
DE DIEREN

493

HOND.

6JE, Als het een hond was, hail hii u in de benen gebeten.
Gezegd als men iets zoekt, dat in onze onmiddellijke nabij-
heid ligt.

3194, Beilrieg een andere hond met ilat been : ik ken het wel.
Mij zult ge daarmee niet beetnemen.

3195. Behandeld worilen als een hond.
Met minachting, slecht behandeld worden.

3196. Bekend zijn als de bonte hond (net de blauwe staart).
Ongunstig bekend zijn, een slechte naam hebben.

3197. Commandeer je hond en blaf zelf.
(2. N.) Gezeed om te kennen te geven, dat men iemands bc-
velen niet afwacht.

3198, Daar ligt de hond begraven,
Daar schuilt de moeilijkheid, daar zit de knoop.

3199. Dat is ile honrl niet, die ons bijten zal.
rir'ij hebben daar niet veel van te vrezen.

2008. De hontl is over tafel gesprongen.
Gij komt te laat om te eten.

3200. De hond likt ile wonil.
Wordt gezegd, als iemand beloning krijgt of geeft voor
bedreven kwaad.

2535. De hond zit hem op zijn tas.
Hij is gierig.

3201. De honil in de pot vinden.
Komen als het eten op is.
z. b. : De kat in de ketel vinden.
Ook :

1091. De hond in het patecl vinden.
3202. De hond vlooien.

Zijn spaarpenningen tellen.
z. b. : H.et varken slachten.

3203. Een hond zou het zijn moer niet geven (o/.' niet gunnen),
Gezegd van iets dat bijzonder lekker is.

3204. Ergens zijn als een hond in een kegelspel.
Ergens niet passen, niet op zijn plaats zijn.
z. à. .' Ergens zijn als een snoek op zolder,
Ergens zijn als een haar in de soep.

2536. Er zit geen hond op zijnzak, maar een leeuw.
Hij is verbazend gierig.

1416. Flet bekomt hem als de hond de worst (of : ûe knuppel na het
stelen van de worst).

Het bekomt hem slecht; het heeft onaangename, slechte
gevolgen.

3205. Het is de hond gevloold.
Het is vergeefse moeite.

3206. Het is in de hond.
Het is verwaarloosd, het is naar de maan.

1984. IIet ziin twee honden in één keuken,
Zii komen slecht overeen.

3207. Hij heeft een dikke hond op zijile liggen.
Hij heeft een goed voorziene beurs met geld.

3208. Hij heeft het zo lief als de honil de knuppel.
Hij houdt er he'lemaal niet van,
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