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2056. Hlj bakt ult twee pannen.
Hij spreekt met trree monden.

2057. Hû heeft aan de pan gelikt.
Hij is lelijk terechtgekomen; ook : hij heeft veel schade
gehad.

2058. Iemand een pan bakken.
Hem een part, een poets bakken.

2059. Iemands pan vertinnen.
(2.,N.) V-an hem kwaadspreken, in zijn alwezigheid zi.jn
gedrag afkeurend beoordeien.

2060. Iemand zijn pan boteren.
Iemand bekiiven.

2061. In de pan raken-.
Te gronde gaan, omkomen.

2062. Uit de pan in 't vuur springen.
Het ene gevaar ontlopen om in iets nog ergers te vervallen.

2063. Van de pan-kriigen.
Gestraft worden; slaag krijgen.

2064. 't Is maar een halve panne.
(2. N.) Het gaat hiet geheel naar wens.

2065. 't Is panieken met de lange steel.
(2. N.) Het duurt erg-lang.

2066. Een pannêtje lusten.
Een borrel lusten.

2O67. De boter zal wel naar de pan zakken.
Gezegd van personen die een hoge, aanmatigende toon
voeren : dat zal wel luwen,

J3J. Hij houdt een oog op de pan en een op de kat.
Hij geeft acht op alles.

1362. l{et is saus naar 't-panneken (of : naar het kommetje).
(2. N.) De een is niet beterdan de ander.

2068. 't Is het steeltje met het pannetje.
(2. N.) Ze zijn van dezelfde aard.

Z)69. Een veeg uit de pan krijgen.
Ook z.Ùn deel van ièts krijgen, op iets onthaald worden;
thans inzonderheid in toepassing op een verwijt o[ schimp-
scheut, die iemand ten deél valt.-

2070. Bij iedereen in de pot kiiken.
Alles gaarne afneuzen.

2O71. Dat smeert rle pot.
Dat is voordelie.

2O72. De pot is zo vuil ais de pan.
't Is soort bij soort. -

2073, 't I',in is pot en ,t ander is panne.
of:

2O74. De ene is pot en de andere is ketel.' Ze zijn beiden van dezelfde soort.
2075. Het is één pot nat.

Het is alles't zelfde; die mensen zijn van dezelfde soort;
zij zijn het volkomen met elkander eèns.
z. b. : Zij zijn met hetzelfde sop overqoten.

2076. Hij ect uit de (grote) pot van Egypte mèe.
Van een kind of vreemde gezegd die (zonder vergoeding)
mede eet,
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2017. Hli is zo dicht als een pot,
Hij weet zijn geheimen goed te bewaren.

2078. Ge moet eten wat de pot schaft.
Ge moet eten wat er op tafel wordt gebracht.

2079. ln de pot kijken.
Zich bemoeien met zaken, die iemand niet rechtstreeks aan-
gaan; zich met andermans zaken moeien,andermanszaken
bespieden.

2080. Om de pot ilraaien.
Heen en weer lopen zonder iets uit te voeren.

2081. Een potje btj iemand kunnen breken.
Veel mogen doen, voordat hij boos wordt.

2082. Een potje te vuur hangen.
Iemand aanklagen bij een meester of vader.

2083. Er staat een potje voor hem te vuur.
Er staat hem iets onaangenaams (een standje) te wachtcn.

2084. Het is nog niet in het potje, waarin het koken moet.
Het is nog niet in orde.

2085. Het potje gedekt houden.
Een bedenkelijke zaak niet verder onderzoeken.

2086. Het potje is geschuimd.
Er is geen voordeel meer te doen.

2087. Ieder moet zijn eigen potje koken.
Ieder moet zijn aangelegenheid zelf regelen.

2088. Laat dat potje maar gedekt.
Zwijg daarover.

2089. Dat sluit als een deksel op een pot.
Dat klopt.

2J. Hlj heeft een hoold als een iizeren pot.
Hij heeft zeer sterke hersenen.

2090. Met de rapen in de pot zitten.
Arm zijn.

2091. 't Is een groot beslag in een klein potie.
't Is veel geschreeuw en weinig wol, veel beweging om niets.

2O92. Dat past als een haspel op een vleespot.
Dat behoort in 't geheel niet bij elkander.

2093. Veel schotels te wassen hebben.
Veel te bedisselen hebben.

2094. Aan 't schotelken zitten.
(2. N.) Een winstgevend ambt hebben, aan 't laatje zitten.

2095. Asn't schotcltje likken.
Profiteren.

2096. 't Zal nog wel in zijn schoteltje komen te druipen.
Hij zal er nog wel het voordeel van hebben.

870. Iù/Iet het schuimspaan op de rug lopen.
Bedelen.

2097. Sluiten gelijk een peperdoos.
Zeer dicht sluiten; fig. : titermate bescheiden en geheim-
houdend zijn.

2098. Hij is zo slap als een vaatdoek.
Hij is zeer zwak (b. v. na ziekte).

2099. Hij is te grof om met bezems te schrobben.
Zachte terechtwijzingen baten bij hem niet.
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