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1808. Ztin o,uders niet kunnen loochenen.

Sprekend gelijken op zijn ouders.

KTNDEREN,
1809. Als 't kinil maar een naam heeft.
Toegevoegd aan iemand die met een uitvlucht of een leugen
aankomt; zoveel als : geef er maar een mooie glimp aan,
de zaak blijlt hetzelfde.
1810. Dat is geen kind om een boodschap.
Van iets gezegd, dat in zijn soort groot, geweldig, afdoende
ls.

1811. De kinileren van Adam.
De mensen.
1812. Een kinil om een boodschap sturen.
Een halve maatregel nemen.
1813. Het kind bii de rechte naam noemen.
Onbewimpeld zeggen hoe men over iets denkt.
1814, Het kind moet een naam hebben.
Men moet een reden uitvinden.
1815. IIij is er maar een kind bij.
Hij is verreweg de mindere.
18f6. Hii is het kind van de rekening.
Hij moet er voor boeten, hij delft het onderspit.
1817. Kind noch kraai in de wereld hebben.
Voor niemand te zorgen hebben; geen gezin hebben.
1818. Laat dat kind maar slapen.

Laat die zaak maar rusten; roer dat punt maar niet aan.

1819. Noem het kind maar bij zijn naam.
Zeghet maar, zondei ei doekjes om te winden'.
182O. Zijn papieren kinderen,
De boeken, die hij geschreven heeft.
1821. Een achtmaands kindie tot wasdom willen brengen.
Aan een hopeloze onderneming zijn beste krachten wijden.
1822. Een kinderhand is gauw gevuld.
Een kind is gemakkelijk tevreden te stellen.
1823. De kinderschoenen afleggen (o/; uittrekken).

Ophouden kind te zijn, de kinderjaren uittreden, de vol-

wassen leeftijd bereiken.
1824. Nog in de kinderschoenen steken.
Nog bij het begin van iets zijn"

1825. Het is geen kinderspel.
Het is een ernstige zaak.
1826. Met het badwater het kind weggooien.
Door het verkeerde in een zaak aan te tonen of weg te
nemen, de gehele zaak afkeuren of bederven; op domme
wijze verbeteringen aanbrengen.
1827. Teren als eens graven kinil.
Grote verteringen maken.
1828. Een jongen van Jan de Wit,
Een eerste snaak; ook .' iemand die de wereld gezien heeft.
1829. Zoveel te zeggen hebben als een iongen die een halfvat thuisbrengt.
Niets te zeggen hebben, niets in te brengen hebben.
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1830. Er de roe onder houden.

(2. N.) De kinderen op tijd kastijden en berispen, ze onder
tucht houden.

ArxoMST, OPVOEDING.
1831. Hij is uit een goed hok.
Hij behoort tot een gezin van eerlijke, oppassende lieden.
fæ2. Hij handelt alsof hij aan het hof van Jan Vlegel is opgevoed.
Hij is zeer onbeschoft.

VERWANTSCHAP.
1833. Ben ik miins broeders hoeder?
Ben ik aansprakelijk voor de tekortkomingen van anderen?
1834. Den broeder van de natte gemeente.
Iemand die veel sterke drank gebruikt.
1835. Hij is de ware broeder niet.
Hij is niet te vertrouwen.
1836. Hij is een lustige broeder,
Hij houdt wel van een pretje.
1837. Hij heeft zijn broer gesproken.
Hij is dronken.
1838. Hij is niet de minste der broederen.
Hij is niet dom.
1839. 't Is een zwakke broeder.
Zijn kennis is niet groot.
1840. Een broertje aan iets dood hebben.
Er een hekel aan hebben, iets niet graag doen.
1841. 't Is een broertje en een zusie.
't Is zo goed als hetzelfde.
1842. Familie ziin van Adams wege.
In 't geheel niet verwant zijn.
f843. Hii behoort tot de familie van Jan Tabak.
Hij vertoeft gaarne lang onder het roken van zijn pijpje.
1844. Hij is van de familie van Kleef.
Hij is zeer inhalig.
1845. Iemand naar zijn grootje sturen.
Iemand van kant helpen.
1846. Maak dat je grootje wijs.
Dat is te dwaas om geloofd te worden.
1847. Men zegt nog neef, maar 't is van Adams wege.
De familiebetrekking is z6 verwijderd, dat niemand ze zou
kunnen uitrekenen.
1848. Een oom hebben die dooil van 't geven is.

(2. N.) Gierig zijn.
f849. Hij is bij oom Hein om een praatje.
1850.

Ik

Hij is dood.

heb er een oom van doorl.

Dat zal ik niet (meer) doen.

1851. Den verwantschap die men met erwten moet uittellen.
Een zeer verre verwantschap.
1293. IJli heeft een kop gort nodig om hun verwantschap uit te rekenen.
Zij zijn familie van elkander, doch het is heel ver.
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