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HELLUP!!! 
WIE HELPT EEN HANDJE  

OM MIJN LANG GEKOESTERDE WENS TE REALISEREN? 

Amsterdam, 23-06-2019 

Gerard B.Kosse - Ludgerlichting 1962-1967 

 
Mijn voorgaande 100 producties voor onze Ludger-alumni-media waren a.h.w.”ongevraagde kadootjes” 

voor de alumni van de School die mijn leven het ingrijpendst ten goede heeft gekeerd. Met deze bijdrage 

draai ik de rollen eens om: Ik vraag expliciet om jullie helpende hand, nu het nog kan en we niet allemaal 

zijn opgegaan in de Eeuwigheid die verschillende auteurs zo prachtig uit de doeken deden in het THEMA-

DEEL van nr 31 van onze pas verschenen alumni-periodiek HILVERSUM 3.  

  

LACHEN IS UITERMATE FIJN  
Dat lachen gezond is, weet iedereen. Vooral is de relativerende invloed die van lachen uit gaat, 

van bijzonder belang voor ons zelf. Immers, 70-plussers worden met het voortschrijden der jaren in 

toenemende mate geplaagd door slijtage-, gezondheids- en welzijnsproblemen: allemaal zaken die 

ons humeur danig vergallen als we ze emotioneel ‘te zwaar’ laten wegen. Het is dus niet zo vreemd 

dat ook ondergetekende weer aan ‘lachen’ denkt. Het belang en andere unieke kenmerken van 

onze menselijke lach heb ik elders op onze alumni-website al eens uitvoerig op de amusante 

ontleedtafel gelegd. Als je je geheugen wilt opfrissen, en met me mee wilt lachen, dan is hier het 

adres: http://www.postvakh3.nl/lachenmetgbk.pdf  

 

VERRUKKELIJKE ZELFSPOT EN IRONIE 
Om jezelf lachen…is verreweg de leukste en bevrijdendste vorm van humor! Als je om je eigen 

hebbelijkheden, voorkeuren, relaties en gewoontes kunt lachen, dan heb je jezelf als het ware bevrijd 

van de veelal onzichtbare, maar knellende banden en impulsen die ons leven automatisch vorm en 

richting geven. Zelfspot schept daarentegen de aangename illusie <vrij> te zijn, en dus je eigen 

leven te kunnen regelen zoals je zelf wilt. Op bladzijde 18 van het lachwekkende document dat je 

hierboven kunt aanklikken, staan de drie belangrijkste kenmerken van de psycho-neurologische 

activiteit die zo kenmerkend zijn voor  <zelfspot>.  

 

MIJN LANG GEKOESTERDE WENS: EEN ZELFSPOT-BOEKJE 

Jarenlang nam ik me voor om voorafgaand aan Sinterklaas een leuk boekje op de markt te brengen 

waarin <potten en poten> de komische hoofdrol spelen en de lezer-kijker aan het lachen brengen 

omdat hij die humoristische gay dimensie van alledaagse taal nooit had vermoed.   

Het is er nooit van gekomen….! 

 

Op Bevrijdingsdag 2017 nam ik echter een concrete stap door een SCHETS van zo’n komische en 

blij makende Sinterklaas-surprise op papier te zetten. Je ziet die op de volgende pagina’s.  

ECHTER, IK HEB NOG STEEDS GEEN TEKENAAR/CARTOONIST GEVONDEN om 

letterlijk de humoristische dimensie van ons dagelijks taalgebruik te verbeelden!!  

VANDAAR DEZE OPROEP: 

WEET JE IEMAND DIE DEZE KLUS KAN KLAREN? 

OF KUN JE ZOIETS ZELF?  

http://www.postvakh3.nl/lachenmetgbk.pdf
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POTTEN & poten 

          potten & 

POTEN   
 

schets van een te produceren 

flip-over-STRIP-boekje met een grappige en ironische GAY-verbeelding van  

          woorden, uitdrukkingen en gezegden met <pot> en <poot> 

Een idee van Gerard B. Kosse 

 Amsterdam, 5 mei 2017 -- E: gerard.kosse@planet.nl 

Tel 020-6982329 / 06 208 37 676 

 

1. VISUELE GAY INTERPRETATIE 

De tekeningen verrassen door hun letterlijke ver-beelding van een tweetal woorden (pot & poot) in 

uitdrukkingen. Zo zet het boekje de lezer/kijker op een andere poot dan hij/zij gewend is.  

Voorbeelden (enkelvoud & meervoud): 

OP ZIJN POOT SPELEN 

 (= boos uitvallen) 

 verbeelding: bedscène met naakt nichtenstel waarvan de een de ander bespeelt met een strijkstok  

EEN BRIEF OP POTEN SCHRIJVEN 

(=een duidelijke boze brief schrijven) 

verbeelding: een woedend mannetje beschrijft de rug en kont van twee stoere leernichten  

OP IEDER POTJE PAST WEL EEN DEKSEL 

(=voor iedereen bestaat er een geschikte levenspartner)  

verbeelding: een magere theedrinkende dame heeft (als hoed) een dikke vette pot op haar hoofd 

ÉÉN POT NAT ZIJN 

(= allemaal hetzelfde zijn) 

verbeelding: verkade-effect waarbij één pot thee schenkt uit een theepot met daarop dezelfde thee-

schenkende-pot-met-theepot 

 

2. FLIP-OVER-STRIPBOEKJE 

Vormgeving:  in overleg (bijvoorbeeld: oblong; hardcover-ingekleurd-gay-colours;)  

Aantal pagina’s 44:  linker bijna-blanco pagina bevat de TEKST van het gezegde 

Rechter pagina bevat de TEKENING/CARTOON -- eventueel met verhaaltekst 

Eventueel verhaaltje in overleg; scenarist (ondergetekende) doet voorstel 

Aantal tekeningen:  20 voor de potten en 20 voor de poten -- inkleuring in overleg 

Overige paginá’s: Kaftbinnenzijde (bibliografische gegevens), titelpagina, Inleiding, Inhoudsopgave 

Oplage   In overleg met tekenaar en uitgever 

   

3. AANLEVERING VOOR TEKENAAR 

Voor zowel de potten- als de poten-sectie:  

 35 gezegdes, en woorden met hun betekenis 

 Bij elke gezegde en woord: een tweetal suggesties voor de ironische, grappige ‘gay-verbeelding’  

 De tekst van <overige pagina’s> 

 Verhaaltje (indien daar voor gekozen wordt) 

 

mailto:gerard.kosse@planet.nl
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4. PUBLICATIE & VERSPREIDING 

Bedoeld als goedkoop Sinterklaas- c.q. Kerstgeschenkje & als souvenir-item bij belangrijke Gay 

Evenementen die honderdduizenden bezoekers trekken zoals de jaarlijkse Gay Pride in diverse steden, Roze 

Maandag in Tilburg. Te verspreiden door De Bijenkorf en/of boekwinkels, via COC en Gay Evenementen. 

Oplage te bespreken. Uitgever zoeken in (strip)tekeningenhoek?  Andere suggesties? 

 

5. FINANCIERING & OPBRENGST 

Ondergetekende (scenarist) hoeft er niets aan te verdienen. Ben eventueel bereid een bijdrage van maximaal  

E 1000 te verstrekken voor professionele vormgever, organisatie, tekenmateriaal, en dergelijke.  

Winst/royalties van eerste druk mogen naar tekenaar. Bij eventuele herdrukken: 50-50 royalties naar tekenaar 

en 3e Wereld Gay Organisatie in landen waar Gays dagelijks mishandeld, vervolgd, opgesloten en gedood 

worden    

Verkoopprijs-suggestie: € 7 tot € 9,50 

 

6. VOORBEREIDING MIJNERZIJDS 
1). Verzameling van relevante uitdrukkingen en woorden die beginnen met <pot> of <poot> is klaar. 

2). Inspiratie voor de tekenaar door het aanleveren van beeld-suggesties: bijna klaar 

3). Ook aanlevering van woord-synoniemen die associatief kunnen uitpakken. Vooral als je hun letterlijke 

betekenis in beelden ziet. Voorbeeld hieronder inzake het woord <poot> 

  

 
 

Een idee van Gerard B. Kosse 

 Amsterdam, 5 mei 2017 -- E: gerard.kosse@planet.nl 

Tel 020-6982329 / 06 208 37 676 

mailto:gerard.kosse@planet.nl
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STRIPBOEKJE DAT ME INSPIREERDE 
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UITDRUKKINGEN-VERZAMELING 
https://spreekwoorden-gezegden.nl/poten-met-betekenis/ 

POTEN 01 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitdrukkingen_en_gezegden_P-U 

POTEN 02: 

poot 
De poten onder iemands stoel wegzagen. 
Iemands positie verzwakken. 

Op zijn poot spelen. 
Boos uitvallen. 

Op hoge poten. 
Zeer boos, verontwaardigd. 

Pootje lichten. 
Iemand doen struikelen. 

Geen poot aan de grond kunnen krijgen. 
Geen schijn van kans blijken te hebben. 

Iemand een poot uitdraaien. 
Iemand te veel laten betalen. 

Iets op poten zetten. 
Met iets beginnen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitdrukkingen_en_gezegden_P-U 

POT 01 

pot 
De hond in de pot vinden. 
Er is niets meer te eten. 

De pot op kunnen. 
Niet geïnteresseerd of onder de indruk zijn van wat een ander verder nog doet. 

Een pot nat zijn. 
Allemaal hetzelfde zijn. 

Een potje bij iemand kunnen breken. 
Fouten mogen maken die niet bestraft maar getolereerd worden. 

Ergens een potje van maken. 
Ongeordend te werk gaan. 

Op ieder potje past wel een dekseltje. 
Voor iedereen bestaat er een geschikte levenspartner. 

Rond de pot draaien. 

https://spreekwoorden-gezegden.nl/poten-met-betekenis/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitdrukkingen_en_gezegden_P-U
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitdrukkingen_en_gezegden_P-U
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Niet ter zake komen, uitvluchten zoeken. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Poot 

Poot 03: 

Poot kan zijn: 

 een ledemaat van een dier, zie: been 

 een afdruk hiervan, zie pootafdruk 

 een hierop gelijkend onderdeel van een meubel, zie poot (meubel) 

 een neerhaal van een letter, zie poot (letter) 

 een grassoort, zie Europese hanenpoot 

 een informele aanduiding voor: 

 de hand (niet met je poten aankomen) 

 een handdruk (moet ik hem een poot geven?) 

 het (lelijk) handschrift, zie hanepoot (handschrift) 

 een handtekening 

 een mannelijke homoseksueel 

 de Belgische musicus Marcel Poot 

 de Vlaamse beeldend kunstenaar Rik Poot 

 de Nederlandse dichter Hubert Kornelisz. Poot 

 de Maya-rebel Crescencio Poot 

 een gordijn, dat in een theater in de coulissen hangt. 

 
 

 

Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Poot of met Poot in de titel. 

 
POOTAARDAPPELEN 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Poot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Been_(ledemaat)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pootafdruk&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poot_(meubel)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poot_(letter)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_hanenpoot
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanepoot_(handschrift)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handtekening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Poot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_Poot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Kornelisz._Poot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crescencio_Poot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poot_(theater)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Voorvoegselindex/Poot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Zoeken/intitle:%22Poot%22
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista-xmag.png
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POTTEN 

Vroeger werd gesproken over lollepotterij, wat ‘seksuele omgang tussen vrouwen’ betekent. Daar komt het woord pot 

vandaan. 

Toegevoegd na 2 minuten: 

Een lollepot was in de 17e en 18e eeuw een stenen pot met gaten in de deksel, waarin vuur werd gedaan ter 

verwarming. Volgens van Dale betekent lollen ‘met gespreide benen het onderlijf warmen onder de rok boven een pot’. 

In de jaren vijftig wordt lollepot nog gebruikt om een lesbische vrouw aan te duiden. Ook lollepotterij. 

https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/samenleving/vraag/132924/noemen-lesbische-

vrouwen-potten 

POTTEN EN PANNEN 
Potten & Pannen" is dé culinaire eetclub voor alle vrouwen die van vrouwen houden en die elkaar 

in een ongedwongen sfeer aan tafel willen ontmoeten.  
http://www.pottenenpannen.simpsite.nl/ 

 

 

Onzichtbare vrouwen: Potten in het patriarchaat | Ineke van den Berg ... 
rjh.ub.rug.nl/groniek/article/view/16482 

door I van den Berg - 1980 

Onzichtbare vrouwen: Potten in het patriarchaat. ... Onzichtbare vrouwen: Potten in het 

patriarchaat. Ineke van den Berg, Marleen Dohle, Lineke Oldenburger. 

http://rjh.ub.rug.nl/groniek/article/view/16482 

 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=pot 

 

46 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `pot` 

1. bij moeders pappot (=thuis) 

2. bij moeders pappot blijven (=thuis blijven - enkel spreken over iets waar men iets over weet) 

3. de hond in de pot vinden. (=te laat zijn voor het eten (alles is op).) 

4. de pot op kunnen (=in geen geval krijgen) 

5. de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet (=een ander aanwijzen als schuldige, terwijl die zelf hetzelfde gedaan heeft) 

6. De poten onder iemands stoel wegzagen (=iemands positie verzwakken) 

7. de poten onder iemands stoel wegzagen. (=iemands positie verzwakken.) 

8. De spot drijven met (=spotten, iemand belachelijk maken) 

9. de vleespotten van egypte (=een vroegere tijd van grote welvaart) 

10. een luis in iemands pels poten/zetten (=iemand last berokkenen) 

11. een potje kunnen breken (bij iemand) (=iemand wordt niet gauw boos) 

12. een potje te vuur hebben staan (=iets onaangenaams te verwachten hebben) 

13. er de dood in de pot zijn (=niets te beleven zijn) 

14. er een potje van maken (=er een janboel van maken) 

15. er is geen pot zo scheef, of er past wel een deksel op. (=ook voor een minder mooi meisje is er een man te vinden) 

16. ergens een potje kunnen breken (=ergens graag gezien zijn) 

https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/samenleving/vraag/132924/noemen-lesbische-vrouwen-potten
https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/samenleving/vraag/132924/noemen-lesbische-vrouwen-potten
http://www.pottenenpannen.simpsite.nl/
http://rjh.ub.rug.nl/groniek/article/view/16482
http://rjh.ub.rug.nl/groniek/article/view/16482
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=pot
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17. ergens een potje te vuur hebben staan (=ergens noch wat zeer ongunstigs te verwachten hebben) 

18. eten wat de kok/pot schaft (=eten wat er is (goed of slecht)) 

19. geen pot zo scheef of er past een deksel op (=bij iedere man past wel een vrouw (en omgekeerd)) 

20. het is een pot nat. (=het is allemaal hetzelfde.) 

21. hij kan een potje bij hen breken. (=van hem wordt veel getolereerd.) 

22. hij maakt er een potje/soepie van. (=hij gaat niet ordelijk te werk.) 

23. iets in de doofpot stoppen (=ergens totaal niet meer over praten, verzwijgen) 

24. in de doofpot stoppen (=langzaam laten verdwijnen, zodat er niet meer over gesproken wordt) 

25. in de kleinste potjes zit de beste pommade/zalf (=gezegd van uitzonderlijk kleine personen) 

26. je kunt van mij de pot op. (=je doet maar waar je zin in hebt) 

27. kleine kopjes hebben ook oren. / Kleine potjes hebben grote oren. (=je moet uitkijken met wat je zegt als er kinderen bij zijn) 

28. kleine potjes hebben grote oren. (=je moet uitkijken met wat je zegt als er kinderen bij zijn.) 

29. kleine potjes hebben ook oren / Kleine potjes hebben grote oren (=ook kleine kinderen luisteren mee) 

30. meeeten uit de grote pot van egypte (=meegenieten zonder vergoeding) 

31. men hoeft geen luizen in de pels te poten (=men moet niemand last berokkenen) 

32. men moet geen oude bomen verplanten/verpoten/verplaatsen. (=je moet geen oude mensen uit hun vertrouwde omgeving 

halen) 

33. naar de vleespotten van Egypte terugverlangen (=naar de goede tijden terugverlangen) 

34. niet kapot zijn van (=niet veel op hebben met) 

35. op elk potje past een dekseltje. (=bij iedereen en alles past wel iemand of iets) 

36. op hoge poten. (=zeer boos, verontwaardigd.) 

37. op ieder potje past wel een dekseltje. (=voor iedereen bestaat er een geschikte levenspartner.) 

38. op poten staan (=in een brief nergens omheen praten) 

39. op zijn achterste poten gaan staan (=zo veel mogelijk moeite doen / boos worden) 

40. terugverlangen naar de vleespotten van egypte (=naar de goede tijden terugverlangen) 

41. uit de pot van Egypte eten (=nog thuis bij de ouders eten die voor je zorgen) 

42. verlangen naar de vleespotten van egypte (=terugverlangen naar de goede tijden) 

43. vijf poten aan een kalf/schaap zoeken (=iets proberen te vinden dat er niet is) 

44. zich tegoed doen aan de vleespotten. (=onterecht mee profiteren.) 

45. zo dicht als een pot zijn (=goed kunnen zwijgen/geheimen bewaren) 

46. Zo lang aardappels poten als je mest hebt (=Met iets zo lang mogelijk doorgaan)  

 

 

15 betekenissen bevatten `pot` 

1. alles kort en klein slaan (=de hele inboedel kapot slaan) 

2. een aangeklede aap (=een bespottelijk iemand) 

3. stukken maken (=een grote indruk maken , veel kapot maken) 

4. een huis met gouden balken (=een huis met hypotheek bezwaard) 

5. te koop lopen/staan. (=er bespottelijk uitzien.) 

6. het is naar de maan. (=het is kapot.) 

7. een verdieping op zijn huis zetten (=hypotheek nemen) 

8. iemand op de hak nemen (=iemand er van tussen nemen of over iemand praten in uiting van spot) 

9. tot moes slaan (=iets helemaal kapot slaan) 
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10. over de doden niets dan goeds. (=men ziet kwaadspreken over overledenen als iets heel onbeleefd, er mag niet gespot worden 

met de dood.) 

11. met gouden balken (=met een hypotheek (met lening)) 

12. naar de filistijnen (=reddeloos verloren / kapot) 

13. de gek met iemand steken (=spotten met iemand) 

14. De spot drijven met (=spotten, iemand belachelijk maken) 

15. naar de maan zijn (=voorbij zijn / kapot gegaan zijn) 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=poten 

 

10 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `poten` 

1. De poten onder iemands stoel wegzagen (=iemands positie verzwakken) 

2. de poten onder iemands stoel wegzagen. (=iemands positie verzwakken.) 

3. een luis in iemands pels poten/zetten (=iemand last berokkenen) 

4. men hoeft geen luizen in de pels te poten (=men moet niemand last berokkenen) 

5. men moet geen oude bomen verplanten/verpoten/verplaatsen. (=je moet geen oude mensen uit hun vertrouwde omgeving 

halen) 

6. op hoge poten. (=zeer boos, verontwaardigd.) 

7. op poten staan (=in een brief nergens omheen praten) 

8. op zijn achterste poten gaan staan (=zo veel mogelijk moeite doen / boos worden) 

9. vijf poten aan een kalf/schaap zoeken (=iets proberen te vinden dat er niet is) 

10. Zo lang aardappels poten als je mest hebt (=Met iets zo lang mogelijk doorgaan)  

Het dialectenwoordenboek kent 9 spreekwoorden met `poten` 

1. Budels: mej ow turftraaiers (=met je grote lompe poten) 

2. Luyksgestels: mee 'n hoag zeil (=op hoge poten) 

3. Munsterbilzen - Minsters: tès nog e kwag joenk (=het kan nog niet op eigen poten staan) 

4. Aspers: ze is goe veurzien van oren en poten (=vrouw met grote borsten) 

5. Sint-Niklaas: zis goe vurzien van oren è poten (=ze is goed gebouwd) 

6. Eindhovens: Wa èteh we vanoavon? èrpel of sloai? HEU STOEL OP VIER! (=Wat eten wij vanavond? Aardappelen of sla? Hallo, 

zet je stoel op vier poten!) 

7. brabants: gu mot mee oe poten van m'n jong blijve (=je moet van mijn kind afblijven) 

8. Bachten de kupes: Wiene? 't gat van e bobbiene, 't gat van ne puut, lekt den oend ze tenen uut (=kinderlol: wat? het gaatje 

van een klos, het achterste van een kikker, lik aan de poten van een hond) 

9. Achterhoeks: un peerd en un hond hinkt um de stront (=Wanneer een paard of een hond maar iets aan hun poten hebben, 

lopen ze mank) 

Bronnen 

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. 

 Nederlandstalige spreekwoorden 

 Nederlandstalige gezegden 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=poten
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Budels
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Luyksgestels
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Munsterbilzen%20-%20Minsters
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Aspers
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Sint-Niklaas
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Eindhovens
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/brabants
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Bachten%20de%20kupes
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Achterhoeks
http://nl.wikiquote.org/wiki/Nederlandstalige_spreekwoorden
http://nl.wikiquote.org/wiki/Nederlandstalige_gezegden
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 Lijst van Nederlandse spreekwoorden 

 schmidt Zeevis - 155 spreekwoorden 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=poot 

 

12 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `poot` 

1. een kat komt altijd op z'n pootjes terecht. (=ingewikkelde en vervelende dingen kunnen vanzelf weer voor elkaar komen) 

2. geen poot aan de grond kunnen krijgen. (=geen schijn van kans blijken te hebben.) 

3. iemand een poot uitdraaien. (=iemand te veel laten betalen.) 

4. Men poot de aardappelen wanneer men wil, ze komen toch niet in april (=Boerenregel. Aardappelen komen pas in mei uit)  

5. met hangende pootjes (=bewust van schuld (thuis)komen / zeer tegen zijn zin) 

6. op de poot spelen (=bij de kleinste tegenslag flink te keer gaan/razen) 

7. op zijn poot spelen. (=boos uitvallen.) 

8. op zijn pootjes terecht komen (=het komt vanzelf wel voor elkaar) 

9. opzitten en pootjes geven (=zich onderwerpen) 

10. poot-aan spelen (=hard doorwerken (om op tijd te zijn)) 

11. pootje lichten. (=iemand doen struikelen.) 

12. Waar geen aardappelen gepoot worden, zullen er ook geen groeien (=Als je niet een goed begin voor iets legt, zal er ook niets 

van worden)  

 

 

Eén betekenis bevat `poot` 

1. geen vin verroeren (=geen poot uitsteken)  

Het dialectenwoordenboek kent 15 spreekwoorden met `poot` 

1. Tilburgs: Gaodemee dokkelen in de laai (=ga je mee pootje baden in de Lei) 

2. Westerkwartiers: hij ston op zien achterste poot'n (=hij was razend) 

3. Gronings: drijbaintje diklief staait aaltied mit pietje stief (=groninger koffiepot op drie pootjes) 

4. West-Vlaams: 't ligt met zien pooten omooge (=het dier is dood) 

5. Westerkwartiers: hij kreeg gie poot ann 'e grond (=hij kon niets beginnen) 

6. Westerkwartiers: hij hiel' e poot stief (=hij hield voet bij stuk) 

7. Mestreechs: de poet stief hawwe (=de poot stijf houden) 

8. Culemborgs: De putjies vannet toffeltie greun varreve (=De pootjes van het tafeltje groen verven) 

9. Vlijtingens: ich haat mene poot steef (=ik ga niet van mijn standpunt af) 

10. Rotterdams: Kut op hoge poote.. (=Vrouw met lange benen) 

11. Lommels: In e pej'e liep e pjej'e mè e vuij'e an ze pjui'e en e puij'e an ze stje'e. (=In een paadje liep een paardje met een 

vodje aan zijn pootje en een potje aan zijn staartje.) 

12. Munsterbilzen - Minsters: doë sjitste niks mèt op (=dat helpt je geen poot vooruit) 

13. Westerkwartiers: hij speulde op zien poot (=hij speelde de baas) 

14. Gronings: hai is n hoan(e) mit stront aan de pootn (=hij verbeeldt zich heel wat) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_spreekwoorden_A-E
https://www.schmidtzeevis.nl/html/spreekwoorden.html
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=poot
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Tilburgs
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Westerkwartiers
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Gronings
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/West-Vlaams
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Westerkwartiers
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Westerkwartiers
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Mestreechs
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Culemborgs
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Vlijtingens
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Rotterdams
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Lommels
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Munsterbilzen%20-%20Minsters
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Westerkwartiers
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Gronings
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15. Munsterbilzen - Minsters: vae goenge gewoon èn ooze blaute zwümme én de dobbelsberg waajers, bau de Ford nau 

lik (=geregeld gingen we naakt pootje baden in de Dobbelsberg vijvers, op de plaats waar de Fordfabrieken nu staan) 

Bronnen 

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. 

 Nederlandstalige spreekwoorden 

 Nederlandstalige gezegden 

 Lijst van Nederlandse spreekwoorden 

 schmidt Zeevis - 155 spreekwoorden 

 

 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=poten 

10 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `poten` 

1. De poten onder iemands stoel wegzagen (=iemands positie verzwakken) 

2. de poten onder iemands stoel wegzagen. (=iemands positie verzwakken.) 

3. een luis in iemands pels poten/zetten (=iemand last berokkenen) 

4. men hoeft geen luizen in de pels te poten (=men moet niemand last berokkenen) 

5. men moet geen oude bomen verplanten/verpoten/verplaatsen. (=je moet geen oude mensen uit hun vertrouwde omgeving 

halen) 

6. op hoge poten. (=zeer boos, verontwaardigd.) 

7. op poten staan (=in een brief nergens omheen praten) 

8. op zijn achterste poten gaan staan (=zo veel mogelijk moeite doen / boos worden) 

9. vijf poten aan een kalf/schaap zoeken (=iets proberen te vinden dat er niet is) 

10. Zo lang aardappels poten als je mest hebt (=Met iets zo lang mogelijk doorgaan)  

Het dialectenwoordenboek kent 9 spreekwoorden met `poten` 

1. Budels: mej ow turftraaiers (=met je grote lompe poten) 

2. Luyksgestels: mee 'n hoag zeil (=op hoge poten) 

3. Munsterbilzen - Minsters: tès nog e kwag joenk (=het kan nog niet op eigen poten staan) 

4. Aspers: ze is goe veurzien van oren en poten (=vrouw met grote borsten) 

5. Sint-Niklaas: zis goe vurzien van oren è poten (=ze is goed gebouwd) 

6. Eindhovens: Wa èteh we vanoavon? èrpel of sloai? HEU STOEL OP VIER! (=Wat eten wij vanavond? Aardappelen of sla? Hallo, 

zet je stoel op vier poten!) 

7. brabants: gu mot mee oe poten van m'n jong blijve (=je moet van mijn kind afblijven) 

8. Bachten de kupes: Wiene? 't gat van e bobbiene, 't gat van ne puut, lekt den oend ze tenen uut (=kinderlol: wat? het gaatje 

van een klos, het achterste van een kikker, lik aan de poten van een hond) 

9. Achterhoeks: un peerd en un hond hinkt um de stront (=Wanneer een paard of een hond maar iets aan hun poten hebben, 

lopen ze mank) 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=pootje 

 

http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Munsterbilzen%20-%20Minsters
http://nl.wikiquote.org/wiki/Nederlandstalige_spreekwoorden
http://nl.wikiquote.org/wiki/Nederlandstalige_gezegden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_spreekwoorden_A-E
https://www.schmidtzeevis.nl/html/spreekwoorden.html
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=poten
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Budels
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Luyksgestels
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Munsterbilzen%20-%20Minsters
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Aspers
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Sint-Niklaas
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Eindhovens
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/brabants
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Bachten%20de%20kupes
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Achterhoeks
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=pootje
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5 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `pootje` 

1. een kat komt altijd op z'n pootjes terecht. (=ingewikkelde en vervelende dingen kunnen vanzelf weer voor elkaar komen) 

2. met hangende pootjes (=bewust van schuld (thuis)komen / zeer tegen zijn zin) 

3. op zijn pootjes terecht komen (=het komt vanzelf wel voor elkaar) 

4. opzitten en pootjes geven (=zich onderwerpen) 

5. pootje lichten. (=iemand doen struikelen.) 

Het dialectenwoordenboek kent 5 spreekwoorden met `pootje` 

1. Gronings: drijbaintje diklief staait aaltied mit pietje stief (=groninger koffiepot op drie pootjes) 

2. Culemborgs: De putjies vannet toffeltie greun varreve (=De pootjes van het tafeltje groen verven) 

3. Tilburgs: Gaodemee dokkelen in de laai (=ga je mee pootje baden in de Lei) 

4. Munsterbilzen - Minsters: vae goenge gewoon èn ooze blaute zwümme én de dobbelsberg waajers, bau de Ford nau 

lik (=geregeld gingen we naakt pootje baden in de Dobbelsberg vijvers, op de plaats waar de Fordfabrieken nu staan) 

5. Lommels: In e pej'e liep e pjej'e mè e vuij'e an ze pjui'e en e puij'e an ze stje'e. (=In een paadje liep een paardje met een 

vodje aan zijn pootje en een potje aan zijn staartje.) 

 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=potje 

 

13 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `potje` 

1. een potje kunnen breken (bij iemand) (=iemand wordt niet gauw boos) 

2. een potje te vuur hebben staan (=iets onaangenaams te verwachten hebben) 

3. er een potje van maken (=er een janboel van maken) 

4. ergens een potje kunnen breken (=ergens graag gezien zijn) 

5. ergens een potje te vuur hebben staan (=ergens noch wat zeer ongunstigs te verwachten hebben) 

6. hij kan een potje bij hen breken. (=van hem wordt veel getolereerd.) 

7. hij maakt er een potje/soepie van. (=hij gaat niet ordelijk te werk.) 

8. in de kleinste potjes zit de beste pommade/zalf (=gezegd van uitzonderlijk kleine personen) 

9. kleine kopjes hebben ook oren. / Kleine potjes hebben grote oren. (=je moet uitkijken met wat je zegt als er kinderen bij zijn) 

10. kleine potjes hebben grote oren. (=je moet uitkijken met wat je zegt als er kinderen bij zijn.) 

11. kleine potjes hebben ook oren / Kleine potjes hebben grote oren (=ook kleine kinderen luisteren mee) 

12. op elk potje past een dekseltje. (=bij iedereen en alles past wel iemand of iets) 

13. op ieder potje past wel een dekseltje. (=voor iedereen bestaat er een geschikte levenspartner.) 

Het dialectenwoordenboek kent 29 spreekwoorden met `potje` 

1. Weerts: Woeë hegke zeen, zeen auch mösse (=Kleine potjes hebben grote oren) 

2. Lichtervelds: tis potjebucht (=het is gepeupel) 

3. Munsterbilzen - Minsters: e bumpke kaote (=een potje 'kwajongen') 

 

 

 

http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Gronings
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Culemborgs
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Tilburgs
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Munsterbilzen%20-%20Minsters
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Lommels
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=potje
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Weerts
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Lichtervelds
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Munsterbilzen%20-%20Minsters
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http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=potten 

 

5 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `potten` 

1. de vleespotten van egypte (=een vroegere tijd van grote welvaart) 

2. naar de vleespotten van Egypte terugverlangen (=naar de goede tijden terugverlangen) 

3. terugverlangen naar de vleespotten van egypte (=naar de goede tijden terugverlangen) 

4. verlangen naar de vleespotten van egypte (=terugverlangen naar de goede tijden) 

5. zich tegoed doen aan de vleespotten. (=onterecht mee profiteren.) 

 

 

2 betekenissen bevatten `potten` 

1. de gek met iemand steken (=spotten met iemand) 

2. De spot drijven met (=spotten, iemand belachelijk maken) 

 

 

Het dialectenwoordenboek kent 2 spreekwoorden met `potten` 

1. Weerts: wi-j voller de buuërs, wi-j lieëger 't laeve (=geld potten maakt niet gelukkig) 

2. Lovendegems: met de gebroken potten zitten (=opdraaien voor de kosten) 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pot 
 

 

ot 
als woordenboektrefwoord: 

pot: 

m. (-ten), kookpot; bloempot enz. 

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: 

pot (zn): 

geld, huishoudpot, reserve, spaargeld, spaarpot, vakantiepot 

pot (zn): 

fles, glas, kan, kroes, kruik 

pot (zn): 

marihuana, stuff, wiet 

pot (zn): 

bak, gevangenis, nor 

pot (zn): 

braadpan, kookpan 

pot (zn): 

lesbienne, lesbo 

pot (zn): 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=potten
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Weerts
http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Lovendegems
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=geld
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=huishoudpot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=reserve
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=spaargeld
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=spaarpot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vakantiepot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=fles
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=glas
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kan
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kroes
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kruik
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=marihuana
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=stuff
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=wiet
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bak
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gevangenis
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=nor
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=braadpan
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kookpan
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=lesbienne
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=lesbo
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bloempot, vaas 

pot (zn): 

inzet, prijs 

pot (zn): 

kookpot, pan 

pot (zn): 

pispot, po 

pot (zn): 

spelletje 

pot (zn): 

doel 

pot (zn): 

pint 

pot (zn): 

kas 

als synoniem van een ander trefwoord: 

gevangenis (zn) : 

bajes, bak, cachot, cel, gevang, gevangenhuis, gribus, huis van 

bewaring, kast, kerker, kot, lik, nor, penitentiaire 

inrichting, pensionaat, petoet, pot, rijkshotel, strafgevangenis, strafinrichting, tronk, viool 

kruik (zn) : 

amfoor, amfora, fles, kan, pot, pul, urn, vaas 

kan (zn) : 

karaf, kop, kruik, pint, pot, pul, stoop 

lesbienne (zn) : 

lesbi, lesbo, pot, schuurmeid, tribade 

doel (zn) : 

goal, hok, pot, schietschijf 

inzet (zn) : 

bod, inleg, mise, pot 

kroes (zn) : 

beker, mok, pot 

 

woordverbanden van ‘pot’ grafisch weergegeven 

 
in Charivarius' Een Ander Woord (1945): 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=POOT 

 

 

poot 
als woordenboektrefwoord: 

poot: 

m. (poten), been van een dier. 

poot: 

v. (poten), twijgje, loot. 

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bloempot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vaas
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=inzet
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=prijs
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kookpot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pan
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pispot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=po
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=spelletje
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=doel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pint
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kas
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gevangenis
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bajes
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bak
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=cachot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=cel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gevang
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gevangenhuis
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gribus
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=huis+van+bewaring
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=huis+van+bewaring
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kast
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kerker
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=lik
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=nor
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=penitentiaire+inrichting
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=penitentiaire+inrichting
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pensionaat
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=petoet
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=rijkshotel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=strafgevangenis
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=strafinrichting
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tronk
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=viool
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kruik
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=amfoor
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=amfora
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=fles
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kan
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pul
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=urn
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vaas
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kan
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=karaf
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kop
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kruik
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pint
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pul
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=stoop
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=lesbienne
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=lesbi
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=lesbo
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schuurmeid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tribade
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=doel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=goal
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=hok
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schietschijf
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=inzet
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bod
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=inleg
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=mise
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kroes
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=beker
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=mok
http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=pot
http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=pot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=POOT
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poot (zn): 

bout, hand, jat, klauw, tengel, vinger 

poot (zn): 

handtekening, krabbel 

poot (zn): 

stoelpoot, tafelpoot 

poot (zn): 

been, pikkel, voet 

poot (zn): 

de vijf, handdruk 

poot (zn): 

flikker, nicht 

poot (zn): 

handschrift 

poot (zn): 

stekje 

poot (zn): 

spoor 

poot (zn): 

homo 

als synoniem van een ander trefwoord: 

homo (zn) : 

flikker, gay, homofiel, homoseksueel, nicht, poot, relnicht, utrechtenaar 

hand (zn) : 

fik, jat, klauw, klauwier, kluif, knuist, pol, poot, tengel, vingers, vuist 

flikker (zn) : 

bruinwerker, homo, kontneuker, nicht, poot, sodemieter, utrechtenaar 

tak (zn) : 

afdeling, branche, divisie, poot, sectie 

kluif (zn) : 

hand, jat, klauw, kluifbeentje, poot 

klauw (zn) : 

hand, jat, kluif, poot 

handschrift (zn) : 

poot, schrijfhand 

been (zn) : 

knok, knook, poot 

voet (zn) : 

poot 

 

woordverbanden van ‘poot’ grafisch weergegeven 

 
in overige bronnen*: 

in hedendaagse spelling: 

klauw, poot 

KLAAUW, POOT 
bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 308. 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bout
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=hand
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=jat
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klauw
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tengel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vinger
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=handtekening
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=krabbel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=stoelpoot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tafelpoot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=been
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pikkel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voet
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=de+vijf
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=handdruk
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=flikker
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=nicht
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=handschrift
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=stekje
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=spoor
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=homo
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=homo
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=flikker
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gay
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=homofiel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=homoseksueel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=nicht
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=relnicht
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=utrechtenaar
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=hand
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=fik
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=jat
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klauw
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klauwier
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kluif
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=knuist
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pol
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tengel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vingers
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vuist
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=flikker
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bruinwerker
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=homo
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kontneuker
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=nicht
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=sodemieter
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=utrechtenaar
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tak
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afdeling
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=branche
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=divisie
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=sectie
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kluif
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=hand
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=jat
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klauw
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kluifbeentje
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klauw
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=hand
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=jat
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kluif
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=handschrift
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schrijfhand
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=been
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=knok
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=knook
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voet
http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=poot
http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=poot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klauw
http://books.google.com/books?id=FatJAAAAMAAJ&pg=RA1-PA308&vq=poot
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in hedendaagse spelling: 

knok, kneukel, knekel, schenkel, schonk, bonk, bot, been, voet, poot, klauw, koot 

KNOK, KNEUKEL, KNEKEL, SCHENKEL, SCHONK, BONK, BOT, BEEN, VOET, POOT, KLAAUW, KOOT 
bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 288. 

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende. 

bij andere sites: 

synoniemen-sites: 

Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden 

woordenboeken: 

ANW - WNT (I) (II) (III) (IV) - Van Dale Hedendaags Nederlands -WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek 

oorsprong: 

etymologiebank 

zinsverband: 

context 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=knok
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kneukel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=knekel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schenkel
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schonk
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bonk
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bot
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=been
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voet
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klauw
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=koot
http://books.google.com/books?id=q5QIAAAAIAAJ&pg=RA1-PA288&vq=poot
http://synoniemen.net/alexandria.php?word=poot
http://www.interglot.com/dictionary/nl/nl/search?q=poot
http://blackorwhite.nl/NLwoordenboek/index.php?a=srch&d=1&p=1&strict=0&q=poot
http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php?woord=poot
http://www.let.rug.nl/gosse/bin/verwant_twnc.py?keyword=poot
http://anw.inl.nl/article/poot
http://synoniemen.net/wnt-deeplink.php?id=2dfc27dd0098654abe962cb9b21235eccbbg&volgnummer=0
http://synoniemen.net/wnt-deeplink.php?id=2dfc27dd0098654abe962cb9b21235eccbbg&volgnummer=1
http://synoniemen.net/wnt-deeplink.php?id=2dfc27dd0098654abe962cb9b21235eccbbg&volgnummer=2
http://synoniemen.net/wnt-deeplink.php?id=2dfc27dd0098654abe962cb9b21235eccbbg&volgnummer=3
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=poot&lang=nn
http://nl.wiktionary.org/wiki/poot
http://www.onlinepuzzelboek.nl/zoek.php?q=poot
http://www.etymologiebank.nl/etymologie/zoeken/poot
http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/en/res?word=poot&corpusId=nld_web_2002


18 
 

 
 



19 
 

 
 



20 
 

 
 



21 
 

 
 

 

 

 


