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496?. Het is zo ourt als de weg van Kralingen (of : ùe rryeg naar Rome)'
Het is zeer oud, overbekend.

4968. Kuilenberg is ziin voorland'
Hij gaat achterttit in zaken'

4969. Balken naar Noorwegen zenden.
Nodeloos, overbodig werk doen.
Ook :

1214, Wate.r in rle Rijn dragen.
Zie ook hicrboven, nr.3578,

3060. }Jii is te Rorne qeweest en heeft de paus niet gezien.
Hij heeft heibijzonderste verwaarloosd'

4970. Van Scylla tot CharYbdis.
Van 

-kwaad tot erler vallen, van de regen in de drop komen'
(Scylla : klip in dè straat van Messina, tegenover de gevaar-
lijkê draaikôlk Charybdis).

4971. Aaneaan als een Turk.
ETg uitvaren, tieren. razen. kijven'

4972. Nu is hij aan de Turken overgeleverd.
Hij i6 in handen van slechte mensen gekomen.

4973. Hii kijkt of hij Wieringen in wou.
Hij kijkt zuur.
(Bii Wieringen groeit veel wier).

4974. tlei zit er niet zo breed voor als Willemstad.
Men bezit er weinig.

KRIJGSKUNDE

4975. Hii moet de aftocht blazen.
Hij moet zich uit de voeten maken; hij moet zich terug'
trekken.

4976. Iemands aftocht dekken.
Zoie draeen dat hij zich ongedeerd en ongehinderd uit een
moeilijkheid kan terugtrekken.

4977. Iemand onrler aPPel houden.
Hem in bedwâng en gehoorzaamheid houden.

4978. Op het appel ontbreken.-Niet zijh waar men behoorde te wezen.
4979. De bajonet afslaan.

De-strijd staken; (J'is.) ziin beroep vaarwel zeggen'
4980. Ziin woorden werden op de baionet ontvangen'

Ziin woorden werden onwélwillend, vijandig ontvangen.
4981. Hij ié van het tiende bataljon.

Hij is Rooms-katholiek.
z. b. : }Jii is van het houtje.

4982. Achter de batterij kruiPen.
Zeer bang zijn.

4983. Iemand behoorliik op de batterii brengen.
Hem voorstellen.

4984. Iets op de batterii brengen.
Iets te berde brengen.
z. b. : lets oP het taPijt brengen.
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4985. Van batterij veranileren,
Een andere taktiek volgen, om zijn doel beter te kunneo
bereiken; ook : aart de loop der zaken een andere draai
geven.

4986. Voor iemand in de bres springen.
Het voor iemand opnemen, iemand verdedigen met woord
of daad, vooral tegen aantijgingen.

4987. Voor iernand op de bres staan.
Gereed staan ter verdediging.

4988. Hij heeft het buskruit niet uitgevonden,
Hi.i is niet heel slim, niet snugger.

4989. Opvliegen als buskruit.
.Erg licht geraakt zijn.

4990. trIcel wat campagnes meegemaakt hebben,
Veel beleeld hebben.

4991. De degen aangespen.
Zich ten strdde uitrusten, zich voor de strijd gereedmaken.

4992, Iemand de degen op de borst zetten.
Iemand iets afdwingen, geen keus laten.
z. ô. .' Iemand het mes op de keel zetten.

4993. Met iets voor het front komen.
Er mede voor de dag komen, het op de proppen brengen.

4994. Van front veranderen.
Van houding, van richting veranderen.

4995. Het geschut te boord halen.
Zich voorbereiden op iets, waarvan de volvoering met grote
moeilijkheden zaI gepaard gaan.

4996, Nu begint hij met grof geschut.
Hij begint met grote woorden, die schrik aanjagen.

4997. Ergens op gewapend zijn.
Er op voorbereid zijn.

4998. Het harnas aangorden tegen iemand.
Een strijd aanbinden tegen iemand.

4999. Iemand in het harnas jagen.
Iemand boos maken.

5000. Ik zal er mij geen harnas over aantrekken.
Dat raakt mijn koude kleren niet.

5001, In het harnas sterven.
Sterven terwijl men midden in zijn taak staat.

5002. Voor iemand het harnas aantrekken,
Zijn verdediging op zich nemen.

5003. Ergens tegen geharnast zijn.
Er op gewapend, toegerust zijn.

5004. AI bonden zii mij voor een kanon.
Al bedreigde men mij ook met de dood.

5005. AIs de kanonnen spreken,
In tijd van oorlog.

5006, Hij is geladen als een kanon.
Hij is smoordronken.

5O07, Ziin kanon is afgevuurd.
Schertsend: zijn levenskracht is uitgeput: hij is dootl.

5008. Hij is een goede prop voor het kanon.
Hij is niet veel waard; aan hem is niets verloren.

5009. Dienen onder kapitein Rondhemd.
C)nder de pantoffel zitten.
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