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f553. Menen dat 's keizers kat uw nlcht is.
Zich veel laten voorstaan, zich geducht veel inbeelden.

2685. H.et leven zit er ln als in een kat"
Gezegd van een oud man, die maar steeds blijft leven.
(Katten zijn zeer taai).

JJJ. Hij houdt een oog op de pan en oen op de kat.
Hij geeft acht op alles.

3274, }Iij is zo wijs als Salomo's kat.
Hij denkt van zichzelf, dat hij wjjs is; hij is een wijsneus.

1196. Daar is smids kat van gestorven.
Antwoord van iemand, die voor zijn moeite slechts< dank u>
tot loon krijgt.

3275. 't fs een vogel voor de kat.
Hij is in groot gevaar.

3276. Dat is een vogeltje voor de kat.
Dat is verloren.

I3lI. Dat zijn de rechte katJes die de kaas eten.
Dat zijn juist de personen die het kwaad doen, ofschoon men
anders zou menen.

3277. H;ii ls het katje van de baan.
Hij is altijd de voorste, de eerste.

3278, Hij weet wel, hoe men de katjes trehoert te wiegen.
Wordt gezegd wanneer iemand de middelen weet, om andercn
tot zijn gevoelen over te halen.

2490. "t Is geen katje om zonder handschoenen âân te pakken.
Zij is niet Àemakkelijk; 't is een vinnige vrouw, gereed om
van zich af te bijten.

3279. Z,ljn katje zadelen.
Wordl gezegd, als men denkt aan een grote dwaasheid.
(Wat is er immers dwazer, dan een kat voor de wagen te
spannen of haar de zadel op te leggen).

3280, De poes sturen.
Iemand zenden, met wie men niets uitrichten kan.

3281, Hij ls er zo mooi mee als de poes,
Hij is bijzonder mooi. (Vooral gezcgd als hij zelf er mede in-
genomen is).

32E2. Hij is voor de poes,
Hij is verloren, hij is voor de haaien.

3283. In de kattebak zijn.
Niet erg wel zijn.

KOE. KALF. OS.

3284. De koe bij de horens hebben,
De grootste moeilijkheden te boven zijn.

3285, De koe bij de horens vatten.
Een zaak flink aanpakken.

3286. De koe een gouden huif opzetten,
Zijn zor gen verspillen.
z. b, : Paarlen voor de zwijnen werpen.
Een vlag op een modderschuit zetten.

3287, De koe is bllnd (o/; heeft maar één oog).
Die zaak is niet in orde, er is een reukje aan.

3288. De koe valt op de rechter ziiùe (of : op de beste ziide).
Alles loopt ten beste af.
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3289. Ile koe wil nlet meer kalven.
't Is gedaan; 't is uit.

3290. Fæn koe door de bals melken.
Haar goed voeren.

3291. Het scheelt geen koe.
Het scheelt niet zo heel veel.

3292. ln iets vallen als een koe ln een sloot.
Iets plotseling en onvoorbereid aanvangen,

3293. Koeien met gouden horens beloven.
Schoonschijnende beloften doen.
e. ô. .' Gouden bergen beloven.
Holland en Brabant beloven.

3294. Op de koe rijden.
Meer verteren dan zijn vermogen toelaat.

3295. Op de koe staan.
Bijna verloren zijn (bij het spel).

3296. Op lemand wachten als de koelen in 't gras.
Wachten al etende.

3297. Oude koeien uit de sloot halen.
Praten over (onaangename) dingen, die al lang geleden
gebeurd zijn.

3298. Toen de koe Bartel heette.
In een tijd die er nooit geweest is.

3299. Yan achter de koeien komen.
Zô van de boerderij, van het platteland komen.

fJ89. Wat weet een koe van saffraan etent
Gij weet er immers niets van !

3300. Wti zijn met ome koe van 't ijs.
Er kan ons niets meer deren,

3301. 't Ziin mijn koeien die ln de dijken liggen.
Dat gaat u niet aan.

3302. Zo dom als een koe,
Zeer dom.

1589. Veel op de gaffel en weirrig voor de koe.
Veel hebben en weinig kunnen afstaan.

3303, Er is nog hooi voor alle koeien.' leder kan nog naar begeerte voorzien worden,
33()4. 't Hool ls op en de koe is dood,

Er is niets meer te halen.
3305. lk ben zo lustig als een vogeltje, dat koe heet.

Ik ben zeer lui, loom.
3306, Over koetjes en kalfjes praten.

Over allerlei onbeduidende tlingen praten.
3307. Ziin koetjes op het droge hebben.

Genoeg verdiend hebben, om er van te kunnen leven.
3308. Het is een melkkoetje.

Het is een persoon van wie (een zaak waarvan) men veel
voordeel tr.ekt; een persoon die men uitzuigt.

3309. Met de koeibelle naar huis komen.
(2. N.) Onverrichterzake naar huis komen.
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