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

1311. Dat ziin de rechte katies die de kaas eten.
Da[ zijn juist de iersonen die het kwaad doen, ofschoon
men anders zou menen.

1312. Een hard man op een weke kaas.
Een held in de koelte; een held met de mond.

1313. Er komen wormen in de kaas.
De zaak zal verkeerd uitvallen.

KOEK, TAART.

1314. Dat ls andere koek (dan pepernoten).
Dat is heel wat airderS, dat maakt een heel verschil'
z. b. : Dalt is andere thee (tabak).
Dat is een ander paar mouwen.
Dat is uit een ânder ei gebroed.

1315. Dat is gesneden koek.
Dat gaat heel gemakkelijk.

1316. Dat moest hii yoor zoete koek oDeteD.
Die belediging moest hij zicli laten welgevallen.

1317. De koek is op.
Het aangename is weer voorbij.

1318. De koek te dik snijden.
De zaken te fors aanpakken.

1319. Het is koek en el met hen.
Zij zijn dikke vrienden.

1320. Ienand een koek bakken.
Iemand een Doets bakken; in Z. N. ook : hem streng be
rispen; o/.' liem slaag geven, afranselen.

1321. Iemand een-koek bakken van ziin eigen deeg.
Iemand wel doen met zijn eigen goed; ièmand behandelen
zoals hij ons heeft behandeld.

1322. lets als fijne koek bewaren.
Zuinig op iets zijn.

1323. Iets voor zoete koek aannemen.
lets onaangenaams zonder protest aanvâardeni ook.' praat-
jes of voorspiegelingen geloven.

1324. Koeken hebben.
Rijk zijn, veel geld hebben.

1325. Koek noch deeg van iets hebben.
Er geen voordeel van hebben.

1326. Ziin koek is oo.'Zijn plezierig leven, zijn voorspoed, zijn invloed is ten
einde; de pret is gedaan.

1327. 't Zijn twee koeken van één deeg.
Hët zijn twee personen van lietzelfde gedacht.

1131. De boter-alleen op zijn koek willen hebben.
Alleen de vooidelen willen genieten'

1328. Een koekje van hetzelfde deeg.
Geheel gelijk aan iets anders.

1329. 't Is koekies hakken.
Het tt"eft niet te beduiden, het gaat even gemakkelijk als
het hakken van een koek.
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1330. Dat zljn maar appelkoekjes.
Dat is fopperij,

1331. Het ging op ak knâpkoek.
Er werd gretig (van die spijs) gegeten,

1332. De pannekoek middendoor delen.
Het verschil dat koper en verkoper hebben omtrent de prûs
delen en zo de koop sluiten.

1333. De pannekoek glijdt.
De zaak gaat goed.

1334, Elkaar met een rvarme pannekoek kunnen belopen.
Zo d,lcht bij elkaar wonen, dat men een pannekoek warm
van het ene huis in het andere zou kunnen brengen.

1335. Dat smaakt als peperkoek.
Dat is bijzonder lekker.

f336. Hij smaakt niet als peperkoek.
't Is een zuurpruim.

f337. Hii heeft van de taart gehad.
Dat heeft hem veel geld gekost; ook : bij is doorgehaald.

1338. Iemand van de taart geven,
Iemand slaag geven, afranselen.

1339. Het is me een gebakje!
't Is een ondeugend, lastig kind; 't is een deugniet.

MEEL.
1340, Dat brengt het meel in de keuken.

Dat levert wat op; daar heeft men profijt aan.
1341 , Leven gelljk een muis in 't meel.

Onbezorgd leven.
z. b- : Leven gelijk een yis in 't water.
Leven als mussen in 't zand.
Leven als God in Frankrijk.

MELK, PAP.

1342. Er uitzien als melk en bloed.
Een zeer gezonde kleur hebben.

f 343. Hij heeft wat in de melk te brokken,
Hij heeft wat te zeggen, hij heeft tamelijk veel invloed;
ook : hij zit cr goed bij, hij heeft nogal geld.

f 344, Hij wil ook wat in de melk te brokken hebben.
Hij meent ook al wat te kunnen zeggen! ook al invlocd te
hebben.

1345, Niets in de melk te brokken hebben.
Niets te zeggen hebben; zonder enige macht of invloed zijn'

1346, Eilieve! mag de kat geen zoete melk?
Wordt gézegd, wànneer men iemand geeft, waartoe hij van
nature overhelt.

t347. Hij neemt de room vân de rnelk.
Hij trekt er het meeste voordeel van.

1348. Daar is de room al a[.
Daarmee zijn ook geen grote winsten meer te maken.

1349. Het is water en melk.
Er zit geen pit in die zaak.

1350. Ergens niet veel botermelk vuil maken.
(van dienstboden) Niet lang blijven.
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