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4453. HiJ slacht de ankers, die wel te wâter gâan' maâr niet kunnen
zwemme[.

Hij komt nooit vooruit, hoe gunstig ook de gelegenheid zij.
4454. Oo een anker te land komen.'Tegen verwachting slecht terecht komen,
4455, Ziin anker houdt niet ftii zâkt af).-Hij 

moet onverrichiei zake afdruipenl hij vindt gcen geloof.
hij wordt afgescheept.

4456. Zlin anker ls doorgegaan.-De grond is hembntzonken, de zaak is hem mislukt.
3246, Een kat op 't anker zetten.

Zijn koetjes op het droge halen.
294. Yan ziin neus een anker maken.

Niei verder zien dan zijn neus lang is.
4457. De bakens zijn verzet.

De ornstandigheden zijn anders geworden
z. b. : I{et blaadie is omgekeerd.
De bordies zijn verhangen.
De hekken zijn verhangen.

4458. Het bestek zetten naar dc afgevareo breedte'
Bij zijn berekeningen op goede gronden te werk gaan.

4459. De boeg wenden.
Omkeren; van mening veranderen.

4460. Ilet ls iemand met een breetle boeg.
't Is een fors, kloek, stevig persoon.

4461. Het is mij tegen de boeg.
Het is tegen mijn zin.

4462. H.et over alle boegen wenden.
Het op allemanieren beproeven, allerlei pogingen aanwenden.

21463. Het over een andere boeq wenden.
Van richting verande-ren : een andere partij kiezen; een
andere weniling aan het gesprek geven; een andere toon
aanslaan; iets-op een andele wijze aanpakken; andere
middelen proberen.

4464. Iemand (dwars) voor de boeg komen,
Iemand dwarsbomen; tegenwerken; ook

563

44i12. Lemand aan boord klampen.
Iemand dringend om iets verzoekcn.

4473. Iemand met iets aan boord komen.
Iemand met een onwelkom aanzoek of voorstel lastig vallen;
ook : tegenover iemtrnd met een onverwachte bewering
voor de dag komen.

4474, lemand, over boord werpen.
Hem dwarsbomen, benadelen.

4475. lets aan boord leggen.
Een moeilijke, netelige zaak zus ol zo aanleggen.

4476. Over boord raken.
In 't onderspit raken; of : z.ijn betrekking verliczen: aal<
beschonken worden.

1477. Zicb aan hoger boord houden.
Het houden met de bovendrijvende partij.

4478. Een kaper aan boord krijgen.
Aangeklampt worden door een belager, door iemand die ons
benadelen wil.

4479. Er is onraad aan boord.
Er is iets niet pluis, er hapert iets aan.

4480. Iemand van bakboord naar stuurboord zenden.
Ook :

4481. Iemand van stuurboord naar bakboord zenden.
Iemand van de ene plaats naar de andere sturen, zelnder
dat hij zijn doel bereikt; iemand voor een beuzeling heen
en weer laten lopen; soms ook: iemand voor de gek houden.
z. ô. .' Iemand van het kastje naar de muur sturen.
Iemand van Pontius naar Pllatus sturen.

4482. Bram op (of : boven) bram voeren,
Pralen, een groot vertoon maken,

4483. Hij zal het wel breeuwen,
Hij zal het wel klaarspelen, in orde brengen.

4484. Iemand de fok opzetten.
lemand beetnemen, misleiden.

4485. Iemand voor de fok laten lopen.
(2. N.) Hem maar laten praten.

4486. De kaag is nog niet overgewonden.
De besproken zaak is nog niet gelukt.

4487. Een andere kaai opzoeken.
Zijn heil elders zoeken.

4488. Door de kajuitsramen aan boord komen.
In een betrekking worden geplaatst, waartoe men de no-
dige kennis mist.

4489. tsr zijn kapers op de kust.
Er is gevaar; er schuilt gevaâr van mededinging; wij worden
bespied door iemand of door lieden, die cen zelfde doel
beogen als wij.

4490. Altijd op een drijvende kiel zijn.
Nu hier, dan daar zwerven; nooit thuis zijn.

4491. Ik leat me kielhalen, als't niet waar is!
De strengste straf over mij !

4492. Bltjf uit mijn kielwater.
Kom niet in mijn nabijheid.

4493. Blijf uitzijn kielwater, ot gii raakt ln ziJnzog.
Volg hem niet na in zijn handelwijze, of gij raakt in 't verderf-.

iemand plot-
seling tegen het lijf lopen.

.1465. Nog veel voor de boeg hebben.
Nog veel te doen hebben.

4466. Over één boeg zeilen.
Zijn eigen-gang gâan; doen gelijk men gervend is; zich zelf
gelijk blijven.

1467. E,en kleur als een boei hebben.
Vuurrood zien.

87. }l;ii heeft een kop als een boei.-'t 
Is een groot, leeg hoofd; ook.' een dom, koppig of driltig

mens.
4468. Bii de boeliin ophalen.-Met 

vee[ mCeite iets gedaan krijgen.
21469. De boelijn is over de nok.

De boel is in de war.
4470. Aan hoger boord zijn.

Wclgesteld, in goede <toen zijn.
4471. Het boord kwiit raken.

Zijn middef van bestaan verliezen-
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