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3850. Tussen de haag en de gracht (blijven) hangen.
In dreigend gevaar, o/; in pijnlûke onzckerheid verkeren.

3851. Het roer in de haag steken.
Weglopen, deserteren.

3852. Ergens heg noch steg weten.
Ergens in het geheel geen weg weten.

3853. Hii loopt door heg(gen) en struik(en).
Hij ontziet niets.

3854. Iemand zijn struik uitleggen.
Hem onderhanden nemen, hem de waarheid zeggen.

3855. Struiken uit de grond vloeken.
Geweldig vloeken.

3856. Zo zout als brem.
Erg zout.

3857. Men stookt er brem.
Hij is niet goed gemutst; ook : hij heeft het niet breed,
(t. w. omdat het branden van brem een blÛk van armoede
is).

3858. De palm wegdragen.
De overwinning behalen.

3859. Naar de palm dingen.
Zijn meesterschap zoeken te tonen.

3860. Palm in het vuur leggen.
Zoete broodjes bakken.

3861. Geen blad voor ziin mond nemen.
Ronduit zijn mening zeggen.

3862. Omgekeerd zijn als een blad (van een boom).
Eensklaps van gezindheid veranderd zijn; geheel van ka-
rakter veranderd zijn,

3863, Aan de schors hangen.
Alleen naar het uiterlijke zien, zonder de inwendige waarde
in aanmerking te nemen.

3864. Op de tak leven.
Hier en daar bij familie en vrienden leven.

3865. Van de tak vallen.
(2. N.\ Op zijn stoel in slaap vallen.

3866, Dat zljn maar vijgeblaren.
Dat zijn uitvluchten; dat is de ware reden niet.

BLOEMEN.
3867. De bloern is er af.

Het beste is er af.
3868. De bloem van iets hebben.

Het beste gedeelte van iets bekomen; het eerste erbij zijn.
3869. Het is een bloem die in het duister bloeit.

Zijn goede eigenschappen zijn niet algemeen bekend.
38?0. De bloemetJes buiten zetten.

Het er eèns van nemen; plezier maken, feest vieren.
z. b. : IIet eens van de haspel laten lopen.

3871. [emand blauwe bloemetjes op de mouw spelden.
Iemand iets beloven dat men voornentens is niet te geven"

3872. H.et zijn maar blauwe bloennpies.
Het zi-in maar losse vertellingen.

3873, De heulbloem tussen de rozen ruiken.
Onraad vermoeden" iets verdachts bespeuren.
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68. De kerkhofbloempjes wâssen op zljn hoofd.
Hij krijgt al witte haren.

3874. 't Is een kruidje-roer-mlj-niet.
Hij is gauw boos.

3875. Het is een pinksterbloem van een meld;
Zij ziet er gezond en blozend uit.

3876. Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen,
Hij lacht zelden of nooit.

3877. Iets onder de roos vertellen.
Iets in het geheim vertellen.

3878. Op rozen wandelen.
Een gelukkig en voorspoedig leven hebben; alles hebben
wat men wenst.

.1453. Rozen voor de varkens strooien.
Over geleerde zaken met botteriken, over heilige dingen met
goddeloze spotters enz. spreken.

3879, Slapen als een roos.
Zeer gerust slapen.

3880. I{et ls er niet enkèl rozegeur en maneschijn.
Het is er niet alles, zoals men slechts wensen kan.

VRUCHTEN.

3881. Ik pas Yoor zulke amandelen.
Daar bedank ik voor, dat neem ik niet aan.

3882. Appelen voor citroenen kopen.
Bedrogen worden.

3883. Appels roor zijn geld kiezen,
Zich met minder tevreden stellen dan men aanvankeliik
eiste, om althans iets te krijgen.

3884. Het zijn zoveel appelen als peren.
't Een is zoveel als't ander.

3885. Hij beelt de appel opgegeten.
(2. N.) Hij heeft het verbruid, hij is in ongenade gevallen,
zijn rijk is uit.

3886. Iemand appelen voor cltroenen verkopen,
Iemand bedriegen.

3887. D€ gouden appel wegdragen.
Als schoonste erkend worden.
(Ontleend aan de Griekse mythologie).

3888. Door de zure appel heenbijten.
Iets zeer onaangenaams moeten doen.

1272, Een appel geven om een ei te krijgen.
Iets kleins geven on iets groots te krijgen; iets gerings geven
om iets meer te bekomen.
z. b. : E,en spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen.

3889. Het ziin geen rotte appelen.
Het is goede waar.

3890. Het zljn gouden appelen op zilveren schalen.
Het zijn mooie gedachten in mooie woorden uitgedrukt.

389f. Hli heeft in zure appelen te bijten,
Hij beleelt ongelukkige dagen.

3892. Hij ls er gezien als een rotte appel blj een frultvrouw.
Hij is èr in't geheel niet welkonr; hij wordt er geminacht.
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