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BARON, RIDDER.

4892. De baron spelen.
De grote heer uithangen.
Zie ook hierboven, nr.4889.

4893. Een ridder van de kei.
Een eerste onder de gekken.

4894. (Het ls) cen rldder vân de droevige figuur.
(Het is) een Don Quichotte; iemand die er ellendig uitziet.

4895. Ridder te voet worden.
In verval geraken.

4896, Ziin sporen verdienil hebben.
(eigenlijk.' de rang van ridder verdiend hebben).
C)p een of ander gebied zijn naam gevestigd hebben.

AARDRIJKSKUNDE

WINDSTREKEN.

4897. Weten waar oost ligt.
Op de hoogte zijn, er alles van weten.

4898. Buiten westen zijn.
Van streek zijn; ook .' bezwijmd, niet bij zijn zinnen zijn.

4899. Iemand naar de antipoden wensen.
Iemand ver weg wensen,

BERG.

4900, De berg heeft een muis gebaard.
De grote plannen hebben slechts tot kleine daden geleid;
datgene waar zoveel drukte van gemaakt werd, is op
weinig of niets uitgelopen.

4901. Gouden bergen beloven.
Schone beloften doen, die zo goed als zeker niet vervuld
zullen worden.
z. 6. .' Holland en Brabant beloven.
Koeien met gouden horens beloven.

4902, tlij is die berg nog niet over.
Hij heeft die zwarigheid nog niet overwonnen.

4903. Iemand de berg op leiden.
Iemand dwingen zijn plicht te volbrengen.

4904. Ik heb wel eens hoger bergen zien dalen.
Mensen van meer invloed, van hoger aatnzien zijn wel
aan lager wal geraakt, dus...

4905. Van de berg lopen.
(2. N.) De middelbare leeftijd voorbij zijn.

4906. Zlch gouden bergen beloven van iets.
Er grote verwachtingen van hebben.

4907. Tegen klppen en bergen op liegen.
of:

4908. Tegen alle klippen liegen.
Onbeschaamd liegen.
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3761 . Hl*iet teg€n een molshoop op 3ls-tegen cen berg.Tegen de geringste moe'ire'zieï hù%;.'-4909. Het gaat beriaf mer hem.
Ziin zakei sarn achteruit; hij geraakt aan lager wal.4910. In de vlakte kômen.
Rond voor de zaak uitkomen.

4911, Zich op het vlakke houd;;:-""--.'
Zich buiten schot houden, zijn mening niet loslaten, geen_ ja of neen zeggen.

49I2. Wij lopen op eei-vulkaan.
Ons dreigt, nog verborgen, een groot gevaar.

LAND, EILAND, STAD, HAVEN.
4913, Niet van.land durven gaan.

Het niet durven wagen.
4914. De kaart van 't lanrl h6bbén.

De nodige aanwijzi:gen hebben voor een juist gedrag tenopzichte van iemànd-of van iets. 
'--' -'

4915. De-kaart van het tana Lennàn.''-'"'
Op.de hoogte zijn van he@en er (ergens) omgaat, van $,ater (in de wereldl te koon

4916. Iemand de kaart 
"un 

;t iààt nË""".
Hem op de hoogte.brengeî 

"àn 
_, inlichten, voorlichtenomtrent de roesranden, àe omstandigh;d.;; Ë";. âi;';i;;ergens zal aantreffen.

4917. De klap in ,t land houdôn.
Het gesprek aan de gang houclen..1918. Een stille iir den lande zîn." 

--- --'-"'
Icmand, die zich weiriig met de wereld bemoeit.49I9. Hij 
-vaart tussen ue eitÀnae-n'là;r:- ""'-'' ""

__. Hij weet de moeilijkheden te vermiiden.4920, We zitten hier op geei eiland. 
-- "'rrrJvvrr'

We hebben lieihier zo kwaad niet; we hebben geen haastom weg te gaan.
4921. In de woeitiin-preken.

Geen gehool vinden, voor dove oren preken,
4922. Dat is zo-mooi als een stad.- 

' -- ' v v' ! rr vr v^

Dat staat recht mooi.
4923. Het kan beter van een stad dan van een dorn.

De vermoeende kan lichter ieti opo?fËiéi'dan de behoeftige.4924. Hii- z_ou stadln tanr âan màir;;;;r";;;1d:''t Is een orater.
4925. Dorp noch dtad aanzien.

Zich. nergens aan storen,
4926. ln een akelig nest begraven zijn,ln een vervelend stadje ofdorp wonen.4927. Er is.geen haven (ql ; tâËal-mÀiÀËm'ie'ÉËi"il"n.

Hû is onhandelbaar.
4928. Hij iC in behouden haven.

Hij is buiten sevaar.
4929. Hij is op een goeîe hàvcn geweest.

4e30. rn :iï !ïJ"8,:',T"i:ijl.lllif?,,T;I""r hij het goed heeft gehad.

Ongg-lukkig terecht gekonien zijn; in verkeerde handcngevallen zijn.
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