nechce. 
Slepy jako kote 

Emotie 
Ai kocka vejce snese 
Byt pro kocku 
Cerná kocka 
Cert si z neho udelá koCicák 
Driv nei by kocce vyflákal 
Je to pro kocku. 
Kocour ho mori 
Kocoura by snedl 
Kocku ti dám 
Tys dal kocce pas 

8.2.4 Pes 

Handeling 
Arpsi stekaji, karavanajde dál. 
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Bytpodpsa 
Delat na nekoho psi oéi. 
Delat psi kusy. 
Dojitpsa 
Honem se ani pes nevysere. 
Chválené maso psi ierou. 
I na psa prijde smrt. 
I pes touii po pohlazeni. 
Kámen, kdyi najednom miste dlouho leii, kaidy pes naii stije 
Kdo ehee psa bit, hul si vidy najde. 
Kdyby bylo po vuli psi, nezustalo by kobyly ve vsi. 
Kdyby pes nesral, dál by ubeh. 
Kdyi cubka neehee, pes neskoci. 
Lézti psovi do boudy 
Mit se pod psa 
Nebude ze psa slanina ani z vlka beranina. 
Nemuie-li pes kosti hryzti, bude ji lizati. 
Nepodávej psu vidlicek. 
Pán porucil psovi, pes oeasovi, oeas si lehl, ani se nehl. 
Pánbuh psi hlas neslysi. 
Pes steká, ale mesie nerani. 
Prudkf; pes prieházi vlku pod zub. 
Prit se 0 psi ehlup 
Psa proti srsti nehlad'. 
Psi hlas k mesiei / do nebe nedoleti. 
Psi jedné vsi casto se hryzou, ale na vlka hned se seberou. 
Psi se 0 kost hryzou, vezmi kost a prestanou. 
Psy palici za zveri honit. 
Starého psa novf;m kousku nenaUCls. 
Sel odvázat psa 
Steká na nij hrobaruv peso 
Také steiiátkum zuby dorustaji. 
Tim aby za psy háze!. 
Veder, kdeje zakopany peso 
Vi pes, Cl sádlo sned!. 
Vyhrál na psa hrkávku 
Vynadat komu tak, ie by od nij pes kUrku nevzal 
Zvonit psum hrana 
Zenskf; plác, babi hnev a psi kulháni nemá dlouhého trváni. 

Eigenschap 
Byt duleiitf; jako psi hovno. 
Byt kaidy pes jiná ves. 
Byt na nekoho jako pes 
Byt platny jako pes v kosteleijako slepy pes na lovu 
Byf ty svému psu noh u ufal, on za tebou pobehne. 
Citit se jako prasivf; pes 
Castokráte psicek maly velkého vepre svali. 
Clovek beze etijako pes bez oeasu. 
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Dobrá psu moucha, chlapovi fepa. 
Hrary jako stene I kote 
Hubeny jako pes /chrt 
Chodit jako panskej pes 
Chodit kolem neceho jako mlsny pes Ikocour 
Chovat se jako pes pusteny ze fetezu I jako kdyi psa pusti ze fetezu 
Jak} pán, takory pes I kmán. 
Je tam zimajako v psi boude!jako v psirne 
Kaidy pes na svém dvofe nejsilne}i steká 
Kudrnary jako pudl 
lakomy jako chrt 
Lakomy jako chrt 
Má ze vzteklého psa nohy. 
Od toho nepobeii psi s kolácky 
Pes dvojich vrat mivá hlad. 
Pes psa nekouse. 
Pes psu blechy vybirá. 
Pes psu brat. 
Poslusny jako pejsek 
Smrdet jako psi kSiry 
Smrdet psinou 
Sto psu by ho nepfdtekalo 
Studeny jako psi cumák 
Studeny jako psi cumák Inos 
Ta si tyká se psy. 
Verny jako pes 
Vztekly jako pes 
Zlyjakopes 
Zly pes ani sám nesni, ani druhému nedá. 

Toestand 
Bezdecnymi chrty fidko zajice ustves. 
Bilému psu fikal cikán 
Dobrá psovi mouchal mucha. 
Kdo se psy léhá, s blechami vstává. 
Mitipsinku 
Mnoho psu, zajicova smrt. 
Mrtvy pes nekouse. 
Nemá, Cim by psa uhodil 
Nestát za psa 
Opily jako doga 
Opily jako stene. 
Opusteny jako pes 
Otrhany lorvany jako lena 
Pes, ktery steká, nekouse. 
Starého psa novym kouskum nenauCis. 
Stary pes k fethu nepujde. 
To je rovné jako kdyi pes chcije 
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Unaveny lutahany jako cokllkocka /pes 
Unaveny jako cokl, kocka, kote, pes, stene 
Unaveny jako stene I kote 
Uvázany jako pes u boudy 
Zmrzly jako psi hovno 

Persoon 
Blby pes 
Je to peso 
Kde jsi ty, tam netfeba v desátém dome psa. (jsi stekna) 
Kdo má rád me, má rád i mého psa. 
Nevdecny pes 
Neverici pes 
Tojepes! 
To je slonbidlo, na té muie psy veset. 

Waarde 
Cim vetSi pes, tim vetSi stesti. 
Je jieh jako psu 
Nestoji to ani za psi stek 
To by ani pes neuhodl. 
V tom by se ani pes nevyznal. 

Manier 
Bytpodpsa 
Delat na nekoho psi oei. 
Doráiet na nekoho jako psi 
Hádat sejako psi 
Házet nekomu neeG jako psovi kost 
Honit nekoho jako cokla /psa 
Honit se jako pes 
Jde ti to jako psovi pastva 
Jit po nekom I neef stope jako ohaf 
Jit za neefm jako buldok 
Lesknout se jako psi kulky 
Mit hladjako cokl I pes 
Mit se pod psa 
Mlátit Izbit koho jako psa 
Mlit hubou jako pes oeasem 
Následovat koho jako pejsek 
Oklepat se lotfepat se jako pes 
Pojit jako pes 
Pojit jako prasivy pes u eesty 
Rvát se I tahat se 0 neeG jako psi 0 kost 
Rvát se jako psi I feny 
Ráditjako vztekly pes 
Slusi nekomu neeG jako psovi usi 
Spát jako na psi kuii 
Stekat na nekoho jako fena I pes 
Tfást sejako ratlik 
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Ufezávat psovi ocas po kouskách 
Vrhnout se na nekoho jako chrti 
Vyhnat nekoho jako prasivého psa 
Vynadat nekomujako psovi 
Vypadat /tváfit se jako spráskany pes 
Vypadat jako psi kSiry 
Vytjako pes na mesic 
Zakousnout se do cehojako pes 
Zastfelit nekoho jako psa 
Zkusit / vytrpet jako pes 

Emotie 
Ani pes 0 niij nezavadi. 
Ani pes po nem nesrekne. 
Ani psa tam nepotkás. 
Bytpodpsa 
Byti psovi po podvazek 
Dát neco nekoho ve psi 
Dát nekomu (cerného) psa 
Delat napsi 
Chcip tam peso 
Na to ti sere peso 
PNsahat na svou dusi, na psi usi, na koCiCi svedomi. 
Psi den 
Psi hlavu nasazovat komu 
Psipocasi 
Psi zima 
Psi iivot 
Vojna pro jednoho kojná, pro druhého chrt, pro tfetiho smrt 
Vynadat komu tak, ie by od niij pes kurku nevzal 
Zit na psi kniiku 
Zivotjepes 

8. 3 Resultaten 
De resultaten van dit onderzoek zijn grafisch voorgesteld. Ze zijn met elkaar 

vergeleken en met de resultaten uit het onderzoek van Kowalska-Schubert, die hedendaagse 

fraseologismen met allerlei dieren heeft onderzocht. 

8.3.1 Nederlandse fraseologismen 

Uit de figuur kan men gemakkelijk zien, dat het concept dat het sterkst 

vertegenwoordigd is, is het concept handeling met 27 fraseologismen met kat en 24 

fraseologismen met hond. Daarop volgt toestand (19 en20). Dan verschillen de 

fraseologismen met kat van die met hond. Bij hond scoort dan hoogst manier, bij kat emotie 
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(misschien komt dat uit geschiedenis - zie blz. 36-42). Er zijn geen fraseologismen met kat in 

categorie tijd maar er zijn er vier die categorie varia vormen. 

Semantische categorieën van Nederlandse 
fraseologismen 
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In vergelijking met de resultaten van Kowalska-Schubert verschillen mijn resultaten 

het meest in de categorie eigenschap, die bij Kowalska de tweede sterkste categorie vormt. 

8.3.2 Tsjechische fraseologismen 
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De resultaten van de verdeling van de Tsjechische fraseologismen in semantische 

categorieën verschillen zich sterk van de Nederlandse. Met kat (kocka) is de categorie manier 

de grootste, daarentegen met hond (pes) is dat handeling, dan eigenschap en manier met een 

klein verschil in 3 fraseologismen. Er is geen fraseologisme in tijd categorie. 

8.4 Conclusie 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk, dat er bepaalde algemene cognitieve concepten 

bestaan die zich laten uitdrukken met behulp van fraseologismen waarin kat en hond 

voorkomen. De fraseologismen hebben betrekking tot de sfeer van de handelingen, emoties, 

eigenschappen, waarden,manier, personen en toestanden. Ze geven vooral een omschrijving 

van allerlei eigenschappen, verder vertegenwoordigen ze het concept "handeling". De poging 

om de fraseologismen op het semantische vlak te systematiseren, heeft in ieder geval bewezen 

dat het mogelijk is om een ordening van de vaste verbindingen binnen de prototypische 

cognitieve categorieën te realiseren. 
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9. Conclusie 

In deze scriptie werd aandacht besteden aan fraseologismen met kat en hond in het 

Nederlands en het Tsjechisch. Ook werd er naar de mate van equivalentie gekeken. 

Zo'n onderzoek naar fraseologismen met kat en hond in het Nederlands en het 

Tsjechisch blijkt de eerste te zijn die dieren behandelt op het veld van contrastieve 

fraseologie, met een oogblik op semantische analyse van fraseologismen (in het gedeelte 8). 

Op zo'n manier brengt het dus nieuwe kennis die het mogelijk maakt dit onderwerp verder te 

onderzoeken. 

Een waardevol inbreng is een woordenboekje van de fraseologismen waarvan er later 

uit kan worden gegaan en sortering van fraseologismen in verschillende semantische 

concepten. Voor later onderzoek is dit materiaal bruikbaar voor mogelijke opvolgers die zich 

met zo'n onderwerp willen bezighouden. 

De tijd- en materiaalmogelijkheden voor deze scriptie hebben me ertoe gedwongen om 

me tot zo'n resultaat te beperken dat er staat. De resultaten zijn statistisch omdat ze het meest 

precies zijn. Volgens mij was het belangrijkste het woordenboekje en niet de statistiek. 

Voor een grondiger onderzoek zouden er twee onderzoekers (een moedertaalspreker 

Tsjechisch en een van het Nederlands) moeten zijn die beide talen goed beheersen en volledig 

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het veld van lexicologie zouden zijn en die 

over genoeg bronnen zouden beschikken. Op die manier zouden er waarschijnlijk vrijwel alle 

bekende fraseologismen in beide talen zijn. Dit was helaas voor mij niet mogelijk. Toch is het 

te hopen dat dit voor het gestelde doel voldoende is. 
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10. Resumé 

Cî1ern rné diplornové práce je porovnáni frazeologisrnu s kockou a psern 

v nizozernstine acestine, vytvorenijejich slovnicku a následne pakjejich kvantitativni 

vyhodnoceni, porovnáni zvirete ve frazeologisrnech samych a sérnantické roztndeni do 

kategorii podle vyznarnu. 

Diplornová práce se skládá ze 8 cásti. Uvodni cást diplornové práce je venována 

uvedeni do problernatiky v nekolika ohledech. V zhledern k tornu, ze frazeologická 

terminologie je znacne nej ednotná, predstavila j sern nejprve základni pojrny a definovala j sern 

obsah, ktery jirn ve své práci prikládárn. Ornezilajsrne se pri torn jen na základni pojrny. 

V zhledern k nedostatku frazeologickych poj ednáni v nizozernské j azykové oblasti j sern 

cerpala zejrnéna z nemecké, ceské a polské frazeologické literatury. Také se zaby-várn 

vy-vojern a soucasny-rn stavern frazeologického vyzkurnu v nizozernské i ceské jazykové 

oblasti. Rozsáhlejsi vyzkurn frazeologie se zapocal teprve v 80.1etech 20.stoleti a zejrnéna 

v Nizozerni se hlubsi zájern 0 tuto problernatiku zatirn neprojeviL VetSi práce venované 

frazeologii se objevuji sporadicky a to zejrnéna ve forme clánkü.. I z tohoto duvodujsem se 

pokusila zrnapovat odbomou literaturu publikovanou v poslednich letech, kteráje zarnerena 

na frazeologii. 

Zaby-várn se nizozernsky-rn, cesky-rn a nernecky-rn strukturnirn rozmdenirn 

frazeologisrnu a na základe nejznámejsich studii predstavimjejich základni typy. Predstavirn 

rozdeleni podle nejznámejsich vedcu, Fleischera a Burgera z Nernecka, Cermáka, Becky a 

Srnilauera, kten deli frazeologisrny podle toho, zda jsou nevetné a vetné. Prvni skupinu dále 

deli na souslovi, ûslovi a ustálená prirovnáni, druhou na porekadla, pnslovi, citáty a klisé. Ke 

kazdérnu typu js'61e se snazila nalézt nejvhodnejsi nizozernsky termin, i kdyz rnárn na zreteli, 

ze jednotlivé terminy si neodpovidaji zcela presne. 

Druhy dil je venován kontrastivni frazeologii. Predstavuji nové pojeti a vysvetlim 

pojern ekvivalence. Strucne shmu nejznárnejsi rnodely frazeologické ekvivalence. Protoze 

v ceskych a nizozemskych studiich se tornuto térnatu nevenovala velká pozomost, vycházirn 

predevsirn z nerneckych modelu. Vybralajsern tri základni rnodely frazeologické ekvivalence, 

které podrobim kritice vzhledern k nasernu pouziti. 

Ve treti cásti diplomové práce popisuji svlij vyzkurn: 
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Vyzkum vycházi z násIedujicich hypotéz: 

Hypotéza 1. 

Vycházime z toho, ze pocet nizozemskych a ceskych ekvivaIenm ustáIenych spojeni je 

pomerne vysoky, to znamená nejméne 50%. 

Hypotéza2. 

Vycházime z toho, ze pocet cástecné ekvivalence je vyssi nez pocet celkové 

ekvivalence. 

Hypotéza 3. 

Vycházim z toho, ze mira celkové ekvivalence rUznych druhü ustáIenych spojeni bude 

závisIá najejich slozitosti. U verbáInich frazeologismu bude mira celkové ekvivalence 

nizsi nez u frazeologismu neslovesnYch. 

1. Pouzity materiál 

Vsechny frazeologismy tvon skupinu vetSi nez 400. 

Vsechny nizozemské frazeologismy pocházeji z násIedujicich slovniku, u kterychje 

uvedena znacka, podie které j e mozné ve slovnicku urcit, ze kterého zdroj eten ktery 

frazeologismus pocházi: 

Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (2005) A 

Nederlands spreekwoordenboek (1995) B 

Van Dale Spreekwoordenboek in zes talen (1994) C 

Prisma Spreekwoodenboek (1999) D 

Kowalska-Schubert: Kool en de geit (1999) E 

Ceské frazeologismy byIy vypsány z násIedujicich zdroju: 

Slovnik eeské frazeologie a idiomatiky ( 1983) 

J. ZoaráIek: Lidová reeni (2000) 

F. L. Celakovsky: Pfîslovi-napovi (1976) 

F 

G 

H 

E. Mrhacová: Názvy zvifat v eeskéfrazeologii a idiomatice (1999) I 
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2. Pracovni metoda 

Vsechny frazeologismy jsem rozdelila podle pouzitého zvifete a pak podle jejich 

strukturniho typu na pnslovi, slovesné frazeologismy se slovesem v infinitivu a ostatni, 

pnrovnáni se slovesem a bez nej a nominativni frazeologismy. Pro kazdy frazeologismus 

jsem hledala ve slovnicich ekvivalent. Pfedtimjsme vytvonla svuj model ekvivalence, 

ktery plne vyhovuje potfebám mého vYzkumu. Model vycházi z pnkladu uvedenych 

v oddile 2. Základni tn aspekty jsou vyznam, struktura a zvife. 

3. Model ekvivalence 

1. Uplná ekvivalence: ekvivalence vyzkumu, struktury a zvifete 

2. Cástecná ekvivalence: 

2A Ekvivalence vyznamu a struktury, jiné zvife 

2B Ekvivalence vyznamu a zvifete, odlisná struktura 

2C Ekvivalence vyznamu, odlisná struktura i zvife 

3. Ekvivalence "Falesni pfátelé" (ekvivalence struktury, jiny vyznam) 

4. Nulová ekvivalence 

Vsechny modely ekvivalence jsou dolozeny pnklady, které se dále objevuji i ve 

slovnicku v oddile 5. 

DalSi cást diplomové práce je venována puvodu a symbolice ceskych a nizozemskych 

frazeologismu. Vycházela jsme z faktu, ze vsechny frazeologismy maji puvod bud' v Bibli 

nebo v lidové slovesnosti a mytologii vlibec. Biblicky puvod frazeologismu j sem se snazila 

dolozit pfehledem frazeologismu, které se v Bibli vyskytuji. Seznamjsem vytvonla pomoci 

vyhledavace v nizozemské Bibli publikované na intemetu ajeho ceskyprotejsek dohledala 

v Bibli veestine. 

Dále jsem shromázdila základni informace 0 mytologii a lidové slovesnosti a na tomto 

základe jsem zkoumale, do jaké miry jsou dnes pouzivané frazeologismy odvozené 

z pozorováni chováni zvifat Clovekem. 

Z toho vycházi 4. hypotéza mého vy-zkumu, která tvrdi, ze vice nez 50% 

frazeologismu odrázi negativni vnimáni zvifat. 
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znaku: 

Toto pojeti jsem prezentovala ve slovnicku v prvnim sloupci pomoci následujicich 

+ pozitivni 

- negativni 

= neutrálni 

Pro overeni své hypotézy jsem se dotázala 100 rodilych mluvcich, 50 Cechu, 25 

Vlámu a 25 Nizozemcu (pnklady dotaznikujsou uvedeny v pfiloze 2). Dále jsem 

frazeologismy klasifikovala z hlediska miry expresivity a zastaralosti, v nekterych pnpadech 

jsme pnpojila ijiné zkratky, napr. puvod v jinémjazyce apod. 

Muj slovnicekje razen podle typu frazeologismu. U kazdého typu frazelogismu jsou 

nejdnve abecedne uvedeny frazeologismy s kockou, a to nejprve nizozemsky a poté cesky. 

Jako dalSijsou uvedeny frazeologismy se psem ajsou razeny stejnY"m zpusobem. Vsechny 

frazeologismy byly bud' doplneny ekvivalentem v opacném jazyce, nebo prekladem a 

vysvetlenim. 

Sestá cást je vyhodnocenim vysledku, sedmá z této cásti vycházi a nepotrvzuj e prvni 

tn hypotézy, posledni ano. 

Osmá cást se tyká sémantiky. Opiralajsem se v ni 0 publikaci Kowalské-Schubert, 

která zkoumala frazeologismy s rostlinami a zvifaty. Na základe této pnrucky jsem roztfidila 

frazeologismy do sémantickych skupin: dej, vlastnost, osobu, stav, zpusob, emoce, cas a 

rUzné, kamjsem zaradila frazeologismy, které se nehodily do zádné z predeslych kategorii. 

Vysledky jsem statisticky vyhodnotila a ve strucnosti porovnala, jak mezi sebou, tak 

s vysledky Kowalské-Schubert. 

Posledni cástje tvorena záverem celé práce, tlmto resumé a seznamem bibliografie. 

V pfiloze jsou tabulky pouzité pro vytvoreni gram v oddilu 6 a dvema dotazniky. 
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Bijlage 1. Waardering (in nummers) 

Volgende tabel laten zien hoe het onderzoek precies in nunnners is uitgekomen. Eerst is er equivalentie, 
dan de waarde van het beeld in fraseologismen. 

Spreekwoorden met kat 

Nederlands (in totaal 24) 

2a 2b 2c 3 4 
2 0 0 7 14 

+ 
4 5 15 

Tsjechisch (in totaal 11 ) 

2a 2b 2c 3 4 
2 0 0 1 1 7 

+ 
0 5 6 

Spreekwoorden met hond 

Nederlands (in totaal 44) 

1 2a 2b 2c 3 4 
9 1 3 12 18 

+ 
6 10 28 

Tsjechisch (in totaal 49) 

1 2a 2b 2c 3 4 
9 0 4 4 0 32 

+ 
5 9 35 

Verbale fraseologismen met een werkwoord in infinitief met kat 

Nederlands (in totaal 21) 

1 2a 2b 2c 3 4 
2 1 0 0 0 18 

+ 
0 5 16 

Tsjechisch (in totaal 13) 

2a 2b 2c 3 4 
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0 0 0 12 

+ 
0 1 12 

Verbale fraseologismen met een werkwoord in infinitief met hond 

Nederlands (in totaal 13) 

1 2a 2b 2c 3 4 
2 0 0 2 8 

+ 
1 2 10 

Tsjechisch (in totaal 23) 

1 2a 2b 2c 3 4 
2 0 0 0 1 20 

+ 
4 18 

Verbale fraseologismen met een werkwoord (niet in infinitief) met kat 

Nederlands (in totaal 17) 

1 2a 2b 2c 3 4 
1 1 0 1 13 

+ 
0 16 

Tsjechisch (in totaal 13) 

2a 2b 2c 3 4 
0 0 0 0 12 

+ 
1 3 9 

Verbale fraseologismen met een werkwoord (niet in infinitief) met hond 

Nederlands (in totaal 0) 

1 2a 2b 2c 3 4 
0 0 0 3 

+ 
0 0 5 
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Tsjechisch (in totaal 24) 

2a 2b 2c 3 4 
0 0 1 0 0 23 

+ 
0 7 17 

Vaste vergelijkingen met werkwoord met kat 

Nederlands (in totaal 13) 

2a 2b 2c 3 4 
4 5 0 2 0 2 

+ 
2 1 10 

Tsjechisch (in totaal 23) 

1 2a 2b 2c 3 4 
4 0 0 0 18 

+ 
3 6 14 

Vaste vergelijkingen met werkwoord met hond 

Nederlands (totaal 16) 

1 2a 2b 2c 
,., 

4 .) 

6 1 4 0 0 5 

+ 
1 1 14 

Tsjechisch (totaal 48) 

1 2a 2b 2c 3 4 
6 1 3 1 0 38 

+ 
4 43 

Vaste vergelijkingen zonder werkwoord met kat 

Nederlands (in totaal 6) 

2a 2b 2c 3 4 
2 3 0 0 0 1 

+ 
2 0 4 

Tsjechisch (in totaal 6) 
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1 2a 2b 2c 3 4 
2 1 0 0 0 3 

+ 
3 0 " .) 

Vaste vergelijkingen zonder werkwoord met hond 

Nederlands (in totaal 6) 

1 2a 2b 2c 3 4 
2 2 0 1 0 

+ 
1 0 5 

Tsjechisch (in totaal 18) 

2a 2b 2c " 4 .) 

2 0 0 0 0 16 

+ 
1 1 16 

Nominatieve fraseologismen met kat 

Nederlands (in totaal 10) 

1 2a 2b 2c 3 4 
3 0 0 2 0 5 

+ 
0 3 7 

Tsjechisch (in totaal 4) 

1 2a 2b 2c 3 4 
3 0 0 1 0 0 

+ 
0 0 4 

Nominatieve fraseologismen met hond 

Nederlands ( in totaal 8) 

1 2a 2b 2c 3 4 
6 0 0 0 0 2 

+ 
0 7 

Tsjechisch (in totaal 10) 

2a 2b 2c 3 4 

119 



6 0 0 0 0 4 

+ 
0 2 8 

Fraseologismen met kat in totaal 

Nederlands (88) 

2a 2b 2c 3 4 
14 10 0 11 51 

+ 
9 13 66 

Tsjechisch (71) 

1 2a 2b 2c 3 4 
14 2 1 2 1 51 

+ 
7 15 48 

Fraseologismen met hond 

Nederlands (93) 

1 2a 2b 2c " 4 ;) 

26 4 7 15 2 40 

+ 
10 15 68 

Tsjechisch (172) 

1 2a 2b 2c 3 4 
26 1 8 5 131 

+ 
8 27 136 
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Bijlage 2. Vragenlijsten 

uw leeftijd: 24 geboorteplaats: Steenwijk 

uw opleiding: HAVO woonplaats: Enschede 

(Het blijft hetzelfde) of men van de kat of van de kater I van de hond of van de kat gebeten 

wordt. 

Aan de beste kat kan een muis ontlopen. 

Als de kat in de val is, dansen de muizen er omheen. 

Als de kat uit huis is, dansen de muizen op tafel I in het voorhuis 

Als de katten van honk zijn, dansen de muizen op tafel. 

Als de katten muizen, mauwen ze niet. 

Als men de kat op het spek bindt, wil hij er net van vreten. 

Als onze kat zich wast, dan komt er licht een gast. 

Bij nacht I avond zijn alle katjes grauw (en alle mondjes even nauw). 

Dat is net een kat als andermans kat. 

De kat in het nauw maakt rare sprongen. 

Een slapende kat vangt geen rat. 

Een vogel die te vroeg zingt, wordt 's avonds van de kat gegeten. 

Het muist wat van katten komt. 

Hij slacht de kat die altijd op haar poten terechtkomt. 

Hij weert zich als een kat in de krullen. 

Men kan de kat niet van het spek houden, als zij er de smaak van beet heeft. 

Men moet de kat niet bij het spek zetten. 

Aan de kat (die het spit likt,) moet men het spek (gebraad) niet toevertrouwen. 

Men stuurt een kat naar Engeland en hij zegt miauw als hij weer thuiskomt. 

Met geweld kan de kat de kerk ompissen. 

Om der lom den wille van I het smeer likt de kat de kandeleer. 

Oude katten lusten ook melk. 

Van geven sterft de kat van de smid. 

Wat men spaart uit zijn mond is voor de kat of voor de hond. 

't Is een slechte hond, die zijn brood pakken laat. 

't Moet een ruige hond wezen die twee nesten warm houden kan. 

Als er één hond blaft, blaffen er vele. 

Als hij niet meer kan, hangt de jager zijn hond op. 

Als men een hond wil slaan, kan men licht eeen stok I knuppel vinden. 

Als oude honden blaffen I bassen, is het tijd om uit te zien. 
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Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. 

Beter een levende hond dan een dode leeuw. 

Bij kleine lapjes leert men de hond leer eten. 

Blaffende honden bijten niet. 

De ene hond verwijt de andere dat hij vlooien heeft. 

De honden blaffen maar de karavaan trekt verder. 

De honden moeten de botten kluiven. 

Die gaat wandelen met zijn vrouwtje, loopt als een hond aan een touwtje. 

Die van de hond gebeten is, moet van hezelfde naar daarop leggen / haar van dezelfde hand op 

iets leggen 

Die wil kennen des mans grond, die sla zijn vrouw ofzijnen hond. 

Die zich voor honden verhuurt,moet botten kluiven. 

Dode honden bijten niet (al zien ze lelijk) 

Een blaffende hond mist de kluif. 

Een blote hond wordt zelden vet. 

Een haastige hond werpt blinde jongen. 

Een hond is stout op zijn eigen dam. 

Honden zijn thuis het stouts. (lat.) 

Een lopende hond vindt altijd wat voor de mond. 

Een mens zonder handen, is een hond zonder tanden. 

Een schurfige hond vreest de kam. 

Er zijn meer hondjes die Bloem / Fikkie / Mops heten 

Gelijk de juffer is, zo is haar hond. 

Het zijn allemaal geen dieven, waar de honden tegen blaffen. 

Honden moeten botten knagen. 

Jaag een hond weg en je krijgt een rekel terug. 131 

Komt men over de hond, dan komt men ook over de staart 

Kwade (grote) honden bijten elkaar niet. 

Maak een hond die wil gaan slapen niet kwaad 

Men moet de hond niet om worst sturen. 

Men moet geen slapende honden wakker maken. 

Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen. (Plautus: Stichtus 139) 

Oude honden leert men moeilijk pootje geven. (lat.) 

Twistzieke honden lopen met gescheurde oren. 

Veel honden zijn der hazen dood. 

Waar een Griet in huis is, heeft men geen hofhond nodig. 

Wie bij hond slaapt, krijgt vlooien. 
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Wie van mij houdt, houdt ook van mijn hond. + 

Wie zich voor hond verhuurt, moet de botten kluiven. 

Andere katten te geselen hebben. 

De kat de bel aanbinden. 

De kat bij de melk zetten 

De kat in de gordijnen jagen 

De kat in de kelder metselen, sluiten 

(De) kat in het donker knijpen 

De kat op het spek binden (Belg) 

Dooie katten in de mond hebben 

Een kat / een hond een schipper maken 

Een kat een kat noemen 

Een kat in de zak kopen 

Een kat op het anker zetten 

Een kattenrug maken 

Er de kat in steken 

Het anker achter de kat werpen 

Menen dat 's keizers kat zijn nicht is. 

Met de kat naar bed gaan 

Met de katten eten 

Van alle katten kwaad weten 

Zijn kat sturen 

De hond in de pot vinden 

Een hond verdrinken 

Een hondenneus hebben + 

Hond noch stront (ofbeest) zeggen 

Iem ontvangen gelijk een hond in een kegelspel 

Iem uitschelden dat de honden er geen brood van (zouden) eten / lusten 

In de hond gelogeerd zijn 

Op de hond zijn 

Van de stoker / brouwer zijn hond gebeten zijn 

Van een hondje gebeten zijn 

Weten waar de hond gebonden ligt 

Zijn goed in de hond dragen 
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Zijn hond loslaten 

Daar komt de zwarte kat in. 

Daar zat, dan zit de kat in de gordijnen 

Dat is geen katten drek/ kattenpis. 

Dat is voor de kat, dat is een vogel voor de kat / de poes. 

Dat weet onze kat ook. 

De kat (van de bakker) heeft dat gedaan. 

De kat is in het garen. 

De kat zal met zijn lege maag niet weglopen 

Er is geen kat. (Belg.) 

Het is geen katje om zonder handschoenen aan te vatten 

/pakken. 

Het zal katten spuwen. 

Ik zou hem niet over mijn kat vertrouwen. 

Je kunt hem wijs maken dat de kat ganzen eiren legt 

Maak dat de kat wijs! 

Nu komt de kat op de koord. (Belg.) 

Onze kat heeft jongen. 

Zij heeft de kat aan de kaas laten komen. 

Als de kinderen zelf baas zijn over het speelgoed, is de 

boel gauw in de hond. 

Daar ligt de hond begraven. 

De hond zit hem op zijn tas. 

Er was geen hond te zien 

Het is daar de hond in de pot. 

Hij heeft een dikke hond opzij liggen 

Als kat en hond leven 

Eromheen draaien als een / de kat om de hete brij 

Eruitzien als een verzopen kat 

Er zoveel van weten als een kat van het wafelbakken 

Glimmen als een kaarsenmakers kat in het donker jin 

de maneschijn 

Het eerste gewin is kattengespin. 

Hij weet er zoveel van als de kat van saffraan. 

Kijken / zich voelen als een kat in een vreemd pakhuis 

Eruitzien als een kat die in een vreemd huis is 
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terechtgekomen 

Klimmen als een kat 

Met iem leven als de kat met de muis 

Ogen hebben J zien als een kat 

Overeenkomen als een kat en hond 

Als een razende hond zijn 

Behandeld worden als een hond 

Beven als een jufferhondje 

Een hond hebben aan tafel 

Een neus hebben als een hond 

Een hondenneus hebben 

Groeien Jgedijen als haren op een hond 

Het bekomt hem als de hond de worst J de knuppel na 

het stelen van de worst 

Het ziet eruit alsof het uit een hond zijn aars is 

gehaald 

Iem achterlopen als een hondje 

Iem bekomen als de hond de worst 

Op iets staan kijken als een hond op een zieke koe. 

Sterven als een hond 

Zich als een terriër in iets vastbijten 

Zijn goed in de hond dragen 

Zo welkom zijn als een hond in de keuken Jin de 

kegelspel 

Als een kat in een vreemd huis 

Zo misselijk als een kat 

Zo nat als een kat 

Zo vals als een kat 

Zo vlug J lenig als een kat 

Zo wijs als Salomo 's kat 

Zo dartel als eenjonge hond 

Zo moe als een hond 

Zo ziek als een hond 

Bekend als de bonte hond (met de blauwe staart) 

Zo blij als een hond met zeven pikken 

Zo verkouden als een hond 
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Een spel van kat en muis -

Een zwarte kat -

Geen hond afkat. (belg.) -

Het is weer katjesspel -

Kat en keuvel -

Kat in het bakkie. -

Voor de kat z'n kat, reet, rozijn, viool, linkeroog, -

staart 

Een (gemene) hond van een kerel -

Een ware hond 

Een kalf van een hond -

Gierige hond -

Mexicaanse hond -

Ondankbare hond -

Ongelovige hond -

Stomme hond -
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vèk: 73 
bydlistè: Praha 

vzdèláni: vysokoskolské 
rnisto narozeni: Kladno 

Kocka dopadne vidycky na vsechny ctyfi. 

Ráda kocka ryby ji, ale do vody se ji nechce. 

Kdyi kocku pohladi, ocas zdvihne. 

Kocour nelova, chlap nemluva, oba jsou hladova. 

Kocce 0 mysich se zdává. 

KoCiCi oci neboji se dYmu. 

Kocka mysi nenechá, liska slepic a vlk ovce. 

Ta myska ui lapena (ztracena), s kterou kocka pohrává. 

Cim kocour starsi, tim ocas neohebnijSi. 

Kdo chce psa bit, hUl si vidy najde. 

Pes, ktery steká, nekouse. 

At' psi stekaji, karavana jde dál. 

Mrtvf; pes nekouse. 

Kaidy pes na svém dvofe nejsilniji steká. 

Jak); pán, takory pes / kmán. 

Pes psu brat. 

Pes psu blechy vybirá. 

Pes psa nekouse. 

Nepodávej psu vidlicek. 

Bezdecnymi chrty fidko zajice ustves. 

Starého psa norym kouskUm nenauCis. 

Stary pes k fetezu nepujde. 

Mnoho psu, zajicova smrt. 

Kde jsi ty, tam netfeba v desátém dome psa. Osi stekna) 

Kdo se psy léhá, s blechami vstává. 

Kdo má rád me, má rád i mého psa. 

Byt' ty svému psu nohu ut'al, on za tebou pobehne. 

Castokráte psicek maly velkého vepfe svali. 

Cim vetsi pes, tim vetsi stesti. 

Clovek beze cti jako pes bez ocasu. 

Dobrá psovi moucha/ mucha. 

Dobrá psu moucha, chlapovi fepa. 

Honem se ani pes nevysere. 

Chválené maso psi ierou. 
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I na psa prijde smrt. 

I pes touii po pohlazeni. 

Kámen, kdyi najednom misté dlouho leii, kaidy pes naii stije. 

Kdyby bylo po vuli ps i, nezustalo by kobyly ve vsi. 

Kdyby pes nesral, dál by ubéh. 

Kdyi cubka nechce, pes neskoCi. 

Nebude ze psa slanina ani z vlka beranina. 

Nemuie-li pes kosti hryzti, bude ji lizati. 

Pán porucil psovi, pes ocasovi, ocas si lehl, ani se nehl. 

Pánbuh psi hlas neslysi. 

Pes dvojich vrat mivá hlad. 

Pes stéká, ale mésic nerani. 

Prudkf; pes pficházi vlku pod zub. 

Psa proti srsti nehlad'. 

Psi hlas k mésici / do nebe nedoleti. 

Psi jedné vsi casto se hryzou, ale na vlka hned se seberou. 

Psi se 0 kost hryzou, vezmi kost a prestanou. 

Starého psa novym kousku nenauCls. 

Také stéiiátkum zuby dorustaji. 

Vi pes, Cl sádlo snédl. 

Vojna pro jednoho kojná, pro druhého chrt, pro tretiho smrt. 

Zly pes ani sám nesni, ani druhému nedá. 

Zenskf; plác, babi hnév a psi kulháni nemá dlouhého trváni. 

Zivot je peso 

Kupovat kocoura v méchu (veroud.) 

Udélat koCici hrbet 

Biti kote, aby se kocka vtipila (veroud.) 

Byt pro kocku 

Dát kocku (komu) 

Dostat / vydélat si na kocku zvonec 

Kocoura na kurata nasadit 

Miti kocky v hlavé. 

Sáhnout do koCicáku 

Tahat kocku za ocas 

UCit starého kocoura mysi chytat 

Udélat néco / byt nékde, co by kocce vymrskal / vyprásil 

Vynáset kocoury 
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Vynadat komu tak, ie by od niij pes kurku nevzal 

Vedet, kde je zakopany peso 

Byt kaidy pes jiná ves. 

Bytpodpsa 

Mit se pod psa 

Byti psovi po podvazek 

Dát neeG nekoho ve psi 

Dát nekomu (cerného) psa 

Delat napsi 

Delat na nekoho psi oei. 

Delat psi kusy. 

Dojitpsa 

Lézti psovi do boudy 

Mitipsinku 

Nestát za psa 

Pfisahat na svou dusi, na psi usi, na koCiCi svedomi. 

Prit se 0 psi ehlup 

Psi hlavu nasazovat komu 

Smrdet psinou 

Urezávat psovi oeas po kouskáeh 

Zit na psi kniiku 

zvonit psum hrana. 

Je to pro kocku. 

Nebyl tam ani peso 

Bude psi pocasi. 

Ai kocka vejee snese 

eert si z niho udelá koCicák 

Dala mi polivky, ie by kocka nepreplavala. 

Dfiv nei by kocee vyflákal 

Hrozi kocee, ale zdaleka 

Je to kocka 

Kocku ti dám 

Koeour ho mori 

Koeoura by snedl 

Tahá kocku za oeas 

Tys dal kocee pas 
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Tam je zakopany peso 

lakomy jako chrt 

nebyla tam ani iivá duse, 

ani psa tam nepotkás 

Ani pes 0 niij nezavadi. 

Ani pes po nem nestekne. 

Ani psa tam nepotkás. 

Bilému psu fikal cikán 

Chcip tam peso 

Jak Ti iere pes? 

Leje vodu na psa. 

Má ze vzteklého psa nohy. 

Na to ti sere peso 

Nemá, Cim by psa uhodil 

Nestoji to ani za psi stek 

Gd toho nepobeii psi s kolácky 

Psy palicf za zvefi honit. 

Sel odvázat psa 

Steká na niij hrobafüv peso 

Sto psü by ho nepfestekalo. 

Studeny jako psi cumák 

Ta si tyká se psy. 

Tim aby za psy házel. 

To by ani pes neuhodl. 

Tojepes! 

To je slonbidlo, na té müie psy veset. 

V tom by se ani pes nevyznal. 

Vyhrál na psa hrkávku 

Zit jako pes a kocka 

Chodit kolem horké kase jako kocour / kocka / pes 

Vypadat jako zmoklá mys 

Rozumi tomujako pes slabikáfi. 

Rozumi tomujako pes slabikáfi. 

Vide! (ostfe)jako kocka / rys 

Vycházet spolujako pes s kockou 

Cihat jako kocka na mys 

Hrátjako kdyi kocku tahá za ocas 
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Hrát si s nekjm jako koéka s mysi 

Jeiit vousy jako kocour 

Lisat se jako koéka 

Mhourit oéi jako kocour /koéka 

Mit (tuhy) iivot jako koéka 

Mit drápy jako kocour /koéka 

Myt se jako koéka 

Naslapovat /chodit jako koéka 

Olizovat se jako (mlsny) kocour 

Prskat jako kocour /koéka 

Prenáset / tahat sem tam jako koéka kot' ata 

Prist jako koéka 

Psát / drápat / skrábat jako kocour 

Utopit koho co jako kote 

Vykukovat jako kote zpod almárky 

Vypadat jako kocour v botách 

Vyvalovat oéi jako kdyi kocour sere do rezanky 

Zpivat jako kdyi koéku tahá za ocas / koéce slape na ocas. 

(byt) vzteklej jako pes 

Jednat s nekjmjako se psem 

Klepat se jako ratlik 

Mit éich jako pes 

Následovat koho jako pejsek 

Pojitjako pes 

Pojitjako prasiv); pes u cesty 

Zakousnout se do ceho jako pes 

Byt platny jako pes v kosteleljako slepy pes na lovu 

Byt dilleiitj jako psi hovno. 

Byt na nekoho jako pes 

Citit se jako prasivy pes 

Doráiet na nekoho jako psi 

Hádat sejako psi 

Házet nekomu neco jako psovi kost 

Honit nekoho jako cokla /psa 

Honit se jako pes 

Choditjako panskej pes 

Chodit kolem neceho jako mlsny pes /kocour 

Chovat se jako pes pusteny ze retezu / jako kdyi psa pusti ze retezu 
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Jde ti to jako psovi pastva. -

Je jich jako psu -

Je tam zimajako v psi boude!jako v ps irn e -

Jednat /zacházet s nékymjako se psem / hUf nei se psem -

Jit po nekom / neéi stope jako ohaf -

Jit za neéimjako buldok -

Lesknout se jako psi kulky -

Mit hlad jako éokl / pes -
Mlátit /zbit koho jako psa -

Mlit hubou jako pes ocasem -

Oklepat se /otfepat se jako pes -

Opily jako stene. -
Rvát se / tahat se 0 neeo jako psi 0 kost -

Rvát se jako psi / feny -

Rádit jako vztekly pes -

Slusi nikomu neeo jako psovi usi -

Smrdétjako psi kSiry -

Spát jako na psi kuii -

Stékat na nékoho jako fena / pes -

Tfást se jako ratlik -

Vrhnout se na nékoho jako ehrti -

Vyhnat nékoho jako prasivého psa -

Vynadat nékomu jako psovi -

Vypadat /tváfit se jako spráskany pes -

Vypadat jako psi kSiry -

Vytjako pes na mésie -

Zastfelit nékoho jako psa -

Zkusit / vytrpét jako pes -

Falesnjjako koéka -

Lstiry / ulisny jako koéka 

Hbitj / rychly jako ehrt, ohar, jelen + 

Moudrj jako Salamounova koéka + 

Mlsny jak koéka /koeour -

Ospaly jako koté / sténé + 

Pfitulny jako koté /sténé + 

Slepy jako koté = 

Vyvalovat oéi jako kdyi kocour sere do fezanky -
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Hravy jako stene I kote + 

Unaveny jako cokl, kocka, kote, pes, stene -

Hubeny jako pes /chrt -

Kudrnatf; jako pudl -

Lakomy jako chrt -

Opily jako doga -

Opusteny jako pes -

Otrhany lorvany jako fena -

Poslusny jako pejsek + 

Studeny jako psi cumák Inos -

To je rovné jako kdyi pes chcije -

Unaveny lutahany jako cokl Ikocka /pes -

Unaveny jako stene I kote -

Uvázany jako pes u boudy -

Verny jako pes + 

Vztekly jako pes -

Zlyjako pes -

ZmrzIy jako psi hovno -

Star); kocour -

Hra kocky s mySi -

Cerná kocka -

Kockovat se. = 

Je to peso -

nevdecny pes -

nevefici pes -

bIby pes -

psi oddanost + 

psipocasi -

psi zima -

psi den -

psi iivot -
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