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1766. Met de handschoen trouwen.
Huwen bij volmacht, waarbij de vrouw het huwelijk sluit
met de gemachtigde van de afwezige bruidegom.
1767. De lange huur ingaan.
Trouwen.
1768. In de huweliikshaven aanlanden.
Tot een huwelijk komen.
1769. Door de gouden keten verbonden zlin.
Getrouwd zijn om bet geld.
177Q. Aan de nan komen.
Trouwen.
1771. Een yrouw naar het altaar geleiden.
Een huwelijk met haar aangaan.
1772. ln St. Anna's schapraai zitten,
Als bejaarde juffrouw weinig kans hebben ûog te trourren.
1773. ZIj zit op Sint-Anna's zolder.
Zij is te oud om nog te trouwen.

1774. In de ossenwelde gaan.
Dertig jaar worden (van ongehuwde meisjes gezegd), boven
de leeftijd van trouwen komen.

14$. Ap de oven raken.

Een oude vrijster worden.
1775. ln het schip van St. Annuit zitten.
(2. N.) Geen kans meer hebben om te trouwen.
Zie ook hierbaven, nr. 1772.

MAN, VROUW.
1176. Dat zal wel zijn man vinden.
Daar zullen wel liefhebbers voor zijn.

t177. De laatste man

of:

de zak opgeven.

1778. De laatste man ziin paksken ophelpen.
Van de laatsten uitblijven, tot de laatste

blijven.
1312. F,en hard man op een weke kaas.
Een held in de koelte, een held met de mond.

Hij gaat voor niemand uit de weg, hij neemt het

tegen
iedereen op.
1786. Hij wil altiiil de mooie mân wezen.
Hij wil het iedereen naar de zin maken.
1787. Iemand mân en paard noemen.
De naam uitspreken van hem die ons iets heeft meegedeeld.
1788. Met man en muis vergaan.
Met alle opvarenden vergaan.
f789, Op'Hij
die man kan men kerken en tor.Bns bouwetr.

fi90. Zich

verdient het volste vertrouden.

aan zijn man houden,

Op iemand verhaal zoeken, voldoening van iemand eisen.
1791. Iets mannetje voor mannetje doen.
Iets doen met gemoedelijke nauwgezetheid,
1792. 't Is een mannetje om in een prââm tezetten.
't Is een ventje dat niet veel beduidt.
1793, AIs de nood aan de man komt.
Als er werkelijk gehandeld moet worden.
1794, De aap zit in de schouw.
(2. N.) Man en vrouw maken ruzie.
f795, Hij zit onder de panloffel.

Hij laat zich door zijn vrouw

regeren.

1796. Het rookt daar soms geweldig.
De vrouw heeft soms hooggaande ruzie met haar man.
1797. Een rnooi span voor een bokkewagen.
Gezegd van een getrouwd of verloofd paar, dat er zonderling uitziet.
1798. IIet spookt tussen hen.
Zij leven in onenigheid.

VADER, MOEDER,

in de herberg

1779. E'en man vân de oude deeg.
(2. N.) Een kloek gebouwd man.

1780. Een mân van de oude stempel.
Een rond, braaf man; een mân naar de oude trant"
1781. Het is als de man met ziin ezeltje : zelden pas.
Het is niet zo te maken, dat men buiten aanmerkingen

blijft.

1785. Hii staat zijn man.

1782. Er zit een zwarte man op het dak.
Het huis is met hypotheek bezwaard,
z. b. : Er ligt een papieren dak op het huis.
Er liggen zilveren balken onder het dak.
1783. Het is een man, uit één stuk gegoten.
't Is iemand van een vast karakter.
143. }Iet zijn mannen met baarden.
Ztj zijn niet jong meer.
116. IIij is een man met twee aangezichten.
Hij is niet te vertrouwen, 't is een dubbelhartig mens.
f784. Hij ls een man van de klok.
Hij doet alles op gezette tijd.

1799.

I{ij

zal nooit eggen wat zijn vader geploegd heeft.
een gemakkelijker leven hebben dan zijn vader.

Hij zal

1I8, Uit

vaders aangezicht gesneden zijn.

Sprekend op vader gelijken.
1800. Hij heeft een aardje naar zijn vaartje.
Van een zoon gezegd, die
hetzij ten kwade of ten goede
naar ztJn vaoer aarot.
1801. Hij wil de koning voor zijn vader niet meer kennen,
Hij heeft een zeer hofe dunk van zichzelf.
1802, Bij moeders brijpot blijven zitten.
Nooit van huis gaan, niet zelfstandig worden.
1803. Eerst zorgen voor zijn moeders kind.
Eerst voor zichzell zol'gen.
1804. Nu pak rnaar aan, 't is uw moeder niet.
Gezegd tot iemand die aanelt iets aan te pakken of dat zeer

voorzichtig doet.

1805, Daar helpt geen moederlief aan.

Daar is geen ontkomen aan.

1806. Dit heeft hii met de moedermelk ingezogen.
Dit is hem reeds in zijn prilste jeugd geleerd.
I887. De beste paarden staan op stal.
De beste huismoeders zijn zij, die veel thuis zijn.
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