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Door Jan de Waard

Met pek en veren
Inleiding

Omdat zijn toespraak – waarin hij hel en verdoemenis predikte – kant noch wal raakte,
maar wel de mensenmassa in vuur en vlam zette, werd hij – voordat alles in moord en
doodslag zou eindigen – bij kop en kont gepakt en met pek en veren de stad uit gegooid.
Niveau
Deze lesbrief is geschikt voor de hoogste twee leerjaren van het vmbo-t.
Uitleg
Er zijn veel uitdrukkingen waarin twee begrippen aan elkaar gekoppeld worden: soms om
elkaar te versterken, soms om een tegenstelling aan te geven. Soms zijn die
uitdrukkingen al erg oud en is de betekenis niet direct duidelijk.
Opzet van deze lesbrief
Je leert een aantal uitdrukkingen kennen waarin twee begrippen naast elkaar staan. Voor
dat soort uitdrukkingen is geen aparte naam, maar er zijn er veel. Je leert de betekenis
ervan en hoe je ze kunt gebruiken. Ook zoek je van sommige uitdrukkingen uit waar ze
vandaan komen.
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Opdracht 1
Lees de tekst van de inleiding. Daarin staan zes uitdrukkingen waarin twee begrippen
naast elkaar worden gezet. De titel van deze brief (met pek en veren) is er een van.
Wat zijn de andere vijf? Vul de bovenste zinnen aan met die uitdrukkingen. Zet in de
onderste zin wat de betekenis is van de uitdrukking.
a

Hij predikte ...
Hij voorspelde ...

b

Zijn toespraak raakte ...
Zijn toespraak ...

c

De mensenmassa stond ...
De mensenmassa was ...

d

Het eindigde in ...
Het eindigde in ...

e

Hij werd bij ... gepakt.
Hij werd ...

Opdracht 2
a

De titel van deze lesbrief is ‘Met pek en veren’. Zoek uit wat deze uitdrukking
betekent en waar hij vandaan komt. Kijk daarvoor op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pek_en_veren.

b

Wanneer werd iemand ingesmeerd met pek en veren in de tijd dat dit nog echt
gebeurde?

c

Deze kop stond onlangs in een plaatselijke krant.

Ouderenpartij: ‘Autobrandstichters met pek en veren uit Nieuw-West verjagen’
Wat bedoelt de Ouderenpartij hiermee?
Opdracht 3
Veel van dit soort uitdrukkingen bevatten twee begrippen die elkaar versterken.
Leg uit wat de volgende uitdrukkingen betekenen.
a

Het is over en uit.

b

Dat ga ik nooit ofte nimmer doen.

c

Ze komen vast en zeker.

d

Hij is door schade en schande wijzer geworden.

e

Ze kennen elkaar van haver tot gort.

f

Vanwege de oorlog moesten ze huis en haard verlaten.

© THIEMEMEULENHOFF, 2020

2

Lesbrief ‘Met pek en veren’

januari 2020

Opdracht 4
Vul de volgende versterkende uitdrukkingen aan en leg uit wat ze betekenen.
a

Hij zegt overal ja en ... op.

b

De aanstellers schreeuwden moord en ...

c

Gezond en ... kwam hij van vakantie terug.

d

Het is niet alleen maar kommer en ...

e

De meubels waren schots en ... door de kamer verspreid.

Opdracht 5
Er zijn ook uitdrukkingen waarin de twee begrippen elkaars tegenstelling zijn.
Vul het ontbrekende begrip in.
a

Het deed me niks. Ik werd er warm noch ... van.

b

Hij hield bij ... en laag vol dat hij gelijk had.

c

Ze wisten niet waar ze aan toe waren. Ze leefden tussen hoop en ...

d

Er stond een rij van hier tot ...

e

Ze delen ... en leed met elkaar.

f

In paniek renden ze van ... naar her.

Opdracht 6
Welke uitdrukkingen met twee begrippen zie je? De betekenis staat er telkens boven.
a

Elkaar steunen, wat er ook gebeurt.

elkaar door
b

en

steunen

Alles vertellen en daarbij ook namen noemen.

en
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Luidruchtig en met veel misbaar klagen.

en
d

Iets of iemand desnoods met geweld verdedigen.

te
e

klagen

en te

verdedigen

Willekeurig, zo af en toe.

te

en te

Opdracht 7
Welke uitdrukkingen herken je bij de volgende beelden? Schrijf ook op wat ze betekenen.

a

Ze is met

b

Hij verzette zich met

c

Het beestje werd met

d

Hij heeft twee maanden op
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en

.

Opdracht 8
Het is niet altijd even gezellig met de volgende uitdrukkingen. Welke woorden passen
waar?
Kies uit: dood en verderf – moord en doodslag – kommer en kwel – ach en wee –
steen en been.
a

De gewonden riepen ...

b

Het conflict liep enorm uit de hand en eindigde in ...

c

Het vijandige leger zaaide ...

d

De slachtoffers klaagden...

e

Kortom, het was overal ...

Opdracht 9
Je hebt in opdracht 2a op internet de oorsprong en betekenis van met pek en veren
opgezocht. Doe hetzelfde met de volgende uitdrukkingen.
a

te hooi en te gras: https://onzetaal.nl/taaladvies/te-hooi-en-te-gras/

b

van haver tot gort: https://onzetaal.nl/taaladvies/van-haver-tot-gort/

c

voor spek en bonen: https://onzetaal.nl/taaladvies/voor-spek-en-bonenmeedoen/

Opdracht 10
Schrijf een kort verhaal waarin je minstens vier uitdrukkingen uit deze lesbrief gebruikt.
Het mag een fantasieverhaal zijn, maar je mag ook schrijven over iets wat je zelf hebt
meegemaakt.
Als extraatje mag je ook de volgende uitdrukkingen gebruiken in je verhaal.
•
•
•
•
•
•
•

tegen wil en dank
op stel en sprong
in voor- en tegenspoed
bij nacht en ontij
met vallen en opstaan
met naam en toenaam
met horten en stoten
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