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3310, Als de kalveren op het ijs dansen.
Nooit.
z. b. : In het jaar één als de ullen preken.
Met Sint Jutnis.
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
Als Pasen op een Vrijdag valt.

3311. Een kall Mozes.
Een zachtmoedig mens.

3312. Het gemeste kalf slachten.
Feestelijk uithalen.

3313. Het gouden kalf aanbidden.
Zeer gehecht zijn aan rijkdom; rijke lieden vleien.

3314. Het kalf bii de kop vatten.
Onmiddellijk naar zijn doel gaan.

3315. Het kalf komt bij zijn grootje
Van iets dat terecht komt waar het behoort.

3316. Htj roept om het gemeste kalf .
Hij wil er een feestelijke dag van hebben.

3317. Hoe komt bet kalf bij zijn maat!
Hoe wonderlijk men elkander ontmoeten kan !

3318. Iemand een kalf verkopen.
(Z- N.) Iemand een poets bakken. .

3319. Kijken als een kalf dat van een kar is geschopt.
Zeer beteuterd, zeer verlegen kijken.

3320. Met andermans kalf ploegen.
Iemands diensten op oneerlijke wijze gebruiken; ook : achter
iemands geheimen komen door vefstandhouding met de
zunen.

3321. Weten waar 't kalf gebonden staat.
Weten waar de moeilijkheid is.

3322. M.et Sint Jutmis (als de kalveren op het ijs dansen).
Nooit.
Zie ook hierboven, nr.33lO,

3323. De put dempen, als 't kalf verdronken is,
Een maatregel nemen als het te laat is.

3324. Za komt het kalfje weer bij zijn moer.
Zo komt het verlorene weer terecht,

3325. De os is er vet.
Men vindt er een ruim voorziene tafel.

3326, De os is vet genoeg.
Het wordt tijd dat er een eind aan komt, ô. r'. gezegd als
men iets overdadig vindt.

1659, De ossen achter de ploeg spannen.
De zaak verkeerd aanpakken.

3327. }Iii slaapt als een os.
Hij slaapt bijzonder vast.

3328. Van de os op de ezel sprlngen.
Niet bij een bepaald onderwerp blijven; over alles en nog
wat praten; van de hak op de tak springen.

3329. Een vuur om een os op te bràden.
Een groot vuur.

3330. De bonte stier scheren.
Buitensporig pret maken, de bloemetjes buiten zetten.

3331. Dat werkt op hem als een rode lap op eên stier.
Dat maakt hem woedend.
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PAARD.

3332. Aan menen bindt nlemand zijn paard.
Aan enkel vermoedens heeft men niets.

3333. Achteruitgaan als een hollend paard,
Snel achteruitgaan.

3334. Daar zit een paard in de lucht.
(2. N.) Van iets dreigends of onaangenaams gezegd, à. v. in
toepassing op het hebben van schulden.

3335. Dat doet geen dood paard,
Wordt gezegd als n-ten niest. (Niezen houdt men voor een
teken van gezondheid, vooral indien het zich herhaalt).

3336. Dat is het paaril achter de wagen.
Dat is geheel verkeerd.

3337, Dat paard wll wel eten, maâr geen zâdel dragen.
Hij wil wel de voordelen, maar niet de last van iets hebben.

3338. Dat pâaral zal mil niet meer slaan.
Voortaan zal ik wijzer wezen.

3339, De treste paarden staan op stal,
De beste huismoeders zijn zij, die veel thuis zijn.

1739. De paarden achter de wagen spannen,
Tc laat met iets komen; ook: de zaak verkeerd aanpakken;
iets op geheel verkeerde wijze doen.

3340, Een blauw paard hetrben.
Geen paard bezitten.

3341, Een blind paard kan (o.f.'zou) er geen schade doen.
Gezegd van een armoedige inboedel.

3342. Een paard lange haver geven,
Het zweepslagen geven.

3343. Een paard uit de hand beslaan.
(d. i. zonder de poot eerst te hebben vastgezet).
Gezegd voor iets dat buitengewone behondigheid vereist.

3344, Een slecht paard berijden.
Slecht af zijn.

3345" Een wijs paard berijden.
Wijs handelen.

3346, Gauw op ziin paard ziin.
Lichtgeraakt, spoedig verstoord zijn.

3347. I{et beste paard moet van stal.
Niets moet ontzien of gespaard worden.

3348. Het paard ruikt stal.
Als men haast klaar is, gaat men spoed maken; hij gaat meer
zijn best doen.

3349. Het Trojaanse paard inhalen.
Iemand binnenhalen van wie men later veel overlast heet't.

3350. Hii berijdt een slecht paâral met die zaak,
Gezegd van iemand, die zich in een nadelige zaak gestoken
heeft.

3351 . llij berijdt het melle pâârd.
Hij begaat dwaasheden.

3352. Hij haalt een oud paard van stal.
Hij komt met oud nieuws.

3353, Hij holt (o/; draaft door) als een blind paard.
Hij redeneert onbesuisd.
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