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3476. De gebraden eenden vliegen hem in de mond.
Hij is buitengewoon voorspoedig; hij hoeft geen moeite te
doen om tot een weelderig leven te geraken.

3477. Et is een vreemde eend in de bijt.
Binnen een besloten kring van vrienden of familieleden is
een vreemdeling gekomen.

1284- H.et zijn wel mooie woorden, maar de eenden leggen de eleren.
(woorden : zinspeling op woerd, mannetjeseend).
Aan beloften alleen heeft men niets.

3478, Een taling uitzenden om een eendvogel te vangen.
Een kleinigheid wagen om een groot voordeel te behalen.
z. b. : E,en spiering uitgooien om een kabeljauw te yangen.

3419. Yoor de pielekens zijn.
Verloren zijn, er bij zijn; cigenlijk : ten prooi van de eendjes
zijn. (pieleken5 : pieleendjes).
z. b. : Yoor de haaien ziin,

3480. Hij ligt in het eendenbier.
Gezegd van iemand, die in het water is gevallen.

3481. Ge loopt naar tt eendeëi en laat het ganzeëi vallen.
Met teveel te willen, doet ge uzelf schade.

3482. Dansen gelijk een ekster,
Trippelen van ongeduld.

3483. Hij is zo vlug als een ekster.
Hij is erg vlug.

3484. Ge zit hier in geen eksternest.
Zo slecht is 't hier nog niet.

3485. Ben ik niet geroepen om ganzen te hoeden, laat het ganzekens
wezen.

Kan ik het hogere niet bereiken, ik wil met het lagere te-
vreden zijn.

3486. Er zijn om de ganzen te hoeden,
(2. N,) Ergens zijn om niets te doen.

3487. Het is niet voor de ganzen gemrakt.
(2. N.) ( b.v. van bier, wijn gezegd) Laten wij het maar op-
drinken.

3488. Hij zal de gans gelden.
(2. N.) Het zal hem duur te staan komen.

3489. Lopen als een vette gans
Een waggelende gang hebben.

3490. Maakt dat de ganzen wijs.
Dat geloof ik niet; maak dat de onnozelen wijs.

3491. Met iemand de gans rijden.
Hem voor de gek houden.

3492. Voor de ganzen preken.
Zijn woorden verspillen.
z. b, : Yoot dovemansoren preken.

3493. Dat trelt (of : valt) op een gansje.
(In't ganzespel : die worp treft een gansje).
-Fig. .' Dat treft gelukkig.

3494. Hij is voorzien van verstand, gelijk een gans yân een kam.
Hij heeft evenmin verstand als een gans een kam heeft.

3495. Daar kraait geen haan naar,
Niemand zal er iets van te weten komen,

3496. Daar kraait haan noch hen.
Wordt gezegd van een verlaten, eenzaam oord.
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3497, De haan (o/.' het haantje) van de buurt zijn.
De eerste onder zijn gelijken, de persoon die alle anderen
de loef afsteekt (in rijkdom, geluk, enz.).

3498. De haan van 't kot zijn.
(2. N.) De eerste, de baas, de meester zijn; ook: de aanvoer-
der, de belhamel zijn.

2917. De gebraden haan uithangen.
Weelderig leven; veel geld verteren.

1907. De rode haan laten kraaien (of : op het dak zetten).
Het huis in brand steken.

3499. Een goede haan kraait tweemaal.
(Schertsend) Laat hem nog maar eens roepen. (WanDeer men
niet terstond komt als men geroepen wordt).

3500. Er over lopen als een haan over hete kolen.
Iets haastig, vluchtig, slechts terloops behandelen, aanroeren,
enz.

3501, Het is een haan met een dubbele kam.
Het is een eerste vechtersbaas, een durfal.

3502. Het is een haan met kam en sporen.
't Is een kampvechter.

3503. Hii leeft er als een haan op de molen.
Hij heeft het er bijzonder goed,

3504. Hij stapt als een haan vân een stoter.
Schertsend gezegd als iemand parmantig loopt.

3505. Vôôr het kraaien van de haan.
Zeer vroeg, v66r dag en dauw.

3506. Ziin haan moet koning kraaien.
Hij wil de baas zijn; inz. : hij moet altijd zijn zin hebben;
of : hij moet altijd gelijk hebben.

3507. Ziin haan zal koning blijven.
Hij zal het winnen; hij zal baas blijven.

3508. Zo boos als een kalko€nse haan.
Erg boos.

3509. Van 't haantje naar 't hennetje lopen.
Heen en weer lopen.
z. b. : Yan Herodes naar Pilatus lopen.

35f0. Hij is altijd haantje-de-voorste.
HÛ is altijd vooraan als er iets uitgehaald moet worden.

35ff. Hij blinkt als een goudhaantje.
Hij ziet er keurig uit.

3512. De hanekam opsteken,
Zich trots verheffen.

3513. De kam laten hangen,
Moedeloos zijn; ook .' moede zijn; ziek zijn.

3514. De kam opsteken.
Zich halsstarrig tonen, zich verzetten.

3515. De kam strijken.
Zich gewonnen geven.

3516. Een rode kam hebben.
Boos zijn.

3517, Iemand de kam afbijten.
Iemand aanvallen; iemand schade doen, hem te schande ma-
ken.

3518. Iemand in de kam zitten.
Zich met scherpe woorden tegen hem verzetten.
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