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1584. Die kan ziin egge wel aanwaren.
Hij weet wél voor zichzelf te.zorgen.

1585. Iemaid waâr egge en oren aan zit.
Iemand die niet met zich laat sollen.

1586. Iets aan een egge zetten.
Iets aan kant zetten.

1587. Hii zal dat hooi wel op ziin gaffel kriigen.--"'- ---'Ifri-;ù 
daar *el mee-klàarkomen, trij zat er wel in slagen'

1588, Van de gaffel in de greep vallen.-van Ëùiàa tot .iÀèi-to"ten' van de tweetand in de drie-
tand vallen.

1589. Veel op de gaffel en weinig voor de koe.
Veei hebben en weinig kunnen afstaan.

I590, NIet oliik garen naaien.
(2. N.) Bedrog Plegen.

1591. FIet stâât op het getouw.
Het is in bewerking.

1592. Iets op het getouw zetten.
Een plan opzetten, iets ondernemen.

1593. Hii geeft op als een gieter van zeYcn Yoet.
Hij braakt geweldig.

1594. Hii;i'eaei uit,'atsot hii uit een gieter gedronken had'
Hij ziet er flauw, bleek uit.

1595. Een slag van de hâmer hebben.
Niet al te wel bij 't hoofd zijn.
z. b, : E;en gons van de molen hebben'
Een klaP van de molen weg hebben.

t596, Hii stond àls van de hamer geslagen.
Hij was geheel verbluft

1597. Tussén hamer en aambeelil zijn.--- - --Zién in e.ot" ïèîéÀ;[Ëid bevinden; ook : io pÛnlijke
onzekerheid verkeren.

1598. Iemand leren wat een hark is.^-'-- ---i" ânâlJts (op onzachte wijze) aan zijn verstand brengen'
1599. Zien hoe de hark aan de steel zit.

Zienlroe het met een zekere zaak gclegen is'
1600. Dat Dast als een haspel op een vleespot.

Dât behoort in 't geheel niet bij elkander'
1601. Dat sluit als haspels in een zak.

Dat raakt kant noch wal.
1602. Een haspel van een mens.

Een sukkel, een zot.
1603, Het eens vân de haspel laten lopen.

Het er eens van demen, < de bloemetjes eens buiten zetten ))'

1604. OP de hasPel Passen.-Op zijn'zaten letten, het oog op alles houden'
t6O5. Vrii wat oP de haspel hebben-

Heel wât te berèdderen hebben.
1606. Zii komen overeen als haspels in een zak'

Zii kotnen in 't geheel niet overeen.
1607. Iema-nd over de hekel halen.--"'- "--Hil 

dôôrtralen, hem over de tong laten gaan, kwaad van
hem spreken.

1608. Op de hekel liggen.----' -i; h"ogst oîîangename omstandigheden verkeren'
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39. Met het hoofd tegen de hekel lopen.
Zich teleurgesteld zien.

1609. Allen over één kam scheren.
Allen gelijk behandelen, geen onderscheid maken.

1610. Iemand op een andere kam scheren.
Hem anders behandelen, t. w. minder goed, minder zacht
dan eerst of te voren.

1611. Iemand over de kam houwen.
Hem een bits bescheid geven.

1612. Ze zijn over één kam geschoren.
Ze zijn van dezelfde soort, ze komen goed overeen.
z. b, : Ze zijn van één baksel (deeg).
Ze ziin met hetzelfde nat (met één sop) overgoten,
Zij schoeien op één l€est.

1613. Hij zal van 't kapmes hebben.
Men zal hem doorhalen.

1614. Aan de kar steken (o/.'duwen).
Iemand in zijn plannen helpen; hem steunen.

1615. De kar op de zandberg hebben.
(2. N.) Een moeilijkheid te boven zijn.

1616. Er is niet veel op de kar te laden.
Er zit daar niet veel geld.

1617. Er zal wel iets van de kar vallen.
(2. N.) Er zal wel iets te krijgen, iets te verdienen zijn.

1618. Het is van zijn kar niet gedropen.
Hij heeft er geen recht op, het is zijn werk niet,

1619. Iemand op de kar nemen (o/.'zetten).
Iemand voor de gek houden, de spot met hem drijven.

1620. Tegen iemands kar riiden.
(2. N.) Iets zeggen of doen dat iemand mishaagt.

1621. Ziin kar keren.
Van besluit veranderen.

1622. Zijn karretje rijdt op een zandweg.
Het gaat hem voorspoedig, het gaat hem naar zijn zin.

9E1. Ziin ziel rijdt op een karreken.
(2. N.) Hij is zeer bevreesd.

1623. Goede kruiwagens hebben.
Invloedrijke vrienden hebben.

1624. Op iemands kruiwagen zitten.
Door iemand aan een ambt, enz. geholpen worden.

1625. Dat is nieuws op een kruiwagen.
Dat is oud nieuws.

1626. 't Is een mirakel op een kruiwagen.
't Is een vreemd geval.

16Tl . M.et de leer uitgaan.
(2. N.) Uit stelen gaan.

1628. Op dezelfde leest geschoeid.
Op dezelfde wijze ingericht.

1629, Op een andere leest schoeien.
Anders inrichten.

1630. Zich op een fraaie leest vormen.
Goede voorbeelden volgen.

1631. Zii schoeien op één leest.
Zij komen goed overeen, ze zijn van dezelfde soort"
Zie ook hierboven, nr.1612.
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