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4338. rltj is de steen des aanstoots.
Door hem rnislukt de zaak; ook : hij is een voorwerp van
berisping.

4339. Hij is zo hard als een steen.
Hij heeft geen gevoel, ook : hij heeft geen geld.

4340. Hij zou de stenen doen vechten,
't Is een twiststoker, een ruziezoeker.

4341. Iemand een steen in de weg leggen.
Hem hindernissen bezorgen.

1342. lÙÂen kan er van de stenen eten.
't Is er erg zindelijk.

,{343. Op hete stenen gaan (o/.' staan).
In grote angst verkeren; ook : zeer ongeduldig zijn.

4344. Steen en been klagen.
Zeer luid, zeer heftig klagen.

4345. Stenen in de wind gooien.
(2. N.) Nutteloos werk verrichten.
Zie ook hierboven, nrs.4309, 4328.

4346. Stenen voor brood geven,
Het onbruikbare voor het bruikbare geven.

4347. De steenties tellen.
_ _ Langzaam, met gebogen hoofd langs de straat lopen.

4348. Naar iemand met steenties werpen.
Iemand bedekt iets verwijten.
2.6. .'lemand een steek onder water geven.

4349. Op de kleine steentjes gaan,
Terugkrabbelen, bakzeil halen.

4350. Steentjes werpen in iemands tuin (2. N, .. in iemanils hot).
Iemand bedektelijk kleine onaangenaamheden zeggen of
laten voelen; zinspelingen maken om iemand te kwetsen,
zonder er de schijn van te willen hebben.

785. I{ii heeft een hart van steen (o/: ijzer).
Hij is hardvochtig, is een ongevoelig mens.

{351. Niet van kalk en steen zijn.
Niet hard, niet ongevoelig zijn.

4352. 't Is de kasseisteen kneden.
't Is verloren moeite.
z. b. : 't Is de Moriaan geschùurd.

4353. Gii zult kei vangen.
Al uw moeite is voor niet; gij jaagt een dwaasheid na.

67. Hij heeft de kei in 't hoofd.
Hij is gek, begaat allerlei dwaasheden.

4354. Hii is zo hard als een kei.
Hij is doodarm.

4355. IIij zou een kei het vel afstropen.
Hij is zeer gierig.

4356. Iemand op de keien laten stâan.
Iemand uitsluiten i hem aan zijn lot overlaten.

4357. Iemand van de kei snijden.
Hem van zijn dwaasheid genezen.

4358. Ziin kei (moeten) eten,
Zijn woord terugnemen, intrekken.

2641, Ziin naam is in arduin (o/; in marmer en arduin) gegrift.
Zijn naam is onuitwisbaar, zal blijven voortleven.
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4359. Met een zwarte kool aangetekend stâan,
Een slechte naam hebben.

4360. Op hete kolen staan.
Ongeduldig zijn, omdat men ergens vandaan wil.

71. Vurige (d.' Sloeiende) kolen op iemands hoofd leggen.
Kwaad met goed vergeldenfhem door onverdiëide weldaden
beschamen en tot dankbaarheid dwinsen.

4361. Hij zal het koolken blazen.
Dat zal hij moeten bezuren.

4362. H.et is maar kwik.
Het is maar een grap, een nutteloze aardigheid; de zaak
beduidt niet veel.

660, Hij heeft kwik in ziin benen (o/: in 't lijf).Het is altijd in beweging.
2ITL Dat is olie in miin tamp.

(2. N.) Dat is koren op mijn molen.
4363. Dat is olie in 't yuur.

Dat maakt de zaak nog erger.
2172. Er is geen olie meer in de-iamp.

De man is oud en uitgeput; ook : de beurs is plat.
4364. Er moet olie wezen.

Er is geld nodig.
4365. In de olie ziin.

Dronken ziin.
4366. Olie in het vurir gieten.

Twist en onenigheid aanvuren; voedsel geven aan het vuur
der hartstochten; het tegengestelde uitwérken van wat men
bedoelt.

4367. Hij heeft pek aan zijn gat.
.- _^ __.Van bezoekers gezegd, die niet weten heen te gaan.
4368. Hij is zo zwart als pek.-

Hii is zeer zwar[.
4369. Dat is een heet ijzer om aan te vâtten.

Dat is een netelige zaak; een bedenkelijke en gevaarlijke
ondernemins.

4370. Geen heet ijzerloor icts durven drasen,
Niet voor de waarheid ervan d-urven instaan, er geen eed
op durven doen.

4371. He!ijzer smeden, terwijl het heet is.
,^-^ ...Fgn gungjige gelegen_heid niet ongebruikt laten voorbijgaan.1JlZ. tlTt is van iizer en staâI.

- Hij is zeer sterk, tegen alle vermoeienissen bestand.
761. Iemand het ijzer in <ie buik houden.

Iemand in 't verdriet laten zitten.
4373. Er is staal in de lucht.

(Z: N:.1 Gezegd als de lucht een blauwgrijze kleur heeft,
hetwelk een voorteken van droogte is.

4374. Er zit staal in hem.
- 't Is een wilskrachtig persoon.

4375. Het is lood om oud ijzei.-
I{et is't zelfde; het ene is zo slecht als't ander.

694. Flet lood al in de billen hebben.
_ -^ -_..4"t spek al-wcg hebben; reeds getroffen zijn.
918. HT1 heeft lood in ziin achterste.

Hij weegt zeer iwaar.



ffipmææffiçwE$æ@ar

db*

ry
W

ffi

&
@>
ffi
&fif

W

@

ffi




