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3209. Hti heeft te lang voor de honden gelopen, om voor het basson
bang te zijn.

Hij laat zich niet zo gemakkelijk afschrikken.
32f0. Hii ls er zo welkom als een hond ln de keuken.

Men ziet hem liever niet dan wel.
321f. Hii is zo dartel als een jonge hond.

Hij is erg loszinnig.
10t1, Hli is zo ziek als een hond.

Hû is geheel en al lusteloos, door en door zick.
(Als een hond ziek is, blijft hij onbeweeglijk liggen en eet
noch drinkt).

1117. H.it kijkt als een hond, die het vlees uit de pot gestolen heeft.
Hij kijkt erg beteuterd.

I I9I. IJli ziet er uit, zodât de honden er geen brood van zouden lusten.
Hij ziet er slordig, onooglijk uit.

1192. lemanù uitmaken dat de honden er gsen brood van zouden
vreten.

Iemand op ruwe, verregaande wijze uitmaken.
3212. Kijken als cen hond op een zleke koe.

of:
3213. Kiiken llik een hond tussen twee koeien.

Beschaamd, beteuterd, radeloos, treurig kijken.
1092. Komen als een hond ln de hutspot.

Zeer onwelkom zijn.
3214. Lachen geliik een hond dle slaag krijgt.

Zuur kijken.
z. ô. .' Lachen als een boer dle klesplin heeft.
Lachen gelijk een schaap dat koolblaren eet.

3215. Met de honden moeten bassen.
Met de levenmakers moeten nreedoen.

3216. Op de hond ziin.
Geheel aan lagerwal zijn,

3217. Welkom zijn als een hond in 't kegelspel.
In 't geheel niet welkom zijn.

3218. Weten waar de hond gebonden ligt.
Weten hoe het met een zaak gesteld is.

1180. 7æ heulen ondereen als de hond en de boeren.
(2. N.) Ze zijn het met elkander eens, ze spelen onder één
hoedje.

3219. ZiJn eigen honden bijten hem.
Hij wordt het slachtoffer van zijn eigen daden, ondervindt
er zelf de nadelige gevolgen van.

322O. Ziin hond loslaten.
Zijn geld, voor den dag halen.

3221. 't Zijn twee honden die aan één been knagen.
Zij hebben hetzelfde belang in de zaak,

3222. Zo moe zijn als een hond.
Doodmoe zijn.

3223. Een beet van het hondie hebben.
Dwaze dingen doen; niet wel bij het hoofd zijn.

3224, Yan de brouwer ziin hond gebeten zijn.
(2. N.) Gaarne bier drinken.

3225. Ziin goed in de hond dragen.
Zijn kleren zolang dragen dat ze later niet meer kunnen
hersteld worden.
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951. }l.et staat er zo dik op als het hâar op de hond.
Het is dicht begroeid.

3X26. H'ij maakt het als Jochems hond : hoe langer hoe boaer.
Het gaat er al zeer grof met hem naartoe.

3112. H.et is Sint Rochus met ziin hond.
Wordt gezegd van twee ware vrienden, daar Sint Rochus
steeds wordi afgebeeld met een hond aan ziin zijde.

7227. F.en standje kriigen, wâar de honden geen brood vanzoudeD eten.
Een flink standje krijgen.

1596. Van sto-k_ers_hond gebeten ziin.
(2. N.\ Dronken zijn.

3228. }Iet is geen weer om een hond door te iagen.
Het is zeer slecht weer.

2521. Yan het hondje gebeten ziin.
Hoogmoedig zijn.

3229. Huilen als een hofhond.
Erbarmelijk schreeuwen.

3230. Iemand (iets) verzorgen als een iuffershondie.
Iemand (iets) met vertroetelende zorg behandelen.

3231. Een hondeleven hebben.
Een ellendig leven hebben.

1093. Ilii houdt een hondemaaltiid.
Wordt gezegd als de wijn aan de dis ontbreekt.

3232. }lij heeft een hondeneus.
Hij ruikt scherp, hij weet te raden waar hij zijn gading
vinden kan,

2586. }lij heeft ile hondeziekte.
Hij is dronken.

3233. Iemand muilbanden,
Iemand het zwijgen opleggen; hem de mond snoeren.

KAT.

3234. AIs de katteo gameëleren leggen.
Nooit.

3235. Als mijn kat een :koe was, kocht ik geen melk meer.
Antwoordt men op onmogelijke of ongerijmde onderst€l-
lingen.

3236. Daar ls een zwarte kat tussen gekomen.
De vriendschap is verbroken; of : een ongeluk heeft aan de
zaak een verkeerde wending gegeven.
(Het bijgeloof hield de kat, en voornamelijk een zwarte, voor
een welktuig van de duivel, om de mens te verschrikken
of te kwellen).

1908. Daar zlt een kat op het dak.
Dat huis is belast.

3237. Dat is voor de kat.
Dat is verloren.

3238. De kat de bel aanbinden.
Met een gevaarlÛke ondcrneming beginnen; het gevaarl[kste
werkje (ten bate van anderen) doen.

3239. De kat het spek toevertrouwen.
Iemand op een plaats laten, waar hij gemakkelijk veel schade
kan doen.
z. b. : De wolf tot schaapheriler maken.
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