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4415. Ziin netten drogen.-Op ziin verhàal komen na dronkenschap' vermoerenls' enz';
of oo1, : zuinig levelr, om zijn.geldzaken te herstellen'

4416. Z:iii netten spannen (o/: uitzetten).
ln de val lokken.

SCHEEPVAART.
2795. Als het schip met geld komt.

Als ik eens rijk word; nooit.
2796, Ns het schip met geld maar kwam.

Schertseride verTuchting als men te weinig geld heeft'
3895. Een schip met zure appelen.

Een donkere regenwolk.
4417. Hel is een diepgaand schiP.

Hij heeft vêàl geld nodig om zijn uitgaven te dekken.
4418, Het schip aan de zee overgeven.

Iemand aan zijn lot overlaten.
4419, Het schip op mooi weer laden.

Geen iek-ening houden met mogelijke tegenslagen.
2911, F{ii zit op 't schip van Sint-Arnout.

Hij is arm.
z.b. : IJii heeft geen spiiker om ziin hoeil aan te hangen'
Hij zit op de zandPlaat.

1775, ln het schip van Sint Annuit zitten.
(2. N.) Geen kans meer hebben om te trouwen.
z. b. : ln St. Anna's schapraai zitten.

442O. ÀIet de laatstc schepen onder zeil gaan.
Te laat heengaan; ook : een gunstige gelegenheid laten voor-
bijgaan.

4421. Schoon schip maken.
Opruimen, wegnemen al wat niet deugt.

4422. Ziin schepen achter zich verbranilen.-Zich 
dè terugtocht onmogelijk maken.

4423. Zijn schip voert te grote zeilen.
Hij leeft op te grote voet.

4424, De teer kost meer dan het schip'
De onkosten belopen meer dan de zaak waard is.

4425. De zaken in het schip hebben.
of:

4426. l/Iet elkander in één schip komen.
Het eens zijn of worden.

3894. 't Zijn scheepjes met zûre appelen'
Die wolkjêi voorspellen een geduchte storm.

4427. ln het achterschip geraken.
Achteruitgaan in zijn zakcn.

4428. In het achterschip zijn.
Zich in benaràe ômstandigheden bevinden.

4429. Altiid met een nascheepje komen'
Nooit tevreden zijn,-altijd nog iets te vrag€n hebben.

4430. Met de naschepen komen.
De laatste zijn.
z. b. : H.et hek sluiten.

4/,3l. De boot mislopen,
Te laat komen.
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4432. Ilii kalt van de boot en zou gaarne te scheep zijn.
Hij spreekt slechts een klein gedeelte van zijn wens uit.

4433. Iemand in zijn boot krijgen.
Iemand tot zijn belangen of tot zijn denkwijze overhalen.

4434. Hii is een echte bootafhouder.
Hij is iemand, die liefst een ander het werk laat doen.

4435. Hij komt in mijn schuit.
Hij wordt het met mij eens.

,1436. Uit mijn schuit, gij bederlt de vracht.
Zegswijze om te kennen te geven, dat men van iemand niet
gediend is.

4437. Zijn schuit van kant steken.
(2. N.) Maken dat men wegkomt.

4438. Hij gaat met mijn schuitje varen.
Hij kiest mijn partij.

{439. Met iernand in één schuitje varen.
Dezelfde zaak willen, één lijn trekken.

4440. We ziin in het schuitje en moetên meevâren.
Wij hebben de zaak eenmaal begonnen en kunnen nu niet
terug.

1441. Dat stâat als een vlag op een modderschuit,
Dat staat (past) helemaal niet; die opschik komt niot
met de rest overeen,

4442. E,en vlag op een modderschuit zetten.
Zijn zorgen verspillen.
z. b. : De koe een gouden huif opzetten.
Paarlen voor de zwijnen werpen.

4443. M.et de nachtschuit (o/: trekschuit) komen.
Laat komen; aolc .' nieuws vertellen, dat iedereen reeds weet.

4444. Uit de nachtschuit komen.
Gezegd in toepassing op iemand die onkundig toont te
zijn van iets dat reeds welbekend is, of ook iemand die
met een maatregel te laat komt.

4445. Beneden zijn anker vervallen.
In zijn verwachting teleurgesteld lvordt:n, bedrogen uit-
kornen.

4446. Ergens ten anker komen.of:
4447. Erggns zijn anker uitwerpen.

Ergens zijn intrek nemen, zich ergens vestigen.
3271. Het anker achter de kat werpen.

Uitscheiden met varen, ômdat men zijn schaapjes op het
droge heeft.

4448, Het anker lichten.
Zich stilletjes verwijderen.

Hij heeft klaar anker.
Zijn zaken gaan goed.

Hij is zo vet als een Spaans anker.
Hij is buitengewoon mager.

Hij ligt voor twee ankers.
Hij is goed bezorgd: hij heelt ciubbele hul;,.

Hij ligt voor zijn laaiste anker.
Het is slecht met hern gesteld.

Hij moet zijn anker kappen.
Hij moet zich overhaast uit de yoeten maken.

4449.

44s0.

4451.

2702.

4152.



ffipmææffiçwE$æ@ar

db*

ry
W

ffi

&
@>
ffi
&fif

W

@

ffi




