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1269. Zii zijn uit hetzelfde rr gebroed.
Zij ontlopen elkander niet veel.

1270. E,en eitje met iemand te pellen hebben.
Iets voor hem minder aangenaams met hem af te handelen
hebben; een appeltje met hem te schillen hebben.

1271. Er een eitje door klutsen.
Tot een vergelijk komen over een prijs.

1272. E,en appel geven om een ei te krijgen.
Iets klein geven om iets groots te krijgen; iets gerings
opofferen om groter voordeel te behalen.
z. b, : F,en ei geven om een hoen terug te krijgen.
Een spiering uitwerpen om een kabeljauw te vangeû,

1273. Voor een appel en een ei verkopen.
Spotgoedkoop verkopen, voor zo goed als niets.

1274. Yol bedrog zijn als een ei vol zuivel.
Een groot bedrieger zijn.

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

1276. Rondlopen als een hen die een ei moet leggen.
Nief weten wat te beginnen; ook : nuhier en dan daar zijn.

1277. Laat de kieft stinoen (ik heb de eieren in de hoed).
Benijders latên mÙ onverschillig (ik heb beet of binnen,
waar 't mij om te doen was).

127E. Hii telt de kiekens, eer de eiers gekipt zijn.
Hij maakt een rekening op uit onwisse gegevens.

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

1280. Dat zijn Lucas-eieren,
Er komt niets van terecht.

1281. Iets voor een pan eieren kopen.
Iets voor zeer lage prijs kopen.

1282, Een struif (o/.' de pap) om een ei bederven.
Zich benadelen door te grote zuinigheid.

1283. Bederl geen tâârt om 't ei.
Wees niet overdreven zuinig.

1284. }Jet zijn wel mooie woorden, maar de eenalen leggen de eleren.
Aan beloften alleen heeft men niets.

1285. Met zout komen als het ei op is.
Te laat komen.
z. b. : lù,Iet de paal komen als het brood in de oven is.

f286. Hij heeft al veel paaseieren gegeten.
Hij is niet zo jong meer.

1287 . Dst is het rechte eiereten niet.
Dat is de kwestie, het wezenlijke van de zaak niet.

GORT.
1288, De gort ls gaar.

Er is ruzie, de poppen zijn aan het dansen.
1289. Het in de gort jagen.

ol:
1290. Het in de gorten laten lopen.

Alles in het honderd sturen, het te bont maken.
1291. Iets in de gort halen.

Iets oveihoop halen; tot gruizelementen maken.
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1292. Zii pelt hare grutjes ln stilte.
Zij gaat stilletjes, heimelijk haar gang, zodat men
recht weet wat men aan haar heeft.

1293. Hij heeft een kop gort nodig om hun verwantschap uit
kenen.

Zij zijn familie van elkander, doch het is heel ver.

nooit

te ro.

HONIG.

Het is overheerlijk.
167. Honig in de mond, gal in 't hart.

Vriendelijke woorden op de lippen, boosheid in 't hart.
1295, Honig uit de bramen halen.

Zich te vergeefs altobben voor iets onmogelijks of zeer
moeilijks.

1296. Honig uit iets zuigen,
Voordeel uit iets halen.

168. Iemand honig om de mond smeren.
Iemand vleien.

1297. Zijn honig opdoen.
Voor de kwade dag zorgen.

KAAS.

1298. De kaas aan de kat bevelen.
Iets van waarde toevertrouwen aan iemand die er op belust
is en er van << snoepen >> zal.
z. b. : De kat bij 't spek zetten.

1299. Dc kaas is van zijn brood.
De gelegenheid, de kans is hem benomen, hij vist achter
't net.

1300. De kâas met hompen (o/.. hompjes) snijden.
Pralen, pronken, geur maken.

1301. De kaas te dik snijilen.
Te veel geld uitgeven.

1302. Er zijn kaas bij inschieten.
(2. N.) Er zijn hachje bij inschieten; er bij dood blijven.

1303. flii heeft er geen kaas van gegeten.
Hij kent (weet) er niets van; hij behoort niet tot de inge-
wijden.

1304. Hii verkoopt kaas.
Wordt gezegd van iemand die een opgevijzelde zaak als
waarheid geeft.

f305, Hij snijdt de kaas,
Hij is een pronker, een geurmaker.

1306. Hij zal zijn kaas wel krijgen.
Hij zal zijn loon, zijn vergelding wel ontvangen.

1307. Kaas aan iets hebben,
Er niet om geven, er maling aan hebben.

1308, Zich de kaas niet van 't brood laten eten.
Zich niet laten benadelen; ook : niet bang zijn.

1309. Zii passen op elkaar gelijk twee halve kazen.
Zij komen goed overeen.

IfJ8. Hii heeft de boter en de kaas te dik gesnoden.
Hij heeft alles verteerd.
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