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Samenvatting 

 
Dit onderzoek gaat over idiomen. In de literatuur zijn er verschillende visies op idiomen. 
Sommige onderzoekers zijn van mening dat de groep van idiomen beperkt is. Andere 
onderzoekers vinden dat idiomen juist breed zijn; dat ook metaforen, spreekwoorden en 
collocaties tot de groep van idiomen behoren. De verschillende eigenschappen die 
idiomen kunnen hebben, hoeven dan niet bij ieder idioom voor te komen. Een bijzonder 
type idioom is het idioom met een lichaamsdeel. De bezitter van het lichaamsdeel kan op 
verschillende plaatsen in de zin staan: extern aan de woordgroep met het lichaamsdeel 
(bijv. iemand voor het hoofd stoten), of intern binnen die woordgroep (bijv. iets uit zijn 
hoofd laten). Ook de vorm of functie van de bezitter verschilt: de vorm kan onder meer 
datief zijn (bijv. hij snoert haar de mond), of de functie kan subject zijn (bijv. hij licht de 
hielen). Veel idiomen met lichaamsdelen komen uit Bijbelvertalingen (Van Dalen-Oskam 
& Mooijaart 2005; Den Boon 2014). In dit onderzoek is onderzocht hoe 
onvervreemdbaar bezitsrelaties zich gedragen in idiomen met lichaamsdelen in vijf 
Nederlandse Bijbelvertalingen. Daarvoor zijn de 48 gebruikte idiomen in 4 klassen van 
bezitsrelaties ingedeeld: datief possessor extern (DE), subject possessor extern (SE), 
subject possessor intern (SI) en interne possessie overig (IO). Uit het onderzoek werd 
duidelijk dat de onvervreemdbaar bezitsrelaties bij de vijf vertalingen van een idioom 
kunnen verschillen. Er komen verschillende veranderingen  van bezitsrelatie voor, zoals 
SE   SI, SI  SE en IO  DE. Andere veranderingen van bezitsrelatie komen niet voor. 
Verder zijn er binnen de klassen ook verschillende typen bezitsrelaties, en is de 
bezitsrelatie van huidige idiomen vaak anders dan de bezitsrelatie van de vertalingen. 
Bij de idiomen met externe possessie komt er bij de vertalingen naast externe possessie 
ook interne possessie voor; terwijl er bij de idiomen met interne possessie bijna alleen 
maar interne possessie voorkomt in de vertalingen.  
 
Sleutelwoorden: idioom, externe possessie, interne possessie, datief possessor, subject 
possessor, Bijbelvertalingen.  
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1 Inleiding  
 
Onderzoek naar idiomen is niet nieuw. In de loop van de tijd hebben veel onderzoekers 
zich bezig gehouden met dit brede, moeilijk grijpbare onderwerp. Zo was en is een 
belangrijke vraag bijvoorbeeld wat een idioom is. Volgens Van Dale zijn idiomen 
simpelweg ‘’de bijzondere uitdrukkingen en het eigenaardig gebruik van woorden in een 
taal’’ (Van Dale 2015), maar niet iedereen denkt daar zo makkelijk over. Want wat zijn 
'bijzondere uitdrukkingen' en wat is 'het eigenaardig gebruik van woorden'? Horen daar 
ook spreekwoorden en metaforen bij, of moeten die toch onderscheiden worden van 
idiomen? Uit de straks te bespreken literatuur over idiomen zal duidelijk worden dat het 
begrip 'idioom' niet eenvoudig is te definiëren. 
 
Naast de vraag wat de definitie is van 'idioom', hebben verschillende onderzoekers zich 
bezig gehouden met het in kaart brengen van idiomen die uit de Bijbel komen. Er zijn in 
de afgelopen zes eeuwen veel Nederlandse Bijbelvertalingen verschenen, die zijn 
vertaald uit de grondtalen Hebreeuws en Grieks of uit een andere taal zoals het Latijn. 
Met deze vertalingen zijn de idiomen uit het Hebreeuws en Grieks in het Nederlands 
terecht gekomen. Sommige Bijbelse uitdrukkingen bestaan dus al eeuwen in de 
Nederlandse taal. Veel daarvan worden vandaag de dag nog steeds gebruikt. Van Dalen-
Oskam & Mooijaart (2005) en Den Boon (2014) hebben een groot aantal van deze 
idiomen beschreven. In beide boeken wordt de herkomst en de betekenis van de 
uitdrukkingen weergegeven, en ook worden er recente citaten aangehaald van 
bijvoorbeeld politici, waarin ze uitdrukkingen uit de Bijbel gebruiken. Verder laten de 
auteurs zien hoe de uitdrukkingen in verschillende Bijbelvertalingen voorkomen.  
 
Als je deze verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar legt, valt het op dat de idiomen 
niet altijd hetzelfde zijn vertaald. Soms verschillen lexicale onderdelen. Een voorbeeld is 
het idioom iemand een doorn in het oog zijn. Het woord doorn is in de meeste 
Bijbelvertalingen doorn, maar in de Delftse Bijbel van 1477 is het naghelen, en in de 
Naardense Bijbelvertaling uit 2004 naalden. Niet alleen verschillen er soms lexicale 
onderdelen, ook grammaticale onderdelen kunnen anders vertaald zijn. Het idioom 
iemand een doorn in het oog zijn is in de Delftse Bijbel vertaald als si sullen v wesen als 
naghelen in die oghen. In andere vertalingen zoals de Statenvertaling is de constructie 
anders: tot doornen sullen zijn in uwe ooge. Hier verschilt de bezitsrelatie. In de Delftse 
Bijbel staat de bezitter v buiten de woordgroep van het lichaamsdeel die oghen: dit 
wordt externe possessie genoemd. In de Statenvertaling behoort de bezitter uwe bij de 
woordgroep van het lichaamsdeel ooge. Dit wordt interne possessie genoemd. Over 
zulke verschillen tussen het aanduiden van bezitsrelaties gaat dit onderzoek.  
 
Bezitsrelaties komen niet in alle idiomen uit de Bijbel voor. Ze komen vooral voor in 
idiomen waarin een lichaamsdeel voorkomt, zoals iemand de ogen openen en de hand 
aan de ploeg slaan. Idiomen met lichaamsdelen gedragen zich anders dan idiomen 
zonder lichaamsdelen, omdat een lichaamsdeel onvervreemdbaar bezit is. Een 
lichaamsdeel behoort specifiek tot een persoon, en dit is te zien aan de syntaxis. Idiomen 
met onvervreemdbaar bezit zijn namelijk syntactisch strikter dan niet-idiomen of 
idiomen met vervreemdbaar bezit. In dit onderzoek ga ik kijken hoe idiomen met 
onvervreemdbaar bezit zich gedragen in verschillende Bijbelvertalingen. Dit is nog niet 
eerder onderzocht. Daarom is het de moeite waard om te zien hoe deze idiomen in de 
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loop van de eeuwen vertaald zijn en of in eventuele veranderingen patronen zijn te 
ontdekken. De onderzoeksvraag die ik hoop te beantwoorden is: 
 
Hoe gedragen onvervreemdbaar bezitsrelaties zich in idiomen met lichaamsdelen in 
Nederlandse Bijbelvertalingen? 
 
In het volgende hoofdstuk schets ik het theoretisch kader, zodat het duidelijk wordt wat 
idiomen precies zijn. Ook geef ik in hoofdstuk 2 aandacht aan idiomen met 
onvervreemdbaar bezit. Uit de literatuur die besproken zal worden, vloeit een 
onderzoeksvraag. Deze wordt weergegeven en toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 
leg ik de methode uit waarmee ik een antwoord wil vinden op de onderzoeksvraag. De 
resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 5. Vervolgens 
interpreteer ik deze resultaten in hoofdstuk 6. In dat hoofdstuk reflecteer ik ook op mijn 
onderzoek, en ook doe ik suggesties voor vervolgonderzoek. Tot slot is in de laatste 
sectie van hoofdstuk 6 het antwoord op de onderzoeksvraag te vinden.  
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2 Theoretisch kader  
 
In dit hoofdstuk bespreek ik eerst idiomen in het algemeen; welke definities van 
idiomen zijn er en welke gebruik ik? Worden andere uitdrukkingen zoals metaforen en 
collocaties ook tot idiomen gerekend? Hierbij gebruik ik verschillende artikelen, waarbij 
ik één artikel over idiomen verder uitdiep. Daarna spits ik me toe op idiomen met 
lichaamsdelen. Bij deze idiomen is de bezitsrelatie bijzonder. Om dat te laten zien, 
bespreek ik de plaats en de vorm of functie van de bezitter in de zin. 
 
2.1 Idiomen  
Uit literatuur over idiomen blijkt steeds weer dat het begrip 'idioom' moeilijk is te 
definiëren. Idiomen zijn ongrijpbaar, en moeilijk om precies te karakteriseren (Cacciari 
& Tabossi 1993:xiii). De belangrijkste vraag bij het definiëren was en is hoe de betekenis 
van een idioom is opgebouwd. Vaak wordt hierbij het bekende Engelse idioom spill the 
beans (letterlijk ‘de bonen morsen’) gebruikt. Dit betekent in het Nederlands zoiets als 
'een geheim verklappen’. De betekenis van deze uitdrukking is niet af te leiden van de 
letterlijke betekenissen van spill en beans. Taalkundigen hebben zich bezig gehouden 
met de vraag waarom de woorden spill (‘morsen’) en beans (‘bonen’) in deze combinatie 
deze betekenis hebben. Een andere vraag is waarom zulk soort uitdrukkingen niet 
zomaar veranderd kunnen worden in bijvoorbeeld spill the carrots (Wood 1986:1) –  
waarbij een lexicaal element (beans) vervangen wordt door een ander lexicaal element 
(carrots) – zonder dat de idiomatische betekenis verloren gaat. Uit dit ene voorbeeld van 
een typisch idioom blijkt dat een idioom bijzonder en eigenaardig taalgebruik is, zoals 
Van Dale het omschrijft. Maar hiermee is niet alles over de definitie van ‘idioom’ gezegd; 
zo kort door de bocht kan het niet worden gedefinieerd. Want wat maakt zulk 
taalgebruik ‘bijzonder’ en ‘eigenaardig’? Een aantal taalkundigen heeft er in de afgelopen 
decennia hun hoofd over gebroken.  
 
2.1.1 Definitie 
In een overzichtsartikel van Wood staan een aantal definities genoemd. Vooral in de 
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn er veel taalkundigen geweest die zich in 
meerdere of mindere mate met idiomen bezig hielden. Sommigen deden onderzoek naar 
idiomen omdat ze hiermee een algemene taalkundige theorie wilden ondersteunen, 
anderen richtten zich specifiek op een theorie over idiomen. Hierbij hadden ze allemaal 
een definitie nodig van ‘idioom’. Vaak baseerden ze zich op de definitie van voorgangers, 
maar formuleerden ze hun definitie net iets anders (Wood 1986:1). Zo schreven Katz & 
Postal in 1963 over idiomen dat ‘’een belangrijk kenmerk van een idioom is dat de hele 
betekenis niet is opgebouwd uit de betekenissen van de grammaticale delen’’ (in Wood 
1986:14, vertaling Margré-Lise Baaij). Healey benoemt in 1968 die grammaticale delen 
specifiek als ‘morfemen’, terwijl Fraser in 1970 het woord ‘constituenten’ gebruikt. Een 
aantal onderzoekers zoals Weinreich, Makkai en Ruhl formuleerde in de jaren ’80 ook 
een eigen definitie, maar in feite komen alle definities op hetzelfde neer als het gaat om 
hoe de betekenis van een idioom tot stand komt (Wood 1986:14-26). Ook latere 
taalkundigen refereren aan de onvoorspelbaarheid van de betekenis van idiomen 
(Svenonius 2005:227; Hoeksema 2010:129). Uit de literatuur over idiomen wordt dus 
duidelijk dat de meeste taalkundigen ervan uit gingen en ervan uit gaan dat een idioom 
niet compositioneel is. Wat dit betekent wordt duidelijk in de volgende algemene 
definitie: ’’Een idioom is een complexe uitdrukking waarvan de betekenis niet is 
opgebouwd uit de betekenis van de delen.’’ (Wood 1986:1, vertaling Margré-Lise Baaij) 
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Niet alle latere taalkundigen zijn het eens met de traditionele definitie dat een idioom 
niet compositioneel is. Nunberg et al. nuanceren in 1994 de stellingname dat een idioom 
niet is opgebouwd uit de betekenis van de delen. Zij maken onderscheid tussen 
verschillende soorten idiomen: ‘idiomatic phrases’ en ‘idiomatically combining 
expressions’. Idiomen van het eerste soort zijn één geheel: ze hebben één betekenis als 
geheel. Idiomen van het tweede soort hebben verschillende delen, en deze delen hebben 
elk een idiomatische, dus niet letterlijke referent. (Nunberg et al. 1994:491). De 
volgende voorbeelden van Engelse idiomen maken het onderscheid duidelijk: 
 

(1) Kick the bucket. 
(2) Spill the beans. 

 
In het eerste voorbeeld betekent het hele idioom ‘sterven’. Dit is een voorbeeld van een 
‘idiomatic phrase’. In het tweede voorbeeld zijn er twee delen: spill en the beans. The 
beans verwijst naar ‘een geheim’, spill verwijst naar ‘verklappen’. Dit is een voorbeeld 
van een ‘idiomatically combining expression’. Het verschil tussen de twee verschillende 
soorten idiomen is dus dat de delen van idiomen van het soort ‘idiomatically combining 
expression’ elk een idiomatische referent hebben, maar dat idiomen van het soort 
‘idiomatic phrase’ geen verschillende delen hebben en dus ook niet naar een referent 
verwijzen. ‘Idiomatically combining expressions’ zijn dus in tegenstelling tot ‘idiomatic 
phrases’ compositioneel, of beter gezegd decompositioneel. Hiermee wordt mee bedoeld 
dat de opbouw van de betekenis achteraf is te herkennen, omdat de delen van het 
idioom elk een semantische referent hebben (Grégoire 2009:64-65). 
 
Nunberg et al. zijn dus van mening dat er verschil is tussen idiomen wat betreft de 
opbouw van de betekenis. Hiermee bedoelen ze dat idiomen verschillende 
eigenschappen kunnen hebben, maar dat niet alle eigenschappen bij ieder idioom zijn 
terug te vinden. De volgende eigenschappen worden genoemd (Nunberg et al. 1994:492-
493): 

 Conventionaliteit: de betekenis van een idioom kan niet worden voorspeld op 
basis van de betekenis van de losse delen, als die afzonderlijk gebruikt worden. 
Een voorbeeld is de hand in eigen boezem steken, wat betekent dat ‘iemand zijn 
geweten onderzoekt en zijn eigen schuld erkent’. Deze betekenis is niet af te 
leiden uit de betekenissen van hand, boezem en steken, maar de combinatie van 
deze woorden maakt dat het een idiomatische betekenis heeft. 

 Inflexibiliteit: een idioom kan alleen in beperkte syntactische constructies 
voorkomen. De syntactische structuur kan niet zomaar veranderen en ook 
woorden kunnen niet zomaar worden vervangen. Een voorbeeld is het Engelse 
idioom shoot the breeze (letterlijk ‘de wind schieten’). In het Nederlands zouden 
we ‘over koetjes en kalfjes praten’ zeggen: over onbelangrijke dingen praten. 
Nunberg et al. noemen bijvoorbeeld the breeze was shot ongrammaticaal, evenals 
the breeze is hard to shoot. Ook zou het niet mogelijk zijn om het woord breeze te 
vervangen door wind. Als de syntactische structuur verandert of als er een woord 
wordt vervangen, dan gaat de idiomatische betekenis namelijk verloren. 

 Figuurlijk: een idioom is figuurlijk taalgebruik. Onder deze definitie van idiomen 
vallen ook metaforen, metonymia en hyperbolen. De metafoor iemand de ogen 
openen is een voorbeeld van figuurlijk taalgebruik; de ogen worden niet letterlijk 
geopend. 
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 Spreekwoordelijk: een idioom is vaak een beschrijving van een steeds 
terugkerende situatie. Een situatie die vaak voorkomt is dat mensen graag praten 
over datgene waar ze vol van zijn, wat spreekwoordelijk is geworden: waar het 
hart vol van is, loopt de mond van over. 

 Informaliteit: idiomen worden vaak geassocieerd met spreektaal en populair 
taalgebruik. Een voorbeeld is de ware Jakob. Dit idioom, dat gebaseerd is op het 
Duitse idioom der wahre Jakob, heeft de Nederlandse uitdrukking de ware Jozef 
verdrongen. 

 Affectief: een idioom drukt een bepaald gevoel uit. Vaak beschrijft een idioom 
niet een neutrale gebeurtenis, maar iets waarbij een gevoel aanwezig is. Een 
voorbeeld is het idioom met hart en ziel. Dit betekent ‘met alles wat in iemand is, 
met volle overtuiging’.  

 
Niet ieder idioom heeft iedere eigenschap, wat maakt dat er verschillende soorten 
idiomen zijn. Nunberg et al. zijn het in die zin niet eens met de meeste taalkundigen. Ze 
vinden dat veel andere taalkundigen een definitie van idioom gebruiken die te kort door 
de bocht is. Veel taalkundigen houden vast aan de niet-compositionaliteit van idiomen: 
dat de betekenis niet is af te leiden uit de losse delen. Nunberg et al. beamen dat dit zo is, 
maar wat de delen van het idioom betreft willen ze duidelijk maken dat sommige 
idiomen, de zogenaamde ‘idiomatically combining expressions’, wel compositioneel of 
decompositioneel kunnen zijn. Hiermee bedoelen ze dus dat de delen van het idioom 
verwijzen naar een semantische idiomatische referent. De betekenisopbouw van het 
idioom kan dan door de context achterhaald worden (Nunberg et al. 1994:493-499; 
Grégoire 2009:64).  
 
Nunberg et al. noemen verschillende argumenten waarom ‘idiomatically combining 
expressions’ compositioneel zijn. Het eerste argument is dat delen van idiomen kunnen 
worden gemodificeerd. Met modificeren wordt bedoeld dat er bijvoorbeeld een 
bijvoeglijk naamwoord of een relatieve bijzin kan worden toegevoegd. Een voorbeeld is 
het idioom iemand een doorn in het oog zijn. Aan dit idioom kan een bijvoeglijk 
naamwoord worden toegevoegd: hij is mij een grote doorn in het oog. Het volgende 
argument is dat delen van idiomen kunnen worden gekwantificeerd; er kan een 
telwoord aan worden toegevoegd. Nunberg et al. noemen als voorbeeld dat is het derde 
gegeven paard dat ze in de bek kijkt dit jaar. Een ander argument is dat delen van 
idiomen kunnen worden getopicaliseerd, waarmee bedoeld wordt dat er een gedeelte 
van het idioom vooraan de zin wordt geplaatst. In het idioom de touwtjes in handen 
hebben zou de touwtjes getopicaliseerd kunnen worden: die touwtjes heeft hij ook altijd 
in handen. Deze argumenten laten zien dat sommige idiomen veranderd kunnen worden 
wat de constructie en syntaxis betreft: er kan iets worden toegevoegd en de syntaxis kan 
veranderen, omdat de delen van het idioom semantische referenten hebben. Dit laat zien 
dat er een zekere mate is van compositionaliteit, in die zin dat delen van ‘idiomatically 
combining expressions’ elk een semantische idiomatische referent hebben en dat de 
betekenisopbouw daarvan is af te leiden. Als de betekenis helemaal arbitrair is, zoals bij 
‘idiomatic phrases’, dan is het moeilijker of onmogelijk om een idioom te veranderen, 
omdat er geen semantische referenten zijn (Nunberg et al. 1994:500-503). 
 
Ook het feit dat er ‘idiomenfamilies’ zijn, laat zien dat ‘idiomatically combining 
expressions’ in zekere zin compositioneel zijn. Met idiomenfamilies wordt bedoeld dat 
er idiomen zijn die bijna hetzelfde zijn, maar waarvan het werkwoord of zelfstandig 
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naamwoord verschilt. Vaak zijn deze werkwoorden en zelfstandig naamwoorden wel 
semantisch gerelateerd. Nunberg et al. noemen bijvoorbeeld als idiomenfamilie waarvan 
alleen de werkwoorden verschillen, lay/place/put one’s cards on the table, wat ‘iemand 
eerlijk vertellen wat je denkt of wat je van plan bent’ betekent. De verschillende 
verschijningsvormen lay (‘leggen’), place (‘zetten’) en put (‘plaatsen’) hebben 
verschillende betekenissen, maar in dit idioom hebben ze dezelfde idiomatische 
betekenis. Een voorbeeld van idiomen waarvan de zelfstandig naamwoorden verschillen 
is throw someone to the dogs/wolves/lions, wat ‘iemand aan de vijanden of het kwaad 
overgeven’ betekent. De verschillende verschijningsvormen dogs (‘honden’), wolves 
(‘wolven’) en lions (‘leeuwen’) hebben verschillende betekenissen, maar in dit idioom 
hebben ze dezelfde idiomatische betekenis. Het is niet zo dat alle idiomen tot een 
idiomenfamilie behoren, maar het feit dat er idiomenfamilies zijn, geeft aan dat de 
betekenis van ‘idiomatically combining expressions’ compositioneel is, in de zin dat de 
verschillende delen van het idioom elk een semantische referent hebben (Nunberg et al. 
1994:504).  
   
In tegenstelling tot ‘idiomatically combining expressions’ zijn ‘idiomatic phrases’ niet 
compositioneel, omdat niet alle delen (of niet één deel) van het idioom semantische 
referenten hebben. In het idioom het hoekje omgaan verwijst het hoekje bijvoorbeeld 
nergens naar. Het is dan ook niet mogelijk om zo’n idioom te modificeren, passief te 
maken of te topicaliseren zonder dat het zijn idiomatische betekenis verliest. Dit laat 
zien dat dit soort idiomen anders is; dat dit typische idiomen zijn, wat wil zeggen dat het 
idioom één geheel is, en dat er dus geen delen zijn die naar semantische idiomatische 
referenten verwijzen (Nunberg et al. 1994:507-508). Ackerman & Webelhuth (1993) 
probeerden met hun studie naar Duitse idiomen aan te tonen dat er Duitse ‘idiomatic 
phrases’ zijn die toch flexibel zijn, omdat er topicalisatie kan plaatsvinden. Nunberg et al. 
zijn het hier niet mee eens, omdat het niet dezelfde topicalisatie is als in Engelse 
‘idiomatically combining expressions’ (Nunberg et al. 1994:513). 
 
Kort samengevat willen Nunberg et al. in hun artikel duidelijk maken dat de traditionele 
definitie van idiomen niet helemaal klopt. Ze zijn het ermee eens dat alle idiomen niet-
compositioneel zijn in de zin dat de betekenis van het geheel niet kan worden afgeleid 
van de letterlijke betekenis van de delen van het idioom, maar ze onderstrepen dat er 
wel compositionele idiomen zijn in die zin dat de delen van zulke idiomen elk verwijzen 
naar een semantische referent. Zulke compositionele idiomen noemen ze ‘idiomatically 
combining expressions’. Nunberg et al. zijn niet de enigen die van deze traditionele 
aanname van niet-compositionaliteit afwijken. Ook Marantz en Kiparsky beweerden in 
de jaren ‘90 van de vorige eeuw dat idiomen van een bepaald type compositioneel 
kunnen zijn (Nunberg et al. 1994:525). 
 
Nunberg et al. zijn dus van mening dat er verschillende soorten idiomen zijn. Dit zien we 
gedeeltelijk ook terug in het artikel van Wood. Zij zet uiteen dat idiomen eigenlijk een 
continuüm zijn: van sommige idiomen kun je de betekenis helemaal niet afleiden uit de 
losse delen, terwijl de betekenis van andere idiomen wel te voorspellen is op basis van 
de losse delen. Toch is Wood van mening dat een echt idioom ‘ondoorzichtig’ is; dat je de 
betekenis niet kunt afleiden uit de losse delen (Wood 1986:2). Wood lijkt een scherper 
onderscheid te maken tussen idiomen en andere uitdrukkingen dan Nunberg et al.. 
Wood vindt bijvoorbeeld dat metaforen en collocaties iets anders zijn dan idiomen 
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(Wood 1986:2,50). Nunberg et al. daarentegen scharen metaforen, metonymia en 
hyperbolen wel onder idiomen (Nunberg et al. 1994:492).  
 
2.1.2 Andere uitdrukkingen 
Iemand die het onderscheid tussen idiomen en andere uitdrukkingen uitgebreid 
omschrijft, is Schenk (1994). Hij geeft aan wat de verschillen zijn tussen idiomen, 
collocaties en metaforen. Volgens hem is een idioom niet-compositioneel. Dit houdt in 
dat de betekenis van een uitdrukking niet is opgebouwd uit de betekenis van de 
onderdelen. Schenk is van mening dat een idioom één betekenis heeft, namelijk die van 
het geheel. Als voorbeeld noemt hij het hoekje omgaan. De betekenis ‘sterven’ is hier niet 
af te leiden uit de betekenis van het hoekje en omgaan (Schenk 1994:2,190). De 
betekenis van een collocatie daarentegen is deels wel opgebouwd uit de betekenis van 
een gedeelte. Een collocatie bestaat uit twee delen, de 'base' en de 'collocate'. De base 
heeft een letterlijke betekenis, de collocate niet. Een voorbeeld is zware roker: roker is de 
base, zware is de collocate. Zwaar heeft hier niet de letterlijke betekenis dat de roker 
zwaar van gewicht is, maar dat hij veel rookt (Schenk 1994:3). Ook een metafoor is 
volgens Schenk anders dan een idioom. Bij een metafoor is er ‘’een één op één relatie 
tussen de delen van een metafoor en de interpretatie van deze delen.’’ (Schenk 1994:4-5, 
vertaling Margré-Lise Baaij). Een metafoor is een beeld dat vergeleken wordt met iets. 
Een voorbeeld is tijd is geld. Tijd wordt hier vergeleken met geld. De betekenis is 
gedeeltelijk af te leiden: tijd is letterlijk, geld wordt figuurlijk gebruikt. Bij een typisch 
idioom is de betekenis niet (gedeeltelijk) af te leiden uit de delen. Schenk noemt ook dat 
idiomen niet productief kunnen zijn, in tegenstelling tot andere uitdrukkingen. Met 
productief wordt bedoeld dat er nieuwe combinaties kunnen worden gevormd. Een 
voorbeeld is dat er een woord vervangen kan worden (Schenk 1994:7-8). In de metafoor 
tijd is geld zou geld vervangen kunnen worden door een schat; de betekenis blijft dat tijd 
kostbaar is. Maar in het idioom spill the beans kan beans niet vervangen worden door 
carrots (‘wortels’) of een synoniem van beans. Deze voorbeelden van verschillende visies 
op welke uitdrukkingen tot idiomen gerekend worden en welke niet, laten zien dat er 
verschillende definities van idiomen gehanteerd worden, en hoe (in)flexibel idiomen 
daarom kunnen zijn.  
 
2.1.3 Samenvatting 
In deze sectie over idiomen in het algemeen is het duidelijk geworden dat het begrip 
'idioom' moeilijk is te definiëren. Bij het definiëren ging en gaat men vooral uit van hoe 
de betekenis van een idioom is opgebouwd. Een aantal taalkundigen is van mening dat 
een idioom niet-compositioneel is: de betekenis is niet opgebouwd uit de betekenis van 
de losse delen. Sommige taalkundigen gaan een stap verder, door te beargumenteren dat 
sommige idiomen wat betekenisopbouw wel compositioneel kunnen zijn, als de 
verschillende delen van het idioom elk een semantische idiomatische referent hebben. 
Idiomen die in deze zin compositioneel zijn, worden ‘idiomatically combining 
expressions’ genoemd. Idiomen die in deze zin niet-compositioneel zijn, worden 
‘idiomatic phrases’ genoemd. Deze verschillende visies op idiomen houden verband met 
wat voor uitdrukkingen men tot idiomen rekent. Sommige taalkundigen maken 
onderscheid tussen idiomen, collocaties en metaforen, maar andere taalkundigen niet. 
Uitdrukkingen zoals metaforen en collocaties zouden gerekend kunnen worden onder 
deze ‘idiomatically combining expressions’. In mijn onderzoek hanteer ik de brede 
definitie van idioom: 
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Een idioom is niet-compositioneel: de betekenis van een idioom is niet af te leiden uit de 
betekenissen van alle delen van het idioom. Bij sommige idiomen (zogenaamde 
‘idiomatically combining expressions’) hebben de verschillende delen elk een semantische 
idiomatische referent. In die zin zijn zulke idiomen wel compositioneel. Idiomen waarvan 
de delen geen semantische idiomatische referent hebben (zogenaamde ‘idiomatic 
phrases’), zijn in die zin niet-compositioneel. 
 
Dit houdt in dat ik geen onderscheid maak tussen typische idiomen en andere 
uitdrukkingen. Ook impliceert dit dat idiomen kunnen veranderen: dat idiomen niet 
altijd in dezelfde vorm voor hoeven te komen.  
 
2.2 Lichaamsdelen: onvervreemdbaar bezit 
In de vorige sectie zagen we dat idiomen bijzonder zijn. In deze sectie zal duidelijk 
worden dat idiomen met lichaamsdelen nog bijzonderder zijn, omdat ze zich doorgaans 
anders gedragen dan uitdrukkingen met andere zelfstandig naamwoorden. 
Lichaamsdelen zijn namelijk onvervreemdbaar bezit. Ieder mens heeft lichaamsdelen 
zoals handen en voeten, maar deze zijn niet uitwisselbaar. Ieder mens heeft eigen 
handen en voeten; de lichaamsdelen zijn normaal gesproken dus onvervreemdbaar. Dat 
lichaamsdelen onlosmakelijk aan een persoon gebonden zijn, is terug te zien in de 
syntaxis (Fox 1981:323). Onvervreemdbaar bezit zoals lichaamsdelen gedraagt zich 
namelijk anders dan vervreemdbaar bezit, zoals een plantje of iets dergelijks. De 
volgende voorbeelden maken het verschil duidelijk: 
 

(3) Hij stoot het hoofd. 
(4) Hij stoot het plantje om. 

 
In voorbeeld (3) is het hoofd onvervreemdbaar: het hoofd betekent 'zijn hoofd' (het 
subject hij is de bezitter van het hoofd). In het tweede voorbeeld is het plantje niet 
onvervreemdbaar, want het subject hij hoeft niet de bezitter van het plantje te zijn.  
 
2.2.1 Plaats van de bezitter in de zin 
Een constructie met onvervreemdbaar bezit bevat twee zelfstandig naamwoorden of 
pronomina: het ene duidt een lichaamsdeel aan, het andere duidt de bezitter van dat 
lichaamsdeel aan. Welke plaats deze zelfstandig naamwoorden of pronomina in de zin 
hebben, verschilt per taal (Guéron 2006:590). In dit onderzoek kijk ik hoe het 
lichaamsdeel en de bezitter zich gedragen in het Nederlands. De plaats van de bezitter 
kan intern zijn aan de woordgroep waar het lichaamsdeel toe behoort, maar de bezitter 
kan ook extern zijn aan die woordgroep. 'Interne possessie' houdt in dat de bezitter in 
dezelfde woordgroep staat als het lichaamsdeel (Vergnaud & Zubizarreta 1992:598). 
Een voorbeeld is (5): 
 
       (5) Ik schud zijn hand. 
 
Het lichaamsdeel is hand, en de bezitter van die hand is een mannelijk persoon; dat geeft 
het bezittelijk voornaamwoord zijn aan. De bezitter staat hier dus in dezelfde 
woordgroep als het lichaamsdeel. 'Externe possessie’ houdt juist in dat de bezitter niet 
in dezelfde woordgroep staat als het lichaamsdeel (Vergnaud & Zubizarreta 1992:597-
598). Een voorbeeld is (6): 
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(6) Ik schud hem de hand.  
 
Hier staat de bezitter (hem) niet in dezelfde woordgroep als het lichaamsdeel hand: de 
bezitter staat extern aan de woordgroep met het lichaamsdeel.  
 
2.2.2 Vorm of functie van de bezitter in de zin 
Niet alleen de plaats van de bezitter in relatie tot het lichaamsdeel kan verschillen, ook 
de vorm of functie van de bezitter is opmerkelijk als de zin wordt ontleed. Bij de vorm of 
functie van de bezitter wordt er onder meer onderscheid gemaakt tussen ‘datief 
possessor’ en ‘subject possessor’. In een artikel over Middelnederlandse 
zinsconstructies waarin lichaamsdelen voorkomen, worden er verschillende 
voorbeelden van de datief en subject possessor genoemd, waarvan ik er twee gebruik 
(Burridge 1996:684,688): 
 

(7) Dat sterket     hem        die  leden.   (Brabants/Hollands) 
dat versterkt hem-DAT  de   leden  
‘Dat versterkt zijn leden.’ 
 

(8) De  minsche  deme sin    maghe        is vorkoldet.  (Brabants/Hollands) 
de  persoon   die      zijn  maag-NOM  is koud 
‘De persoon wiens maag koud is.’ 

 
In voorbeeld (7) is de bezitter hem datief, in voorbeeld (8) is de bezitter zijn nominatief, 
wat hier hetzelfde is als subject. In allebei de voorbeelden is er sprake van externe 
possessie. De subject possessor kan echter ook voorkomen bij interne possessie, maar  
een interne datief possessor is niet mogelijk. Wel zijn er andere vormen van interne 
possessie; deze bevatten geen subject of datief, maar er is wel een interne bezitsrelatie. 
Deze vorm noem ik ‘intern overig’. De volgende voorbeelden maken de verschillende 
mogelijkheden duidelijk.  
 

(9) Ik schud hem de hand.  (datief extern, DE) 
(10) Hij stoot het hoofd.  (subject extern, SE) 
(11) Hij stoot zijn hoofd.  (subject intern, SI) 
(12) Ik schud zijn hand.   (intern overig, IO) 

 
In voorbeeld (9) is hem de datief possessor. Hem staat extern aan de woordgroep de 
hand. In zin (10) is hij het subject, en hij staat extern aan de woordgroep het hoofd. In 
voorbeeld (11) verwijst zijn naar het subject hij, en staat het intern in de woordgroep 
met het lichaamsdeel hoofd. Voorbeeld (12) laat zien dat zijn in de woordgroep zijn hand 
staat, en dat het subject (ik) niet de bezitter is van het lichaamsdeel.  
 
Aan deze voorbeelden is ook te zien dat er bij interne possessie doorgaans een 
bezittelijk voornaamwoord zoals zijn voor het lichaamsdeel staat. Andere vaak 
voorkomende bezittelijk voornaamwoorden zijn haar, mijn of uw. In sommige andere 
gevallen staat er bij wat ouder taalgebruik bijvoorbeeld mijner of uwer voor het 
lichaamsdeel. Dit zou in hedendaags Nederlands van mijn of van uw zijn. Bij eigennamen 
wordt de bezitsrelatie soms aangeduid door een genitief-s, ook wel de Saksische genitief 
genoemd (Allaeys 2009:22). Bij de genitief-s staat de s achter de naam en voor het 
lichaamsdeel. Een enkele keer, vooral bij ouder taalgebruik, komt het voor dat de 
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genitief des wordt gebruikt. Omdat dit onderzoek gaat over idiomen uit verschillende 
Bijbelvertalingen, geef ik hieronder voorbeelden van de verschillende vormen van 
interne possessie uit de Statenvertaling van 1637. Ik geef ook de hedendaagse betekenis, 
en de figuurlijke betekenis van het huidige idioom: 
 

(13)  Want ghy sult vyerige kolen op sijn hooft hoopen. 
 Want u     zult vurige   kolen op zijn  hoofd hopen 
‘Persoon door wie men vijandig bejegend is beschaamd maken door hem goed te 
doen’ 
 

(14)  Doe    nam  Thamar  assche op haer hooft. 
 Toen  nam  Thamar as          op haar  hoofd 
‘Spijt betuigen, berouw tonen’ 
 

(15)  HEERE, settet een wacht voor mijnen mont. 
 Heer,     zet      een  wacht voor mijn       mond 
‘Op zijn woorden passen; zwijgen’ 
 

(16)  Ende set een mes aen uwe kele. 
 En      zet een mes aan uw    keel 
‘Iemand tot iets dwingen door hem zwaar onder druk te zetten’ 
 

(17)  Soudt ghy my van ’t werck   mijner    handen bevel geven? 
 Zou     u     mij van  het werk van mijn handen  bevel geven? 
‘Dat wat God gemaakt heeft; het werk of de opbrengst van een persoon’ 
 

(18) Schuddet het stof uwer     voeten af. 
    Schudt      het stof van uw voeten  af 

    ‘Ergens vandaan vertrekken; zich over een onaangename ervaring heenzetten’ 
 
(19) Dit is Godts vinger. 
    Dit is Gods vinger 
    ‘De macht of daden van God’ 
 
(20) vinger des       Heeren 
    vinger  van de Heer 
    ‘De macht of daden van God’ 

 
Bij externe possessie wordt de bezitter niet aangeduid door een bezittelijk 
voornaamwoord, maar vaak door een persoonlijk voornaamwoord, die extern aan de 
woordgroep met het lichaamsdeel staat. Voor het lichaamsdeel kan wel een ander 
woord staan wat verwijst naar de bezitter. Dit is meestal een bepaald lidwoord. Soms 
staat er geen lidwoord voor het lichaamsdeel. Dat zijn dan geen typische gevallen van 
externe possessie, omdat externe possessie zich juist kenmerkt doordat er een bepaald 
lidwoord voor het lichaamsdeel staat. Het is echter wel mogelijk dat er in idiomen geen 
lidwoord voor een zelfstandig naamwoord staat (Fellbaum 1993:291-292). De volgende 
voorbeelden laten zien hoe idiomen met en zonder lidwoorden voorkomen in de 
Statenvertaling van 1637. Ook hier geef ik weer de hedendaagse betekenis en de 
figuurlijke betekenis van het huidige idioom: 
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(21) Den genen die u aen de wange slaet, biedt oock de andere. 
    Degene       die u op   de  wang    slaat, biedt ook   de andere 

    ‘Iemand na van hem ondervonden onrecht toch vriendelijk tegemoettreden’ 
 
(22) So is my gegeven een scherpe doorn in het vleesch. 
         Zo is mij  gegeven een scherpe doorn in het vlees 
         ‘Oorzaak van voortdurende zorgen of ellende, voortdurende kwelling’ 
  
(23) Want ick ben swaer van monde, ende swaer van tonge. 

                Want ik    ben zwaar van mond,    en      zwaar van tong 
                ‘Niet gemakkelijk kunnen spreken, bijvoorbeeld door dronkenschap’ 
 
2.2.3 Opvallende verschillen 
Er bestaat een algemeen patroon bij externe possessie wat betreft de syntaxis, maar er is  
nog veel variatie in de precieze syntaxis en semantiek. Het lichaamsdeel en de bezitter 
kunnen in verschillende talen op verschillende manieren worden weergegeven. Deal 
beschrijft bijvoorbeeld verschillende vormen van externe possessie in verschillende 
talen, zoals het Frans, Spaans en Hebreeuws (Deal 2013:1). Het zou mooi zijn om de 
verschillen in bezitsrelaties tussen talen mee te nemen in dit onderzoek, omdat ik in dit 
onderzoek kijk naar Nederlandse vertalingen van oorspronkelijk Hebreeuwse en 
Griekse teksten. Het is mogelijk dat er verschillen zijn tussen deze talen wat betreft 
bezitsrelaties. Als de vertalers van de Bijbelvertalingen als doel hadden om trouw te zijn 
aan de brontalen, dan kan de vertaling verschillen van andere vertalingen waarvan de 
vertalers meer gericht waren op de doeltaal. Helaas is dit onderzoek daar te beperkt 
voor. Alleen informatie over de achtergrond van de vertalingen is niet genoeg om 
verschillen tussen vertalingen hiermee te verklaren; dan moet het ook duidelijk zijn wat 
de eigenschappen zijn van de talen waaruit vertaald is, zoals Hebreeuws en Grieks. Dat 
is nu helaas niet mogelijk. 
 
Een klein vooronderzoek wees wel uit dat er verschillen zijn tussen de vertalingen. Een 
voorbeeld is het huidige idioom iemand een doorn in het oog zijn, wat ‘iets wat iemand 
aanhoudend ergert’ betekent. In de Delftse Bijbel staat voor het lichaamsdeel het 
lidwoord die, terwijl er in latere vertalingen zoals de Liesvelt Bijbel, de Statenvertaling, 
de Nieuwe Vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling het bezittelijk voornaamwoord uw of 
zelfs je staat. Ook bij deze voorbeelden geef ik de letterlijke vertaling, behalve bij de 
Nieuwe Vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling, omdat ik verwacht dat deze vertalingen 
begrijpelijk zijn: 
 

(24)a. si  sullen v wesen als naghelen in die oghen                            (DB 1477) 
      zij zullen u zijn      als nagels      in de   ogen 
      
b. so sullen v, dye ghy laet ouer blijuen, doornen worden in v ooghen  (LB 1542) 

      zo zullen u, die   u      laat overblijven,   doornen  worden in uw ogen 
 

c. die ghy van hen sult laten overblijven, tot doornen sullen zijn in uwe oogen
                    (SV 1637) 
    die  u    van  hen   zult laten  overblijven, tot  doornen  zullen  zijn in uw    ogen 
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d. dan zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens in uw ogen (…) zijn    
(NV 1951)             (NV 1951) 

      
e. wanneer jullie eenmaal in het land wonen; ze zullen tot stekels in je zij en tot                     
dorens in je ogen worden        (NBV 2004) 

 
Dit verschil is opmerkelijk; in (24a) vinden we externe possessie, terwijl we in de 
overige vertalingen interne possessie zien. Een ander verschil wat opvalt als je de 
hedendaagse idiomen opzoekt in de Bijbelvertalingen is dat de hedendaagse idiomen en 
hun vertalingen vaak van elkaar verschillen wat bezitsrelatie betreft. De hedendaagse 
idiomen zijn vaak niet letterlijk in de Bijbelvertalingen te vinden. Wij kennen 
bijvoorbeeld het idioom iemand een doorn in het oog zijn, niet iemand een doorn in de 
ogen zijn of iemand een doorn in uw/je ogen zijn. Dit is bij meer Bijbelse uitdrukkingen 
het geval. Deze verschillen tussen verschillende vertalingen en tussen de vertalingen en 
de hedendaagse uitdrukkingen maken het onderzoek juist boeiend. 
 
2.2.4 Samenvatting 
Uit de literatuur over lichaamsdelen, onvervreemdbaar bezit, interne en externe 
possessie en datief possessor en subject possessor werd duidelijk dat idiomen met 
lichaamsdelen zich bijzonder gedragen wat syntaxis betreft. Een idioom met een 
lichaamsdeel bevat doorgaans een lichaamsdeel en een bezitter. Hierbij kan de plaats 
van de bezitter in de zin verschillen: er is verschil tussen interne en externe possessie. 
Bij interne possessie staat de bezitter in dezelfde woordgroep als het lichaamsdeel; 
meestal wordt de bezitter aangeduid door een bezittelijk voornaamwoord voor het 
lichaamsdeel. Bij externe possessie staat de bezitter buiten de woordgroep van het 
lichaamsdeel; meestal staat er voor het lichaamsdeel dan een bepaald lidwoord, of geen 
lidwoord. Ook de vorm of functie van de bezitter in de zin kan verschillen: de bezitter 
kan datief of subject zijn. Kortom, onvervreemdbaar bezitsrelaties in idiomen gedragen 
zich bijzonder. Dit blijkt ook uit een vergelijking van de vertalingen van een idioom in 
vijf verschillende Bijbelvertalingen. De bezitsrelatie wordt op verschillende manieren 
weergegeven. Ook lijken veel hedendaagse idiomen niet op de letterlijke vertalingen in 
de Bijbel. Omdat onvervreemdbaar bezitsrelaties in idiomen zich bijzonder gedragen, en 
omdat dit niet eerder is onderzocht, ga ik in dit onderzoek kijken hoe onvervreemdbaar 
bezitsrelaties zich gedragen in idiomen in Nederlandse Bijbelvertalingen.  
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3 Onderzoeksvraag  
 
Uit het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat idiomen zich bijzonder gedragen wat betreft 
betekenis, soort en zinsbouw. Idiomen zijn niet-compositioneel, wat wil zeggen dat de 
betekenis van een idioom niet bestaat uit de betekenis van de losse delen van het 
idioom. Niet alle idiomen zijn van hetzelfde soort. Er kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen idiomen waarvan de verschillende delen elk een semantische referent 
hebben, zogenaamde ’idiomatically combining expressions’, en idiomen waarvan de 
delen geen semantische referenten hebben, de zogenaamde ‘idiomatic phrases’. Ook zijn 
er verschillende eigenschappen die idiomen kunnen hebben. Niet alle idiomen hebben 
dezelfde eigenschappen, waardoor er verschillende soorten idiomen zijn. Deze 
verschillende eigenschappen zorgen ervoor dat andere uitdrukkingen zoals metaforen 
en collocaties ook tot idiomen gerekend kunnen worden, zodat het begrip ‘idioom’ breed 
genomen kan worden. Omdat de categorie van idiomen zo breed is, richt ik me in dit 
onderzoek op een bepaald soort idiomen, namelijk idiomen met lichaamsdelen. 
Lichaamsdelen zijn onvervreemdbaar bezit. Onvervreemdbaar gedraagt zich bijzonder, 
zowel in idiomen als in niet-idiomatische taal. De bezitter van het lichaamsdeel kan op 
verschillende manieren in de zin worden weergegeven: intern of extern ten opzichte van 
de woordgroep waarin het lichaamsdeel zich bevindt. Ook is de vorm of functie van de 
bezitter verschillend: deze kan datief zijn of subject. Veel idiomen met lichaamsdelen 
komen uit de Bijbel (Van Dalen-Oskam & Mooijaart 2005; Den Boon 2014). Daarom kijk 
ik in dit onderzoek hoe de idiomen in de Bijbel zijn weergegeven. Omdat er veel 
verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen zijn, vergelijk ik vijf belangrijke 
Nederlandse Bijbelvertalingen. Een klein vooronderzoek wees al uit dat één idioom op 
verschillende manieren werd vertaald. In dit onderzoek kijk ik of dat bij meer idiomen 
met lichaamsdelen het geval is. Ik ga uit van de Statenvertaling uit 1637, omdat een 
aantal idiomen daarvandaan komt (Van der Sijs 2007). De onderzoeksvraag die ik wil 
beantwoorden is:  
 
Hoe gedragen onvervreemdbaar bezitsrelaties zich in idiomen met lichaamsdelen in 
Nederlandse Bijbelvertalingen? 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen nodig: 
 

1) Bij welke idiomen met lichaamsdelen uit de Bijbel komt er een onvervreemdbaar 
bezitsrelatie voor? 
2) In welke typen zijn deze idiomen in te delen? 
3) Wat is de vorm van de idiomen in vijf Nederlandse Bijbelvertalingen? 
4) Zijn de vertalingen van de idiomen door de loop van de tijd veranderd en zo ja, is 

hierin een patroon te ontdekken? Zo ja, is dit patroon te verklaren? 
 
In het volgende hoofdstuk beschrijf ik hoe ik de hoofd- en deelvragen wil beantwoorden.  
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4 Methode 
 
4.1 Bepaling van idiomen 
Allereerst moet er opgezocht worden welke idiomen met lichaamsdelen uit de Bijbel een 
onvervreemdbaar bezitsrelatie bevatten. Ik zoek niet zelf de hele Bijbel door naar 
idiomen met lichaamsdelen, maar gebruik er twee mooie boeken voor: Van Dalen-
Oskam & Mooijaart (2005) en Den Boon (2014). De idiomen die ik hieruit haal en die ik 
voor mijn onderzoek gebruik, bevatten zowel uiterlijke lichaamsdelen zoals hand en 
voet, maar ook innerlijke lichaamsdelen zoals hart en nieren. Verder neem ik ook de 
'ongrijpbare' lichaamsdelen zoals geest en ziel mee. Sommige idiomen bevatten wel 
lichaamsdelen, maar geen bezitter, zoals van aangezicht tot aangezicht. Dit soort 
idiomen betrek ik niet in mijn onderzoek, omdat ik juist kijk naar bezitsrelaties. In de 
twee boeken staan de idiomen niet alleen opgesomd, maar wordt ook de vindplaats 
ervan in de Bijbel vermeld. Soms staat het idioom niet letterlijk in de Bijbel, maar is het 
afgeleid van bijvoorbeeld een Bijbelse geschiedenis. Een voorbeeld is het idioom een rib 
uit iemands lijf, wat ‘een grote uitgave voor iemand’ betekent. Dit idioom staat niet 
letterlijk in de Bijbel, maar is afgeleid van de geschiedenis uit Genesis 2 dat God uit een 
rib van Adam een vrouw maakte. Deze idiomen gebruik ik niet, omdat het juist gaat om 
de letterlijke vertalingen. Het komt wel voor dat het idioom dat we tegenwoordig 
gebruiken, in iets andere woorden in de Bijbel staat. Een voorbeeld is het idioom een 
lamp voor iemands voet zijn, wat ‘een voorbeeld, richtsnoer zijn voor iemand’ betekent. 
In de meeste Bijbelvertalingen komt ‘een lamp voor mijn voet’ voor. Zulke idiomen neem 
ik wel mee, omdat dit bij de meeste idiomen het geval is. Bij alle idiomen geef ik de 
betekenis, zoals vermeld in de boeken van Van Dalen-Oskam & Mooijaart (2005) en Den 
Boon (2014).  
 
4.2 Classificatie van idiomen 
Vervolgens ga ik de hedendaagse idiomen classificeren, zodat ik daarna de verschillende 
typen idiomen kan vergelijken. Ik verdeel de idiomen onder in idiomen met interne en 
externe possessie, datief possessor en subject possessor. Uiteindelijk komen er vier 
klassen: datief possessor extern, subject possessor extern, subject possessor intern en 
interne possessie overig. Deze klassen worden hieronder nog eens geïllustreerd.  
 

(25) Ik schud hem de hand.  (datief extern, DE) 
(26) Hij stoot het hoofd.  (subject extern, SE) 
(27) Hij stoot zijn hoofd.  (subject intern, SI) 
(28) Ik schud zijn hand.   (intern overig, IO) 

 
Verder maak ik subklassen binnen deze klassen: ik deel de idiomen in op zinsstructuur. 
Bij het classificeren maak ik gebruik van de websites Woorden.org (Woorden.org 2014) 
en Bijbel en cultuur (Bennink 2009) om de precieze formulering van de idiomen te 
vinden; de genoemde idiomen in Van Dalen-Oskam & Mooijaart (2005) en Den Boon 
(2014) bevatten niet altijd een bezitsrelatie. In Den Boon (2014) staat bijvoorbeeld het 
idioom een doorn in het oog. In deze zin staat wel een lichaamsdeel, namelijk het oog, 
maar geen bezitter. Daarom gebruik ik bovengenoemde websites om ‘complete’ idiomen 
te krijgen, zoals iemand een doorn in het oog zijn. Iemand is hier de bezitter. 
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4.3 Vertalingen van idiomen 
Hierna zoek ik de idiomen op in de Bijbelvertalingen: de Statenvertaling, twee 
vertalingen daarvoor en twee erna, zodat ik kan onderzoeken of en hoe idiomen in de 
loop van de tijd veranderen. De teksten kan ik allemaal online opzoeken. De Delftse 
Bijbel, de Liesvelt Bijbel en de Statenvertaling zijn goed toegankelijk op de website 
Bijbels Digitaal van het Nederlands Bijbelgenootschap (Van der Sijs 2008c-d; Van der 
Sijs & Beelen 2010). De Nieuwe Vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling zijn te vinden op 
de website De Bijbel, ook van het Nederlands Bijbelgenootschap (Nederlands 
Bijbelgenootschap 2010a,b). De verschillende vertalingen van de idiomen zet ik 
overzichtelijk onder elkaar, zodat eventuele verschillen goed te zien zijn.  
 
4.4 Vergelijking van vertalingen van idiomen 
Vervolgens analyseer ik de verschillende vertalingen van de idiomen, door te kijken naar 
hoe de bezitsrelaties zijn weergegeven. Ik kijk of er verschillen zijn en of hierin een 
patroon is te ontdekken. Als er een veranderingspatroon is, probeer ik dat te verklaren, 
bijvoorbeeld door de achtergrondinformatie van de Bijbelvertalingen erbij te betrekken. 
Die achtergrondinformatie is belangrijk, omdat niet iedere Bijbelvertaling hetzelfde doel 
heeft, en ook omdat niet iedere Bijbelvertaling uit dezelfde taal of talen is vertaald. Bij 
het vergelijken van Bijbelvertalingen is het daarom goed om mee te nemen in welke tijd, 
door wie, uit welke taal/talen, en voor welke doelgroep die is vertaald. Dit doe ik 
hieronder voor vijf Nederlandse Bijbelvertalingen. 
 
4.5 Achtergrondinformatie Bijbelvertalingen 
In dit onderzoek gebruik ik vijf verschillende Bijbelvertalingen: de Delftse Bijbel uit 
1477, de Liesvelt Bijbel uit 1542, de Statenvertaling uit 1637, de Nieuwe Vertaling uit 
1951 en de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Als uitgangspunt neem ik de 
Statenvertaling, omdat een aantal idiomen hieruit in het Nederlands terecht zijn 
gekomen (Van der Sijs 2007). In deze sectie zal ik van iedere Bijbelvertaling de 
informatie geven die ik in sectie 4.4 heb genoemd. Ook verantwoord ik waarom ik deze 
Bijbelvertalingen gebruik voor mijn onderzoek. 
 
4.5.1 Delftse Bijbel (DB) 
De Delftse Bijbel is gedrukt in 1477, kort na de uitvinding van de boekdrukkunst. De 
Delftse Bijbel is dan ook het eerste boek dat in de Nederlandse taal is gedrukt (De Bruin 
1993:35). Het is niet bekend door wie deze Bijbel is samengesteld; het enige wat 
hierover bekend is, is dat het een 'notabele meester' is geweest, waarschijnlijk een 
universitair geschoolde theoloog . Deze notabele meester heeft zijn vertaling gebaseerd 
op een eerdere vertaling uit 1360-1361 van de monnik Naghel, die zijn vertaling weer 
baseerde op de Latijnse Vulgaat. Echter, de vertaling van Naghel bevatte niet alle 
bijbelboeken, alleen een aantal historische boeken van het Oude Testament (Van der Sijs 
2008a). Die boeken heeft de notabele meester aangepast aan het Hollandse taalgebruik 
destijds (De Bruin 1993:35). De resterende boeken van het Oude Testament heeft hij 
toegevoegd, zoals 1 en 2 Kronieken, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, 
Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi, Ezra, Nehemia en Ezechiël. De Delftse 
Bijbel bestaat dus uit het Oude Testament, behalve de Psalmen (Van der Sijs 2008a).  Het 
was de samensteller en de uitgevers van de Delftse Bijbel er niet zozeer om te doen een 
nieuwe Bijbelvertaling voor rooms-katholieken uit te geven; er werd juist gebruik 
gemaakt van eerdere uitgaven (De Bruin 1993:35). Hoewel deze Bijbelvertaling niet 
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compleet is, gebruik ik hem wel voor mijn onderzoek, omdat het de eerste gedrukte 
Nederlandse Bijbelvertaling is.  
 
4.5.2 Liesvelt Bijbel (LB) 
De Liesvelt Bijbel is de eerste complete Nederlandse Bijbelvertaling (De Bruin 1993:94). 
De Liesvelt Bijbel kent meerdere drukken. De eerste druk kwam in 1526 van de pers bij 
Van Liesvelt te Antwerpen. Deze eerste druk baseerde Van Liesvelt op de Duitse 
vertaling van Luther, die de Bijbel enkele jaren daarvoor uit de grondtalen Hebreeuws 
en Grieks had vertaald (Kevers 2009:128). Deze Luthervertaling was in 1526 nog niet 
helemaal gereed, daarom werd er bij deze eerste druk ook gebruik gemaakt van de 
Vulgaat en andere vertalingen (Nederlands Bijbelgenootschap 2010c). Ook omdat de 
ontvangst van de vertaling goed was, drukte Liesvelt tot 1542 meerdere uitgaven. Deze 
latere drukken, zoals de druk van 1542, waren wel helemaal gebaseerd op de Duitse 
tekst (Van der Sijs & Beelen 2010). Sommige teksten werden in de latere drukken nog 
gewijzigd, waarvan sommige wijzigingen waarschijnlijk zijn ontleend aan Erasmus. De 
druk van 1542 was reformatorisch van aard, vooral door de kanttekeningen die Van 
Liesvelt bij de teksten plaatste (De Bruin 1993:94-98). Voor mijn onderzoek gebruik ik 
de druk van 1542, omdat deze digitaal beschikbaar is en omdat deze druk helemaal 
gebaseerd is op de Duitse vertaling van Luther, en niet op verschillende vertalingen en 
talen zoals bij de eerdere drukken het geval was. 
 
4.5.3 Statenvertaling (SV) 
De Statenvertaling kwam in 1637 voor het eerst uit bij drukkerij Ravesteyn te Leiden 
(Exalto 1981:16). Het bijzondere aan deze vertaling is dat het de eerste Nederlandse 
Bijbel is die vertaald is uit de grondtalen Hebreeuws en Grieks (Nederlands 
Bijbelgenootschap 2010d). De Statenvertaling, een vertaling in opdracht van de Staten-
Generaal, was een groot project. Al in 1586 werd besloten dat er een nieuwe 
Bijbelvertaling nodig was, want de vertaling die toen gebruikt werd, de Deux-Aes Bijbel 
van 1561-1562, was niet duidelijk genoeg en bovendien was de taal waarin die vertaling 
geschreven was geen zuiver Nederlands. Uiteindelijk werd er op de Dordtse Synode van 
1618-1619 besloten dat de Statenvertaling een hele nieuwe vertaling zou moeten 
worden, geen herziening van de vorige vertaling (Exalto 1981:12-14). Wel moesten de 
teksten van de eerdere vertalingen zoals de Deux-Aes Bijbel en de Liesvelt Bijbel zoveel 
als mogelijk behouden blijven (Van der Sijs 2008b). Er werden drie vertalers aangesteld 
die het Oude Testament zouden vertalen, en evenzoveel voor het Nieuwe Testament. 
Verder waren er veertien revisoren die het werk van de vertalers controleerden. De 
vertalers en revisoren waren geleerde mannen, die de grondtalen Hebreeuws en Grieks 
goed kenden (Exalto 1981:15-16). De vertalers gebruikten ook andere vertalingen om 
hun vertaling mee te vergelijken. Verder vergaderden ze samen over vertaalde stukken 
tekst. De vertalers en hun opdrachtgevers vonden het belangrijk dat er 
brontekstgetrouw vertaald werd: ''liever het Nederlands (…) vormen naar het 
Hebreeuws en Grieks dan ook maar in het minste de grondtekst geweld aan (…) doen.'' 
(Extalto 1981:16). De Statenvertaling werd vooral gebruikt door protestanten: 
gereformeerden, remonstranten en doopsgezinden (Exalto 1981:16-17). De vertaling 
werd en wordt nog steeds gebruikt, zij het dat er in de afgelopen eeuwen verschillende 
herzieningen zijn geweest. Omdat deze vertaling zo invloedrijk is geweest, lijkt het me 
goed om deze vertaling te betrekken bij mijn onderzoek. Daarvoor gebruik ik de 
originele vertaling van 1637.  
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4.5.4 Nieuwe Vertaling (NV) 
Aan het begin van de 20e eeuw werd de Statenvertaling nog steeds gebruikt. Toch 
ontstond er een behoefte aan een nieuwe Bijbelvertaling, vooral bij dominees en leraren 
van verschillende protestantse kerkelijke richtingen. Ze vonden het taalgebruik van de 
Statenvertaling te verouderd. Men wilde een nieuwe vertaling vanuit de grondtalen. 
Hierbij wilde men dicht bij de grondtekst blijven. De toegenomen kennis over de 
grondtalen kon goed gebruikt worden bij het vertalen. In 1911 begon een aantal 
theologen aan een vertaling van het Nieuwe Testament (Kijne 1981:19-20,29). In 1927 
nam het Nederlands Bijbelgenootschap het project over (Van den Berg 2009:15). Voor 
ieder Nieuwtestamentisch bijbelboek was er een vertaler en een revisor. De vertalers 
probeerden niet te veel van de Statenvertaling af te wijken. De vertalingen werden door 
alle vertalers kritisch bekeken, waarna ze de vertalingen met elkaar bespraken. Er 
werden verschillende proefdrukken uitgegeven, zodat men er nog eens kritisch naar kon 
kijken. De uiteindelijke Nieuwe Vertaling van het Nieuwe Testament was in 1939 klaar. 
Intussen was een ander vertaalteam in 1933 begonnen met het vertalen van het Oude 
Testament. Deze was in 1951 klaar, zodat de complete Nieuwe Vertaling in 1951 
uitkwam. De vertaling werd vooral gebruikt in Protestantse Kerken, waar de ontvangst 
goed was (Kijne 1981:21,23-24). Door de verschillende achtergronden van de vertalers 
en de brede ontvangst had de Nieuwe Vertaling een interkerkelijk draagvlak. Op deze 
manier werd de Nieuwe Vertaling een 'kerkbijbel' (Van den Berg 2009:16). Ik gebruik 
deze Bijbelvertaling voor mijn onderzoek, omdat het een belangrijke vertaling was na de 
Statenvertaling. Het was niet zomaar een vertaling van een theoloog of een groepje 
theologen, maar het was net als de Statenvertaling een groot project.  
 
4.5.5 Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
Ook de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 was een project als dat van de Statenvertaling 
en de Nieuwe Vertaling. Laatstgenoemde vertaling bleek snel te verouderen. Al in 1989 
dacht men na over een nieuwe Bijbelvertaling. In 1993 startten de Katholieke 
Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap een vertaalproject. Voor ieder 
bijbelboek werd er een exegeet (iemand die een tekst uitlegt) en een neerlandicus 
aangesteld. Ook bij deze vertaling had men het streven om uit de bronteksten te vertalen 
in het Nederlands van die tijd: brontekstgetrouw en doeltaalgericht. Steeds werden er 
gedeelten van de Nieuwe Bijbelvertaling uitgegeven, zodat bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers van allerlei kerkgenootschappen kritiek konden uiten. Ook 
dichters, schrijvers en literatuurcritici konden commentaar leveren. De vertalers konden 
vervolgens de vertalingen bijwerken. Toen de uiteindelijke Nieuwe Bijbelvertaling in 
2004 het licht zag, kon men wel spreken van een eerste interconfessionele Nederlandse 
vertaling: een vertaling door en voor kerkgenootschappen die verschillende 
geloofsbelijdenissen aanhangen. De Nieuwe Bijbelvertaling werd goed ontvangen, zodat 
er herdrukken nodig waren (Van den Berg 2009:20). Voor dit huidige onderzoek 
gebruik ik de eerste druk. Net als voor de andere gebruikte Bijbelvertalingen geldt dat ik 
deze vertaling gebruik omdat het een belangrijke Nederlandse Bijbelvertaling is.  
 
4.5.6 Samenvatting 
De achtergrondinformatie over deze Bijbelvertalingen laat zien dat het om stuk voor 
stuk verschillende Bijbelvertalingen gaat, ook al gaat het om dezelfde Bijbel. De eerste 
twee vertalingen, de DB en de LB (in het vervolg gebruik ik de afkortingen) zijn niet 
vertaald uit de grondtalen, maar respectievelijk uit het Latijn en het Duits. Deze 
vertalingen zijn bijzonder omdat het de eerste gedrukte Nederlandse vertalingen zijn; de 
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eerste bestaat alleen uit het Oude Testament, de tweede is helemaal compleet. Een 
verschil tussen deze twee vertalingen en de andere drie is dat de DB en de LB vertaald 
zijn door één persoon, terwijl de SV, NV en NBV vertaald zijn door een heel vertaalteam. 
Deze laatste drie vertalingen zijn wel direct vertaald uit het Hebreeuws en Grieks. Deze 
vertalingen zijn goed om in mijn onderzoek te gebruiken omdat de NV de SV opvolgde, 
en de NBV op zijn beurt weer de NV, vooral vanwege het verouderde taalgebruik. Omdat 
taal in de loop van de tijd verandert en omdat deze Bijbelvertalingen uit verschillende 
talen zijn vertaald, is het boeiend om te onderzoeken of de vertaling van idiomen ook 
anders is.  
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5 Resultaten  
 
In dit en in het volgende hoofdstuk bespreek ik de antwoorden op de deelvragen. 
Allereerst komen de Bijbelse idiomen met lichaamsdelen waarbij er sprake is van een 
onvervreemdbaar bezitsrelatie aan bod. Daarna laat ik zien hoe ik deze idiomen heb 
geclassificeerd. Vervolgens bespreek ik de vormen van de idiomen in de verschillende 
Bijbelvertalingen. Ten slotte geef ik een analyse van deze vertalingen, door op zoek te 
gaan naar veranderingen en patronen. Door middel van deze analyse geef ik een 
antwoord op de hoofdvraag.  
 
5.1 Bijbelse idiomen met bezitsrelatie 
In de Bijbel komen veel uitdrukkingen voor met een lichaamsdeel. Een aantal van deze 
uitdrukkingen wordt tegenwoordig nog als idioom bestempeld. Niet bij alle Bijbelse 
idiomen met lichaamsdelen is er echter sprake van een bezitsrelatie; soms komt er geen 
bezitter voor in het idioom, zoals in van aangezicht tot aangezicht. Voor dit onderzoek 
gebruik ik alleen Bijbelse idiomen met een lichaamsdeel en een onvervreemdbaar 
bezitsrelatie; de 48 idiomen die deze kenmerken bevatten zijn op alfabetische volgorde 
te vinden in Bijlage A. Na het dikgedrukte idioom wordt de betekenis en de vindplaats in 
de Bijbel genoemd. Zowel in deze bijlage als in de volgende classificatie geef ik van 
verouderde of onduidelijke woorden in een idioom, zoals het woord ‘verzene’, de 
letterlijke betekenis. Hierbij maak ik gebruik van Den Boon (2014) en de websites 
Vandale.nl (Van Dale 2015) en Encyclo.nl (Encyclo 2015). 
 
5.2 Classificatie 
De classificatie van deze idiomen is op de volgende bladzijden te vinden. De huidige 
idiomen zijn onderverdeeld in vier klassen: ‘datief possessor extern’ (DE), ‘subject 
possessor extern’ (SE), ‘subject possessor intern’ (SI) en ‘interne possessor overig’ (IO). 
Binnen deze vier klassen zijn er een aantal subklassen die aangeven hoe de 
zinsconstructie is. Hierbij is gebruik gemaakt van de woordgroepen ‘subject’ (SUBJ), 
‘datief’ (DAT), ‘determiner phrase’ (DP), ‘preposition phrase’ (PP) en ‘verb’ (V). Ook is 
boven de subklassen aangegeven welke woordgroep de bezitter (possessor) 
vertegenwoordigt, en welke woordgroep het lichaamsdeel (possessum). Als de 
possessor en het possessum bij de opeenvolgende klassen op dezelfde plaats staan, 
wordt dit niet apart boven de subklassen vermeld. Het possessum is ook vetgedrukt. Bij 
de klasse ‘interne possessor overig’ is boven de subklassen niet aangegeven welke 
woordgroep de possessor bevat en welke het possessum, omdat deze doorgaans bij 
elkaar in de woordgroep staan. Het zou handig zijn als de betekenissen van de idiomen 
bij onderstaande classificatie staan, maar dat wordt er niet overzichtelijker op. Voor de 
betekenissen verwijs ik daarom, zoals ik al eerder deed, naar Bijlage A.  
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DATIEF POSSESSOR EXTERN 
 
Possessor  Possessum                     
DAT   DP   V 
iemand   de ogen  openen 
iemand  geen haar  krenken 
iemand  de nieren  proeven 
 
 
 
Possessor     Possessum 
DAT   DP   PP   V 
iemand   een doorn  in het oog   zijn 
iemand  een doorn  in het vlees  zijn 
iemand  de woorden  in de mond  leggen 
iemand  het mes  op de keel  zetten 
 
 
 

Possessor  Possessum 
DP     V   DAT   PP 
de schellen (=vlies over het oog)  vallen   iemand  van de ogen 
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SUBJECT POSSESSOR EXTERN 
 
Possessor Possessum 
SUBJ  DP   PP        V 
  de hand  in eigen boezem (=ruimte tussen borst en kleding) steken 
  de hand  aan de ploeg       slaan 
  de verzenen (=hielen) tegen de prikkels       slaan 
 
 
 
SUBJ  PP   V 
  met twee tongen spreken 
  op twee gedachten hinken 
 
 
 
SUBJ  DP            V 
  een zware tong           hebben 
  de geest            geven 
  slappe knieën           hebben 
 zich de lendenen (benedendeel van de rug met de daaraan grenzende delen van de zijden)omgorden  
 
 
 
SUBJ  DP   DP    V 
  een tong  als een scheermes  hebben 
 
 
 
Possessor    Possessum 
SUBJ  DP   DP    V 
  iemand   de andere/linker wang   toekeren/aanbieden 

   
 
    
SUBJ  DP   PP      V 
  een reus  op lemen (=van leem: taaie aardsoort) voeten zijn 
  een wacht  voor de mond/lippen           zetten 
  iemand  op de handen           dragen 
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SUBJECT POSSESSOR INTERN 
 
Possessor  Possessum 
SUBJ   DP   PP     V 

zijn handen  in onschuld    wassen 
zijn ziel  in lijdzaamheid (=geduld, berusting) bezitten

  
  

 
SUBJ   DP   V 

zijn oren  tuiten 
zijn hart  uitstorten 

 
 
 
Possessor     Possessum 
SUBJ   DP   PP    V 

as   over zijn hoofd  strooien 
het stof  van zijn voeten  schudden 
woorden  in zijn hart   bewaren 
 
 

 
Possessor        Possessum 
SUBJ   V      PP 

doen    wat goed is  in zijn ogen 
 
 
 

Possessum+possessor 
SUBJ    V   PP 
de geest van iemand  wordt vaardig  over iemand 
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INTERNE POSSESSIE OVERIG  
 
DP 
Gods hand 
Gods rechterhand 
het werk zijner/mijner/uwer handen 
de hand/vinger des Heeren 
 
 
 
PP    V 
in Gods hand   zijn 
in Abrahams schoot rusten/zitten/leven 
 
 
 
DP   PP 
vlees   van iemands vlees 
een man  naar zijn hart 
 
 
 
DP   V 
iemands hart stelen 
iemands oogappel zijn 
iemands hart springt op 
 
 
 
DP   PP    V 
vurige kolen  op iemands hoofd  stapelen/hopen 
een lamp  voor iemands voet  zijn 
zijn geest  in Gods/iemands handen bevelen 
 

 
 

DP    V   PP 
een zwaard    gaat    door zijn ziel 
 
 
   
V  DP   V    DP   V 
laat  uw linkerhand niet weten  wat uw rechterhand doet 
doen wat iemands hand te doen vindt 
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5.3 Vertalingen 
De vormen van de idiomen in de vijf Bijbelvertalingen staan in Bijlage B weergegeven in 
tabellen, één tabel per idioom. De idiomen zijn gerangschikt naar de bovenstaande 
classificatie. In de tabel staat in de rechterkolom ook aangegeven welk type idioom het is 
(DE, SE, SI of IO). Als een idioom meerdere keren in de Bijbel voorkomt, dan staan de 
vertalingen onder elkaar in dezelfde kolom. Achter de vertalingen, in de meest rechtse 
kolom, staan de typen bezitsrelaties aangegeven waar de vertaling binnen valt. 
 
5.4 Analyse vertalingen 
In totaal zijn er in dit onderzoek 48 idiomen met lichaamsdelen en onvervreemdbaar 
bezitsrelaties gebruikt. 8 hiervan hebben de bezitsrelatie DE, 14 SE, 9 SI en 17 IO. 
Sommige idiomen komen in meerdere Bijbelteksten voor, zodat er meer mogelijke 
vertalingen dan idiomen zijn. Een voorbeeld is de hand, vinger des Heeren. Dit idioom is 
gebaseerd op Exodus 8:19 en 1 Samuël 7:13. In totaal zijn er 10 idiomen die gebaseerd 
zijn op 2 Bijbelteksten, wat maakt dat er 290 mogelijke vertalingen zijn, omdat ik ieder 
idioom in vijf Bijbelvertalingen heb opgezocht. Soms komt het echter voor dat het 
idioom niet in een Bijbelvertaling staat, of dat er geen bezitsrelatie of een andere 
bezitsrelatie dan het lichaamsdeel uit het idioom in de vertaling staat. Bij 32 van de 290 
mogelijke vertalingen mist de DB-vertaling, omdat de Bijbeltekst in de Psalmen of het 
Nieuwe Testament staat. Sommige idiomen tellen hierbij dubbel, omdat de meerdere 
vindplaatsen van een idioom allebei niet in de DB staan. Een voorbeeld van een idioom 
waarvan de Bijbeltekst niet in de DB staat is de hand aan de ploeg slaan. In 14 van de 290 
mogelijke vertalingen staat er geen onvervreemdbaar bezitsrelatie. Een voorbeeld is het 
idioom de verzenen tegen de prikkels slaan. In de LB staat ‘het sal v hert vallen tegen den 
prickel te steken’, in de NV en de NBV gaat het helemaal niet over ‘verzenen’ en 
‘prikkels’: ‘En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.’ en 
‘Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt.’ In 13 van 
de 290 mogelijke vertalingen staat er wel een onvervreemdbaar bezitsrelatie, maar niet 
met het lichaamsdeel uit het idioom. Een voorbeeld is het idioom zijn ziel in lijdzaamheid 
bezitten. De NV heeft hier ‘door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen’, de NBV 
heeft ‘Red je leven door standvastigheid!’ Deze vertalingen reken ik niet mee, omdat het 
me gaat om het lichaamsdeel uit het idioom. Bij één DE-idioom, iemand de nieren 
proeven, komt het voor dat de bezitsrelatie in de 4 vertalingen (het idioom staat niet in 
de DB) extern is, maar het is geen DE of SE. De bezitsrelatie in de vertalingen van dit 
idioom is ook niet typisch extern, omdat er geen lidwoord voor het lichaamsdeel staat. 
Omdat de bezitsrelatie dus niet is in te delen in één van de 4 klassen, neem ik het niet 
mee in de verdere analyse. Bovenstaande informatie staat voor de duidelijkheid in tabel 
1: 
 

Tabel 1: Algemene informatie over aantal idiomen en aantal (bruikbare) vertalingen 
 

Klasse 
 

Aantal 
idiomen 

Aantal 
mogelijke 
vertalingen 

Geen     
DB-
vertaling 

Geen 
onvervreemdbaar 
bezitsrelatie 

Ander 
lichaamsdeel/
andere 
bezitsrelatie 

Aantal 
bruikbare 
vertalingen 

DE 8 40 5 1 1 29 

SE 14 85 11 8 5 61 

SI 9 50 7 1 2 40 

IO 17 115 9 4 5 97 

Totaal 48 290 32 14 13 227 
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Hieronder geef ik in tabel 2 weer in hoeveel vertalingen de bezitsrelaties DE, SE, SI en IO 
voorkomen bij de vier klassen. De getallen tussen haakjes geven het percentage aan van 
hoeveel de bezitsrelatie bij de bruikbare vertalingen voorkomt. 
 
              Type bezitsrelatie 
 
Klasse 

DE SE SI IO 

DE 1 (3,03%) 11 (33,33%) 10 (30,30%) 7 (21,21%) 
SE 0 (0%) 32 (52,46%) 25 (40,98%) 4 (6,56%)  
SI 0 (0%) 1 (2,50%) 39 (97,50%) 0 (0%) 
IO 0 (0%) 1 (1,03%) 56 (57,73%) 40 (41,24%) 
Totaal 1 (0,43%) 45 (19,48%) 130 (56,28%) 51 (22,08%) 
Tabel 2: Aantal voorkomens van bezitsrelaties in vertalingen bij de vier klassen 
 
Uit deze tabel valt op te maken dat meer dan de helft (56,28%) van alle bruikbare 
vertalingen een interne subject possessor heeft, en dat er maar één vertaling is (0,43%)  
met een externe datief possessor. Bij de klassen met externe possessie komt er naast 
externe possessie ook veel interne possessie voor, terwijl er bij de klassen met interne 
possessie bijna alleen maar interne possessie voorkomt. Bij de DE-klasse zijn er dus heel 
weinig DE-constructies (3,03%), maar wel een aantal SE-constructies (33,33%), bijna 
evenzoveel SI-constructies (30,30%), en een kleiner aantal IO-constructies (21,21%). Bij 
de SE-klasse heeft ruim de helft (52,46%) van alle vertalingen juist een SE-constructie. 
De meeste andere vertalingen (40,98%) hebben een SI-constructie. Bij de SI-klasse is het 
opmerkelijk dat bijna alle vertalingen (97,50%) ook daadwerkelijk een SI-constructie 
hebben. Er is maar één vertaling die een SE-constructie heeft (2,50%). Bij de IO-klasse 
valt het op dat een groot deel (41,24%) van de vertalingen een IO-constructie heeft, 
maar een nog groter deel (57,73%)  heeft de SI-constructie.  
 
Tabel 2 laat dus zien dat er per klasse verschillende typen bezitsrelaties voorkomen in 
de vertalingen. Dit is vooral zo bij de DE-klasse. Alleen het idioom iemand de ogen 
openen heeft in de NBV-vertaling een DE-constructie: ‘en tegen de heidenen, naar wie ik 
je uitzend om hun de ogen te openen’. De andere vertalingen hebben een SE, SI of IO-
constructie. Een voorbeeld van een SE-constructie bij een idioom uit de DE-klasse is bij 
iemand geen haar krenken: ‘want onser geen en sal een hayr vanden hoofde vallen’ 
(LB). Een voorbeeld van een SI-constructie is het idioom iemand de ogen openen: ‘ende 
vanden Heydenen daer ic v nv toe seynde, haer ooghen op te doen’ (LB). Een voorbeeld 
van een IO-constructie is iemand het mes op de keel zetten: ‘Ghi stoot een messe in v 
keele’ (LB). Ook bij de andere drie klassen (SE, SI en IO) komen de drie bezitsrelaties SE, 
SI en IO voor in de vertalingen, behalve bij de SI-klasse, waar er geen enkele keer een IO-
constructie voorkomt.  
 
Uit tabel 2 kan ook worden opgemaakt dat het huidige idioom een andere bezitsrelatie 
kan hebben dan de vertalingen. Dit wordt duidelijk uit het feit dat er binnen een 
bepaalde klasse (bijvoorbeeld DE) andere bezitsrelaties (SE, SI en IO) voor kunnen 
komen. Bij 28 van de 48 idiomen (58,33%) komt het voor dat één of meer vertalingen 
een andere bezitsrelatie hebben dan het huidige idioom. Een voorbeeld is het idioom de 
hand in eigen boezem steken. Dit huidige idioom heeft de bezitsrelatie SE, terwijl alle 
vertalingen SI hebben. In tabel 3 is te zien hoe de verdeling is over de verschillende 
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klassen. Het valt op dat de bezitsrelatie in de SI-klasse vaak overeenkomt met de 
bezitsrelatie van het huidige idioom. 
 
 
 
 
Klasse 

Bezitsrelatie in 
vertaling(en) anders 
dan huidige idioom 

Dezelfde bezitsrelatie 
van bruikbare 
vertalingen binnen 
een idioom 

Verschillende 
bezitsrelaties van 
bruikbare vertalingen 
binnen een idioom 

DE 8 4 4 
SE 9 8 5 
SI 1 8 1 
IO 10 16 1 
Totaal 28 36 11 
Tabel 3: Verschillen tussen vertalingen en huidige idioom en overeenkomsten en verschillen 
tussen vertalingen binnen een idioom 
 
In tabel 3 is ook de variatie aan bezitsrelaties binnen idiomen te zien. De 5 vertalingen 
van een idioom kunnen dezelfde bezitsrelatie hebben, zoals bij een tong als een 
scheermes hebben. Alle vertalingen van dit idioom hebben een SI-constructie. De 
vertalingen kunnen echter ook verschillende bezitsrelaties hebben, zoals eerder al 
duidelijk werd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een reus op lemen voeten zijn. De DB heeft 
hier een SE-constructie, terwijl alle andere vertalingen SI hebben. Een opvallende 
uitkomst is dat de vertalingen van idiomen in de IO-klasse meer dan bij de andere 
klassen dezelfde bezitsrelatie hebben. Bij de klassen met externe possessie is er binnen 
de idiomen het meeste variatie. 
 
Bij de subklassen kan ik geen bijzondere verschillen of veranderingen opmerken. Binnen 
de subklassen is er variatie in de bezitsrelaties; het is niet zo dat er bij bepaalde 
subklassen alleen een bepaalde bezitsrelatie voorkomt.  
 
Waar het in dit onderzoek vooral om gaat, is of en hoe onvervreemdbaar bezitsrelaties 
zich ontwikkelen in de loop van de tijd. Per idioom zijn er vijf vertalingen mogelijk, en 
zoals we hierboven zagen, komt het voor dat die vertalingen verschillende bezitsrelaties 
hebben. In dit onderzoek kijk ik of en hoe bezitsrelaties zich ontwikkelen in de loop der 
eeuwen, en of er patronen zijn in eventuele veranderingen. Hieronder geef ik in tabel 4 
weer bij hoeveel idiomen het voorkomt dat de ene vertaling een bepaalde bezitsrelatie 
heeft, en (een) volgende vertaling(en) een andere bezitsrelatie. 
 
                                       Verandering bezitsrelatie 
Klasse 

SE  SI SI  SE IO  DE  

DE 2 2 1 
SE 4 3 0 
SI 1 1 0 
IO 0 1 0 
Totaal 7 7 1 
Tabel 4: Verandering van onvervreemdbaar bezitsrelatie  
 
Het komt niet voor dat er een verandering is van DE  IO, DE  SE, DE  SI, SE  IO, 
SE  DE, SI  DE en SI  IO. Hieruit en uit tabel 4 wordt duidelijk dat de vertalingen 
alleen veranderen van SE  SI en SI  SE, en dat het één keer voor komt dat de 
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vertalingen veranderen van IO  DE. Ik zal hieronder voorbeelden geven van deze 
veranderingen. Bij het DE-idioom iemand een doorn in het oog zijn verandert de 
bezitsrelatie van SE  SI. De DB heeft ‘si sullen v wesen als naghelen in die oghen ende 
als speren in die zijden’. Alle latere vertalingen hebben SI; een voorbeeld is de SV: ‘dat, 
die ghy van hen sult laten overblijven, tot doornen sullen zijn in uwe oogen, ende tot 
prickelen in uwe zijden’. Bij het SE-idioom de hand aan de ploeg slaan verandert de 
bezitsrelatie van SI  SE. De LB en SV hebben SI: ‘Iesus sprac tot hem, wie sijn hant 
aenden ploech leyt’ en ‘Iesus sprac tot hem, niemant die sijne handt aen den ploegh 
slaet’. De NV en NBV hebben SE: ‘Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan 
de ploeg slaat’ en ‘Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat’. Het enige geval 
waarbij er een verandering is van IO  DE, is bij het DE-idioom iemand de ogen openen. 
De LB, SV en NV hebben IO: ‘ende vanden Heydenen daer ic v nv toe seynde, haer 
ooghen op te doen’, ‘ende de Heydenen, tot de welcke ick u nu sende, Om hare oogen te 
openen’ en ‘en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen’. De NBV heeft 
DE: ‘en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend om hun de ogen te openen’.  
 
Er is geen patroon te ontdekken bij welke vertalingen de bezitsrelaties veranderen. Het 
is niet zo dat een bepaalde vertaling bijvoorbeeld altijd dezelfde bezitsrelatie heeft. Het 
komt juist wel een paar keer voor dat als een idioom in twee Bijbelteksten voorkomt, de 
beide teksten in één Bijbelvertaling een verschillende bezitsrelatie hebben. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij slappe knieën hebben. Alle bruikbare vertalingen hebben hier 
bij beide Bijbelteksten SE, behalve de NBV, die heeft bij de ene Bijbeltekst SE en bij de 
andere SI: ‘Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk’ en                                                                                                                         
‘Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden’. 
Verder zijn er allerlei andere veranderingen. Bij de verandering SE  SI komt het 
bijvoorbeeld voor dat de LB en SV SI hebben, de NV SE en de NBV weer SI (bij de schellen 
vallen hem/haar van de ogen). Zo zijn er nog veel meer andere veranderingen. Het valt 
wel op dat de NV en NBV vaker voor een verandering zorgen dan de andere vertalingen, 
dat wil zeggen dat die vertalingen een afwijkende vertaling hebben van de andere 
vertalingen. De NV heeft 3 keer een andere vertaling ten opzichte van de overige 
vertalingen, de NBV 4 keer, tegenover 2 andere vertalingen van de DB en 1 van de LB. 
Het verschil is niet heel groot, maar wel opmerkelijk.  
 
Ook wat betreft het ontbreken van een onvervreemdbaar bezitsrelatie in de vertalingen 
of een andere bezitsrelatie dan het lichaamsdeel uit het idioom is het opmerkelijk dat de 
NBV hierin meer afwijkt dan de andere vertalingen. Dit is te zien in tabel 5. Een 
voorbeeld van een NBV-vertaling zonder onvervreemdbaar bezitsrelatie is bij het 
idioom met twee tongen spreken: ‘Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet 
oprecht zijn’. Een voorbeeld van een NBV-vertaling met een andere onvervreemdbaar 
bezitsrelatie dan het lichaamsdeel uit het idioom is te zien bij het idioom iemand het mes 
op de keel zetten: ‘bedwing je gulzigheid’. Na de NBV wijkt de LB het meest af.  
 
                                                     Bijbelvertaling 
 
Andere constructie 

DB LB SV NV NBV 

Geen onvervreemdbaar bezitsrelatie 0 3 0 1 10 
Andere onvervreemdbaar  bezitsrelatie 1 3 0 2 6 
Totaal 1 6 0 3 16 
Tabel 5: Geen of andere bezitsrelaties bij de verschillende Bijbelvertalingen 
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Er zijn geen opvallende veranderingen te constateren bij vertalingen voor en vanaf of na 
de Statenvertaling. Een paar keer lijkt het erop dat het idioom pas vanaf de 
Statenvertaling in zwang komt, zoals bij doen wat goed is in zijn ogen. Bij sommige 
idiomen die pas vanaf de Statenvertaling voorkomen, komt het lichaamsdeel in latere 
vertalingen niet altijd meer voor, zoals bij de verzenen tegen de prikkels slaan, op twee 
gedachten hinken en de geest geven. Deze idiomen worden dan op een andere manier 
vertaald. Zo wordt bij het eerste voorbeeld in de NV helemaal niet gerept over ‘verzenen’ 
en ‘prikkels’; er lijkt een stukje te missen. De vertaling van het Bijbelvers waar het 
idioom vandaan komt is als volgt: ‘En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben 
Jezus, die gij vervolgt.’ Bij het tweede voorbeeld heeft de NV een andere uitdrukking dan 
op twee gedachten hinken: ‘Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan?’ Bij het derde 
voorbeeld gebruikt de NBV ‘sterven’ in plaats van het idioom de geest geven: ‘Hij stierf in 
gezegende ouderdom.’ Bij deze andere vertalingen zijn er geen duidelijke patronen te 
ontdekken, omdat het niet altijd in dezelfde Bijbelvertalingen op dezelfde manier 
voorkomt.  
 
Uit het analyseren van de 48 idiomen en hun Bijbelvertalingen blijkt dus dat er een 
aantal opvallende verschillen, veranderingen en patronen is te ontdekken. Dit geldt voor 
de 4 klassen (DE, SE, SI en IO), waarin de idiomen zijn ingedeeld. Bij de subklassen zijn 
er geen bijzondere verschillen, veranderingen of patronen te ontdekken. Bij de 4 klassen 
kunnen de idiomen verschillende typen bezitsrelaties hebben in de vertalingen. Bij de 
klassen met externe possessie is de variatie het grootst; daar komt bij de vertalingen 
zowel externe als interne possessie voor, terwijl bij de externe klassen bijna alleen 
interne possessie voorkomt. Het valt op dat meer dan de helft van de bruikbare 
vertalingen interne possessie als bezitsrelatie heeft, en in het bijzonder de SI-constructie. 
Verder is het opvallend dat meer dan de helft van de huidige idiomen een andere 
bezitsrelatie heeft dan de vertalingen. Bij de SI-klasse is het aantal idiomen wat ook 
daadwerkelijk een SI-constructie nog heeft het grootst. Het belangrijkste resultaat is dat 
van de veranderingen van bezitsrelaties bij vertalingen binnen idiomen. Er zijn alleen 
veranderingen van het type SE  SI, SI  SE en IO  DE. Dit houdt in dat er binnen een 
idioom bijvoorbeeld een paar vertalingen zijn met SE, terwijl latere vertalingen SI 
hebben. Er is echter geen patroon te ontdekken bij welke vertalingen de bezitsrelaties 
veranderen. Er zijn allerlei verschillende veranderingen bij de Bijbelvertalingen 
mogelijk. Wel valt het op dat de NV en NBV vaker dan de andere vertalingen afwijken. 
Vooral de NBV wijkt het meest af bij het ontbreken van onvervreemdbaar bezitsrelaties 
en geen lichaamsdeel in de vertalingen. Verder zijn er geen opvallende veranderingen 
voor en vanaf of na de SV.  
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6 Discussie en conclusie 
 
In dit hoofdstuk probeer ik eerst de resultaten te interpreteren. Vervolgens reflecteer ik 
op mijn onderzoek. Daarna doe ik suggesties voor vervolgonderzoek. Ten slotte 
concludeer ik wat het antwoord is op de onderzoeksvraag.  
 
6.1 Interpretatie van resultaten 
In dit onderzoek heb ik 48 Bijbelse idiomen met lichaamsdelen en onvervreemdbaar 
bezitsrelaties gebruikt. Deze idiomen heb ik in vier klassen verdeeld: DE, SE, SI en IO. 
Deze klassen maakten al duidelijk dat er onderscheid is tussen idiomen wat bezitsrelatie 
en syntactische structuur betreft. Ik merkte ook dat er verschil was tussen de soorten 
idiomen. Sommige idiomen waren typisch, zoals as op/over zijn hoofd strooien. Andere 
idiomen hadden meer weg van metaforen, zoals iemand een doorn in het oog zijn. Er 
waren ook idiomen die vooral spreekwoordelijk waren, zoals laat uw linkerhand niet 
weten wat uw rechterhand doet. Deze verscheidenheid aan soorten uitdrukkingen kwam 
me niet vreemd voor, omdat ik bij Nunberg et al. (1994:491-499) had gelezen over 
verschillende eigenschappen van idiomen, en daarmee verschillende soorten idiomen. 
Ook in Schenk (1994:2-8) was het duidelijk dat idiomen en spreekwoorden anders zijn 
dan typische idiomen. Toch heb ik al deze verschillende idiomen in mijn onderzoek 
gebruikt, omdat voor allemaal geldt dat de betekenis niet af te leiden is uit de 
betekenissen van de delen van het idioom. Ik heb echter niet gekeken of er verschillen 
waren tussen de verschillende soorten idiomen, omdat ik me richtte op de vier klassen.  
 
Bij het analyseren waren er verschillen tussen de vier klassen, maar bij de subklassen 
heb ik geen bijzonderheden opgemerkt. Het is ook lastig om bij zulke kleine groepen 
generalisaties te maken. Als er meer idiomen per subklasse waren, dan waren er 
misschien wel patronen zichtbaar geworden. Omdat er bij de vier klassen dus wel 
bijzonderheden waren, bespreek ik die hieronder.  
 
Bij het analyseren viel het op dat elk van de 4 klassen verschillende types bezitsrelaties 
kan hebben in de vertalingen, en dat de bezitsrelatie van het huidige idioom vaak anders 
is dan de bezitsrelatie van de vertalingen. De klassen met externe possessie hebben 
naast vertalingen met externe possessie ook vertalingen met interne possessie, terwijl 
de klassen met interne possessie bijna alleen maar interne possessie hebben in de 
vertalingen. Interne possessie komt dus meer voor dan externe possessie. Er is maar één 
vertaling met een externe datief possessor. Blijkbaar komt deze constructie bij 
uitdrukkingen met lichaamsdelen in de Bijbel niet vaak voor. Meer dan de helft van de 
bruikbare vertalingen heeft een interne subject possessor; deze komt blijkbaar wel veel 
voor in de Bijbel. Het is mogelijk dat dit komt doordat de huidige idiomen niet in de 
letterlijke vorm uit de Bijbel zijn gehaald. In de Bijbel zijn de uitdrukkingen vaak 
persoonlijk: het zijn meestal uitspraken tegen een bepaald persoon of tegen meerdere 
personen, zoals de voorbeelden ‘haar/hun ogen openen’, ‘leg mijn woorden in zijn 
mond’ en ‘doornen in uw ogen’ laten zien. Het hedendaagse idioom is vaak algemeen: 
iemand de ogen openen, iemand de woorden in de mond leggen en iemand een doorn in het 
oog zijn. Ik noem het ‘algemeen’, omdat het idioom zo geformuleerd is dat het op 
iedereen toegepast kan worden, zodat het persoonlijk kan worden. Bij deze verklaring is 
echter een kanttekening te plaatsen: de ‘persoonlijke’ IO-constructie ‘Ik zend u, om hun 
ogen te openen’ in de NV komt namelijk in de NBV voor als DE-constructie ‘Ik zend je, 
om hun de ogen te openen’. Dit is in principe net zo persoonlijk als de interne possessief 
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constructie. Toch is het bijzonder dat de DE-constructie zo weinig (maar één keer) 
voorkomt in de vertalingen van de idiomen die ik in mijn onderzoek gebruikte. Blijkbaar 
is het in de Bijbelvertalingen gebruikelijker om bij uitdrukkingen met lichaamsdelen 
interne possessie of de externe subject possessor te gebruiken in plaats van de externe 
datief possessor. Het is mogelijk dat dit niet alleen in Bijbelvertalingen zo is, maar ook in 
ons dagelijks taalgebruik. Hier heb ik echter geen ondersteuning voor uit de literatuur. 
Daarom zou het goed zijn om dit in een vervolgonderzoek erbij te betrekken.  
 
Naast het feit dat er variatie is aan bezitsrelaties binnen de klassen en het verschil in 
bezitsrelatie tussen de huidige idiomen en de vertalingen, is het ook zo dat er variatie 
aan bezitsrelaties is binnen idiomen. Dit is interessant, want dit is de kern van dit 
onderzoek. Het is de vraag of de vijf verschillende vertalingen van de idiomen van 
bezitsrelatie veranderen. Er is een bepaald patroon zichtbaar: bepaalde veranderingen 
kunnen voorkomen, terwijl andere veranderingen niet voor kunnen komen. De 
veranderingen die voorkomen zijn van SE  SI en SI  SE, en één enkele keer van IO  
DE. Bij de eerste twee veranderingen is er alleen verandering van externe possessor 
naar interne possessor of andersom, maar het subject blijft. Een voorbeeld is hij stoot het 
hoofd  hij stoot zijn hoofd en andersom. Wat de betekenis betreft verandert er niets. Dit 
is ook het geval bij de verandering IO  DE. Een voorbeeld hierbij is ik schud zijn hand 
 ik schud hem de hand. In de tweede zin komt de datief possessor erbij, maar de 
betekenis blijft hetzelfde. Dat deze laatste verandering maar één keer voorkomt, komt 
waarschijnlijk doordat er maar één vertaling is die een DE-constructie heeft. Daarom 
komt het ook niet voor dat er een verandering is van DE  IO. Dit zou in principe voor 
moeten kunnen komen, omdat de betekenis van de zin dan ook hetzelfde blijft (zie 
bovenstaand IO  DE voorbeeld maar dan andersom). Deze veranderingen kunnen dus 
voorkomen, omdat de betekenis van de zin hetzelfde blijft. De veranderingen van DE  
SE, DE  SI en SE  IO en andersom komen niet voor. Dit is op zich logisch, omdat de 
datief en het subject en het subject en geen subject van betekenis verschillen. Een 
voorbeeld om dit verschil te illustreren is de verandering van DE  SE. Dit zou 
bijvoorbeeld ik schud hem de hand  hij schudt de hand zijn. Het lichaamsdeel hand is 
hier niet in beide zinnen van dezelfde persoon: in de DE-constructie is hij van de datief 
hem, in de SE-constructie is hij van het subject hij. Ook de veranderingen SE  DE en DE 
 SI en SI  DE hebben met het probleem te maken van het betekenisverschil tussen 
datief en subject. Bij de verandering SE  IO en andersom is er ook een 
betekenisverschil: een voorbeeld is hij stoot het hoofd  ik stoot zijn hoofd. Het 
lichaamsdeel hoofd kan in beide zinnen wel van dezelfde persoon zijn, maar in de eerste 
zin stoot de mannelijke persoon zelf zijn hoofd, terwijl in de tweede zin iemand anders 
dat doet.  
 
Het is dus begrijpelijk dat sommige veranderingen in bezitsrelaties wel voorkomen, en 
andere niet. De Bijbelteksten hebben als het goed is één betekenis, dus de inhoud van de 
vertalingen van een Bijbeltekst zou hetzelfde moeten zijn. We weten uit hoofdstuk 4 dat 
de 5 Bijbelvertalingen niet allemaal uit dezelfde talen zijn vertaald, en ook weten we dat 
de vertalers niet allemaal dezelfde uitgangspunten hadden. De DB is gebaseerd op de 
Latijnse Vulgaat, de LB op de Duitse Lutherbijbel, en de SV, NV en NBV op de grondtalen 
Hebreeuws en Grieks (Van der Sijs 2008a; Van der Sijs & Beelen 2010; Nederlands 
Bijbelgenootschap 2010d; Kijne 1918:19,20; Van den Berg 2009:20). Van de SV weten 
we dat de vertalers vooral brontekstgetrouw vertaalden, terwijl de latere vertalingen  
steeds meer doeltaalgericht waren, vooral de NBV (Exalto 1918:16; Kijne 1918:29; Van 
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den Berg 2009:20). Er is echter geen duidelijk patroon te ontdekken bij welke 
vertalingen de bezitsrelaties veranderen. Het is wel zo dat de NV en NBV vaker dan de 
andere vertalingen een andere bezitsrelatie hebben, maar het verschil is niet heel groot. 
Ook valt het op dat de NBV vaker dan de andere Bijbelvertalingen geen 
onvervreemdbaar bezitsrelatie of een ander lichaamsdeel dan het lichaamsdeel uit het 
idioom heeft. Zoals ik net al noemde, wilden de vertalers van de NBV brontekstgetrouw 
en doeltaalgericht vertalen, wat betekent dat ze trouw wilden blijven aan de originele 
tekst, maar dat ze ook in duidelijk Nederlands wilden vertalen (Van den Berg 2009:20). 
Bij de andere vertalingen lag de nadruk meer op brontekstgetrouw vertalen. De NV ligt 
bijvoorbeeld dicht bij de grondtekst (Kijne 1981:29). Ook de opdrachtgevers en 
vertalers van de SV wilden ''liever het Nederlands (…) vormen naar het Hebreeuws en 
Grieks dan ook maar in het minste de grondtekst geweld aan (…) doen.'' (Extalto 
1981:16). Deze uitgangspunten voor het vertalen hebben gevolgen voor de manier van 
vertalen, en het lijkt erop dat de vertalers van de NBV er voor hebben gekozen om 
sommige idiomen in ‘gewone taal’ te vertalen, zoals ‘vertel jij hem wat hij moet zeggen’ 
voor het idioom iemand de woorden in de mond leggen, ‘hij moet oprecht zijn’ voor met 
twee tongen spreken en ‘ik kan nooit de juiste woorden vinden’ voor een zware tong 
hebben.  
 
Ook bij de vertalingen voor en vanaf of na de SV waren er geen duidelijke patronen te 
ontdekken wat bezitsrelatie betreft. Het is niet zo dat alle of de meeste idiomen pas 
vanaf de SV voorkomen en daarna in alle vertalingen. Soms komen ze in eerdere 
vertalingen voor, soms niet. De idiomen komen ook niet altijd in latere vertalingen dan 
de SV voor. Over eventuele te verwachten patronen over het ontstaan van de idiomen en 
het interpreteren van het ontbreken van patronen in dit onderzoek kan ik weinig 
zeggen, omdat het ontstaan van idiomen uit Bijbelvertalingen en het gebruik daarvan 
buiten de Bijbel weer een ander onderzoeksgebied is.  
 
6.2 Reflectie op onderzoek 
Bij een onderzoek zijn er altijd dingen die beter kunnen. Zo ook in dit onderzoek. Bij het 
bepalen van de idiomen die ik zou gebruiken voor mijn onderzoek, heb ik gebruik 
gemaakt van boeken van Van Dalen-Oskam & Mooijaart (2005) en Den Boon (2014). De 
idiomen met lichaamsdelen en bezitsrelatie die hierin stonden, heb ik overgenomen om 
te onderzoeken. Echter, er staan meer uitdrukkingen met lichaamsdelen in de Bijbel. Een 
voorbeeld is Psalm 140. Hierin komen de lichaamsdelen hart, tong, lippen, handen, 
voeten, oor en hoofd voor. Ook in de volgende Psalmen 141, 142 en 143 komt er een 
aantal lichaamsdelen voor. Hieronder noem ik een aantal voorbeelden uit Psalm 140. Ik 
noem alleen de tekstgedeelten waarin de lichaamsdelen voorkomen; ik geef geen 
glossen en vertalingen, omdat ik vooral wil illustreren dat er meer lichaamsdelen in de 
Bijbel voorkomen: 
 
(29) Die veel quaets in’t herte dencken       (vers 3) 
(30) Sy scherpen hare tonge        (vers 4) 
(31) heet adder-vergift is onder hare lippen      (vers 4) 
(32) Bewaert my, HEERE, van de handen des godtloosen    (vers 5) 
(33) [van die] die mijne voeten dencken wech te stooten    (vers 5) 
(34) neemt ter oore, o HEERE        (vers 7) 
(35) ghy hebt mijn hooft bedeckt        (vers 8) 
(36) Aengaende ’t hooft der gener die my omringen     (vers 10) 
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(37) de overlast harer lippen overdeckese     (vers 10) 
(38) Een man van [quade] tonge en sal op der aerde niet bevesticht worden(vers 12) 
 
Het is mogelijk dat hier ook idiomen tussen zitten; voorbeeld (30) is bijvoorbeeld 
figuurlijk taalgebruik. Omdat ik twee boeken met Bijbelse idiomen (Van Dalen-Oskam & 
Mooijaart 2005; Den Boon 2014) heb gebruikt om idiomen met lichaamsdelen uit de 
Bijbel te filteren, is het mogelijk dat ik niet alle Bijbelse idiomen met lichaamsdelen en 
onvervreemdbaar bezitsrelaties heb kunnen gebruiken in mijn onderzoek. 
Waarschijnlijk zijn die boeken niet uitputtend, en zijn er meer Bijbelse idiomen met 
lichaamsdelen en onvervreemdbaar bezitsrelaties dan de idiomen die ik nu heb 
gebruikt. Voor de volledigheid zou het beter zijn om meer, zo mogelijk al deze idiomen 
te gebruiken in het onderzoek.  
 
Een andere tekortkoming van het gebruik van bovengenoemde boeken is het feit dat in 
deze boeken maar één of soms twee Bijbelteksten staan waar het idioom vandaan komt. 
Tijdens het lezen van de Bijbel kwam ik sommige idiomen vaker tegen, bijvoorbeeld de 
geest geven. Door het gebruik van de twee boeken heb ik bij dit idioom alleen de 
vertalingen uit Genesis 25:8 opgezocht en vergeleken, en niet bijvoorbeeld ook de 
vertalingen uit Genesis 6:17. Zo zijn er meer idiomen die vaker in de Bijbel voorkomen. 
Als ik al deze vertalingen had opgezocht en vergeleken, zou er misschien meer 
gegeneraliseerd kunnen worden over het gedrag van bezitsrelaties in idiomen in 
Bijbelvertalingen.  
 
Als ik meer idiomen onderzocht zou hebben, dan zouden de subklassen waarschijnlijk 
ook wat groter zijn. Nu merkte ik bij de subklassen geen bijzondere verschillen of 
veranderingen, zoals ik hierboven ook al noemde. Als de subklassen meer idiomen 
zouden bevatten, dan zouden er misschien wel verschillen of patronen kunnen worden 
opgemerkt.  
 
Bij het classificeren en analyseren van de idiomen en hun vertalingen is het mogelijk dat 
er foutjes zijn ingeslopen. Het analyseren was vooral veel telwerk; ondanks natellen kan 
het voorkomen dat ik bijvoorbeeld iets over het hoofd heb gezien.  
 
In mijn onderzoek zijn er geen opvallende veranderingen geconstateerd bij vertalingen 
voor en vanaf of na de SV. Het lijkt er soms wel op dat een idioom pas vanaf de SV 
gebruikt wordt, maar niet altijd komt het in latere vertalingen ook weer voor. Hier zou 
wat informatie of onderzoek naar het ontstaan en gebruik van Bijbelse idiomen in de 
Nederlandse taal goed van pas komen. De mogelijkheid bestaat dat een idioom wat we 
vandaag de dag gebruiken, al in de DB en LB voorkwam, maar dat het in het dagelijks 
taalgebruik in die tijd nog niet als idioom gebruikt werd. Ook zou het interessant zijn om 
te onderzoeken hoe de Bijbelse idiomen in de loop van de tijd voorkwamen in het 
dagelijks gebruik; of daar veranderingen in te zien zouden zijn. Het zou mooi zijn als ik 
daar meer mee had gekund in dit onderzoek, maar daar was dit onderzoek ook niet op 
gericht.  
 
6.3 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Omdat in een onderzoek maar toegespitst kan worden op één fenomeen, zijn er 
mogelijkheden genoeg voor vervolgonderzoek. Zoals ik net al noemde, zou het goed zijn 
om bij het huidige onderzoek te betrekken hoe Bijbelse idiomen in het Nederlands 
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voorkwamen en voorkomen; of die veranderd zijn in de loop van de tijd en of dat een 
verband heeft met de veranderende Bijbelvertalingen. 
 
Ik noemde in dit hoofdstuk ook dat er in de Bijbelvertalingen zo weinig externe datief 
possessors voorkomen, en dat het in ons gewone taalgebruik ook zo zou kunnen zijn dat 
we eerder interne possessie of een externe subject possessor gebruiken dan een externe 
datief possessor. Het zou interessant zijn om in de literatuur of zelf te onderzoeken of dit 
zo is, en of dit een verklaring kan zijn voor het feit dat er zo weinig externe datief 
possessors voorkomen in de Bijbelvertalingen. 
 
Een ander onderzoek wat bij het huidige onderzoek aansluit, maar waar het licht meer 
valt op semantiek dan op syntaxis, is het onderzoeken van semantische veranderingen 
in idiomen in Bijbelvertalingen. Een voorbeeld is het idioom iemand een doorn in het oog 
zijn. In de DB staat er geen ‘doornen’, maar ‘naghelen’. Mogelijk komen zulke lexicale 
veranderen bij meer idiomen voor.  
 
Het is ook mogelijk om te onderzoeken hoe sommige Bijbelse uitdrukkingen met 
lichaamsdelen wel idiomatisch zijn geworden, terwijl andere uitdrukkingen met 
lichaamsdelen minder bekend zijn. Bij hetzelfde idioom, iemand een doorn in het oog zijn, 
staat er in de Bijbeltekst ook nog ‘en tot prikkels in je zij’. Het is opvallend dat dit geen 
idioom is geworden. Hiervoor zou het goed zijn om te kijken hoe het idioom is ontstaan.  
 
Zoals ik in hoofdstuk 2 en 4 al noemde, zou het boeiend zijn om eigenschappen van de 
grondtalen van de Bijbelvertalingen mee te nemen in het onderzoek, zodat verschillen 
tussen vertalingen misschien te verklaren zijn door het feit dat de vertalingen niet 
allemaal rechtstreeks uit het Hebreeuws en Grieks zijn vertaald, maar soms via het 
Latijn of Duits. Als de syntaxis van bezitsrelaties in deze talen verschilt, dan zou dat 
gevolgen kunnen hebben voor hoe de idiomen in het Nederlands zijn vertaald. Helaas 
was het in dit onderzoek niet mogelijk om de eigenschappen van de grondtalen mee te 
nemen, maar dat zou in eventueel vervolgonderzoek gedaan kunnen worden. 
 
6.4 Conclusie 
In dit onderzoek heb ik gezocht naar een antwoord op de vraag hoe onvervreemdbaar 
bezitsrelaties zich gedragen in idiomen met lichaamsdelen in Nederlandse 
Bijbelvertalingen. De 48 Bijbelse idiomen met lichaamsdelen en bezitsrelaties die ik 
hiervoor heb gebruikt, heb ik opgedeeld in vier verschillende klassen van bezitsrelaties: 
datief possessor extern (DE), subject possessor extern (SE), subject possessor intern (SI) 
en interne possessor overig (IO). Binnen deze klassen is er een aantal subklassen, 
ingedeeld op zinsbouw. Bij de subklassen doen zich geen bijzonderheden voor. Bij de 
vier klassen zijn er wel opmerkelijke verschillen en patronen waarneembaar. Binnen de 
klassen zijn er verschillende types bezitsrelaties. Ook zijn de bezitsrelaties van de 
huidige idiomen vaak anders dan die van hun vertalingen. Bij de klassen met externe 
possessie komt er in de vertalingen zowel externe als interne possessie voor, terwijl er 
bij de klassen met interne possessie vooral veel interne possessie voorkomt. Interne 
possessie komt dus vaker voor bij de vertalingen dan externe possessie. Dit zou kunnen 
komen doordat de Bijbelse idiomen vaak persoonlijk zijn, terwijl de huidige idiomen 
algemeen van aard zijn. Er is ook variatie binnen idiomen wat bezitsrelaties betreft. 
Hiermee komen we bij het belangrijkste deel van het onderzoek. Binnen de idiomen 
kunnen de bezitsrelaties van de vertalingen veranderen. Sommige veranderingen komen 
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voor, zoals van SE  SI, SI  SE en IO  DE. Alle andere mogelijke veranderingen 
(bijvoorbeeld SE  IO) komen niet voor. Bij de veranderingen die wel voorkomen, blijft 
de betekenis van de vertalingen hetzelfde. Waarschijnlijk komen de andere 
veranderingen niet voor, omdat dan ook de betekenis zou veranderen. Deze 
betekenisverandering zou komen doordat datief en subject (bijvoorbeeld bij DE  SE) 
en subject en geen subject (bijvoorbeeld bij SE  IO) van betekenis verschillen. Hoewel 
er dus een veranderingspatroon is wat betreft het soort verandering, is er geen duidelijk 
patroon te ontdekken bij welke vertalingen de bezitsrelaties veranderen. De NV en NBV 
hebben wel vaker andere bezitsrelaties dan de andere vertalingen, maar dit verschil is 
niet heel groot. Wel heeft de NBV vaker dan de andere vertalingen geen 
onvervreemdbaar bezitsrelatie, of juist een ander lichaamsdeel dan het lichaamsdeel uit 
het idioom. Dit zou kunnen komen doordat de vertalers van de NBV vooral 
doeltaalgericht waren. Tot slot is er geen patroon te ontdekken bij vertalingen voor en 
vanaf of na de SV.  
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Bijlage A     -   Bijbelse idiomen met lichaamsdeel en 
                          bezitsrelatie 
 
As op/over zijn hoofd strooien  
Spijt betuigen, berouw tonen  
2 Samuël 13:19 
 
De geest geven  
De laatste adem uitblazen, sterven; (fig.) van zaken: kapot gaan    
Genesis 25:8  
 
De geest van iemand/iets wordt vaardig over iemand 
De inspiratie of stemming (van iets) vervult iemand 
Richteren 15:14  
 
De hand aan de ploeg slaan  
Doortastend, zonder aarzelen, beginnen met het werk 
Lukas 9:62   
 
De hand in eigen boezem (=ruimte tussen borst en kleding) steken  
Zijn geweten onderzoeken en eigen schuld erkennen 
Exodus 4:6-7   
 
De hand, vinger des Heeren  
De macht of daden van God     
Exodus 8:19 en 1 Samuel 7:13 
 
De schellen (=vlies over het oog) vallen hem/haar van de ogen  
Hij/zij ziet plotseling in, wat hij eerder niet begreep   
Handelingen 9:18   
 
De verzenen (=hielen) tegen de prikkels slaan  
Zich verzetten terwijl men zichzelf daardoor in moeilijkheden brengt, opstandig zijn 
Handelingen 9:5  
 
Doen wat goed is in zijn ogen  
Doen wat men wil, zonder zich aan bepaalde regels of wetten te willen houden  
Richteren 21:25 
 
Doen wat iemands hand te doen vindt  
Aanpakken wat zich voordoet 
1 Samuel 10:7 en Prediker 9:10   
 
Een lamp voor iemands voet zijn  
Een voorbeeld, richtsnoer zijn voor iemand 
Psalm 119:105  
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Een man naar zijn hart  
Iemand die beantwoordt aan zijn idealen 
Handelingen 13:22  
 
Een reus op lemen (=van leem: taaie aardsoort) voeten zijn 
Indrukwekkende, grote zaak die een essentiële, fatale zwakte heeft 
Daniël 2:32-33  
 
Een tong als een scheermes hebben  
Bits praten, in scherpe bewoordingen kritiek uiten 
Psalm 52:4   
 
Een wacht voor de mond/lippen zetten  
Op zijn woorden passen; zwijgen   
Psalm 141:3   
 
Een zwaard gaat door zijn ziel  
Hij voelt groot verdriet    
Lukas 2:35   
 
Een zware tong hebben  
Niet gemakkelijk kunnen spreken, bijvoorbeeld door dronkenschap    
Exodus 4:10   
 
Gods hand  
Gods macht, invloed, genoemd als oorzaak van vooral ellendige gebeurtenissen in 
iemands leven     
Exodus 9:3   
 
Gods rechterhand  
Gods macht, vooral genoemd als goedheid of rechtvaardigheid manifest is 
Psalm 118:16     
 
Het stof van zijn voeten schudden  
Ergens vandaan vertrekken; zich over een onaangename ervaring heenzetten 
Mattheus 10:14  
 
Het werk zijner/mijner/uwer handen  
Dat wat God gemaakt heeft; het werk of de opbrengst van een persoon   
Jesaja 45:11   
 
Iemand de andere wang/linkerwang toekeren/aanbieden  
Iemand na van hem ondervonden onrecht toch vriendelijk tegemoettreden 
Lukas 6:29 en Mattheus 5:39 
 
Iemand de nieren proeven 
Iemands eigenlijke mening of bedoelingen onderzoeken of op de proef stellen  
Psalm 7:10  
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Iemand de ogen openen  
Iemand de waarheid doen (in)zien 
Handelingen 26:17-18    
 
Iemand de woorden in de mond leggen  
Iemand iets laten zeggen, iemand opdragen wat hij moet zeggen  
Exodus 4:15  
 
Iemand een doorn in het oog zijn  
Iets wat iemand aanhoudend ergert  
Numeri 33:55 
 
Iemand een doorn in het vlees zijn  
Oorzaak van voortdurende zorgen of ellende, voortdurende kwelling   
2 Korinthe 12:7  
 
Iemand geen haar krenken  
Iemand in geen opzicht schaden   
Handelingen 27:34  
 
Iemand het mes op de keel zetten  
Iemand tot iets dwingen door hem zwaar onder druk te zetten  
Spreuken 23:2 
 
Iemand op de handen dragen  
Veel bewondering en waardering voor iemand hebben, en dat ook laten blijken; met 
iemand weglopen    
Psalm 91:12      
 
Iemands hart stelen  
Iemands liefde winnen  
2 Samuel 15:6  
 
Iemands oogappel zijn  
Persoon die men het meest liefheeft, of zaak die men het belangrijkst vindt, het liefst 
heeft     
Deuteronomium 32:10 en Spreuken 7:2   
 
In Abrahams schoot rusten, zitten, leven  
Een rustig, prettig leven leiden of een bevoorrechte positie hebben 
Lukas 16:22-23  
 
In Gods hand zijn  
Door God te bepalen (van gebeurtenissen); door God beschermd (van personen) 
Prediker 9:1  
  
Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet  
Men maakt geen gewag van zijn goede daden 
Mattheus 6:3  
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Met twee tongen spreken  
Dubbelhartig zijn, onbetrouwbaar zijn   
1 Timotheus 3:8 
 
Mijn hart springt op  
Ik word, plotseling of bij verrassing, ontroerd, blij, opgewonden 
1 Samuel 2:1 en Job 37:1    
   
Op twee gedachten hinken  
Twee tegengestelde meningen zijn toegedaan    
1 Koningen 18:21  
 
Slappe knieën hebben  
Gebrek aan daadkracht of wilskracht hebben  
Jesaja 35:3 en Hebreeën 12:12-13  
 
Vlees van iemands vlees  
Iemands naaste bloedverwant     
Genesis 2:23   
 
Vurige kolen op iemands hoofd stapelen/hopen  
Persoon door wie men vijandig bejegend is beschaamd maken door hem goed te doen 
Spreuken 25:22 en Romeinen 12:20 
 
Woorden in zijn hart bewaren  
Die onthouden en overdenken    
Lukas 2:19        
 
Zich de lendenen (benedendeel van de rug met de daaraan grenzende delen van de zijden) omgorden 
Zich voorbereiden op strijd of werk 
Jeremia 1:17 en Lukas 12:35   
 
Zijn geest in Gods/ iemands handen bevelen  
Zich geheel aan God resp. een ander toevertrouwen    
Psalm 31:6 en Lukas 23:46  
 
Zijn handen in onschuld wassen  
Schuld of verantwoordelijkheid van zich af schuiven/zich onschuldig verklaren  
Psalm 26:6 en Psalm 73: 13  
 
Zijn hart uitstorten  
Alles vertellen, met name al zijn gevoelens over iets  
Psalm 62:9   
 
Zijn oren tuiten  
Hij is versuft door het vele lawaai, gepraat enzovoort, dat hij heeft gehoord  
1 Samuel 3:11 
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Zijn ziel in lijdzaamheid (=geduld, berusting) bezitten  
Geduldig blijven en niets doen    
Lukas 21:19   
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Bijlage B   -  Vertalingen 
 
DATIEF POSSESSOR EXTERN 
 
DAT-DP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand de ogen openen DE 
DB 1477 - - 
LB 1542 ende vanden Heydenen daer ic v nv toe seynde, haer ooghen op 

te doen, 
IO 

SV 1637 ende de Heydenen, tot de welcke ick u nu sende,  
Om hare oogen te openen,  

IO 
 

NV 1951 en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen IO 
NBV 2004 en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend om hun de ogen te 

openen, 
DE 
 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand geen haar krenken DE 
DB 1477 - - 
LB 1542 want onser geen en sal een hayr vanden hoofde vallen. SE 
SV 1637 want niemanden van u den sal een hayr van den hoofde vallen. SE 
NV 1951 want niemand uwer zal ook maar een haar van zijn hoofd 

gekrenkt worden.  
SE 

NBV 2004 niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.’ SE 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand de nieren proeven DE 
DB 1477 - - 
LB 1542 Laet der godloser boosheit een eynde werden ende vordert die 

gerechtige, Want ghy gherechtich God proeft die herten ende 
nieren. 

E 

SV 1637 Laet doch de boosheyt der godtloosen een eynde nemen, maer 
bevesticht den rechtveerdigen, ghy die herten ende nieren 
beproeft, 

E 

NV 1951 Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar 
bevestig Gij de rechtvaardige, Gij, die hart en nieren toetst, 

E 

NBV 2004 Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardige tot 
steun. U die hart en nieren doorgrondt 

E 
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DAT-DP-PP-V   
 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand een doorn in het oog zijn DE 
DB 1477 si sullen v wesen als naghelen in die oghen ende als speren in 

die zijden. 
SE 

LB 1542 so sullen v, dye ghy laet ouer blijuen, doornen worden in v 
ooghen, ende lancien in v siden, 

SI 

SV 1637 dat, die ghy van hen sult laten overblijven, tot doornen sullen 
zijn in uwe oogen, ende tot prickelen in uwe zijden, 

SI 

NV 1951 dan zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens in uw 
ogen en tot prikkels in uw zijden zijn, 

SI 

NBV 2004 … wanneer jullie eenmaal in het land wonen; ze zullen tot 
stekels in je zij en tot dorens in je ogen worden. 

SI 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand een doorn in het vlees zijn DE 
DB 1477 - - 
LB 1542 so is mi gegeuen een gebrec int vleesch  SE 
SV 1637 so is my gegeven een scherpe doorn in het vleesch, SE 
NV 1951 Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn 

in het vlees gegeven, 
SE 

NBV 2004 werd mij een doorn in het vlees gestoken: SE 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand de woorden in de mond leggen DE 
DB 1477 ende legt mijn woerden in sinen mont: IO 
LB 1542 ende mijn woorden in sinen mont leggen. IO 
SV 1637 ende de woorden in sijnen monde leggen: ende ick sal met 

uwen monde 
IO 

NV 1951 en de woorden in zijn mond leggen, en ik zal zijn met uw mond IO 
NBV 2004 Vertel jij hem wat hij moet zeggen. - 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand het mes op de keel zetten DE 
DB 1477 ende sette dat mes in dijn kele: : ist nochtan dattu dine ziele in 

dine macht hebste. 
SI 

LB 1542 Ghi stoot een messe in v keele, SI 
SV 1637 Ende set een mes aen uwe kele, indien ghy een gulsich 

mensche zijt. 
SI 

NV 1951 en zet u het mes op de keel, SE 
NBV 2004 Bedwing je gulzigheid, (SI) 
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DP-V-DAT-PP 
 
Bijbelvertaling  Idioom: De schellen vallen hem/haar van de ogen DE 
DB 1477 - - 
LB 1542 dat ghy weder siende sout worden, ende metten heylighen geest 

veruult, ende terstont vielt van sinen oogen als visch scellen, 
SI 

SV 1637 Ende terstont vielen af van sijne oogen gelijck als schellen, ende 
hy wiert terstont wederom siende: 

SI 

NV 1951 En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon 
weer zien 

SE 

NBV 2004 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; SI 
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SUBJECT POSSESSOR EXTERN 
 
SUBJ-DP-PP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: De hand in eigen boezem steken SE 
DB 1477 Steect dijn hand in dijn bosem. Hi toechse inden bosem.  SI 
LB 1542 Steect v hant in dijnen boesem, ende hi stackse in sinen boesem,  SI 
SV 1637 Steeckt nu uwe hant in uwen boesem, ende hy stack sijne hant 

in sijnen boesem: 
SI 
 

NV 1951 Steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn 
boezem  

SI 

NBV 2004 ‘Steek je hand eens in je kleed.’ Mozes deed dat,  SI 
 
Bijbelvertaling  Idioom: De hand aan de ploeg slaan SE 
DB 1477 - - 
LB 1542 Iesus sprac tot hem, wie sijn hant aenden ploech leyt, SI 
SV 1637 Iesus sprac tot hem, niemant die sijne handt aen den ploegh 

slaet 
SI 

NV 1951 Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg 
slaat 

SE 

NBV 2004 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat SE 
 
Bijbelvertaling  Idioom: De verzenen tegen de prikkels slaan SE 
DB 1477 - - 
LB 1542 het sal v hert vallen tegen den prickel te steken. - 
SV 1637 Het is u hardt de versenen tegen de prickels te slaen. SE 
NV 1951 (En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij 

vervolgt.)  
- 
 

NBV 2004 (Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, 
die jij vervolgt.)  

- 

 
SUBJ-PP-V   
 
Bijbelvertaling  Idioom: Met twee tongen spreken SE 
DB 1477 - - 
LB 1542 Des ghelijcken sullen die dienaers wesen redelick niet met twee 

tongen sprekende, 
SE 
 

SV 1637 De Diakenen insgelijcks [moeten] eerbaer zijn, niet twee-
tongigh, 

SE 

NV 1951 Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee 
tongen sprekende, 

SE 
 

NBV 2004 Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht 
zijn, 

- 
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Bijbelvertaling  Idioom: Op twee gedachten hinken SE 
DB 1477 Hoe langhe gaedi manc in beiden ziden? (SE) 
LB 1542 Hoe lange hincket ghi op twee siden? (SE) 
SV 1637 Hoe lange hinckt ghy op twee gedachten? SE 
NV 1951 Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? (SE) 
NBV 2004 ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? SE 
  
SUBJ-DP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Een zware tong hebben SE 
DB 1477 so bin ic tragher van tonghe SE 
LB 1542 want ic heb een sware sprake, ende een sware tonge. SE 
SV 1637 want ick ben swaer van monde, ende swaer van tonge. SE 
NV 1951 want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. SE 
NBV 2004 (Ik kan nooit de juiste woorden vinden.) - 
 
Bijbelvertaling  Idioom: De geest geven SE 
DB 1477 ende ofnemende so sterf hi in goeder outheit. - 

 
LB 1542 ende wert cranc ende sterf in eenen rustigen ouderdom  - 
SV 1637 Ende Abraham gaf den geest, ende sterf cin goeden ouderdom,  SE 
NV 1951 En Abraham gaf de geest en stierf in hoge ouderdom,  SE 
NBV 2004 Hij stierf in gezegende ouderdom; na een lang leven blies hij de 

laatste adem uit  
- 
 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Slappe knieën hebben SE 
DB 1477 (Gericht aan gelovigen:) Gestarct die crancke hande: ende 

verstijft die crancke bene. 
- 

(SE) 
- 

LB 1542 (Gericht aan gelovigen:) Strect die moede handen, ende 
verpeystert die struyckelende knyen. 
Daerom rechtet weder op die nederghelaten handen, ende die 
losse knien, ende doet rechten loop met uwen voeten, 

SE 
 
SE 

SV 1637 (Gericht aan gelovigen:) Versterckt de slappe handen, ende stelt 
de struyckelende knyen vaste. 
Daerom recht weder op de trage handen, ende de slappe 
knien:  
Ende maeckt rechte paden voor uwe voeten, 

SE 
 
SE 
 

NV 1951 (Gericht aan gelovigen:) Sterkt de slappe handen en verstevigt 
de knikkende knieën.  
Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, 
en maakt een recht spoor met uw voeten, 

SE 
SE 
 

NBV 2004 (Gericht aan gelovigen:) Geef kracht aan trillende handen, maak 
knikkende knieën sterk.                                                                                                                         
Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende 
knieën, en kies rechte paden, 

SE 

SI 
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Bijbelvertaling  Idioom: Zich de lendenen omgorden SE 
DB 1477 Hier om gorde toe du dijne lendenen 

- 
SI 
- 

LB 1542 Daerom gordet dijne lendenen, ende maect v op, 
Bereyt v scatten die niet en verouden, (…) Laet v lendenen 
omgegort sijn, 

SI 
SI 

SV 1637 Ghy dan, gordet uwe lendenen, 
Maeckt u selven buydels die niet en verouden, (…) Laet uwe 
lendenen omgordet zijn, 

SI 
SI 

NV 1951 Gij dan, gord uw lendenen, 
Maakt u beurzen, die niet oud worden, (…) Laten uw lendenen 
omgord zijn 

SI 
SI 

NBV 2004 Jij, Jeremia, maak je gereed 
Sta klaar, doe je gordel om 

- 
(SI) 

 
SUBJ-DP-DP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Een tong als een scheermes hebben SE 
DB 1477 - - 
LB 1542 WAt beroemet ghy v der boosheyt (…) Vwe tonge denct na 

scalcheyt, ende bedrijft bedriegerie, ghelijc een scherp scaers. 
SI 

SV 1637 Wat roemt ghy u in’t quade (…) Uwe tonge denckt enckel 
schade: als een geslepen scheermes, 

SI 

NV 1951 Wat beroemt gij u op het kwade? (…) uw tong is als een 
scherpgeslepen scheermes, 

SI 

NBV 2004 Wat prijs je het kwade aan (…) je tong is het scherpe mes van 
een bedrieger. 

SI 

   
SUBJ-DP-DP-V   
 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand de andere wang/linkerwang 

toekeren/aanbieden 
SE 

DB 1477 - 
- 

- 
- 

LB 1542 dat v yemant slaet aen uwe rechte wanghe, soe biedt hem v 
ander wange,  
ende wie v slaet aen deen wange, dien biet ooc die andere, 

SI 
 
SE 

SV 1637 maer so wie u op de rechter wange slaet, keert hem oock de 
andere toe. 
Den genen die u aen de wange slaet, biedt oock de andere: 

SE 
 
SE 

NV 1951 doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de 
andere toe; 
Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, 

SE 
 
SE 

NBV 2004 maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te 
keren.  
Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere 
wang aan, 

SE 
 
SE 
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SUBJ-DP-PP-V    
 
Bijbelvertaling  Idioom: Een reus op lemen voeten zijn SE 
DB 1477 Deser beelden hooft was van alte finen goude: ende die borst 

ende die armen waren van silueren: mer die buuc ende die 
dyen waren van metale. mer die scenen waren yseren: ende 
een deel vanden voet was yser: ende tander dele aerde 

SE 

LB 1542 des seluen beelts hooft was van fijnen goude, Sijn borst ende 
armen waren van siluer, sinen buyc ende lendenen waren van 
metael, zijn beenen waren yseren, zijn voeten waren 
eensdeels yseren, ende eensdeels van potaerde, 

SI 

SV 1637 Deses Beelts hooft was van goeden goude, sijn borst, ende 
sijne armen van silver: sijn buyck, ende syne dyen van coper:  
Sijne schenkelen van yser: sijne voeten eensdeels van yser, 
ende eensdeels van leem.  

SI 

NV 1951 Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en 
armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn 
benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. 

SI 

NBV 2004 Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en 
armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn 
benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. 

SI 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Een wacht voor de mond/lippen zetten SE 
DB 1477 - - 
LB 1542 HERE set mijnen monde een bewaringe, Ende aen die duere 

mijnder lippen een bewaernisse. 
IO 

SV 1637 HEERE, settet een wacht voor mijnen mont: behoedet de 
deure mijner lippen. 

IO 
 

NV 1951 Here, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren 
van mijn lippen; 

IO 

NBV 2004 Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur 
van mijn lippen 

IO 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemand op de handen dragen SE 
DB 1477 - - 
LB 1542 Dat si v op die handen draghen, Dat ghi uwen voet aen 

gheenen steen en stootet. 
SE 

SV 1637 Sy sullen u op de handen dragen, op dat ghy uwen voet aen 
geenen steen en stootet. 

SE 

NV 1951 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan 
een steen stoot. 

SE 

NBV 2004 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar 
je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet 
stoten aan een steen. 

SI 
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SUBJECT POSSESSOR INTERN 
 
SUBJ-DP-PP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Zijn handen in onschuld wassen SI 
DB 1477 - 

- 
- 
- 

LB 1542 Ic wil mijne handen wasschen met onschult, 
Soude ic dan te vergeefs mijn herte gereynicht hebben, ende 
mijne handen met onschult ghewasschen. 

SI 
SI 

SV 1637 Ick wassche mijne handen in onschult; 
Immers heb ick te vergeefs mijn herte gesuyvert; ende mijne 
handen in onschult gewasschen: 

SI 
SI 

NV 1951 Ik was mijn handen in onschuld, 
Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen 
in onschuld gewassen. 

SI 
SI 

NBV 2004 Ik zal mijn handen in onschuld wassen, 
Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver, en waste ik mijn 
handen in onschuld! 

SI 
SI 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten SI 
DB 1477 - - 
LB 1542 Ende ghi sult gehaet worden van alle menschen, (…) Vaet v 

siele met lijdsaemheyt, 
SI 

SV 1637 Ende ghy sult van allen gehaet worden (…) Besittet uwe 
zielen in uwe lijdtsaemheyt. 

SI 

NV 1951 door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. (SI) 
NBV 2004 Red je leven door standvastigheid! (IO) 
 
SUBJ-DP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Zijn oren tuiten SI 
DB 1477 so wie dattet horen sal. beide sijn oren sullen hem tuten SI 
LB 1542 dat so wie dat hooren sal, die sullen beyde sijn ooren tuyten. SI 
SV 1637 dat al wie het hooren sal, [dien] sullen sijne beyde ooren 

klincken. 
SI 

NV 1951 zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen. SE 
NBV 2004 waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! SI 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Zijn hart uitstorten SI 
DB 1477 - - 
LB 1542 Hopet op hem altijt, ghi volcken, schuddet uwe herten voor 

hem wt, 
SI 

SV 1637 Vertrouwet op hem t’aller tijt, o ghy volck; stortet u lieder 
herte uyt voor sijn aengesichte: 

SI 

NV 1951 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit 
voor zijn aangezicht; 

SI 

NBV 2004 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem 
uw hart, 

SI 
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SUBJ-DP-PP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: As op/over zijn hoofd strooien SI 
DB 1477 Ende si stroeyde assche op haer hooft. SI 
LB 1542 so wierp Thamar asscen op haer hooft, SI 
SV 1637 Doe nam Thamar assche op haer hooft, SI 
NV 1951 Toen strooide Tamar as op haar hoofd, SI 
NBV 2004 wierp ze stof over haar hoofd SI 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Het stof van zijn voeten schudden SI 
DB 1477 - - 
LB 1542 Ende isser yemant die v niet en ontfanghet, (…) ende scuddet 

stof van uwen voeten. 
SI 

SV 1637 Ende so yemant u niet en sal ontfangen, (…) schuddet het stof 
uwer voeten af. 

SI 

NV 1951 En indien iemand u niet ontvangt (…) en schudt het stof uwer 
voeten af. 

SI 

NBV 2004 En als ze je niet willen ontvangen (…) en schud het stof van je 
voeten. 

SI 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Woorden in zijn hart bewaren SI 
DB 1477 - - 
LB 1542 Mer Maria behielt al dese woorden dragende in haer herte. SI 
SV 1637 Doch Maria bewaerde dese woorden alle te samen, 

overleggende [die] in haer herte. 
SI 

NV 1951 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in 
haar hart. 

SI 

NBV 2004 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. 

SI 

 
SUBJ-V-PP 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Doen wat goed is in zijn ogen SI 
DB 1477 mer elken dede dat hem seluen gherechte docht - 
LB 1542 Elck dede dat hem recht dochte. - 
SV 1637 een yegelick dede wat recht was in sijne oogen. SI 
NV 1951 ieder deed wat goed was in zijn ogen. SI 
NBV 2004 iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. SI 
 
Bijbelvertaling  Idioom: De geest van iemand/iets wordt vaardig over iemand SI 
DB 1477 soe viel sheren gheest in samson: SI 
LB 1542 Maer die gheest des HEREN wert veerdich oft spoedich ouer 

hem, 
SI 

SV 1637 maer de Geest des HEEREN wert veerdich over hem, SI 
NV 1951 greep de Geest des Heren hem aan SI 
NBV 2004 Toen voer de geest van de HEER in hem. SI 
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INTERNE POSSESSIE OVERIG 
 
DP 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Gods hand IO 
DB 1477 DIe here seide (…) sich soe sal mijn hant wesen op dijn 

ackers. 
SI 

LB 1542 siet so sal die handt des HEREN op v vee inden velden, SI 
SV 1637 Siet, de hant des HEEREN sal zijn over u vee dat in ’t velt is, SI 
NV 1951 dan zal de hand des Heren zijn tegen uw vee, dat in het veld 

is, 
SI 

NBV 2004 dan zal de HEER in alle hevigheid de pest laten uitbreken 
onder uw vee, 

- 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Gods rechterhand IO 
DB 1477 - - 
LB 1542 Die rechte handt des HEREN is verhoget, die rechte hant 

des HEREN bewijset stercheyt, 
SI 
 

SV 1637 De rechterhant des HEEREN is verhoogt: de rechter-hant 
des HEEREN doet krachtige daden. 

SI 

NV 1951 de rechterhand des Heren verhoogt, de rechterhand des 
Heren doet krachtige daden! 

SI 

NBV 2004 de rechterhand van de HEER verheft mij, de rechterhand 
van de HEER doet machtige daden. 

SI 

 
PP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: In Gods hand zijn IO 
DB 1477 GHerechtighe ende vroede sijn. ende haer wercken sijn in gods 

handen 
IO 

LB 1542 Dat gerechtige ende wijse sijn, ende hare knechten in Gods 
hant, 

IO 

SV 1637 dat de rechtveerdige, ende de wijse, ende hare wercken, in de 
hant Godes zijn: 

IO 

NV 1951 dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods 
hand zijn, 

IO 

NBV 2004 Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de 
hand van God. 

IO 

 
Bijbelvertaling  Idioom: In Abrahams schoot rusten, zitten, leven IO 
DB 1477 - - 
LB 1542 Het gesciede dat die brootbidder sterf, ende wert gedragen 

vanden engele in Abrams scoot,  
IO 

SV 1637 Ende het geschiedde dat de bedelaer stierf, ende van de 
Engelen gedragen wiert inden schoot Abrahams.  

IO 

NV 1951 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen 
gedragen werd in Abrahams schoot.  

IO 

NBV 2004 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen 
weggedragen om aan Abrahams hart te rusten.  

(IO) 
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DP-PP 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Vlees van iemands vlees IO 
DB 1477 Ende die here god stichtede die ribbe die hi ghenomen hadde 

van adam in een wijf: ende brochtse tot adam. Ende adam 
seide. Dit been is nv van minen benen: ende tvleysch van 
minen vleysche. 

IO 

LB 1542 ende God dye HERE maecte een wijf van die ribbe, die hi 
vanden mensche nam, ende brachtse tot hem. Doen sprac dye 
mensche Dat was een been van minen beenen, ende vleesch 
van mijnen vleessce, 

IO 
 

SV 1637 Ende de HEERE Godt bouwede de ribbe, die hy van Adam 
genomen hadde, tot eene vrouwe: ende hy brachtse tot Adam. 
Doe seyde Adam; Dese is ditmael been van mijne beenen, ende 
vleesch van mijnen vleesche: 

IO 

NV 1951 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen 
had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide 
de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees 
van mijn vlees; 

IO 

NBV 2004 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen had, bouwde 
God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen 
riep de mens uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen 
gebeente, mijn eigen vlees, 

IO 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Een man naar zijn hart IO 
DB 1477 - - 
LB 1542 Ic heb geuonden Dauid den soon Iesse, eenen man na mijn 

herte, 
SI 

SV 1637 Ick hebbe gevonden David den sone Iesse, eenen man na mijn 
herte, 

SI 

NV 1951 Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn 
hart, 

SI 

NBV 2004 In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart 
gevonden, 

SI 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Het werk zijner/mijner/uwer handen IO 
DB 1477 ende op die werke mijnre hande ghebiet mi. SI 
LB 1542 ende dat werck mijnder handen mi beuolen sijn. SI 
SV 1637 soudt ghy my van ’t werck mijner handen bevel geven? SI 
NV 1951 Vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe. SI 
NBV 2004 Of mij iets voorschrijven omtrent het werk van mijn handen? SI 
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  Idioom: De hand, vinger des Heeren IO 
DB 1477 Dit is gods vinger. 

Ende aldus wort sheren hant op die philistinen alle samuels 
dagen: 

SI 
SI 

LB 1542 dat is Gods vinger, 
ende die hant des HEREN was teghen die Philisteen, also 
lange als Samuel leefde 

SI 
SI 

SV 1637 Dit is Godts vinger: 
want de hant des HEEREN was tegen de Philistijnen alle de 
dagen van Samuel. 

SI 
SI 

NV 1951 Dit is Gods vinger. 
De hand des Heren was tegen de Filistijnen al de dagen van 
Samuël, 

SI 
SI 

NBV 2004 ‘Hier moet een god de hand in hebben!’ 
Zolang Samuel leefde, hield de HEER de Filistijnen in bedwang. 

SE 
- 

 
DP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemands hart stelen IO 
DB 1477 ende hi verwecte seer die mannen van israhels herten IO 
LB 1542 op die maniere dede Absalon alle Israel, (…) ende stal also 

dat herte der mannen Israel 
IO 

SV 1637 Also stal Absalom het herte der mannen Israëls. IO 
NV 1951 en zo stal Absalom het hart der mannen van Israël. IO 
NBV 2004 en op die manier palmde hij het volk van Israël in. - 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Iemands oogappel zijn IO 
DB 1477 ende hi wachten als dat sien van sinen oge 

Houde mijn gheboden ende du sulste leuen: ende houde mine 
wet als dat sien dijnre oghen 

SI 
SI 

LB 1542 ende hi gaf hem verstant, ende beschudde hem ghelijc sinen 
oochappele. 
so sult ghi leuen, ende mijn wet, ghelijc uwen oochappele, 

SI 
 
SI 

SV 1637 hy bewaerde hem, als sijnen oogenappel. 
legt mijne geboden by u wech.  
Bewaert mijne geboden, ende leeft;  
ende mijne wet, als den appel uwer oogen. 

SI 
SI 

NV 1951 Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn 
oogappel. 
En leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef, en 
mijn onderwijzing als uw oogappel. 

SI 
 
SI 

NBV 2004 Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn 
oogappel. 
dan zul je blijven leven. Koester mijn lessen als het licht in je 
ogen, 

SI 
 
SI 
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Bijbelvertaling  Idioom: Iemands hart springt op IO 
DB 1477 Mijn herte is verblijt inden here: 

Hier op veruaert haer mijn herte: ende is verporret van sijnre 
stat. 

IO 
IO 

LB 1542 Mine herte is vrolic inden HERE, 
Daer af ontsette hem mijn herte, ende beeft, 

IO 
IO 

SV 1637 Mijn herte springt op van vreuchde inden HEERE, 
Oock beeft hier over mijn herte, ende springt op uyt sijne 
plaetse. 

IO 
IO 

NV 1951 Mijn hart juicht in de Here, 
Ja, deswege beeft mijn hart en springt op van zijn plaats. 

IO 
IO 

NBV 2004 Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, 
Ja, hierdoor beeft mijn hart, het klopt mij in de keel. 

IO 
IO 

 
DP-PP -V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Vurige kolen op iemands hoofd stapelen/hopen  IO 
DB 1477 Want du sulste dus bernende colen vergaderen op sijn hooft: 

- 
IO 
- 

LB 1542 Want ghi sult colen op sijn hooft hoopen, 
so sult ghi vierige colen op sijn hooft vergaderen, 

IO 
IO 

SV 1637 Want ghy sult vyerige kolen op sijn hooft hoopen: 
Want dat doende sult ghy colen vyers op sijn hooft hoopen. 

IO 
IO 

NV 1951 want dan hoopt gij vurige kolen op zijn hoofd, 
want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 

IO 
IO 

NBV 2004 Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, 
Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 

IO 
IO 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Een lamp voor iemands voet zijn IO 
DB 1477 - - 
LB 1542 UWe woort is mijns voets keersse, IO 
SV 1637 U woort is een lampe voor mijnen voet, IO 
NV 1951 Uw woord is een lamp voor mijn voet IO 
NBV 2004 Uw woord is een lamp voor mijn voet, IO 
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Bijbelvertaling  Idioom: Zijn geest in Gods/iemands handen bevelen IO 
DB 1477 - 

- 
- 
- 

LB 1542 In uwen handen beuele ick mijnen gheest, Ghi hebt mi verlost 
HERE ghy ghetrouwe God. 
Ende Ihesus riep luyde, ende sprac,Vader, ic beuele mijnen 
geest in uwen handen. 

SI 
 
SI 

SV 1637 In uwe hant beveel ick mijnen geest, ghy hebt my verlost, 
HEERE, ghy Godt der waerheyt. 
Ende Iesus roepende met grooter stemme seyde, Vader in uwe 
handen bevele ick mijnen geest. 

SI 
 
SI 

NV 1951 In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, 
getrouwe God. 
En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik 
mijn geest. 

SI 
 
SI 

NBV 2004 In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.                
En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn 
geest.’ 

(SI) 

SI 
 
DP-V-PP 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Een zwaard gaat door zijn ziel IO 
DB 1477 - - 
LB 1542 Ende Symeon gebenedidese ende sprac tot Mariam sijnre 

moeder, Siet dese wert geset tot eenen val ende opstaen veelre 
in Israhel, ende tot een teeken dien wedersproken sal worden, 
ende een sweert sal door v siele dringen, 

SI 

SV 1637 ende seyde tot Mariam sijne moeder, Siet, dese wort geset tot 
eenen val ende opstandinge veler in Israël, ende tot een 
teecken dat wedersproken sal worden, (Ende oock een sweert 
sal door uw’ selfs ziele gaen) 

SI 

NV 1951 En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, 
deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en 
tot een teken, dat wedersproken wordt – en door uw eigen 
ziel zal een zwaard gaan – 

SI 

NBV 2004 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. - 
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V-DP-V-DP-V 
 
Bijbelvertaling  Idioom: Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand 

doet 
IO 

DB 1477 - - 
LB 1542 Ende als ghi v aelmoessen gheeft, soe en laet v slincker hant 

niet weten wat uwe rechter handt doet, 
SI 

SV 1637 Maer als ghy aelmoesse doet, soo en laet uw slincke [handt] 
niet weten, wat uwe rechte doet. 

SI 

NV 1951 Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten 
wat uw rechter doet, 

SI 

NBV 2004 Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten 
wat je rechterhand doet. 

SI 

 
Bijbelvertaling  Idioom: Doen wat iemands hand te doen vindt IO 
DB 1477 Ende als di alle dese teyken comen sijn: soe doch wat dijn 

hant vinden sal: 
So wat dijn hant mach doen: werc naerstelic: want noch 
werck noch reden noch const noch vroetscap en sullen ter 
hellen sijn: derwert du tides. 

SI 
 
SI 

LB 1542 Als v nv dese teekenen comen, so doet wat v voorhanden 
coemt, 
Allet wat v voor handen coemt te doene dat doet vrilick, want 
inder hellen derwaerts ghi vaert, 

(SE) 
 
(SE) 

SV 1637 doet ghy wat uwe hant vinden sal, 
Alles wat uwe hant vindt om te doen, doet [dat] met uwe 
macht: want daer en is geen werck, noch ersinninge, noch 
wetenschap, noch wijsheyt in het graf, daer ghy henen gaet. 

SI 
SI 

NV 1951 Wanneer deze tekenen aan u geschieden, doe dan wat uw 
hand vindt, 
Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, 
want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het 
dodenrijk, waar gij heen gaat. 

SI 
 
SI 

NBV 2004 kunt u doen zoals uw hart u ingeeft, 
Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want 
er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid 
in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. 

(SI) 
SI 

 


