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1727. 't Is een heilig vat met verdoemde repen.
't Is een schijnheilige.
1728. Die zaak is in dichte vaten.

Die zaak is geheel in orde, is geheel gcregeld.
1729. Uit een ander vaatie tappen,

Heel anders praten of over iets oordelen, dan te voren;

ook : een toontje lager zingen.
1730. Dat is zijn wagen en ziin ploeg.
Dat zijn zijn middelen van bestaan.
1731. Door een vergrootglas zien,
De zaken overdrijven.
1031. Er is een vijs bij hem losgeschoten,
Hij is niet geheel bij zijn verstand.

1732. Weten hoe de vork aan (of: in) de steel zit.

Weten, hoe een zaak in elkaar zit.
1733. Iets in de waag houden.
Iets in twijlel laten.
1734. Alles in de waagschaal stellen,
Alles op het spel zetteri.
1735. De wagen voor de paarden spannen.
Zoider overleg en te haastig te werk gaan.
1736. Die wagen loopt niet recht.
. Die handeling is.niet strikt eerlijk.
1737. 't Is een krakende wageh.
. 't Is een.onzekere zaak; ook : het is iemand met e€n zlvakke

gezondheid.
I738. Welke wagen kraakt er?
Wat is er niet in orde?
1739. De paarden achter de wagen spannen.
Tè laat met iets komen; ook : de zaak verkeerd aanpakken,
iets op .geheel verkeerde. wijze doenfl40. Het spel op de wagen hebben, .

Dc.poppen aan..het dansen hebben, lastige opsclludding

verwekt hebben.
1741. Dal is het vijfde wicl aan de rvagcn'
Dat.is geheel overbodig.
1742. Elkander in de wielcn iijden.
Elkander tegenwerken.
1743. Hlii wordt er geteld geliik't vijfde wiel aan de wagen.
Hij wordt er voor niets geteld..
1744. Het loopt op wieltjes.
Die zaak gaat goed vooruit.
1745. Een spaak in het wiel steken.
Een zaak verijdelen, tegenwerketr.
1746. Dat is zo dicht als een zeel.
Het is vol gaten.
1747. Zii is zo dicht als een zeef.
Zlj v erklapt alles dadelij k.
1748. Hii slaat ziin zeisen in eens anders oogst.
Hij treti aan zich, hij matigt zich aan, datgene wat aan
een andet toekomt.
1749. Ziin
zeis in eens anders koren slaan'
'Zich
in de werkzaamheden van een ander indringen.

4t9
1750, De oude zweep horen klappen.
. Aan de dagen van weleer, aan 't verleden herinnerd wordcn.
1751, Hii kent het klappen van de zweep.
Hij is op hoogte van het werk.

HUWELIJK EN GEZIN
VERLOVING,
1152, E,en blauwtie lopen.
Afgewezen worden bij een huwelijksaanzoek.
1753, Een boontje op iemand te week (gelegd) hebben,
(2. N.) Op iemand verliefd zijn, op hem of haar hopen.
1754. Het is tussen hen geklonken.

Hun verloving is geregeld.

1755. Als de rechte Jozef maar komt.
Gezegd tot een meisje, dat zich nog niet
(velloven).

wil

verbinden

BRUID, BRUIDEGOM, BRUILOFT.
1756. De bruid heeft de kat niet gevoerd.
Wordt gezegd als het op de huwelijksdag slecht weer is.
(Door het bijgeloof werd de kat vroeger vaak vereenzelvigd
met een heks. Terwijl nu de bruid te veel aan haar geluk
dacht, heeft zij de kat verwaarloosd en deze heeft daarover
wraak genomen en aan de bruid slecht weer gegeven : het
is een onstuimige dag, een voorbode van onheil voor de

bruid).

1757. Het is een kranke bruid.
Van iets gezegd, dat teer behandeld moet worden.
1758, Er uitzien als een bruiilegom.
Mooi uitgedost zijn.
tr759. De bruidsdagen zijn voorbij.
De goede dagen zijn ten einde.
1760, De speelman zit nog op het dak,
De eerste vreugde is nog niet voorbij; men is nog in de
*'ittebroodsweken.
1761. De speelman is van het dak.
De wittebroodsweken, de dagen van vreugde zijn voorbij.
1762. De wittebroodsdagen ziin voorbii.
Nu hebt gij het zo gemakkelijk niet meer.

HUWELIJK.
1763, Met zijn achterste in het botervat vallen.
Door een rijk huwelijk uit de verlegenheid geraken.

1267. Ziln eieren goed ter markt brengen.
Een goed huwelijk doen.
1764. In de fuik zijn.
Verloofd of getrouwd zijn.
1765. Hij is nu ook in het grote gild.
Hij is nu gehu\4'd.
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