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1679. De spa op de diik steken.
Zijn werk, zijn bedrijf staken.

lijk
(2, N., Sprekèn van 't

1680. Klappen

een gebroken spa.

een op

't

slot, zonder verband of rede.
1681. Er is geen speld tussen te kriigen.
De redenering is volkomen logisch.
1682. Er zijn spelden in zijn bed gestoken.

ander, zonder zin noch

Gèzegde als iemand niet naar zijn bed wil.
1683. Men kon een speld horen vallen.
Zegswijze om diepe stilte uit te drukken.
1684. Spelden op een hooizolder zoeken.
Vergeefse moeite doen.

1685. Spelden zoeken.
Met het hoofd naar de grond lopen.
f686. Zijn spelden uit het kussen trekken.
Zich terugtrekken, niet meer meedoen.
1687. Ergens een speldie voor steken.
Iets belettèn, er een schotje voor schieten.
1688. Wij moesten Gr maar een speldje bij steken.
We moesten er maar niet verder over praten.
1689. Aan de spijker blijven hangen.
Onafgèdaan, onbeslist blijven (van rechtszaken, enz.).
1690, De spijker op de kop slaan.

Juisi radên;

juiit

het punt treffen, waar

't op asûkomt

(à. v, in een redenering).
1691. Een spijker voor elk gat hebben.
Op alles raad weten.
f692. Hij heelt geen spiiker om zljn hoed arn te hângen.'

Hij is zeer arm.
1693. Iets aan de spijker
-nisten,hangen.
Iets laten
heï op de lange baan schuiven.
1694. 't Is een gloeiende spiiker.
Schertsend gezegd van een slecht brandende lantaarn of
lamp.
met koppen slaan.
1695. Spijkers
De zaken fliirk afdoen; flinke maatregelen nemen; goede
bewijzen aanvoeren.
1696. Soiikers
oo laas wâter zo€ken.
'Vitten;on!'egronde aanmerkingen maken; uitvlucbten
zoeken.

1697. Voor elke soiiker een sat weten.
Op allesèén afdoeriâ antwoord bij de hand hebben; op alles
een uitvlucht weten,
1698. Weet ik een spijker, hij weet een gat.
Hij is nooit verlegen met een zaak,
1699. Zo hard als een spijker ziin.
Zeer arm zijn;^obk.' tégen allerlei ongemakken bestand zijn,
1700. Het gaatje is naar de spiiker.
Het een past bij het ander.
1701. Voor elk gat een spijker weten.
Zie hierboven, nr, 1697.
1702. Zoveel gaten' zoveel spiikers.
Even-veel ântwoordèn of uitvluchten als tegenwerpingen.

1703. Met de stoomhamer werken.
Zeer gejaagd en zenuwachtig zijn.
1704, Hii houdt sterk aan zijn streng vast.
Hij geeft niet toe.
1705, Zijn streng te stiif spannen,
Te veel eisen.
1706. Hij heeft een ton vol kennis, maar de bodem is er ult"
In scherts gezegd van een verwaande weetniet.
1707. Hij Ioopt met een tonneken.
Hij is vet.
1708. Aan een touw vastzitten.
In zijn handelingen niet vrij zijn.
1709. Ik kan er geen touw aan vastknopen.
Ik begrijp er niets van.
1710. Over het touw trappen.
De perken te buiten gaan; zich misdragen.
l7ll, Trekt niet aan dat touw.
Bemoei u hiermede niet; roer die zaak niet aan.
661. H.et touwtie aan zijn been hebben.
Er aan vastzitten.
17t2. H.et touwtje wat vieren.
Iets toegeven.
1713. Iemand aan het touwtje hebben.
Iemand in zijn macht hebben, iamand aan het lijntje hebben.
1714. Iemand met een touwtJe trekken.
Iemand tot zijn partij ovcrhaleni ook .' hem bedotten.
1715. 't Is een krank touwtie.

't Is gevaarlijk, twijfelachtig.

1716. Men heelt het aan geen touwtje.
Men heeft het niet in zijn macht.
t7t7. Zlj trekken aan één touwtje.
Zij zijn het met elkander eens, zij doen samen.
1718. Hti gooit de troffel in ile kalkbak.
$ij_zegt zijn beroep vaarwel, omdat hij genoeg verdiend
heelt om van zun rente te leven.
1719. Iets op tui houden.
Iets tegenhouden, het op de lange baan schuiven.
172O. Een bodenloos vat vullen.
Een onbereikbaar doel vruchteloos najagen.
1721. 't Is een bodemloos vat.
't Is een doorbrenger.
1722. H.et gaapt gelijk een open vat.
Het is zonneklaar.
1723. H.et is nog niet ln het vat, waarln het zuren moet.
De-zaken zijn nog niet ver genoeg gevorderd; er kan nog

l7U.

heel wat gebeuren.
H'ii heeft btj mij nog iets in het vat.
Hij staat bij mij nog in het krijt; wij hebben samen nog
wat af te rekenen.

1725. Iets door vele vaten gleten.

Een zaak ingewikkeld maken, iets over veel schijven latcn

1726.

lk

lopen.
weet niet in welk vat ik het gleten zal.
Ik ben met de zaak verlegen.
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