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148E. Dat is koren op ziin molen.
Dat is juist iets, wat hij graag heeft; dat komt hem van
pas,

1489. Ilet koren van de molen zenden.
Zichzelf benadelen; de klanten verjagen.

4038. Het koren van het kaf scheitlen.
Het goede van het slechte afzonderen.

4039. Nog groen koren op zijn velil hebben.
Niet weten wat er nog van iemand of iets worden kan en
daarom niets van te voren verzeggen of beoordelen.

4O4O. Ziln koren(tje) groen eten.
Alles opmaken; te veel geld verteren; zijn verdienste van te
voren verteren,

1749. Zijn zeis in eens antlers koren slaan.
Zich in de werkzaamheden van een ander indringen.

4041. Er is geen kruid voor gewassen.
Daar is niets aan te doen; van ziekte : dat is ongeneeslijk.

1046. Yoor die kwaal is in de apotheek geen kruial te vinden.
Geen middel baat ervoor.

4042, Iemantl nieskruid toerlienen.
Trachten hem van zijn gekheid te genezen.

4043. Het komt op als paddestoelen.
Het groeit verbazend snel.

4044, Oprijzen als paddestoelen uit de grond.
In groten getale opgericht worden.

4045. Iemand een patat geven.
(2. N.) Iemand een kaakslag geven.

4046. Meer kunnen als patatten eten.
(2. N;) Zeer slim zijn.

-13J. Patatten rnet zure gezichten krijgen.
(2. N.) Slecht ontvangen worden; een bars antwoord krij-
gen.

4t47. Zich in de patatten laten zetten.
(2. N.) Zich laten bedriegen.

4048. Dat is andere peen.
Dat is wat anders.

4049. Ergens de peentjes opscheppen.
Veel drukte, lawaai maken; de boel opscheppen.

4050. Iemands pee schrapen,
(2. N.) Hem bedriegen.

4051. Iemand zijn peeën opscheppen.
(2. N.) Hem duchtig bekijven.

4052. 't Is goed om peeën te zaaien.
(2. N.) Gezegd bij een plotseling invallende stilte.
z. b : Er gaat een dominee voorbij.

4053. Dat is maar een peulschilletje voor hem.
Dat is voor hem maar een kleinigheid, dat doet hij met het
grootste gemak.

4054. 't Is waarachtig geen peulschilletie.
't Is geen kleinigheid.

4055. In iemands rapen zitten.
Iemand onderkruipen; hern benadelen, op trouweloze wij-
ze concurrentie aandoen.

2090, M.et de rapen in de pot zitten.
Arm zijn.

Zich niet licht lat-en afschepen; niet licht verlegen staan, voor
geen klein geruchtje vervâard ziin.

4061, Ceen rietje kunnen klôven.
Van zwakte of vermoeidheid niets kunnen doen; in het ge-
heel niets waard zijn.

4062. (Jver een gekloofd rietje moeten gaan.
_._Omzichtig moeten handelen ôm iemand te misnoegen.

4063. Zij kan over een gekloofd rietje gaan.
Op haar ggdrag is totaal niets aan te merken; ook : zij is
zeer behendig.

4064. Steunen op een rietstok.
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Alles in 't riet laten lopen.
Zijn zaken verwaarlozen, 

- slecht besturen.
lets in het riet sturen.

Iets doen mislukken.
In 't riet zitten en pijpjes snijden.

Van de gelegenheid gebruik maken.
Iemand met een kluitje in het riet sturen.

Iemand afschepen.
Zich niet met een kluitje in het riet laten sturen,

* Zigh op een zwak en onbetrouwbaar iets verlaten.
Dat is niet van stro.
_ Dat is van belang, dat is niet gering.
Een stro verleggen.

Iets, al is't ook nog zo gering, doen.
Er is stro op het dak.

Gezegd..om iemand te waarschuwen, dat hij voorzichtig
moet zijn in zijn spreken, daar er iemand oirder de aanl
wezigen is, die men niet kan vertrouwen.
z. b. : Er zitten ratten op het huis.

Geen stro kunnen breken (of : in stukken bijten).
Geen gelegenheid hebben om maar 't gelingste te kunnen

_ doen; aok .' machteloos zijn.
Iemand op het stro helpen.

Iemand tot armoede brengen.
Ik heb geen stro in de weg geiegd.

Ik heb hem nooit vijandschâp getoond.
Zich aan een stro laten binden, -

Gemakkelijk er in toestemmen ergens te bliiven of iets te
_.doenl gemakkelijk te lijmen of toi iets oveite balen zijn.
Zich aan €en strô stofen-

of:
Over een stro vallen.
_. Niets kunnen verdragen, niets over zijn kant laten gaan.
Zich met een stro laten trekken.

Zich niet lang laten bidden.
Hij is met een strootje te yangen.

Flij laat zich gemakkelijk verleiden.
Ieqand geen strobreed in de weg leggen.

Hem in niets hinderen ol ovèriast aandoen.
Zich aan een strohalm vasthouden.
_ In het nie(igste redding zoeken, als men in gevaar is.
Op een strowis komen aandrijven.

Naakt en berooid uit den vreemde komen, om zich hier te
lande leder te zetten en zijn geluk te bepioeven.
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