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1539. Het is voor de prlns.

Dat zijt ge kwijt.

1540. Hij heeft de prins gesproken.
Hij is boven zijn bier.
1541. Hii leeft er van als een prins.
Hij leeft zeor rijk, weelderig.
1542. Hij weet vân de prins geen kwaad,

Hij houdt zich van den domme; hij doet het voorkomen,
of hij onschuldig

is.

1543. Als een koning leven.
Op grote voet leven.
1544. De koning te rijk zijn.
Zeer in zijn schik, zeer tevreden zijn.
1545. Een koning uit ziin stoel praten.
Zeer welbespraakt zijn.

1546.

flij wil de koning

voor zijn vader niet neer kennen.
hoge dunk van zichzelf.
1547. Yoor de koning van Pruisen werken.

Hij heeft een zeer

Voor niets werken.
1548. Hij is zo fier als 's keizers kat.
. Hij is erg fier.
1549. De keizer te rijk zijn.
Overgelukkig zijn.
1550. Hij heeft de keizer gezien.
Hij heeft te veel gedronken.

155f. Hii ls zo rijk als de keizer, die van armoede in het gasthuis
stierf,

Hij is arm.
1552. Iemand tot keizer kronen.
Iemand zijn gedrag betaald zetten.
441, 0m des keizers baard spelen.
Niet om geld spelen, om niet spelen"
442, Om des keizers baard twisten.
Om een nietigheid twisten.
1553. Menen dat 's keizers kat uw nicht was,
Zich veel laten voorstaan, zich geducht veel inbeelden.
1554. Dat is een parel aan zijn kroon.
Daarop mag hij terecht trots zijn.

CEREEDSCHAP, WERKTUIGEN, enz.
1555. Het gereedschap in het hok hebben.
Nièt meer behoeven te werken, geld genoeg hebben om

( stil) te kunnen leven.
1556, Altiid op hetzelfde aambeeld slaan,
Steeds op dezelfde zaak terugkomen; aandringen; altijd
over dezelfde zaak spreken.
1557, lk zal nog dikwijls op dat aambeeld slaan.
Ik zal nog dikwijls op die zaak terugkomen.
1558. Op het verkeerde aambeeld kloppen.
Een zaak verkeerd aanpakken.

1559. Zo zwaar als een aambeeld.
Zeet zwaar,
1560. Daar zal een scherpe beitel toe nodig zijn.
Daar za1 men kras dienen op te treden.
1561. De bijl aan de wortel leggen.
Het kwaad in zijn oorsprong tegengaan.
1562. Er met de brede bijl inhakken,
Op grote voet leven, geen kosten sparen.
1563. Er met de ruwe bijl inhouwen.
Afdoende maatregelen nemen; ook : row te werk gaan.
1564. Ik heb die biil al zo lang gehakt.
Op die wijze heb ik reeds lang gehandeld.
1565. De steel naar de bijl werpen.
Een zaak opgeven, er niets meer van willen weten.
1566. Het bijltje er bij neerleggen.
Met iets ophouden.
1567. Het bijltje met de lange steel zoeken.
De zaak trachten te redden.
1568. Hii is het bijltje kwijt.
Hij weet niet wat te doen; hij staat bedremmeld.
1569. Ze loopt af gelijk een bobijn.
Zij is erg babbelachtig.
1570. Het is lijk een bobijntje dat afloopt.
Gezegd van iemand die rad en glad van tong is, die snel en

vlot spreekt.

1571. Dat is iets van achter de boterkuip.
Dat is een bijzonder stuk.
1572. Die is goed voor de broodwagen.
Die is ongeschikt voor de krijgsdienst.
1573. Zowel helpen als een vlieg in een brouwketel.
Zo goed als niets baten.
1574. De draad (of : het kluwen) van Ariadne.

Middel om uit een netelige toestand te geraken, om een
moeilijk vraagstuk op te lossen.
562. De draad in handen krijgen.
Feiten te weten komen, waardoor men op het spoor komt.
1575. De draad kwijt zijn.
Het verband niet meer zien, het voorafgegane of volgende
in een betoog niet meer weten.

1576. De rechte draad van iets kennen.
(2. N.) De juiste toedracht van iets kennen.
1577. Er is daar geen draad aan gebroken.
(2. N.) Er is niets aan verbeurd, het gecft niets.
1578, Er loopt een draad door,
De zaak is niet zuiver.
1579. Hij is altijd tegen draad.
Hij is dwars in de zak.
1580. Iets op een draad weten.
Iets zeer nauwkeurig weten.
1581. Voor de draad komen.
Zich vertonen; zijn gevoelen uiten.
1582, Hii is als een zijtlen draadje.
Hij is lichtgeraakt.
1583. 't Is-een taaie draadnagel.
't Is een gierigaard.
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