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RIVIER, ZEE, DIJK.

4931. Alle rivieren lopen in de zee.
Schertsend gebezigd na de mededeling van iets zeer gewoons,
dat als iets buitengewoons werd voorgesteld.

4932. De zee is zonder water.
Rijke lieden klagen alsof zij gebrek hebben.

4933. Het is koel op zee.
Het gaat er stil toe.

4934. 't Is de zee om uit te drinkcn.
't Is een eindeloos werk, een onoverkomelijke arbeid.

4935. Met iemand te diep in zee gaan.
Zich te veel met iemand inlaten.

4936. Wat zal de zee al opwerpen?
Wat zal er al voor de dag komen?

4937. Dat sluit gelijk een hulle op de zee.
Dat sluit in het geheel niet; dat slaat als een tang op eeû
varken.

3659. Was er slimmer rog in zee, hij zou bij mij aan boord komen.
Slechter of erger kon ik het niet treffen.

1418. I{et schip aan de zee overgeven,
Iemand aan zijn lot overlaten.

4938. Dat kan al het water van de zee niet afwassen.
Dat is niet tegen te spreken; ook: daaraan is nu niets meer
te veranderen.

4939. Water naar de zee dragen.
Overbodig, nodeloos werk doen.
z. ô. .' Balken naar Noorwegen zenden.
Turf naar de venen sturen.
Uilen naar Athene zenden,

4940. 't Is als een druppel in de oceaan.
Het heeft niets te betekenen.

4941. Alle kusten bezoeken.
Met allerlei slecht volk verkeren.

4942. Er zijn rovers op de kust.
Er dreigt gevaar.

4943. Er uitzien of men uit de dijk gehouwen is.
Er plomp, onbehourven, boers uitzien.

{944. Iemand aan de dijk zetten.' Iemand uit zijn betrekking ontslaan,
4945, Iemand de malle dijk op zenden,

Hem rrisleiden, met een kluitje in 't riet sturen.
4946. Midden op de dijk blijven.

Tot geen uitersten vervallen.
4105. Dat brengt geen aarde aan de dijk.

Dat helpt niets.
4947. Yan de oever in de dijk werken.

Achteruitgaan, slechte zaken doen.
4948. Dat is van de oever in de gracht.

Dat is van kwaad tot erger, van de wal in de sloot.

WERELD.

4949. De wereld in een doosie hebben.
Alles naar wens hebben.
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4950. De wereld ls vol baken en ogen.
De wereld is vol wederwaârdigheden, vol twist en tweedracht.

4951. De wereld staat (ofr draait) teeèn ziin âank.
. (2. N.) Niets is naar zijn zin; hij-heeft erg het land.

4952. Aan het einde van de wereid wonen.-
Zeer yer weg wonen.

EIGENNAMEN.
3084. Yan Aken tot Pasen.

Nergens; nooit, in 't geheel niet.
4953. Het_lijkt.zoveel als Amstérdam op een kommetje soep.

Het lijkt er helemaal niet oD,
J578. Uilen naar Athene zenden.

Overbodig, nodeloos werk doen.
z. ô. .' Balken naar Noorwegen zenden.
Turf naar de venen sturen. -
Water naar de zee dragen.

4954. Hij is zo wijs als het raladhuis van Bremen, dat van wijsheid
omverviel.

Gezegd van iemand die trots of waanwiis is.
4955. Langs Brussel naar Rome gaan.

Een omweg maken.
4956. Holland en Brabant beloven.

Schitterende beloften doen, een lraaie toekomst voor-
spiegelen.
z. ô. .' Gouilen bergen beloven.
Koeien met gouden horens beloven.

4957. Holland is in latt.
d. w..2. er,is grote noodt meestal toegepast op hen, die van
een beuzellng een grote zaak, veel drukte maken; ook
gezegd als ie,mand iets onaangenaams overkomt en hij niet
weet hoe zich er uit te redden.

4958. Nog tussen Holland en Zeeland zitten,
Nog geen vaste woning of verblijf hebben.

4959. Dat gaât over de Kaap naar Gibraltâr.
Gezegd wanneer. iemand. een < onmogelijke )) omweg neemt,
een zeer omslachtige wijze van doen vôlgt, enz,

4960. Hij zal de Kaap niet Ëa!en.
Hij zal de moeilijkheden niet te boven komen, * van zijn
ziekte niet opkomen.

4961. Hier is Keulen èn Aken.
- Dit is de rest of het slot; nu is 't gedaan.
4962. Hij gaat bij Keulen om.

Hij maakt een omweg.
4963. Hij kan Keulen en Aken wel op.

Hij kan zeer veel eten.
121, Een gezicht zetten (o/.. kijken) of nen het in Keulen hoort don-

deren.
(Plotseling)- zeer verbaasd of ontsteld kijken.

4964. E,en Keulse reis doen,
-^__ __--L-ang wegblijven bij het doen van een boodschap.
4965. Hij is van Kleef.

Hij is gierie.
4966. Hii kijkt nâar de Klundert of de Willemstad in branil staat.

Hij is erg scheel.
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