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LEUGEN.

2549. Daar gaan veel leugens in een zak, eer dat hij vol is.
(2.-N.) Een leugenaar scheidt niet gauw uit met liegen.

2550. Hii hangt van leugens aaneen.
Hij liegt meestal, hij doet niets dan liegen.

2551. Hii is van de eerste leugen niet gebarsten.
Liegen is voor hem geen onbekende zaak.

2332. lemanù een leugen op de mouw spelden.
Iemand iets wijsmaken.

2552. Iemand tot (een) leugenaar maken.
Hem bewijzen, dàt hetgeen hij gezegd heeft, onwaar is.

2553. Hii liegt alsof het gedrukt was.
Hij liegt buitengewoon goed.

2554. Hij liègt dat hij scheel ziel (of : zwart wordt).
Hij liegt onbeschaamd.

2555. Liegen alsof men lutherse psalmen zong.
Onbeschaamd liegen.

2556. Een patent hebben van liegen.
Algemeen bekend staan als een leugenaar.

2557. Hlj drukt almanakken.
Hij kan goed liegen.

2558. Llegen als een almanak.
Veel liegen.

2298. 't Is er een met een broekje aan.
't Is een aangeklede leugen.

1938. Deuren uit de haak liegen.
Zeer sterk liegen.

211. Door zljn keel liegen.
Onbeschaamd liegen.
Ook :

2559. Tegen alle klippen liegen.
2560. Tegen klippen en bergen op liegen.

Zie ook hierboven, nr. 2555.
2561. Met de lade schieten.

(2. N.) Liegen.
2562. Palen in de aarde liegen.

Hard liegen.
2563. Hii zegt veel dat de pastoor niet preekt.

Hij is een leugenaar.
256.1. Hii liegt door een eiken plank.

Hij liegt op de onbeschaamdste wijze.
2565. De waarheid in het aangezicht slaan.

Brutaal liegen.

ONEERLIJKHEID, DIEFSTAL.

2566. De bedrieger bedrogen.
Wordt-gezegd wànneer iemand die anderen wilde beetnemen
zelf bedrogen uitkomt.

1274. Yol bedrog ziin als een ei vol zuivel.
Een groot bedrieger zijn.

2567. Iemanil scheren zonder zeep.
Iemand bedriegen.

2568. Een dief in iemands nering ziin.
Onder zijn duiven schieten, zijn nering afbreuk doen'
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2569. Hii komt als een diel in de nacht.
Hij komt onbemerkt, onverwacht.

2574, 't Is dief en diefjesmaat.
De een is al even erg (diefachtis, enz.) als de ander.

2571. 't Zijn twee dieven in één kerk.
Ze zijn op één kam geschoren.

2572. Niets laten iiggen dan wat te heet of te koud is,
Diefachtig zijn.

2573. Mct de leer uitgaan.
(2. N.) Uit stelen gaan.

2574. Stelen als een raaf.
Alles wegnemen.

601. }Iij heeft schol gegeten : de vingers kleven hem.
Hij is een dief.
Ook :

594. IIil heeft kromme vingers.

DRONKENSCHAP.

2575. Aangeschoten zijn.
Half-dronken zijn.
Ook :

2576. Bestoven zijn.
2577. Hij,ls afschaffer van de kleine glaasies.

$ij heeft liever een groot dai eerl klein glas, 't is een drinke-
broer.

2578, Van de afschaffing zijn.
Lid zijn v_an een afschaffingsgenootschap, voorstander zijn
van geheelonthouding.

2579. F,en bom in 't lijf hebben.
Eeschonken zijn, dronken zijn.
Ook :

2580. Een bonk in hebben,
2581. De bonen scheep hebben.
2582. In de bonen zijn. (2. N.)
2583. Een brom in hebben.
2584. Te diep in 't glas gekeken hebben.
258!. Met de glazen handboom gespeeld hebben. (2. N.)

6J. De haver in 't hoofd hebben.
2586. De hondeziekte hebben.
2587. De hoogte hebben.
2588. Het hooi binnen hebben.
2589. Het in de hul hebben.
2181. De kachel aan hebben.
2590. Een kas aan hebben.
2591. Een krol aan hebben.
2448. F,en laars aan hebben.
2449. Zijn laars vol hebben.
2592. Zo blauw als een lei zijn.

395. In het oor gebeten zijn.
22. )e" plak lood op de kop hebben.

2593. De rest hebben.-
2594. De reus gezien hebben.
2342. De Japanse rok aanhebben.
429. F,en snee in 't oor hebben.
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