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is maar een flauwe bakte.
't En
(2. N.) Dat heeft niet veel om het lijf.
(zo wijd) als een oven.
1462. Dat g
pàt ^pt
li zà duidelijk als iets (van bewering,

1461.

1480, Ze heulen ondereen als de hond en de boeren.
(2. N.) Ze zijn het met elkander eens, ze spelen onder één
hoedje.

enz.).

de oven raken.
1463. OD
-Een
oude vrijster worden.
1464.
- Tes:en die oven kan ik niet gapen.
Tegen die mededingers-(fegenstanders, bezwaren) kan ik
niet op.
oven gapen.
1465. Tegen
"Heteen
onmogelijke beproeven; vergeefse moeite doen om

iets te verr'ichien of-tot stand te brengen; ook : spreken

zonder aangehoord te worden.
1466. De paal door de oven steken.
Achteruitgaan, arm worden.
IIg5, Ge komt met-de paal, als het brood in de oven is.
Gij komt (altijd) te laat.
1467. Er komt leven in de brouwerij.
Er is wat te doen; ook: de zaken gaan vooruit.
1468. 't Is een hopie in een brouwketel.
't Is zo goed als niets.

een

gelukkig voorteken).
1472, Ge zit daar als een boer in't venster'
Ge zit in het licht.
1473. Ge zit hier bij geen boer in't venster.

Ge zijt hiéinog niet te veel, tot overlastl ge behoeft nog
niet weg te gaan.
1474. Laat (nu) de boeren maar dorsen.
Er kai ons niets meer deren; wij zijn er boven op' wij zijn
gered.

of

verlies

;

zuurzoet

(2. N.) Voor deu dag komen, te voorschijn kouren.
1477. Zo leert men de boeren de kunst af.
Zo verschalkt men een onnozele, om zijn geheim te weten
te komen. (Weigerend en beschamend antrvoord, gericht tot
een nleuwsglerrge die door vragen achter iemands geheim
tracht te komen).
1478. Zo vraâgt men de boeren de kunst af.
Ik ben niet zo onnozel om mij te laten uithoren'
1479. Dertien is een boerendoziin.
Boeren willen altijd afdingen of wat toehebbcn.
I2S. Hij trekt een gezicht-als een boer die kiespijn heeft.
Hij kijkt lelijk.

Daar is wat ophanden; ook : daar wordt iets kwaads ge-

brouwen.
1484. Dat is al lang in de molen.
Daarover is al lang beraadslaagd.
1485. De molen is (o/: loopt) door de vang.
De zaken zijn in de tvar; ook: men is te uitgelaten vrolijk.
1486. Een gons yan de molen hebben.

Dat <iient hem.

een boer om een strootie.

Hij geeft er niets om.
t4?1. Hij làcLt als een boer die een hoeliizer vlndt.
Hii lacht tevreden.
iNâar het volksgeloof is het vinden van een'hoefijzer

lachen.
1476. Voor den boer komen;

bemoei

ol;

1469. Dat staat geen boer in 't venster.
Laat dat maar liggen, het staat niemand in de weg.

1475. Laéhen âls een boer die kicspijn heeft'
Gedwongen lachen bij veidriet, pijn

ik

1487. Een klap van de molen weg hebben.
Niet wel bij het hoofd zijn, half gek zijn.
1488, Dat is koren op zijn molen.
Dat is j'.rist iets, wat hij graag heeft; dat komt hem van pas.
1489. Het koren van de molen zenden,
Zichzelf benadelen, de klanten verjagen.
1490, Dat is water op zijn rnolen.

BOER, MOLENAAR.
f470. Hij geeft er zoveel om als

1481. Hij is van blsschop maalder geworden.
Hij is arm geworden.
1482. Wii zullen het God en de maalder laten scheiden.
Wij zullen die zaak dot-rr anderen laten beslissen,
mij er niet mee.
1483. Daar is wat in de molen.

1491. Hij heeft zoveel wind, dat een molen er van zou omgaân.
Hij maakt veel drukte.
1492, Hii loopt met molentjes.
Hij is niet al te wel bij het hoofd.
1493. Hij vecht tegen de windmolens.
Hij bestrijdt een denkbeeldig gevaar; of : hij tracht te voranderen wat toch niet te veranderen is.

KLEERMAKER, SCHOENMAKER, ENZ.
1494. Die kleermaker heeft grote ogen âan zijn scbaar.

(2. N.l Hij houdt

veel voor zich.

1495. Het zijn twee schoenlappels in één pothuis.
Zij trekken één lijn, spelen in elkaars kaart, helpen elkaar.
z. b. : Het zijn twee handen op één buik.
1496. Daar is srnids kat van gestorven,
Antwoord van iemand, die voor zijn moeite slechts < dank

u)) tot loon krijgt.

1497, Het ijzer smeden terwijl het heet is.
Een gunstige gelegenheid niet ongebruikt laten voorbijgaan.
1498. Iemand het gat van de tinnmerman wijzen.
lemand buitenzetten.
1499. Dat zijn slagen als timmermansslagen.
Dat zijn onnozele, flaurve kwinkslagen.
1500. Hij limmert niet hoog.
Hij is niet heel knap, hij heeft weinig verstand.
1501. Aan de weg timmeren.
ln het publiek optredcn.
1502. Huizen aan de weg timmeren.
Voor ieders oog te werk gaan.

Spl'eeIsrru!Izen

À

d>

ry

(D

m

