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3966. Een boontje op iemand te week (gclegd) hebben.
(2. N.) Op iemand verlield zijn, op hem of lraar hopen.

3967. Het is ook geen heilig boontje.
Op zijn gedrag valt ook wel wat af te dingen.

3968. Het zijn hun boontjes, laten zii die doppen.
Het zijn hun zaken, laten zij die zell beredderen, in orde
brengen of houden.

3969. Zijn boontjes op iets te week leggen.-Vast op iets rekenen; ook wel .' met het oog daarop zijn
maatregelen nemen.

397O- Ziin eigen boontjes doppen.
Zijn eigen zaken in orde brengen of houden.

800, Ziin hart is maar een boontje groot.
Hij zit erg in angst of spanning.

3971. Ziin labbonen komen uit.
(2. N.) Schertsend gezegd van iemand wiens tenen door zijn
kousen steken.

3972, Ik heb genoeg aan mijn eigen stokkebonen.
Ik heb genoeg te stellen met mijn eigen zaken.

3973. Zo ijl als een bonestaak.
Vreselijk mager.

3974, Op brandnetels zitten.
In de klem, in benauwdheid zitten. in een netelig geval ver-
keren.

2203. Ziin bed in brandnetels maken.
Zich in een netelige zaak, in een \l'espennest steken.

39?5. Op netels zitten.
Op hete kolen zitten.

3916. Zaaien tussen distels en doornen.
Zijn moeite verspillen.

3977. Dat is cen (grote) doorn uit mijn voet.
lk ben van een grote moeilijkheid verlost.

3978. Dat is hem een doorn in het oog.
Dat ergert hem geweldig, hij kan het niel zonder nijd aan-
zlen,

J64. Iemând een doorn in het oog zijn.
Iemand voortdurend ergenis veroorzaken.

3979. In een doorn getrapt hebben.
(2. N.) Uit zijn humeur zijn.
z. b. : llel het verkeerde been uit bed gestapt ziin.

3980. Een goede om in de erwten te zetten.
(t. w. als vogelverschrikker)
(2. N.) Gezegd van iemand die zeer lelijk is.

3981. Er uitzien of men in de erwten gevallen was.
Pokdalig zijn.

3982. Ze zijn aan 't erwten zaaien.
(2. N.) Zegswijze als het hagelt.

3983. Zijn erwten zijn daar gewand,
(2. N.) Hij heeft daar niets meer in te brengen, nren tnoet
daar niets meer van hem hebben.

3984. Hij heeft zijn erwtjes in het groen gegeten.
Hij heeft zijn verdiensten reeds van te voren vetteerd.

3985. Groeien gelijk rijpe gerst.
(2. N.) Volstrekt niet groeien.
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62. }!lii heeft gierst gegeten, zijn hoofd staat op zii.
Hij is misselijk, moet braken.

3986. Dat is reeds Iang met gras begroeid.
Dat is al zo lang geleden en er is sedert al weer zovecl
gebeurd.

3987. Ergens geen gras over laten groeien.
Iets niet uitstellen, het terstond ter hand nemen.

729. tt Gras van onder iemands voeten wegmaaien.
Iemand onderkruipen, hem een voordeel afsnoepen,

3988. Het gras groeit er in de straten.
Er is weinig drukte en vertier.

3989. Het gras moet er eerst over gegroeid zijn.
Dat moet eerst wat langer geleden zijn.

3990. Het regent gras (en boter).
Gezegde bij een overvloedige, malse voorjaarsregen.

3991. Hij is nog zo groen als gras,
Hij is in alles onervaren.

3992. Hii kan het gras horen groeien,
Hij is verwaand, hij beeldt zich veel in.

3993, Hij luistert of het gras groeit.
Schertsend gezegd van iemand, die ligt te luieren.

3994. Houd u aan't gras.
(Als afscheidsgroet) Houd u flink, houd u maar taai.

3995. In het gras bijten.
Ter aarde storten in het gevecht, sneuvelen.

3996, 't Is zo stil, dat men het gras kan horen groeien.
Het is doodstil.

3997. Nat gras overhoop halen.
Veel drukte maken.

3998. Op zijn laatste gras lopen.
Niet lang meer te leven hebben.

730. Zich het gras niet vân onder de voeten laten eten.
Wel goed, maar niet gek zijn.
z. b. : Zich de kaas niet van zijn brood laten eten.

3757, Er schuilt een adder onder 't gras,
Er schuilt gevaar onder fraaie schijn; alles lijkt heel mooi, heel
onschuldig, maar er is een kwade bedoeling achter verborgen,

3296. Op iemand wachten als de koeien in 't gras.
Op iemand wachten al etende.

3999. Icmand geen grasje in de weg leggen.
Hem in niets hinderen ol overlast aandoen.
z. 6. .' Iemand geen strobreed in de weg leggen.

.1000. Op het nagras komen.
lets van de overgeschoten brokken krijgen.

4O01, Zic}e aan het vlotgras vasthouden,
Zich op iets verlaten, dat zeer onzeker is.

6.?. De haver in 't hoofd hebben.
Dronken zijn.

564. Haver (komen) eten uit iemands hand.
Zich zeer gedwee betonen,

4002. Het iemand in zijn haver mengelen.
Iemand iets doen bezuren; iemand iets << inpeperen >>^

4003. Hii kan haver pikken uit een fles.
(2. N.) Hij is broodmager.
z. b. : }Iii zou uit een fles eten,
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