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3519, In de kam gebeten zljn.
Overwonnen zijn; vernederd zijn.

3520. Als een havik op de tuin zitten.
Op de loer zitten, in afwachting van een goede kans.

1275. De hen, die gouden eieren legt, slachten.
In eens te veel voordeel willen hebben en daardoor zichzelf
nadeel berokkenen.

3521. Iemand doen leggen gellik een hen.
Iemand flink doen << afschuiven >r.

3522. 't Is een hen met sporen.
't Is een boos wijf.

3523. Nlet verder trappen als een hen.
Voorzichtig lopen,

3524. Onder geen hen gebroed zijn.
(2. N.) Slim, uitgeslapen zijn, geen<< kuiken > zijn.

3525. Opstaan v66r hen en haan.
Zeer vroeg opstaan.

.1276. Rondlopen als een hen die een ei moet leggen.
Niet weten wat te beginnen, nu hier en dan daar zijn.

3526. Voor zich kijken als een hen op een streep.
Strak voor zich uit zien.

35T1. Zwijgen lijk een hen die verloren legt.
(2. N.) Zich zeer bescheiden gedragen.

3528. Hii weet meer dan een huismans hen.
Hij is zo dom niet.

3529. Trek eens een bolhenne de staart ult.
Waar niets is, verliest de keizer zijn recht.
(een bolhenne: een kip zonder staart).

3530. Iets voor de hoenileren brokken.
Het prijsgeven.

353I. Met de hoendertjes naar het rek gaân.
Vroeg naar bed gaan.
z. b. : M.et de kippen op stok gaan.

3532. Zich voelen als een hoentje.
Zich bij uitstek gezond gevoelen.

1216. F,en el geven om een hoen terug te krijgen.
Een kleinigheid wagen, om e€n groter voordeel te vcr-
krijgen.
z, b. : E,en spiering uitgooien om een kabeljauw te yangcn.
Een taling uitzenden om een eenilvogel te vangen.

3533. Een knuppel onder ile hoenders gooien.
Scherpe kritiek oefenen, zonder een bepaald persoon te be-
doelen.

3534. Htj heeft een hoendermaag.
Hij kan tc allen tijde eten.

3535. Hij is niet wiis genoeg om het gewricht van het kapoen te vln-
den (t. w. bij het voorsnijden).

Hij weet niet, hoc hij de zaak moet aanpakken,
1277. Laat de kieft') stippen (ik heb de eieren ln de hoed).

Benijders laten mij onverschillig (ik heb beet of bitrnen, waar
't mij om te doen was).

3536. Schermen als een kieft.
In 't wilde praten.

5ll

3537. Achteruitkrabben gelijk de kiekens.
Sparen en garen.

3538. Hij ls te ilwaas om kiekens te pluimen.
(2. N.) Hij is zeer dwaas.

3539. Hij legt gelijk de klekens.
Hij betaalt goed.

1278. H'ii telt de kiekens, eer de eiers gekipt zijn.
Hij maakt een rekening op uit onwisse gegevens.

3540. Iemand wiismaken dat de kiekens hooi eten.
Iemand iets ongelooflijks, iets ongerijmds, een dwaasheid
wijsmaken.

3541. Lopen gelijk een kieken zonder kop,
Dwaas, wild lopen.

1257. 't Is altijd een ei of een kieken.
Het is altijd wat.

1536.'s Kosters kiekens wâchten.
Begraven zijn.

3542. 't Is een kuiken zonder kop.
't Is iemand, die onbezonnen handelt.

1256. lk wil er ei of kuiken van hebben.
Ik wil weten hoe het met de zaak staat,

3543. Er bij zijn als de kippen.
Zich reppen als er iets waarop men aast, te krijgen is; zorgcn
dat het ons niet ontgaat.

3544. Het lijkt naar klp noch hen.
Het lijkt nergens naar.

3545. Hij drinkt als de kippen.
Hij drinkt met kleine mondjes vol.

3546. Hij voelt zich zo lekker als kip.
Hij voelt zich zeer wel.

1279. Lopen als een kip die haar ei niet kwtjt kan raken.
- Zich onrustig en angstig bewegen.

3547. Met de kippen op stok gaan.
Vroeg naar bed gaan.
z. b. : M.et de hoendertjes naar het rek gaan.

3548. Redeneren als een kip zonder kop,
Onnadenkend, in 't wilde redeneren.

3549. Als kippeltjes met elkander leven.
Genoeglijk en in vrede leven.

3550. Gii zijt baas in het kippenhok als de haan er niet is.
Gezegd tot iemand die de baas wil spelen cn het recht cr
niet toe heeft.

3551. Dat is kippetjespraat, de haantjes lachen er om.
Dat is ijdele praat, beuzelpraat, gekkenpraat.

3552. 't Is altijd koekoek ééazang.

- Hij vertelt altijd hetzelfdè; 't is altijd hetzelfde deuntje.
3553. De kraaien zullen het uitbrengen.

Die zaak zal wel eens uitkbmen.
3554. Hoe geraken de kraaien aan de noten ?

(2. N.) Antwoord op de onbescheiden vraag: hoe zijt gij aan
dat nieuws, dat voorwerp, enz. geraakt ?

3555. tt Is zo heet dat de kraaien gapen.
't Is snikheet.

3556. Van kraaien en duiven spreken.
Over koetjes en kalfjes praten.1) d" kl""tt.
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