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3354. Hd ls zo dom als 't paard van Christus.
Hij is zeer dom.

3355. Hij is zo sterk als een paard.
Hij is buitengewoon sterk.

3356, Hil loopt het hollende paard na.
HÛ zoekt iets, dat hij waarschijnlijk niet zal vinden.

3357. Iemand op ziJn paard zetten,
Hem kwaad maken.

3358. Iemand over het paard tillen.
I{em te veel roemen, prijzen, hem een grotere dunk van
zich zelf geven, dan hij verdient.

3359. Iemand te paard helpen.
Iemand- voorthelpen, begunstigen, ondersteunen; oo,k ."

hem aan een kostgevende zaak helpen.
3360. Met de paarden van Sint Franciscus.

Te voet.
336f. Op het grote paard geraken.

of:
3362. Op zijn laard komen.

Toornig, boos worden.
3363. Rode paarden zadelen.

Tot brandstichting overgaan.
3364. Vandaag moet het beste paard van stal.

Vandaag zie ik op geen kosten; - 
doe ik rnijn uiterstc best.

3365. Van't paard op de ezel komen.
Achteruitgaan, arm worden.

3366. Waarheen met dat blind paard?
Ik weet niet wat te doen.

3367. Dat is een geneesmiddel waar een paard vân bârstetr zou.
Dat is een krachtig geneesmiddel.

3368. Door zijn geweten kan wel een koets met vier paarden rondrii-
den.

Hij neemt het niet zo nauw.
z. ô. : Hij heeft een geweten zo groot als een hooisôhuur.

3369. De iaarboeken spreken nog van paarden die harder lopen.
Er zijn nog heel wat andere (moeilijker, vreemder) dingen
gebeurd.

3370. Iemand man en paard noemen.
De naam uitspreken van hem die ons iets heeft meege-
deeld-

1735. De wagen vôôr de paarden spannen.
Zonder overleg en te haastig te werk gaan.

3371. Hii geeft van de zweep eer het paard ingespannen ls,
Hij is te rap.

3372. Dzt is een duur paardie om te strooien. -
Wordt gezegd van een pronkzieke vrouw.

3373. Er zijn paardjes die harder lopen.
Er zijn dringender (gewichtiger) zaken.

1119. H.ii eet zoveel als een paardje trekken kan.
Hij eet zeer veel.

3374. Hij is geweldig op zijn paardje.
Hij spreekt op een hoge toon, hij is boos.

3375. Ik heb geen paardje schijtgeld op stal.
Ik heb het geld niet voor't grijpen.
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3376. Wat rtidt htj wêer op zijn paarilie.
Wat gaat hij weer te keer.

3377. Hii ls zo trots als een koetspaard.
Hij is erg trots.

3378. Werken als een molenpaaril.
Zeer hard werken.

3379. Hii werkt als een ploegpaard.
Hij werkt buitengewoon hard.

3380. Hlj loopt als een postpaard.
Hij loopt zeer snel.

i'118. H.ii beelt een paarilemaag.
Hij kan veel eten.

2657. IJii doet paardenarbeid.
Hij werkt hard, hij slooft zich af.

3381. Het lijkt wel een paardestal.
Alles is vuil en ligt er overhoop.

3382. Uit de paardepoten komen.
Zich uit de voeten maken.

3383. Dat kan de bruine (o/: bruintje) niet trekken.. Dat is te duur voor mij; dat kan ik niet betalen, dat is bovcn
mijn vermogen.

3384. De breidel in de nek werpen.
Zich veûetten de verzenen tegen de prikkels slaan.

3385. De breidel op de hals laten,
Zijn macht of gezag over iemand niet doen gelden (hem dus
niet < in toom houden >).

3386. Op zijn breidel bijten.
Zijn spijt verbergen, zich verbijten, zich (morrend) schikken
in het onvermijdelijke; ook .' weerspannig zijn.

3387. Iemand in het gareel slaan.
Hem noodzaken zich te onderwerpen en diensten te bewijzen.

3388. lemand in 't gareel spannen.
Iomand aan 't werk zetten,

3389. In hetzelfde gareel lopen.
Nauw aai elkandèr verbonden zijn; ook; altijd samen zijn.

3390. In iemands gareel draven.
Iemand slaafs gehoorzamen of navolgen; zich blindelings
door hem laten leiden.

3391. De (o/; het) halster aankriigen.
Van zijn vrijheid beroofd raken.

3392. Hij is zo oprecht als een hoefiizer.
Hij is in 't geheel niet oprecht.

3393. Op de kribbe (of : de kom) bijten.
De hond in de pot vinden; niets te eten hebben.

3394. Zich tegen de krib zetten.
Weerspannig zijn,

3395. De teugel afwerpen.
Naar niets meer luisteren, zijn eigen zin volgen.

570. De teugels in de hand nemen.
Het bewind aanvaarden.

3396. De teugels laten schleten.
Meer vrijheid laten, niet zo streng meer regeren.

3397. Iemand de teugel kort houden.
Hem onder streng toezicht houden.
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