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3437. De lammeren in de schuur krijgen.
Zijn zaken in orde krijgen.

3438. Znlang er Iamnekens blaten zullen.
Altijd.

3439. Hij is aan een kwaile ram gekoppeld.
Hij heeft met iemand te doen, die niet gemakkelijk is.

VARKEN.
3440. Al regende het varkens, gij kreegt er geen borstel van.

Tot iemand gezegd wie het steeds tegenloopt.
3441. Als de varkens knorren bij de volle trog.

. Gezegd van mensen, die ten onrechte klagen dat het hun
zo slecht gaat.

3442. H.et varken is op één oor na gewâssen.
De zaak is nu bijna klaar.

3443. H.et varken door de buik steken.
De knoop doorhakken.

3444. IJet varken loopt met de tap weg.
Het is met tappen gedaan, en vandaar : de zaak is afgelopen.

3445. H.et varken slachten.
Zijn spaarpenningen tellen.
z. b. : De hond vlooien.

1400. IIii heeft nog een varken in het zout liggen,
Hij is rijk.

3446. Hij is bij de varkens grootgebracht.
Hij is zeer onhebbelijk.

3447. H,ii steekt het varken de keel af, en laat het liggen doodbloeilen.
Hij begint een werk, maar laat het onvoltooid liggen.

3448. Hij zou de varkens wel willen scheren.
Hij zou wel overal munt uit willen slaan.

3449. 't fs een ijzeren varken.
Hij is tegen alles bestand (gehard).

3450. Wij zullen dat varken wel wâssen.
Wij zullen de zaak wel in orde maken.

2049. Zli jagen het varken in de ketel.
Baatzuchtige mensen houden alles alleen.

3451. Hij is zo dom als het achtereind van een varken,
Hij is buitengewoon dom.
z. b. : }Iij is te dom om voor de duivel te dansen.
Hij is te dom om de kleine appeltjes uit de grote te rapen.

3452. Er op slaan lijk Geerard op zijn varken.
Er flink op slaan.
z. b. : Er op slaan lijk de duivel op Geerard.
Er op slaan lijk op een kafzak.

3453, Rozen voor de varkens strooien.
Over geleerde zaken met botteriken, over heilige dingen met
goddeloze spotters, enz. spreken.

3454" Schreeuwen als een mager yarken.
Vervaarlijk schreeuwen.

3455. Twee ruggen ult één varken (willen) snijden.
Een dubbel voordeel (willen) hebben.

3182. Op iemand slaan lijk Stoffel op zijn varken.
(.Z. N.) Iemand onmenselijk behandelen.

3456. Dat slult als een tang op een varken.
Dat is ongerijmd, dat raakt kant noch wal.
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3457. Dat staat gelijk een tang op een varken.
Dat staat niet. dat past niet.

3458. Zijn paarlen voor de zivi;nen gooien.
Wbldaden verspillen àan hèn, die er de waarde niet van kun-
nen beseffen.
z. b. : De koe een gouden huil opzetten.
Een vlag op een modderschuit zetten.

3459. Een krul meer dan een varkensstaart.
Meer dan nodig is.

3460. Hii knort aan de volle bak.
Hij is nooit tevreden.

3461. 't Is keutjesfeest.
Het varken wordt geslacht.

DE VOGELS
3462. Dat is een vogel op een tak.

Daar moet ge niet te veel op vertrouwen.
3463. Elke vogel zingt er zijn liedje oi'er.

Ieder zegt er zijn gedacht over.
3464. Hij heeft mijn vogel uitgetrokken.

Hij is mij te rap gewèest.
3465. Hii is altiid de gepikte vogel.

Hij moet altijd voor anderen boeten.
3466. 't Is een kleine vogel in een groot nest.

Het is enkel schijn.
3467. 't Is een vogel voor-de kat.

Hij is in groot gevaar: hij is verloren.
3468. Twee vogels schietèn met één bout.

Twee doeleinden te gelijk bereiken.
z. à. .' Twee vliegen in één klap slaan.
Twee duiven met één boon vangen.

3469. Yrij zijn als een vogel in de lucht.
Zeer vrii ziin. door niets sebonden ziin.

3470, 't Zijn tweê vôgàten uit één iest.
^ 4et zijn twee personen van hetzelfde gedacht.

3471. 't Zijn vogels van cnerlei veren.

- 7e lijken op elkaar, ze zijn van dezelfde soort.
JJAS. Ik Den zo lustig als een rogeltJe. dat koe heet.

lk ben zeer lui. loom.
3472. Hij praat als een beo.

Hij praat gedachteloos alles na.
(De beo is een blauwzwarte vogel met gele snavel en gele
pootjes, op Java en Sumatra inheems-, die gemakkdlijk
praten leert.)

3473. Onder iemands duiven schieten.
Iemand benadelen door bijv. onder zijn klanten ofpatiënten
te werken; hem onderkruipen, op zijn gebied komên.

3474. Twee duiven met één boon vangen. 
-

Twee doeleinden te gelijk dereiken.
z. b. : 'lwee vliegen in eên klap slaan.
Twee vogels schieten met één bout.

3475. Een llef duifje in onze ark.
Een_geliefd kind, dat als oorzaak van huisetijk geluk wordt
beschouwd.
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