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1974. De stoep ls daar glad.

Schertsende zegswijze als er veel meisjcs
kort achtereen trouwen.
1975. Hij is van geen hoge stoep gevallen.
Hij is van geen zeer hoge afkomst.
1976. Uit hoge vensters kiiken.

431

uit hetzelfdo

gezin

Zich laten voorstaan; trots zijn.
1169. Dat staat geen boer in't venster.
Laat dat maar liggen, het staat ni€mand in de weg.
1172. Ge zit ilaar als een boer in 't venster.
Ge zit in het licht.
1173. Ge zit hier bij geen boer in 't venster.
Gij zijt hier nog niet te veel, ge zijt niet tot overlast, go b€hoeft nog niet weg te gaan.
1172. H.et beste brood voor 't venster leggen,
Zijn beste beentje voor zetten.
1977. Onz*' Lieve Heer heeft uit zijn venster gekeken.
O. L. Heer heeft ons aangezien, heeft zich over ons ontfermd.
1978. De boel door de glazen gooien.
Drukte, ruzie maken; het huis in rep en roer brengen.
1979. Ziln eigen glazen ingooien.
Zichzeff benadelen; zijn eigen zaak moedwillig bederven.
Ook :
1980. Ztin eigen ruiten inslaan.
f981. In de ruiten slaan.
(2. N.) Slecht redeneren; of : dom handelen.

1992. Ergens zijn als een snoek op zolder.
Ergens niet passen, niet op zijn plaats zijn, niet gewenst
zrJN.

z. ô. .' Ergens zijn als een hond in een kegelspel.
Ergens zijn als een haar in de soep.
f993. Hij is bedorven als een snoek op zolder.
Hij heeft er geen verstand van.
1994. Snoeken op zolder zoeken.
Vergeefse moeite doen.
1995. Thuis te vinden zijn als een snoek op zolder.

Nooit thuis zijn.
1996. Zich op zijn gemak voelen als een snoek op zolder.
Zich helemaal niet op zijn gemak voelen.
1997. Hij loopt papieren zoldertje.
Hij loopt op ijs, dat voor zijn voeten wegbuigt.
1998. Iemand op zijn achterzolder jagen.
Iemand danig angst aanjagen.
1999. Ergens een schotje voor schieten.
Iets voor het vervolg beletten.
2000. Hct is zo fijn alsof het door een trap gezlft was.
Het is zeer grof.
2001. Hij is van de trappen gevallen.
Zijn haar is geknipt.
2002. Iemand de trappen laten tellen.
Iemand van de trappen smijten.
2003. Op gelijke trap staan met iemand.
Niet boven hem verheven zijn.

KEUKEN, KELDER, ZOLDER.

HUISRAAD: TAFEL, KAST, STOEL, ENZ.

1982. Een schrale keuken hebben,
Niet veel eten.
1983. Daar mijn beurs opengaât, daar rookt miin keuken.
Voor geld kan ik overal terecht.
1984. Het ziin twee honden in één keuken.

2004. 't Is het huishouden van Jan Steen.
Gezeed van een huishouden, waar orde, netheid en tucht

Zij komen slecht overeen.

1310. Dat brengt het meel in de keuken.
Dat levert wat op; daar heeft men proûjt asn.
1985. Hij weet van pomp noch pompstok.

Hij weet van niets, hij is zeer dom.
1986, Hij is pompstokken snijden.
Hij is gedeserteerd.

1987. Naar de kelder gaan.
Verdrinken; verongelukken; te gronde gaan.
1988. De kat in de kelder metselen.
Slechts oppervlakkig, niet radicaal genezen.
1989. De kat in de kelder (o/: in de schapraai) sluiten.
Iemand de gelegenheid geven om kwaad te doen.
z. b. : De vos in het kiekenkot slulten.
1990. Dat is een kabel op zolder.
Dat is een middel, dat nog ver te zoeken is.
1991. Er is nog kabel op zolder.
Er is nog goede voorraad van.

ontbreken.

2O05.

Zo net als molletjes huisraad.

In't geheel niet net; slordig, vuil.
2006. Hii mag de tafel voor de deur zetten.
Hij is arm geworden.
2007. Onder de tafel kloppen.
(2. N.) Onderdoen, zwichten.

1130. De houten ham komt daar op tafel.
Men houdt in dat gezin voor't uiterljk een stand op, terwijl
men zich in 't nodige bekrimpt en << krom ligt >.
2008. De hond is over tafel gesprongen,
Gij komt te laat om te eten.
2009. De kat is over de tafel gesprongen.
(2. N.) Er blijft niets meer van het eten over.
2010. Hij kijkt bii Onze Lieve Heer op tafel.
Van een zeerlang persoon gezegd.
6E9. De voeten onder een andetmans tafel steken.
In iemands dienst zijn bij wie men tevens in de kost is.
2011. Riik zijn in de kale kast.
Allesbehalve

rijk

zijn.

1127. M.en liidt er honger met brood in de kast.
Men leeft er gierig.
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