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3398. Een groen zadel kriigen.
Met paard en al in een sloot vallen (en er vol kroos uitkomen).

3399. Iemand uit de zadel lichten,
Hem onderkruipen.

3400. Iemand weder in de zadel zetten.
Iemands zaken, die verward zijn, weder in orde brengen.

3401. Vast in de zadel zitten.
Zeker van zijn zaak zijn.

3402. Niet zadelvast zijn.
Geen vaste grondbeginselen hebben; niet vast op zi-in stuk zijn.

ÊZEL.
3403. Gij wilt een ezel uit zijn tred leren gaan.

Gij wilt het onmogelijke beproeven; het is onmogelijk hem
tot andere inzichten te brengen.

3404. Het gaat hem als de ezels, die haver dragen en hooi eten.
Hij moet zich met het mindere tevreden stellen.

2453. Het past hem als een ezel de laarzen.
Zijn opschik komt niet overeen met de rest .

3405. Hii grimlacht als een ezel, die in het bos door een woll wordt
gegroet.

Hij is vrolijk in schijn.
3406. Hij is een ezel onder de apen,

Hij is te bot en te onnozel om tegen die listige of geestige
lieden opgewassen te zijn.

3407. Hij slacht zijn ezel, om de huid te verkopen.
Hij maakt grote onkosten om een gering voordeel te behalen.

3408. Om een volmaakte ezel te zijn, heeft hii mâar een staart nodig.
Hij is erg dom.

3409. Hij slacht Bileam's ezel.
Hij antwoordt voordat hem iets gevraagd wordt.

3410. Dc harp aan de ezel geven.
Iets aan een ongeschikt of onbevoegd persoon opdragen of
toevertrouwen.

3411. Het is als de man met ziin ezeltje : zelden pas.
Het is niet zo te maken, dat men buiten aanmerkingen blijft.
(Ontleend aan de fabel van La Fontaine : of de man op zijn
ezel zat, of er zijn zoon op liet zitten, of zij zich beiden op de
ezel plaatsten of het dier ledig lieten gaan : altijd had men
wat aan te merken).

3412, Hij heeft er zoveel verstand van als een ezel van de algebra.
Hû kent er helemaal niets van.

3413. De zak slaan en de ezel menen.
Iemand een aanmerking maken, die voor een ander be-
stemd is.

SCHAAP, GEIT, BOK.
3414. Dat schaap zal wel een zachte dood hebben,

Dat zal wel met een sisser aflopen, dat zal r-o'n vaart niet
lopen.

3415. De schapen scheren (en niet de varkens).
Al het voordeel van de zaak hebben.

3416. De schapen van de bokken scheiden.
De goeden van de kwaden scheiden.
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3417. De schapen wachten (o/; weiden) om de keutels.
Iemand goed verzorgen, in de hoop later zijn (haar) erfge-
naam te worden.

3418. Het verloren schaâp is terecht.
Wat men kwijt was, is teruggevonden.

3419. Lachen gelijk een schaap dat koolblaren eet.
Zuur kijken.
z. ô. .' Lachen als een boer die kiespijn heeft.
Lachen geliik een hond die slaag kriigt.

3420. Hii doet gewin als Maarten, die gal drie zwarte schapen voor
één wit.

Hij meent een voordelige ruil te doen, maar benadeelt zich.
3421. Vijf poten aan een schaap zoeken.

Het onmogelijke willen.
3422. }J.ij weet ziin schaapjes te scheren.

Hij weet de gelegenheid waar te nemen.
2901. Ziin schaapies op het droge hebben,

Rijk geworden zijn; genoeg geld hebben om te leven.
2905. Zijn schaapjes scheren.

Van zijn inkomsten leven.
3423, Zolang er schaapkens naar de hei gaan.

Altijd.
3424. De kool en de geit sparen,

Zo handelen dat men twee partijen met tegengestelde
belangen ontziet.

3425. Hij laat de geit in de wijngaard lopen.
Hij vertrouwt iemand bij iets daar hij niet te vertrouwen is:
hij vertrouwt de kat bij de vis.

3426, Twisten om een geitehaar.
of:

3427, Twisten on de geitewol
Om een ijdele beuzeling twisten.

3428. De bokken van de schapen scheiden.
De goede en kwade elementen uit elkaar houden.

3429. Een bok (aan het touw) hebben.
Beschonken zijn, dronken langs de straat lopen.

3430. Hii zalvan de bok dromen.
Er staat hem een bestraffing te wachten.

3431. Hij ziet als een bok die knoflook eet.
Van een zuurmuil gezegd.

3432. Op iets zijn als de bok op de haverkist.
Ergens dol op zijn; ook : de gelegenheid niet laten voorbij-
gaan.

3433. De bokkepruik ophebben.
Uit zijn humeur zijn; knorrig z-ijn: zich koppig, wrevelig
gedragen.

3434. Met Farao's bokken weggaatr.
Met de noorderzon vertrekken.

25JJ. Hij is zo droog als een bokshoorn.
Het is erg gierig.

3435. Als een lam leven.
Met iedereen in vrede leven.

3436. Als een lam ter slachting worden geleid.
Zijn ondergang te gemoet gevoerd worden.
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