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,1078, Hij kan daar wel zijn sperziebedden aanleggen.
Gezegd van iemand die zeer lang of voor altijd op die plaats
moet blijven wonen.

4Q79, Dat is andere tabak dan knaster.
Dat is iets uitmuntends.

4080. Die heeft nog oude tarrve te koop.
(2. N.) Schertsend gezegd als iemand met de handen op de
rug voorbijgaat, voor : die heeft een goed leventje.

4081. Het wâs er zo vol als een ui,
't Was er propvol.

4082. Zii is zo gek als een ui.
Zij is erg dwaas.

4083. Dat vlas is niet te spinnen.
Daarmee is niets aan te vangen.

1748. H.ii slaat zijn zeisen in eens anders oogst.
Hij trekt aan zich, hij matigt zich aan, datgene wat aan
een ander toekomt,

4084. Hij heeft geen zaad meer in zijn bakje.
Hij heeft geen geld meer; hij is arm geworden.

4085. Iemantl op zwart zaadzetten,
Hem uit zijn betrekking ontslaan.

4086. Op zw^tt zaad zitten,
Geen geld hebben; arm zijn.

2515. Achter 't laatste zaadje peuren.
Gierig zijn.

DE NATUUR

NATUUR, HEMEL EN AARDE.

4087. Dat ligt buiten onze gezichteinder.
Daarover kunnen wij niet oordelen.

4088. Dât gaat boven miin horizon.
Dat gaat boven mijn begrip, mijn bevoegdheid, enz.

{089. lemands echo ziin,
Zijn rvoorden, meningen herhalen, nazeggen.

4090. Dat is uit de lucht gegrepen.
Dat berust op geen enkele grond.

4091. De lucht is daar niet klaar.
Het is daar niet pluis, niet veilig.

4092. Ergens de lucht van kriigen.
Iets beginnen te merken.

4093. Hij is uit de lucht komen vallen.
Hij is eensklaps gekomen, men weet niet vanwaar.

4094. Van de lucht kan men niet leven,
Men moet toch iets doen om de kost te verdienen.

4095. Er is een luchtje aan.
Er valt een en ander op te zeggen.

2726. Om een luchtje gaan.
Sterven.

21096. Een gat in de lucht schieten.
Nutteloze woorden spreken.
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40/)7. kn gat.in de lucht slaan.
l en hoogste verbaasd zijn.

1882. Kastelen.in de lucht bouwen.
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