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4299. Hii is nacht en dag op de baan.
Hij is steeds in de weer.

43û). Niemand goede nâcht wensen.
Vluchten, stil heengaan.

4301. Hii ziet naar de andere week.
Hij is scheel.

4302. }lii is van 't jaar elf, hij houdt het liever zelf.
(2. N.) Hij is gierig.

3581. In het iaar één als de uilen preken (of: ale de beesten spreken).
Nooit.
z. b. : Als Pasen op een Vriidag valt.
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
(Met Sint-Jutmis) Als de kalveren op het ijs dansen,

4303. 't fs er een van het jaar nul.
Gezegd van een persoon die zijn tijd verre ten achter is;
van een zaak : die reeds lang uit de mode is.

4304. Voor eeuwigheid tot âmen.
Zonder ophouden, al maar door.

HOUT, DELFSTOFFEN, METALEN.

4305. Dat hout is hem te hard om in te biiten.
Het gaat boven zijn krachten; het is geen spekje voor zijn
bekje.

4306. Dat snijdt geen hout.
Dat bewijst niets; ook.' dat helpt weinig.

4307. Het hout onder het stuk steken.
De zaak bevorderen.

4308. Hii is van groen hout gemaakt, dat in de zon is kromgetrokken.
Gezegd van iemand die mismaakt is.

4309. Hout naar het bos dragen.
Overbodig, nutteloos werk verrichten.
z. b. : Balken naar Noorwegen zenden.
Turf naar de venen sturen.
Water naar de zee dragen.

4310. Iemand met hout warm dekken.
Iemand afranselen.

4311. Niet meer weten van wat hout piilen te maken.
Geen middel weten om aan de kost te komen.

4312. Yan alle hout pijlen weten te maken.
Uit alles voordeel weten te trekken.

4313. Het houtje onder iets steken.
<< Stoken >>.

4314. Iets op zijn eigen houtje doen.
Zoider andtrer raad iets verrichten; iets op eigen gezag
doen.

4315. Zijn houtje bijbrengen.
Zijn nrening ten beste geven, een duit in 't zakje doen.

4316, Turf naar de venen sturen.
Nutteloos werk verrichten.
Zie hierboven, nr. 4309.

4317. Iemand britten voor turven tellen.
lemand bij een verkoop bedriegen, hem wat in de handen
stoppen; ook in 't algemeen .' hem beettemen, hem wat
wijsmaken.
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4318. Er ls klei aan ile kloet (of: aan de pols).
Daar zit veel geld.

4319. Er is klei aan ile knikker,
Er is iets niet in orde.

4320. Hii heeft in de klei gereden.
Hû heeft een grote teleurstelling ondervonden.

4321. ln de klei rijden,
Ook : zich in gevaar begeven.

734. Yeel klei onder de voet hebben.
Veel land bezitten.

4322. Z,ich niet uit tle klei weten te redden.
Zich uit de verlegenheid (de moeilijkheid) niet weten re
redden.

4323. H.et hangt als droog zand aan elkander.
Het heeft slot noch zin; het zijn onsamenhangende gedach-
ten; er is volstrekt geen verband in.

4324. Iets in het zand schrijven.
Het aan de vergetelheid prijsgeven.

4325. ln het zanil bijten.
Neergeslagen worden in een gevecht.

4326. Op zand bouwen.
IJdele plannen maken, op onzekere grondslag te werk
gaan.

4327. Zand erover.
Spreek daar niet van, laten wij dat nu vergeten.

4328. Zand in het duin brengen.
Nutteloos werk verrichten.
Zie ook hierboven, nr.43O9.

4329. Op een zandgrond bouwen.
Op losse grond iets ondernemen; zich verlaten op zaken
die later blijken niet betrouwbaar te zijn.

4330. Dat hangt âaneen gelilk zavel.
D at zijn onsamenhan gende gedachten.

4331. Al stonrl de onderste steen boven.
Al zou er ook alles mede gemoeid zijn.

4332. Dat is op geen blauwe steen gevallen.
Ik zal het in herinnering houden, onthouden; ook in on-
gunstige zin: dat zal ik onthouden, om het eens betaald
te zetten.

4333. Dat valt op een gloeiende steen.
Gezegd als men iets (ô. v. geld) ontvangt op een ogenblik
dat men er juist zeer verlegen om is.

4334. De steen der wijzen zoeken.
Hersenschimmen naja gen.

4335. De steen op lemand werpen.
Hem veroorclelen,

2797. \)e stenen vragen geld.
(2. N.) Er is overal en altijd te betalen.

4336. Een steen in zijn boezem dragen.
Hardvochtig zijn.

4337, Er zijn meer stenen dan zerken.
Ik ben om u niet verlegen; ik kan ook elders terecht.
z. b, : Er zijn meer huizen dan kerken.



ffipmææffiçwE$æ@ar

db*

ry
W

ffi

&
@>
ffi
&fif

W

@

ffi




