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2884, }{et is een beursje met vlooien.
Hû is altijd in beweging, hij zit nooit stil.

E0. Een worm in het hoofd hebben.
Ergens over morren, er gemelijk, ontevreden over zijn.

1313. Er komen wormen in de kaas.
De zaak zal verkeerd uitvallen.

3814. Het is daar enter onder de tw€nter,
Het is alles onder elkaar.
(Enter : dier van één jaar; twenter : tweejarig dier).

3815. Op zijn achterpoten gâân stâân.
Eigenlijk van een steigerend paard gezegd, maar figuurlijk
van personen : opvliegen, in drift geraken, zich driftig tegen
iets verzetten.

3816. Ik blijf in mijn schelp.
Ik bemoei er mij niet mede.

3817. In zijn schelp kruipen.
Bevreesd worden, inbinden, achteruitkrabben; zijn oor-
spronkelijke houding of beweringen terugnemen.

3818. Uit zijn schelp komen.
Openlijk optreden.

3819. Dat zal ik in miin staart knopen.
Dat zal ik niet vergeten, ik zal mij daarover wreken.

3820. De staart kwiit zijn.
Machteloos, ten onder zijn.

3821. Elkander in de staart bijten,
Elkaar afbreuk doen, in elkaars vaarwater zitten.

3822. Iemand de staart opdoen.
(2. N.) Iemand iets wijsmaken.

3823. Met de staart tussen de benen thuiskomen.
Beschaamd thuiskomen.

38A. Z,iin staârt ergens in slaan.
(2. N,) Zich (ongevraagd) met iets bemoeien.

38É. Ziin staart intrekken.
Een overeenkomst, verdrag of belofte breken.

3826. Ziin staart omhoog steken.
Een fiere houding aannemen.

3827. Daar is kop noch stâart aan te vinden.
Daar is begin noch einde aan te zien; ook : daar begrijp ik
niets van.

3828. Een krul in de staart hebben,
Een weinig trots, ijdel, overmoedig zijn.

3829. VeeI krullen in zijn stâârt hebben.
Veel noten op zijn zang hebben, veel beslag maken.

3830. Een kwade pluim in zijn staart hebben.
Iets kwaads beramen; ook : niet te vertrouwen zijn.

383f. Hij heeft streken onder zijn staart(je).
Men kan hem niet te veel vertrouwen.

3832. Zijn voelhorens uitsteken.
Inlichtingen inwinnen, polsen.



Spneelcrnriizen
RtrNDl..l

o

DITi

$"Wz

@

A

.&

ry
@

A




