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1423. Altiid op één been knagen.
Altijd over hetzelfde zeuren.
l4A. Da;t been is afgekloven.
Die zaak is afgedaan.
1425. Ergens geen been inzien (of: vinden).

te doen (vaak iets, dat
verboden is).
1426. H.et been van iemand alknagen,
Zich bemoeien met hetgeen iemand anders le doen heeft
1427. De pensen zijn gekookt.
Alles is klaar.
1428. Dat is een rib uit zijn schotel.
Dat is een onverwacht geldelijk nadeel.
1429. Dat smaakt als ham, maar 't is zo vet niet.
Gezegd als men iets lekkers eet.
1430. De houten ham komt daar op tafel.
Men houdt in dat gezin vôor 't uiterlijk een stand op, terwijl
men zich in 't nodige bekrimpt en "krom ligt"'
1431. Het hammetje kluiven.
De boel opmaken.
1432. }Iij kluift het hieltje van de ham.
Zijn geld is bijna op.
1433. Ceen spek met iets in het vat hebben.
(2. N.) Er niet mede gebaat zijn.
1434. Het spek gcgeten hebben.
De schuld krijgen van iets.
JI3. Het spek van voor ziin neus laten nemen.
Zich een goede kans laten ontsnappen.
1435. Hier is spek tot palm.
Hier is alles in overvloed.
êeen- bezwaren hebben om iets

1436. Met spek schieten.
Grôotspreken, bluffen, leugens vertellen.
z. à.: Builen met (oor)kussens slaan.
1437. Spek gegeten hebben.
Traag van begrip zijn.
904. Spek op de ribben hebben.
In goede staat zijn.
1438. Voor spek en bonen meedoen.
Er 6Ûzitten, meedoen voor de leus, zonder een werkzaart
aandéel te nemen; niet mee geteld worden, overtollig zijn.
1439. Weten waar het spek zit (o/ : hangt).
(2. N.) Weten waar iets te halen is.
144O. Zii-laat
het soek niet van haar bord halen.
'Zij laat
ziéh niet overbluffen of beetnemen.
1441. Delen als de joden het sPeh.

Eerlijk deien. (Daar-spek voor

joden verboden kost

is

-de
en zij dus geen belang'bij het delen er van hebben)'
1442. Yn ietÀ spreken als de joden van het spek.
Van ieti niet gunstig sPreken.
1443. De naald in het spek steken.
Ophouden mei werken (vooral gezegd van schoenmakers;'
1444. Van weeldc uit het spek springen.
Niet weten wat men d-oerizal ; zijn geluk verwaarlozen'

1445. Met een (met)worst naar een zijde spek gooien.
Iets gerings opofferen om een groter voordeel te verwerven:
een kleine uitgave doen om een grote winst te maken.
z. b, : E,en spierinkje uitgooien om €en kabeljauw te vangen.
1446. Het bekomt hem als de hond de worst.
Het heeft onaangename, slechte gevolgen; het bekomt hem
slecht.

AMBTEN EN BEROEPEN
ALGEMEEN.
1447. 't Is met hem twaall ambachten en dertlen ongelukken.

Hij zoekt tetkens een nieuw middel van bestaan, maar slaagt

in niets; hij begint van

alles en brengt niets

einde.

tot

een goed

1448. Iemand in een ambt kruien.
Hem voorthelpen.
1449. Booi is baas.
De ondergeschikten regeren daar, het is daar de verkeerde
wereld.

1450. Boven zijn meester kraaien.
(2. N.) Meer te zeggen willen hebben dan zijn meester.
1451. De goede knecht spelen.

Flikflooien.

1452. Iemand zijn paspoort geven.
Iemand uit de dienst ontslaan.
1453. .Z,iin paspoort is al gescbreven.
Bij het minste of geringste zal
slagen worden.
f454. FIij is van ons gild.
't ls een vakgenoot.

hij uit

zi.in betrekking ont-

BAKKER, BROUWER.
1455. Hii zal het hem bakken.
Hij zal het in orde brengen, klaarspelen.
z. b. : Hij zal het hem leveren.
1456. Daar heeft de bakker zijn wiif doorgeiaagd.
Gezegd van brood waarin grote holten
gisten.

zijn door het storke

1457. Het is net zo goed, of ge bii de bakker om een hroodje komt'
Het zijn vaste prijzen, afdingen baat niet.
1458. Aan de bakkerstrog staan.
Zwaar werk verrichten.
1459. Altijd een baksel ten achter zijn.
Altijd even te laat zijn; ook : door ongeduldig aan de toekomst te denken, altijd het tegenwoordige verzuimen'
146O. Ze zijn van één baksel.
Zij komen goed overeen, ze zijn van dezelfde soort.
z. b. : Ze zijn met hetzelfde nat (met één sop) overgoten'
Ze zljn van één deeg.
Ze zijn over één kam geschoren.
Zij schoeien op één leest.
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