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,1,004. Hii zit op zijn oude haver.
(Eigenlijk : hij moet teren op de haver van 't vorige jaar).
Hij lijdt gebrek; hij krijgt geen eten.

4005. Iemand kennen van haver tot gort.
Iemand door en door kennen.

4{X}6. Iemand korte haver geven.
Hem slaan.

4O07. Iets van haver tot gort vertellen.
Iets vertellen van stukje tot beetje.

4fi)8. Korte haver krijgen.
Geslagen worden,

4fi)9. Van haver tot klaver.
Van ouder tot ouder, sinds onheuglijke tijden.

4010. Zijn beste haver gegeten hebben.
Ergens zijn langste tijd geweest zijî, - uitgediend hebben.

4011. Ziin haver aan lemanil halen.
Zich met hem vermaken.

4012. Zii twisten om een haverstro.
Zij twisten om niets, bij de geringste aanleiding,

i404. }{et gaât hem als de ezels, die haver dragen en hooi eten.
Hij moet zich met het mindere tevreden stellen.

3i42. E,en paard lange haver geven.
Het zweepslagen geven.

4013" Al ziin hooi is in de schuur.
Hij heeft geld genoeg om stil te leven.

3303. Er ls nog hooi voor alle koeien.
Ieder kan nog naar begeerte voorzien vr'orden.

4014. Gij haalt mij te veel hooi overhoop.
Gij vraagt naar te veel dingen.

,1015, Hii gooit het hooi niet over de balk.
Hij is niet verkwistend, hij leeft op bescheiden voet.

2588. Hii heeft het herol binnen.
Hij is dronken.

1587. IIii zal dat hooi wel op zijn gaffel krijgen.
Ilij zal daar wel mee klaarkomen, hij zal er wel in slagen.

3304. 't Hooi is op en de koe is dood.
Er is niets meer te halen.

4016. Iets te hooi en te gras doen.
lets op ongeregelde tijden of slordig doen.

&17. 't Is net zoveel als hool gedorsen.
Het baat niet.

,1018. Te yeel hooi op zlin vork nemen,
Te veel tegelijk willen doen, meer willen doen dan zijn krach-
ten toelaten.

4019. Ge behoeft niet ult hooien te gaan.
Gij hebt zo'n haast niet.
(Bij het hooien moet men zich nl. reppen, teneinde het hooi
droog binnen te krijgen).

240L lemand, ile kaproen met hooi yullen.
Iemand wat wijsmaken; iemand voor de gek houden,
enz.

JJIO. Iemand wijsmaken dat de kiekens hooi eten.
Iemand iets ongelooflijks, iets ongerijmds, een dwaasheid
wijsmaken.
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1468. 't Is een hopie in een brouwketel,
't Is zo goed als niets.

4O2O. Er is veel kaf onder het koren.
Er is veel bij dat nutteloos is.

4021. Geen kaf in zijn zak steken.
Goede winsten maken.

4022. H.et kaf van het koren scheiden.
De goeden van de slechten scheiden; het goede en kwade
scheiden.

4023. Iemand w&nnen als kaf.
Iemand zeer nauwkeurig onderzoeken (verhoren, enz.).

4O24. Kaf dorsen.
Nutteloze arbeid verrichten.

4025. Er op slaan lijk op een kafzak.
Er flink op slaan.
z. b. : Er op slaan liik de duivel op Geerard.
Er op slaan lijk Geerard op zijn varken.

4026, ln iemands klavers zitten.
(.Z. N.) Iemand in zijn handel benadelen, hem onderkruipen.

4027. Op de klavers lopen.
(2. N.) Zonder betrekking, zonder werk zijn.

4028. Van de klaver in de biezen geraken.
Arm worden.

3721. IIet is een haas in de klaveren.
't ls een bangerd.

3724. 't Is een haas als hij in de klaveren zit.
't Is een prater.

4029. Hii hangt aan als een klit,
Men weet niet van hem af te komen.

4030. Iemand knoflook geven,
Iemand afranselen.

2412. lemand, een knol in de muts duwen.
Iemand een poets bakken.

3124. De kool en de geit sparen.
Zo handelen dat men twee partijen met tegengestelde be-
langen ontziet.

4031. Het is allemaal kool (en aperij).
Het is niets dan ijdelheid, gekheid, mallepraat.

4032. Hij is er gezien âls een rotte kool bij de groenvrouw.
Hij is er niet gezien, niet in tel ; hij wordt er diep veracht.

4033. Hij zegt het maar om de kool.
Hij zegt het voor de grap.

4034, Iemand een kool stoven.
Iemand een poets bakken.
z. ô. .' Iemand een peer stoven.

4035. Iemand kool verkopen.
Iemand knollen voor citroenen verkopen.

4036. Het sop is de kool niet waard.
De zaak is de moeite niet waard.

4037. Zich gesloten houden als een sâvooiekool.
Zich stil houden, niets loslaten.

3419. Lachen gelijk een schaap dat koolblaren eet.
Zuur kijken.
z. b. : Lachen als een boer die kiespijn heelt.
Lachen als een hond die slaag krijgt,
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