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2487. Met geen handschoenen te pakken zijn.
(2. N.) Doortrapt zijn.

2488. Zo gedwee zijn als een zeemleren hanrlschoen,
Zeer gedwee zijn.

2489. Iemand een handschoentje passen,
Iemand bekijven.

U90. 't Is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.
Zij is niet gemakkelijk; 't is een vinnige vrouw, gereed om
van zich af te bijten.

579. Dat sluit als zes vingers in een handschoen.
Wordt bij wijze van woordspeling gezegd b,v, van een rede-
nering die in het geheel niet sluit.

Ugl. }l.li weet van wanten.
Hij verstaat de zaak.

2492, Dit hceft hem de das omgedaan.
Dit was de aanleiding tot zijn ondergang (straf, dood, enz.).

BRIL.
A93. An iemand brillen zonder glazen verkopen.

Iemand bedriegen, misleiden.
2494. Brillen voor alle gezichten verkopen.

Ieder naar de mond praten en hem zo bedotten.
2495. Door de bril van een ander zien.

lemand blind vertrouwen en in alles op hem afgaan.
?496. Door een gekleurde bril zien.

De zaken op een bepaalde wijze, uit een zeker standpunt be-
schouwen, ze in een zeker licht zien, hetzij doorgaans of bij
een bepaalde gelegenheid.

2497. Door een iizeren bril zien.
(d.i. door de tralies) Gevangen zitten.

2498. Er de lakense bril bij opzetten.
Bijzonder scherp toekijken.

2499. Ceen bril gebruiken.
of:

2500. Zonder bril zien.
Niet al te precies kijken.

2501. Hij heeft zijn bril op.
Hij let niet scherp op, hij ziet niet nauwkeurig.

J0.1. Iemand een bril op de neus zetten.
Iemand met nadruk zeggen waaraan hij zich te houden heeft
en aldus zijn macht breken, Ook : lemand beetnemen,
bedriegen, misleiden.

?502. Ziin beste bril opzetten.
Goed opletten.
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2504. Het is Joris en Trijn.
't Is nu eens overdreve! liefde, dan weer de grootste ru"ie,2505. Het zlin vrienden als Herodes en pilatus.
Het zijn viianden die voor 't ogenblik samengaan, om zo
beter hun doel te kunnen bereiktn.

2506. Iets doen om de vriend van de keizer te ziin.
Iets doen om met- ie.mald op een goede voet te blijven, _

- om zijn gunst te behouden -of 
te ùerwerven,

2507. Met zljn vrienden op een hatf vat kunnen dansen.
Weinig of geen vrienden hebben.

2508. Het ls de vriendschap van David en Jonatùan.
Het is een zeer inhige vriendschao.

2509, Het is witte Flip tussen hen
_ Zij leven op de beste voet, zij leven in vriendschap.

2510. Groot met iemand zijn.
Zeer bevriend mei iemand ziin.

2!tf1. Hii krijgt het hok bij hem in. -

Hij wint zijn vriendschaD en vertrouwen.
2163. H\ weet waai hij zijn kaarSje moet laten branden.

9ezegd van iemànd die,-degene te vriend boudt, van wie.hij voordeel kan verwachtenl
2512. Daar is een zwarte kat tussen gekomen.

De vriendschap is verbroken.

LTEFDE EN VRIENDSCHAP

2337. lets met de mantel der liefde bedekken.
Toegevend zijn voor de gebreken en tekortkomingen van
anderen.

2503. Zij is een remedie (o/ : middel) tegen de liefde.
Zij is erg lelijk, zij is lelijk als de nacht.

DEUGDEN EN GEBREKEN.

DEUGD.

2513. De deugd in ,t middent
Schertsend gezegd tot degene van drie personen die menin 't midden laat lopen.

2514. Van de nood een deugd maken.
Iets onaang,enaams doen, omdat men niet anders kan: zichnaar de _tijd en de omstandigheden schikken

2515. Van de rechte koers afdwalen.
Het pad der deugd verlaten.

2516. Krommè wegen inslian.
Van het pad der deugd afwijken.

BEHENDIGHEID, ZUINIGHEID.

2517. IIii is zo glad als een aal.
Hij is zeer behendig.

2518. Dat is zuinigheid die àe wiisheid bedrteet.
Dat is verkeerde zuinigheid.

2519. Men moet splitsen.en kno[en.
Men moet zuinig zijn.

oNDEUGD, ZONDE EN STRAF.

369. De ondeugd kiikt (o/: ziet) hem de osen uit.
De ondeugd is in zijn ogen te lezei.
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