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2100. Hij staat waar de bezem staat.
Hij wordt niet geteld, hij heeft niets te zeggen.
z. b. : IIii is een nul in 't ciiferen.
2101. Voor schop en bezem gebruikt worden.
Gebruikt worden voor duivelstoejager, voor allerlei kleine
en meest onaangename diensten.
21O2. Dat staat als een hoed op een bezemsteel.
Dat past in 't geheel niet bij elkaar.
2103. Hij heeft een bezemsteel doorgeslikt.
Wordt gezegd van een lang en mager persoon.
2104. Iemand de boender geven.
Hem wegjagen.
2105, Met de grove (o/r ruwe) borstel er door gaan,
Grof met iets te werk gaan.
21O6. In de emmer trâpper.

Een flater begaan, iets onhandigs en voor anderen onaangenaams zeq$en; onopzettelijk een gevoelige snaar aan-

2lfil.ln

roeren.

de emmer vallen.

In

goede aarde vallen, met instemming begroet worden

(ô. v. van een geschenk).

2108. 't Is een druppel in de emmer.
Het heeft niets te betekenen.
21O9. Dat plannetje viel julst in 't €mmertje.
Dat was naar zijn zin.
2ll0. 't Is van de korf in de lapzak.
Dat komt vrijwel op hetzelfde neer.
2111. De broodkorf voor iemand hoger hangen.
Het moeilijker voor hem maken om de kost [e verdienen.
2f f2. Hlj is bang voor zijn eierkorf.
Hij is bezorgd voor zijn gezondheid, voor zijn leven.
2113. Door de mand druipen,
Bij een examen : er niet doorkomen.
2114. Door de mand vallen.

Tot bekentenis komen, schuld belijden.

2115. Een mând zonder grond vullen.
Vergeefse moeite doen, een

<<

onbegonnen werk

Hij spreekt stout.
25f. Iemand het mes oD de keel

zetten.

Iemand dwingen tot een besluit, tot een ondubbelzinnig

antwoord, enz.
2131. Iets (als een mes) bij 't hecht âanvâtten.
Een zaak op de rechte wijze, naar de eis aanpakken.
762, lr{.et het mes in de buik rondlopen (of : zitten).
Bezorgd, bekommerd zijn over iets; in grote verlegenheid,

in angst verkeren.
21.12, Onder het rnes zitten.

Geschoren rvorden;

gaan.

2f33. Op het mes

fig. :

een examen

of onderzoek onder-

spreken.

Brutaal spreken, onder bedreiging van terstond het mes te

zullen trekken.

2134, Seffeus het mes aan de kant hebben.
(2. N.) Opvliegend zijn.
2135, Zijn mes ergèns le-ggen.

Ergens het middag- of avondmaal gebruiken.

2136. Ziin mes snijdt aan twee kanten.

Hij verdient geld op

voordeel.

>> ver-

t"vee manieren;

hij behaalt

dubbel

Ilii is zonder broodmes gekweekt.
Hij is van lange afkomst.
(Hij heeft steeds van bedelen

richten.

2137.

Hij krijgt hèt meeste, hij krijgt meer dan hem toekomt.

geleefd, zoodat zijn moeder
voor hem geen boterhammen te snijden had).
2f38. Op zijn mesje spreken.
Trots spreken.

2116. De grootste lepel is aan ziin kant.
2117. Hii heeft de volle lepel.

zoveel van genieten als hij wil.
21 18, Hii zal noq uit vuile ]epels eten,
tt.)"Zijn zaken Zullen nog slecht aflopen.
169. i:sflet een zilveren (o/: gouden) lepel ln de monil geboren ziin.
In weelde geboren zijn, het leven gemakkelijk beginnen.
2119. Opscheppen
met de grote lepel.
-Het

iz.
\2.

212A.

2123. AlIe uren een eierlepeltJe.
Alles met mate.
2124. Dat is hem met de paplepel ingegeven.
Dat heeft men h-em vân jongsaf voorgelrouden, geleerd.
2125. Daar snijden geen messen op.
't Is een moedwillig persoon.
2126. Een mes in de mouw hebben.
(2. N.) Verraderlijk zijr:.
2127, Er het mes inzetten,
I)e zaak flink aanpakken, doortasten.
2128, Er is wat voor het mes.
Er is heel veel werk af te doen.
2129. }Iet mes moet naar de schede zijn.
Men moet niet boven zijn krachten willen levcn.
2130. Hij spreekt, alsof hij een m-es in de zak had.

Z\n

u.) Hij magèr

èi van nemeû, royaal zijn.
lepel wegsmiiten.

Sterven.

2121. T.oveel als de lepel gieten kan.

Zoveel mogeiijk(op overdadige wijze) (iets gebruiken)'

2122, Gezondheid met lepels drinken.
Iets eten of drinken dat zeer voedzaam is.

2139. De beker drinken (c,/r ledigen.)
De last dragen die ons opgelegd is.
2140. Hij zou uit cen fles eten.
o.f :
2f4f. Hii kan haver pikken uit eer fles.
Hij is broodmager.
2142. Iemand op flessen trekken.
Iemand beetnemen.
2143. ln de fles gezien hebben.
(.Z. N.) Dronken zijn, te diep in het glaasje gekeken hebben.
2144. Op de fles zijn.
In slechte financiële toestand verkeren; failliet zijn.
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