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1799. H.ii zal nooit eggen wat zijn vader geploegrl h€eft.
}iij zal een gernakkelijker leven hebben dan zijn vader.

5043. Dat is op uw erf niet gewassen.
(2. N.) Dat hebt ge niet van u zelven; daar komt ge niet
eerliik aan.

5044. Hij heeft een geweten zo groot als een hooischuur.
Hij neemt het niet zo nauw.
z. b. : Door zijn geweten kan wel een koets met vier paarden
rondrijtlen.

5045. 't Is geen hooitijd!
Gij behoeft u niet zo te haasten !

168r'. Spelden op een hooizolder zoeken.
Vergeefse moeite doen.

5046. (Recht) in ziin koeweiile zijn.
In zijn schik zijn.
z. b. : ln zijn knollentuin zijn.

5047. Dat land ligt nog op zijn één oor.
Die bouwgrond ligt nog onbewerkt.

5048, Ergens het land aan hebben.
Iets moede zijn, ergens een hekel aan hebben.

5049. Iemand het land opjagcn,
Hem angstig, verlegen, ongerust maken, hem uit zijn humeur
brengen.

5050. In eens anders land grazen.
Zich ruim bedienen van iets, dat aan een ander toebehoort.

2443. Ziin land ligt in zijn schoenen.
Gezegd van een snoever.

5051. Tegen het rnaaiveld liggen.
Tegen de vlakte liggen.

5052. Hij heeft zijn oogst wel opgedaan.
Hij heeft veel goed vergaard.

5053, Hij heeft een nieuwe pacht gemaakt,
(2. N.) Gezegd van een zieke die weer voor een tijd hersteld is.

5054. Het erf voor de pacht laten liggen.
Met de noorderzon vertrekken.

5055. Hij heeft zoveel als hij pikken en maaien kan.
Hij is overladen met werk.

3320. is4et andermans kalf ploegen.
Iemands diensten op oneerlijke wijze gebruiken1' ook : ach|er
iemands geheimen komen door verstandhouding met de
zunen.

5056. Iemand in de schuur jagen.
Zich van iemand ontdoen, zich van hem ontslaan.
z. à. .' Iemand in 't bos jagen.

5057. Zijn schuurdeur weer openzetten.
Een grote mond opzetten.

5058. Op de stoppels zitten,
Op zwart zaad zitten.

5059. Hii gaat te hard Yan stal.
Hij begint met te grote ijver en kan dat niet volhouden.

5060. Iemand buiten stal brengen.
Iemand van zijn stuk brengen.

5061. Iemand op stal zetten.
Iemand aan een goede bctrekking helpen; ook: hem ontslaan.
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5062. Stal noch maat houden.
Geen grenzen en geen maat kennen.

5063. Goed voeder en een warme stal hebben.
Wel gehuisvest zijn, en wel onthaald worden.

5064. Slecht met elk&nder stallen.
Niet overweg kunnen net elkander.

2966. Naar de zak zaaien.
De lering naar de nering stellen.
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