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3E93. Twee appelen met één stok afwerpen.
Twee voordelen opeens behalen; twee zaken tegelÛk grijpen.
z. b. : Twee vliegen in één klap slaan.

1273. Yoor een appcl en een ei verkopen.
Spotgoedkoop, voor zo goed als niets verkopen.

3894. 't Zijn scheepjes met zure appelen.
Die wolkjes voorspellen een geduchte storm.

3895. Een schip met zure appelen.
Een donkere regenwolk.

3896. Deze rppelties hebben gouden stelen.
Deze daad komt u duur te staan.

3897. Een appeltje met iemand te schillen hebben,
Een onaangename zaak met iemand te verefenen (tebespre-
ken) hebben.

3898, Een appeltje opwerpen.
Over iets beginnen te spreken, om er meer van te weten te
komen.

2910. E,en appeltje voor de dorst sparen.
Geld besparen voor slechtere tijden.

3899. Het is een man als een gebraden appeltie.
Gezegd van iemand met een oudachtig en ongezond voor-
komen.

3900. Hij is te dom om de kleine appeltjes uit de grote te râpcn,(2. N.) Hij is buitengewoon dom.
z. b. : I:Iij is te dom om voor de duivel te dansen.,
Hij is zo dom als het achtereind vân een varken.

3901. Aan de bramen blijven.
In de klem raken, in de fuik lopen.

3902. Iets achter de bramen werpen.
Het verachten, er niet om geven.

1295, Honing uit de bramen halen.
Zich te vergeefs aftobben voor iets onmogelijks of zeer moei,
lijks.

3903. Weggeworpen worden als een uitgeknepen citroen.
Wordt gezegd van iemand die aan zijn lot overgelaten wordt,
nadat men van zijn diensten gebruik gemaakt heeft.

3904. Iemand knollen voor citroenen verkopen.
Iemand met mooie praatjes foppen; iemand erg beetnemen;
ook .' slechte rvaar onder een fraai uiterlijk aansmeren.

3905, Dat is een druil uit mijn mond.
Daar scheid ik node van (bij 't geven van iets).

3906. Dat is ook een fijne druif!
Dat is een mooie vent! dat is iemand die zich onwaardig ge-
draagt.

3907, De druiven hangen (hem) te hoog,
Het is (voor hem) iets onbereikbaars.

390E. De druiven ziin zuur.
Gezegd van iemand die veinst te versmaden, wat hij niet
krijgen kan.

164. Yan iets spreken alsol men de druif ln de mond had.
Ervan spreken alsof men precies op de hoogte was, of men
het naadje van de kous wist.

3909. Een banket van drie hazelnoten,
Een zeet karig onthaal.
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3910. De kastanjes voor een ander uit het vuur halen.
Zelf de last en de moeite van iets hebben cn een ander de
voordelen.

3911. Iemand de kastanies uit het vuur laten halen.
Door een ander een gevaarliike arbeid laten verrichten cn
zichzelven buiten schot houden.

3912. Iemand kersen geven.
Hem zijn vet geven.

3913. Men zal er wel rijpe kersen mede eten.
Dat is nog niet zo na op handen.

3914. Met iemand aan de kersen moeten.
Iemand erns_tig moeten onderhouden, een appeltje met ie-
rnand te schillen hebben.

3915. Zich een kriek lachen.
Zeer hard lachen.
z. b. : Zich een bochel lachen.

3916. Geen mispel kunnen platten.
Niets kunnen of durven.

3917, Dat is een harde noot om te kraken.
Dat is een moeilijke zaak om uit te voeren.

3918. Dat zijn andere noten!
Dat is heel wat anders!

3919. Dat zijn noten met gaatjes.
Dat zijn (blijkbaar) onbetrouwbare zaken.

2766. Haràe noten te kraken hebben.
Ongelukkige dagen beleven.

3920, Heeft hij veel notcn, zij zat veel doppen maken,
__-Heeft -hij yee! geld, zij zal het wel doorbrengen.

3921, Hij zou zich beslabberen, al at hii noten.
[{ij is zeer onhandig.

3922. K*adc noten kraken.
Onheil voorspellen; ook: niet veel goeds van iemand of iets
zeggen.

3923. Van een root die kraakt een donderslag maken.
Overdrijven, liegen.

3924. Ziin noten wel gekraakt hebben.
Voor zijn oud_e dagen wel gezorgd hebben, zijn schaapjes op
het droge hebben.

3925, Z4n noten zelf kraken.
Voor zichzelf zorgen.

J554, Hoe geraken de kraaien aan de noten?
Ç. M) Antwoord op de onbescheiden vraag: hoe zijt gij aan
dat nieuws, dat voorwerp, enz. geraakt ?

3926. Het pit is uit de noot.
Gezegd-van iets dat zijn waarde verloren heeft, waarvan het

- nrooi al is, dat geen bèlang meer heeft.
3927. Een nootje met iemiand te kra-ken hebben.

Iemand onderhanden moeten nemen, een appeltje met hem
te schillen hebben.

3928. Heeft hij neutjes (noten), hii zal wcl doDpen maken.
Hij.zal wel partij rrekken van hetgebn trij krijgt; hij zal zijn
geld wel verteren.

3929. Zij heeft haar nooties wel gekraakt.
Zij heeft goed voor zichzelf gezorgd.
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