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l22tl. Klare wijn schenken.
De zaken juist benoemen; duidelijk zijn mening

395
zeggen'>

zeggen waar het op staât,
1225. Water in zijn wijn doen.

Zich een weinig temperen, zijn eisen verminderen; ook :
zoete broodjes bakken.
1226. E,en zelfde grondsop moeten drinken.
Een gelijk onaangenaam lot moeten ondergaan.
tXlil. Iemanù een bittere borrel gevel.
Iemand een duchtige vermaning geven.
1228. }Iii heeft zijn laatste borreltie binnen.
Hij is dood.
1229. Wel een slok op een borrel schelen.
Zeer veel schelen.
z. b. : Zoveel schelen als kussen en geselen.
1230. Daar kan een slok oD staan.
Dit is wel waard, dat men er een glaasje op drinkt.
1231. Dat is geen klare (o/.'zuivere) koffie.
Daar steekt wat achter; dat is niet zoals het moest wezen;
dat zaakje is niet te vertrouwen.
1232. Ergens op de koffie komen.
Een onaangename bejegening ondervinden; zijn neus stoten.
1233. Mijn koffie is zo goed als zijn chocolade.
Ik sta geliik met hem.
1234. Morgen, bij de koffie.
Schertsend gezegd om een verzoek af te slaan.
1235. Het is zo helder als koffiedik.
Het is duister. onbegrijpelijk.
1236, Dat is andere thee.
Dat is heel wat anders, dat maakt een heel verschil.
z, b. : Dat is andere koek (tabak),
Dat is een ander paar mouwen.
Dat is uit een ander ei gebroed.
1237. i/lijn thee is zo goed als zijn saffraan.
Ik sta gelijk met hem.
Zie ook hierboven, nr.1233.
1238. Boven zijn theewater zijn.
Half dronken zijn.
1239. Een glaasje op de valreep.
Ecn laatste glaasje vôôr het vertrek.
1240. II.et glaasje op zijn kant zetten,
'
Het ledig drinken.
1241. Gezondheid met lepels drinken.
Iets eten of drinken dat zeer voedzaam is.

EIEREN.
1242. Als ilat ei breekt, zal het stinken,
Dat is een ingewikkelde zaak, vol gemeenheden; ook gezegd
om aan te duiden dat er wat fraais aan het licht zal komen,
indien twee personen die nogal eens wat hebben uitgehaald,
ruzie krijgen.
1243. Dat is een ei op een balk geworpen.
Daar moet ge niet te veel op vertrouwen.
1244. Dxt ls het ei van Columbus.
Dat is doodeenvoudig, als ge 't maar weet.

1245. Dat is uit een ander ei gebroed.
Dat is heel wat anders, dat maakt een heel verschil.
z. b. : Dat is andere koek (thee, tabak),
Dat is een ander paar mouwen.
1246. Een ei geven om een hoen terug te krijgen.
Een kleinigheid opofferen, om groot voordeel te behalen.
z. b. : F,en spiering uitwerpen om een kabeljauw te yangetr.
Een appel geven om een ei te krijgen,

1247.

E,en ei

in het nest hebben,

Iets in reserve hebben.
1248. Een ei in het nest laten.
Niet alles ineens verteren,
1249. Fæn ei op een kruiwagen kruien.
Zinneloos werk doen.
1250. Eieren voor zijn geld kiezen.

Zich met minder tevreden stellen, dan men eefst

wenste,

om toch iets te krijgen.
1251. Elkander geliiken als het ene ei het anilere.
Sprekend op elkaar gelijken.
z. ô. .' Elkanrler gelijken als twee druppels water.
1252. Ergens met eieren liggen.
Er veel komen.
1253. Er zijn geen eieren aan gebroken.
Er is niets aan verloren.
1254. }Iet is er zo vol als een ei"
Er kan niemand meer bij.
1255. Iemand behandelen als een rauw ei,
Voorzichtig met iemand omgaan, oppassen iemand niet te
krenken.
1256. lk wil er ei of kuiken van hebben.
Ik wil weten hoe het met de zaak staat.
1251, 't Is altijd een ei of een kieken.
Het is altijd wat.
1258. Leg er maar niet te veel eieren onder.
Verwacht er maar niet te veel van, waag er niet te veel aan.
1259. Lopen of men eieren ln zijn schoenen had.
Voetje voor voetje lopen.
1260. Men kan een ei in zijn achterste gaar koken,
Hij zit erg in de angst.
1261, Met een ei (in ziin gzt) zitten.
(2. N.) Zeer in de verlegenheid zitten.
1262. Om een ei geen struit willen schenden.
Het er goed van nemen.
1263. Op de eieren zitten.
Het geld onder zich houden.
1264, Sla er eieren in.
Maak het kort.
1265. Zii gaat alsof zij op eieren gaat.
Zij gaat langzaam en voorzichtig; ook : zij is trots, nuffig.
1266, Zijn eieren ergens neerleggen.

Ergens een onderkomen vinden.
1267. Zi;t; eleren goerl ter markt brengen.
Een goed huweli.;l: Coen.
1268. Zijn eieren verloren leggen,
(2, N.) Een nadelige zaak ondernemen.
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