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2181. Er is seen snit met hem te wenden.
Er*is mei hem niet samen te werken, niet op te schieten.
geen land te bezeilen.

2188. Flet spit draait verkeerd.
Het gaat niet goed.

2189. Het spit in de as wenden.
Een zaak bederven.

2190. Hij wordt met het spit g€smeten (o/ : geslagen), schoon hii
van 't gebraad niet heeft gegeten.

Hij wordt valsetijk vàn iets beschuldigd, hij wordt on-
schuldig gestraft.

2191. Dat sluit als een tang op een varken.
Dat is ongerijmd, dat raakt kant noch wal.

2192. Dat staat geliik een tang op een varken.
Dat staat niet, dat past niet.

2193. De tang ligt in 't vuur.
Er is haast bij het werk.

2194. Te vuil om met een tang aan te vatten'
Afzichtelijk vuil.

BED, DEKEN, ENZ.

2195. Barrevoets te bed moeten.
Een straf krijgen die er geen is,

2196. Het bcd ligt al voor u gespreid.
cij zijt ons welkom (als gast).

2197. Hii moet altijd midden in 't bed liggen.
Hij moet altijd het beste deel hebben.

2198. Ik zal dat bed wel opmaken.
Ik zal dat wel klaren, in orde brengen'

2199. Laat uw bed het mâar niet horen.
Schertsend gezegd tegen iemand die plannen maakt om
z€er vroeg op te staan.

2200. Sterven op het bed van eer.
Op het slagveld sneuvelen.

22O1. Yan't bed op het stro geraken'
. Achteruitgaan, slechte zaken doenl aan lager wal komen.

22O2. Zich uitkleden yoor men tc bed qaat.
Zijn goed nog v6ôr men stérft scbenken aan toekomstige
erlgenamen.

22O3. Zijn bed in de brandnetels maken.
Zich in een netelige zaak, in een wespelrnest steken.

655, Hij is met zijn linkerbeen uit bed gestapt.
Hij is lastig; hij kijkt zeer boos.

1682. Er zijn spelden in zijn bed gestoken.
Gèzegde als iemand niet naar zijn bed wil.

2204. Naar 't wit bâl gaan.
oJ':

2205. Naar ziin mandje gaan,
Naar bed gaan.

2206. Door het bedstro druipen,
Een ellendig einde hebben; slecht van iets afkonlcll'

22O7. Jô/I.el lemand onder één deken liggen.
Iernand bij zijn schelmstreken helpen; lret met iemand eens
zt1tt.
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2208. De lakens uitdelen.
Degene zijn die alles regelt, de baas zijn,

22O9. ln slechte Iakens zitten.
(2. N.) Er slecht aan toe zijn (meestal met betrekking tot
de gezondheid, maar ook financieel).

2210. 't Is geen laken van één kleur.
Zij passen niet bij elkander.

2211. Onder één laken liggen.
Het met elkaar eens zijn.
z. à. .' Onder één deken liggen.

2212. Was uw vuile lakens zelf.
(2. N.) Hetgeen ge misdreven hebt, moogt ge zelf goed-
maken,

700. De voeten niet verder strekken dan het laken.
De tering naar de nering zetten.

2213. Ziin winst onder lakens en dekens nemen.
Alles verteren.

2214. Achter de gordiinen zijn.
Te bed zijn.

2215. Fen gordijn voor iets schuiven.
Iets bedekken, er niet verder over spreken.
Ook :

2216. flet gordiin laten vallen.
2217. Zij heeft hem de gordijnmetten gezongen.

Zij heeft een bedsermoen gehouden.

TUIN, HEK.
2218, Iemand om de tuin leiden.

Iemand beetnemen, foppen, misleiden, bedriegen.
z. ô. .' Iemand bij de neus leiden.

2219, De mantel om de tuin hangen.
Een ambt, een betrekking neerleggen.

2220. IIii is achter de tuindeur opgekweekl.
Zijn opvoeding is verwàârloosd.

2221. Hii heeft in zijn eigen hof genoeg te wiedcn.
Hij heeft met zijn eigen zaken genoeg te doen.

2222, In zijn hof zijn.
Tevreden gestemd zijn, in zijn schik zijn.

2223, Dat is te dol om op een hek te zetten.
Dat is al te dwaas, al te ongerijmd.
(Op landhekken staan soms de zonderlingste opschriften).

2224. De hekken verhangen.
De bestaande orde van zaken veranderen.

2225. }Iet hek aan de oude stijl lâten hangen.
De zaken laten gelijk ze waren.

2226. }Iet hek is van de dam.
Hct gewone toezicht ontbreekt en daardoor heeft men vrij
spel.

2227. Het hek sluiten.
De laatste zijn.
z. b. : Ùlet de naschepen komen,

2228. Zo schraal als een hek.
Zeer ntager.

2229. Staan als Jut voor ,t bek.
Dom, verlegen, beteuterd, teleurgesteld staan.
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