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3930. Daar zat hij met zijn gebakken peren.
Gebezigd als men iets stellig verwachtte en dat toch niet
uitkwam.

3931. De peer is rijp.
Nu is 't genoeg.

3932. De peren zljn nog niet riip.
De zaak is nog in die staat niet waarin zij moet wezen; de
rechte tijd is er nog niet.

3933. Goede peren plukken.
Zijn voordeel doen, winst binnenhalen.

3934. Hoe smaakt u die peer?
Hoe bevalt u dat? (gezegd van iets onaangenaams).

3935. Iemand een peer stoven.
Iemand een poets bakken.
z. à. ; Iemand een kool stoven.
Iemand een vijg koken.

3936. Met de gebakken peren blijven zitten.
Tegen de bedoeling met iets blijven zitten; alleen voor iets
opdraaien.

3937. Het is een gebakken peertje.
't Is een buitenkansje.

3938. Dle perzik smaakt naar meer.
Van iets aangenaams, lekkers gezegd.

3939. Hii heeft pruimen.
Hij heeft veel geld.

3085. Dat zijn vijgen na Pasen.
Daar komt ge te laat mee.
z. b. : Dat ls mosteril na de maaltijd.

3940. Iemand een vijg koken.
Iemand een poets bakken.
z. à. .' Iemantl een kool (of : een peer) stoven.

3086. N'det vijgen na Pasen komen.
Komen met iets, als het te laat is.

3941. Vljgen aan dlstels zoeken.
Goede daden verwachten van slechte mensen,

3942. Zich met vijgebladen dekken.
Nietige uitvluchten zoeken.

3943. Dat bijt de pel af.
(2. N.) Dat spant de kroon, dat overtreft alles. (Soms ook in
ongunstige zin).

3944. Rljp en groen zeggen.
Bekookte en onbekookte - bedachte en onbedachte -ware en onware woorden, zonder oordeel of onderscheid
dooreen.

LANDBOUWGEWASSEN, ONKRUID, enz.

3945. Er uitzien als een afgegoten aardappel
Er ontdaan en zweterig uitzien.

3946. Een mens is geen aardappel.
Een mens kan zich vergissen, 

- 
heeft gevoel, enz.

3947. Hii heeft aardappelbloed.
Hij ziet er bleek en ziekelijk uit.

392$8, In de biezen zijn.
In de war zijn, van de wijs zijn.
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3949. Pak je biezen.
Maak dat ge wegkomt.
z. ô. .. Vertrek mèt uw luizen.

3950. Ziin biezen pakken.
_ Zigh uit de voeten maken, vluchten.

3951. Dat is een boon in een brouwketel.
Dat is de moeite niet_waard; die kleinigheid zal gec,n invloed
bebben op het geheel.

2581. De bonen scheep hébben.
Dronken ziin.

2932. Door de bonerizijn.
(2. N.) Zeer arm zijn.

3952. Ergens géen bonen bij irebben.(2. N.) Ergens niets mee te maken hebben.
3953. Hij loopt in de bonen.

Het- gaat de verkeerdc weg op.
3954. Het zijn mooie bonen (zij rolÈn âls erwten).

Ironisch gezegd van personen ofzaken, die zich fraaier voor-
doen dan zij inderdâad. zijn, zodat allés schijnbaar << glad >>,( als van een lelen dakJe > gaat.

3955. Hij,heeft de boon van de koek gekregen.

ssso. 
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hee-rt een rot uit de roterij getrokken'

- - __ (2. fi.) Hij is uitgeslapen, hij is niet van gisteren.
3957. Hij is de btauwe booi niei wâarâ.

Hij is de kogel niet waard.
2582. }lij is in de bonln.

(2. N.) Hij is dronken.
Zie ook nr.2381.

3958. Hij is in de bonen en pluht er\yten.
Hij is geheel in de war.

3959. Hij moet ziin eigen bonen doppen.
Hij moet zien dat hij zijn-2aken in orde brengt of houdt.

3960. Ik ben een boon, als 't nief waar is.
Het is zeer stellig waar,

3961. In de bonen zitten. '

Verward denken of handelen; ook : in verlegenheid zijn, in
de knoei zitten.

3962. ln iemands bonen gezeten hebben.(2. N.) Iemand iets misdaan hebben.
3963. Weglopen voor een blaas met bonen.

Bang zijn voor een kleinigheid, voor iets, dat niets betekent.
3171. Twee duiven met één boon vângen.

Twee voordelen o_peens behalen; twee zaken tegelijk grijpen.
z. b. : Twee appelen met één slok afwerpen.
Twee vliegen in één klap slaan.

1138. Yoor spek en bonen meedoen,
Niet mee Bgteld worden; overtollig zijn; er bij zitten, mee-
doen voor de leus, zonder een wer-kzaâm aandêel te nemen.

3964. Het mag wel oit een zak met bonen qcteld worden.
Gezegd van iets_dat moeilijk nagelekend kan worden, inz.
van een verre of gewaande bloedverwantschap.

3965, Boonties uit het water eten.
Sober te gast gaan.
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