
Planten op kattebagger / kattedrab - Iets totaal onzinnigs doen. “Probeer je Hans er van te 
overtuigen dat hij zijn voeten moet wassen?! Je kan net zo goed planten op kattedrab!” 
 
Met twee voeten in de modder staan - Een betrouwbaar en degelijk persoon zijn. “Frank is 
te vertrouwen, hij staat met twee voeten in de modder.” 
 
Zo oud als Oude Echtbert - Wordt (spottend) gebruikt om iemand of iets heel oud te 
noemen. “Het is niet mijn schuld dat de ploeg is gebroken! Dat ding is zo oud als Oude 
Echtbert!” “Jij, jong? Je bent zo oud als Oude Echtbert!” “Deze kar mag dan zo Oud zijn als 
Oude Echtbert, hij werkt nog prima.” 
 
Zo rijk zijn als Frederick - Iemand uitmaken voor een zelfzuchtig iemand. Zo rijk zijn als 
Frederick is een gevaarlijk iets en impliceert een nare toekomst. “Je denkt veel te veel aan 
jezelf. Wil je zo rijk worden als Frederick?” 
 
Wonen in Tevredericksveen - Gelukkig zijn met wat je hebt. “Het was weer zwaar werk op 
de akker vandaag, maar men woont tenslotte het beste in Tevredericksveen.” 
 
Een Noorse frons hebben - zeggen dat iemand bijzonder moeilijk kijkt. “Haal die Noorse 
frons eens van je gezicht!” “Na al die moeite krijg ik alleen een Noorse frons als beloning?” 
 
Een biggetje van iemand maken - Dreigen met een zware straf. “Pieter Janszoon, als je nu 
niet hier komt maak ik een biggetje van je!” Meer letterlijk: Iemand tussen de varkens 
gooien, bijvoorbeeld als iemand te dronken is geworden. “Sinds we een biggetje van Jan 
hebben gemaakt, kijkt hij wel uit hoeveel hij drinkt.” 
 
Voor de vloed uithollen / voor de vloed thuis zijn - Extreme haast hebben. “Hij rende 
alsof hij voor de vloed uitholde” “Wat een haast. Moet je voor de vloed thuis zijn?” 
 
Kijken hoe het gras groeit - (Bewust) Niksen. Je tijd verdoen. Ook: geen zin hebben. Ook: 
het druk hebben met veel verschillende zaken. “Waar heb jij de hele dag gezeten? Was je 
aan het kijken hoe het gras groeit?” “Loop je mee naar de waterput? Nee, ik moet nog kijken 
hoe het gras groeit” “Help je mee met de kar uitladen? Nee, ik kijk liever hoe het gras groeit.” 
Spottend: “Is Bram er niet bij? Nee, hij moest nog kijken hoe het gras groeit.” 
 
Van Drab een Dorveld maken - Er een totaal zooitje van maken. “Dirk heeft echt geen 
talent voor houtbewerking. Hij maakt regelmatig van drab een dorveld. 
 
Wevers / Huidrijders -vriend - Een kwaadaardig figuur, een slechterik. Een misdadiger, 
iemand met slechte bedoelingen. “Als we hadden geweten dat het een weversvriend was, 
dan hadden we hem nooit binnengelaten. Nu heeft ie zes kippen weten mee te nemen!” 
“Perlanen zijn te vertrouwen, maar bij buitenlanders moet je altijd uitkijken of je niet met een 
huidrijdersvriend te maken hebt.” 
 
Bij de Reizigers zijn - onbereikbaar zijn. “Ik werk er al een maand aan, maar een mooi 
resultaat is zo ver weg als ware het bij de Reizigers.” 



 
Kijken is voor de Reizigers - Niets doen is niet voor Perlanen. “Steek je handen eens uit 
de mouwen, kijken is voor de Reizigers.” “Ik kon toch niet niets doen en die man laten 
verdrinken? Kijken is voor de Reizigers.” 
 
Een kip eten voordat ie eieren legt - Verspillen. Kortzichtig bezig zijn. “Wil je die broek 
wegdoen omdat er een gat in zit? Eet toch geen kip voordat ie eieren legt!” 
 


