408

409

KETELLAPPER, KLOMPENMAKER, ENZ.
1503. Vloeken als een ketellapper.
Gedurig vloeken,
z. ô. .' Vloeken als een ketter.
f504. Hii slacht de klompenmakers.
Gezegd tot iemând, die met zijn rug naar 't licht zit.
1505. Daar ls nooit garen Yan gesponnen.
Daar is nooit iets van gekomen.
1506. Dat garen ls mâar van snult gesponnen.
Dat is geringe waar.
1507. Geen goed garen yan lets kunnen splnnen.
Niets goéds of deugdelijks van iets kunnen maken.
1508. Goed garen bij iets splnnen.
ErgËns veei voordeel van trekken, er veel bij winnen"
1509. Kwaad garen spinnen.

Oneerlijk handelen.
1510. Met hem is het moeilljk garen spinnen.
Met hem kan meri kwalijk wat aanvangen, hij is moeilijk
te leiden.
1511. Veel garen op zijn klos hebben.
Veél te zelgeâ hebben; veel aan te merken hebben"
1512. Zlin
elgen garen trekken (o/: rokken).
-Zic[zel{en
alles toeschiijven, niemand ergens dank voor
weten,

1513. Zuiver garen splnnen.

Zuiver en eerlijk handelen.

15f4. Gij spint te grof.
Gij maakt het te bont; gij gaat te ver.
1515. Hij zal het dun moeten spinnen.
Hij zat moeite hebben om rond te komen (o/ .' om toe te
f516.

l5l?.
f518.
1519.
1520.

komen).
Hij is aan 't zeeldraaien.
Hij gaat steeds achteruit, hij doet slechte zaken.
Twee koetsiers op één bok.
Twee bestuuràers van een zaak, inrichting of bond, die het
onderling niet eens zijn.
Hii heeft de kok te vriend.
Hij heeft geen gebrek.
Iemand landmeter maken,
Iemand zandruiter maken, hem op de grond werpen.
De wolf tot schaapherder maken.

Iemand op eeï plaats lâten, waar
schade kan doen.

hij

gemakkelijk veel

z, b. : De kat het spek toevertrouwen'
1521. Zweten als een aandrager (of : aanspreker).
Sterk zweten.
z. b. : Zweten als een das.

ADVOCAAT, DOKTER, APOTHEKER.
1522. Een advocaat van kwade zaken.
Iemand die er behagen in schept verkeerde handelingen te
verdedigen.

1523. Een goede advocaat voor verloren zaken.
Iemand die zijn mening. al is zij verkeerd, ingang weet te
doen vinden.
1524. Hij kan praten als een advocaat.
Hij weet zich altijd te verdedigen, zijn daden goed te praten.
1523. Zijn eigen advocaat zijn.
Zijn eigen zaak verdedigen.

1526. Zijn gang is geen doktersgang.
Zijn tijd is niet zo kostbaar als die van een dokter, zodat
hij wel eens vergeefs kan lopen.
51t. Hlj heeft zijn handen aan de dokter getoond.
(2. N.) H{j heeft het zover gebracht dat hû niet meer behoeft te werken; hij heeft zijn schaapjes op het droge.

f527, Hij is met dat water âl eens meer yoor de dokter geweest.
Hij heeft daar ervaring van; hij heeft dat vroeger ook

ge-

probeerd.
1072. H.ii houdt het met ile gezonde apotheek (en laat de dokter thuls).
Hij houdt van voedzame spijs en drank,
1528. Ik ben de hele apotheek door geweest.
Ik heb allerlei geneesmiddelen beproefd.
1529. In de apotheek verdwaald raken,
Genoodzaakt worden zich geneesmiddelen aan te schaffen.
1530. 't Is daar de dure apotheek.
In die winkel is alles duur.
1531. 't Is in de apotheek (o/; bij de apotheker) gehaald.
Hij is zeer duur, het kost veel geld.
1532. In apothekers onkosten vervallen.
In zeer hoge kosten vervallen.
873. Yan zijn lichaam een apotheek maken.
Vele en velerlei geneesmiddelen gebruiken.

BURGEMEESTER, KOSTER.
1533. Iemand burgemeester van een afgebrand dorp rraken.
Iemand onschadelijk maken.
753. H.ii heeft een buik als een burgemeester.
Hij heeft een dikke buik.
1534. Gtj zult weten op welke parochie uw vader burgemeester was.
(2. N.) Cij zult bekeven worden.
1535. Hij slacht de koster, hii zegt amen.
Hij is een jabroer, hij doet niets dan instemmen met hetgeen
anderen zeggen.
1536. 's Kosters kiekens wachten.
Begraven zijn.

ADMIRAAL, PRINS, KONING, KEIZER.
1537. De admiraal heeft geschoten.
De gastheer heeft zijn glas opgenomen en daardoor het sein
gegeven om de maaltijd te beginnen.
(Ontleend aan het seinschot, dat aan boord van het admiraalsschip wordt gelost, als teken om aan te vallen).
998. De prins komt.
Schertsend van een kreupele gezegd.
1538. Ergens wonen gelijk een prins in een kafkot.
In een klein slecht huis wonen.
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