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4541. De vlag dekt de lading.
Een-schip onder oizijdige vlag varend mag niet bemoeilijkt
worden - dit was althans vroeger het geldend recht. Van-
daar figuurlijk : een beroemde naam kan ook het minder
goede (in een boek b. v.) vrijrvaren voor aanmerkingen.

4542. Onder welke vlag vaart hij ?

of:
4543. Welke vlag voert hij ?

Tot welke partij behoort hij'! Ook .' Door wie wordt hij
beschermd?

4544. Alle zeilen bijzetten.
Zijn uiterste best doen.

4545. Alle zeilen blank spelen.
Er alles aan wagen.

4546. Een nat zeil halen.
Een roes aankrijgen, beschonken raken,

4547. H.et waait hem in zijn zeil.
Het gelukt hem, hij wordt door de fortuin begunstigd.

4548. Het zeil in top voeren.
Een hoge staat voeren, op grote voet leven.

4549. IIet zeil striiken voor iemand.
Voor iemand onderdoen.

2626. ]ÙIet een nat zeil thuis komen.
Dronken thuis komen.

4550. Met een opgestreken zeil iemand aan boord komen.
o.f :

4551. Met een staanil zeil op iemand afkomen.
In toorn, in drift, boos naar iemand toekomen; in toorn
iemand een heltig standje maken.

4552. Met zeilen tegen de mast liggen.
ln onmacht liggen.

4553. Met zeil en treil.
Met alles en alles, met al wat er toe behoort.
z. b. : lùdet horn en kuit.

4554. Een reef in het zeil doen.
Zijn uitgaven besnoeien.

1182. De wind speelt (o/ ; waait) in zijn zeilen.
Hij is voorspoedig, gelukkig; zijn zaken gaan vooruit.

4555. Bakzeil halen.
Toegeven; zijn eisen minderen; achteruitkrabben.
z. b. : Zoete broodjes bakken.

4556. De bramzeilen bijzetten.
Alle krachten inspannen.

4557. Ergens aanzeilen.
Er schade belopen, slecht ontvangen of bejegend worden.

4558. Hard achteruit zeilen.
Arrn worden,

4559. Iemand in de zijde zeilen,
Hem benadelen.

4560. In iemands kielwater zeilen.
Hem op de hielen volgen; ooÈ : iemand navolgen, nadoen.
z. b. : In iemands zog Yaren.

tl56l. Een klip omzeilen.
Voor een moeilijkheid uit de weg gaan en er omheen wijken,
ze langs een omweg te boven komen,
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4562. Tussen de klippen doorzeilen.
Het gevaar, de moeilijkheden vermijden.

4563. Men kan niet altijd zijn koers bezeilen.
Het loopt wel eens tegen.

4564. Op iemands kompas zeilen.
Hem volgen, zich naar hem richten, naar zijn inzicht of
manier te werk gaan.

4565. Met hem is geen land te bezeilen.
Hij is een lastige kerel, een moedwillig persoon ; er is niet
met hem om te gaan.

4566. Hij vaart maar op een platte kaart.
Zijn begrip reikt niet ver.

4567. Varen waarvoor men scheep komt.
Berekend zijn voor dat, waarvoor men zich uitgeeft.

4568. Voor halve vracht meeYaren.
Weinig geteld worden.

4569. Langs de wal yaren.
Zich niet bloot geven, niets wagen; ook : zich niet bovcn
zijn stand verheffen.

4570. In iemands zog varen,
Iemand navolgen.
z. b. : In iemands kielwater zeilen,

1217. Zich op een geyaarlijk water inschepen.
Iets hacheiijks ondernemen.

310. De schelpen wâssen op zijn neus.
Hij heeft lang op zee gevaren.

457f. Hij is schipper te voet geraakt.
Hij is uit zijn betrekking ontslagen.

4572. 't Is een felle schipper bii stil rveer.
't [s een prater.
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4573. Het is met hem altijd : haal aan en breng meer.
Hij heeft nooit genoeg en wil steeds meer hebben.

4574. Daar valt niets op af te dingen.
Daar is niets aan te veranderen, het moet zo gebeuren
(o/; blijven zoals het is).

4575. De balans opmaken.
Het voor en het tegen wegen.

4576. H.et is zo vast als de bank.
Het is zeer vast; het is bepaald waar.

4577. Daar geeft de bank geen geld op.
Dat is niets waard; ook.' dat is zeer onzeker.

4578. Dat is een lelijk bankroet.
Dat is een teleurstelling, een misrekening.

642. M.et de benen in de hoogte liggen.
Bankroet zijn.

4579. Fæn buiteling maken,
Bankroet gaan.
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