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1988. De kat in de kelder metselen.
Iets slechts oppervlakkig, niet radicaal genezen.

1989. De kat in de kelder (o/.' in de schapraai) sluiten'
Iemand de gelegeirheid geven om kwaad te doen.
z. b. : De vos in het kiekenkot sluiten.

3240. De kat in het (den) donker knijpen.
Kwaad verrichten op schijnheilige wijze.

3Al. De kat in 't garen smijten.
De boel (ô-. v. door-dwarsdrijverij) in de war brengen'

2018. De kat in de ketel vinden.
Niets meer te eten vinden.
z. b, : De honil in de Pot vinden.

2009. De kat is over de tafel gesprongen.
(2. N.) Er blijft niets meer van het eten over.

3242. De kat komt op de koord.
De moeilijkheid,<< het spel > begint; het gaat er op aankomen.

3A3. De kat niet aandurven.
Tot een zekere zaak geen moed hebben; er zich niet aan
wagen.

3244. De kat uit de boom kiiken,
Een afwachtende hoirding aannemen; eerst zien hoe de zaak
afloopt, alvorens zich te vèrklaren (o/r voor men er aan deel-
neemt).

770. De kat zal met zijn ledige mââg niet weglopen.
Hij heelt flink gegeten.

3245. Fæn kat in de zak kopen.
Iets kopen zonder het gezien te hcbben; zich iets in de hand
laten stoppen; bedrogen uitkomen.

3246. F,en kat op 't anker zetten.
Zijn koetjes op het droge halen.

IJ46. Eilieve! nag de kat geen zoete melk?
Wordt gëzegd, wànneer men iemand geeft, waartoe hij van
nature overhelt.

3247. Ergens de zwarte kat gezien hebben.
De plaats vermijden, er nooit komon.- --

3248. Er omËeen lopen als de kat om de hete brii'
Er wel aan willen, maar niet durven.

3249. Het zal katten spuwen.
(2. N,) }let zal zeer slecht weer worden'

3250. Hij heeft een kwade kat te villen.
Hij staat voor een moeilijke taak.

3251. Hij is voor de kat.
Hij is verloren, hij is voor de haaien.

3252. Hij is zo fier als 's keizers kat.
Hij is erg fier.

3253. Hij slacht de kat die altijd op haar poten tcrechtkomt.
Hij weet zich altijd flink uit de verlegenheid te redden'

3254. Hii steekt er de kat in.
Hij verbreekt onder een of ander voorwendsel de overeen-
komst; hij geeft de zaak op.

3255. Hij stuurt ziin kât.
Wordt gezegd van iemand, die men-tevergeefs -wacht, en
past heivoo=ral toe op de persoon, die lang wacbt om een
àchterstallige rekening te betalen.
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3256. Hij weet er zoveel van als de kat van saffraan.
Hij weet er hoegenaamd niets van.

3257. Hij ziet er uit als een verzopen kat.
Hij is doornat.

659. Iemand een kat aan het been jagen.
Iemand in moeilijkheden brengen.

3258. Iemand (kunnen) doen geloven dat de kat eieren legl.
Iemand van alles (kunnen) wijsmaken.

1310. Ik moet âan de kat of aan de kaas.
Ik sta voor een moeilijke, hachelijke keuze; ik weet niet wat
te doen.

3259. Ik zou hem mijn kat niet toevertrouwen.
Gezegd van een dokter, die als kwakzalver bekend is.

3260. Katten komen altiid op haar (vier) poten terecht.
Hij (zij) zal zich uit die moeilijkheid wel redden.

3261. Men kan hem wijsmaken, dat de kat ganzeëieren legt.
Men kan hem de ongerijmdste dingen op de mouw spelden.

3262. M:et iemand leven als de kat met de muis.
Op kwaadaardige wijze de zwakkere kwellen.

3263. Mijn kat ôôk een visie!
Houd het profijt niet geheel en al voor u zelf; een ander komt
er ôôk wat van toe I

3264, Staan te kljken als een kat in een weemd pakhuis.
Zeer verwonderd staan te kijkenl weg noch steg weter; ook .'

in het geheel niet weten wàt men doen moet.
3265. Van alle katten kwaad weten.

Op iedereen wat te zeggen, aan te merken hebben; kwaad-
s-preken; ook -: van alles op de hoogte zijn, weten wat er in
de wereld te koop is.

3266. Wat kent gij van katten?
(2. N.)Zwijg er over, ge weet er niets van.

3267. lVelkom zijn als de kat in de rnelkkamer.
In 't geheel niet welkom zijn.

3268. Zlch weren als een kat in de krullen.
Zich druk weren.

3269. Zlj leven tezamen als kat en hond.
Zij twisten altijd.

3270. Hij meende een vette kater te strikken.
Hij had zich heel wat van die zaak voorgesteld, had er
hoge verwachtingen van.

3271. I{et anker achter de kat werpen.
Uitscheiden met varen, onrdat men zijn schaapjes op het
droge heeft.

1133. De boter aan de kat bevelen.
Iets van waarde toevertrouwen aan iemand die er belust
op is en er van zal << snoepen >),

1756. De bruid heeft de kat niet gevoerd.
1298. De kaas aan de kat bevelen.

Zie nr. 1133.
Ook :

3272, De kat bij 't spek zetten.
3273. lVeten langs welke kânt de kat kijkt.

Weten hoe het in de wereld gaat, wat er itr de wereld te koop
is.
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