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3557. Vechten dat de kraaien om de brokken konen.
Hard vechten.

3558. Verstand van iets hebben als een kraal vân een zaterdag.
Iets helemaal niet kennen.

1817, Klnd noch kraai in de wereld hebben.
Voor niemand te zorgen hebben; geen gezin hebben.

1966. Dat pâst als een klink op een kraaienest.
Dat past helemaal niet .

3559. De kwakkel maakt de markt van't koren.
Zegswijze die berust op 't bijgeloof dat de kwakkel zo dik-
wijls slaat als de veertel koren guldens geldt.

3560. Een kwakkel schieten.
Een bok schieten, een flater begaan.

356t. Zo doof als een kwartel.
Stokdoof.

3562, Zich (iemand) blij maken met een dode mus.
Zich (iemând)-blij maken over niets; - met iets, wat niet
gebeuren zal.

3563. Iæven als mussen in 't zanil.
Onbezorgd leven.
z. b. : Leven als God in Frankriik.
Leven gelijk een muis in 't meel.
Leven Àelijk een vis in 't water.

3564, Zozotzijn als een mus.
(2. N.) Zeer uitgelaten zijn.

3565. Zlin kruit op mussen verschieten.
Zijn wooiden aan onwaardigen verspillen.

3566, De papegaai geschoten hebben.
Een goede slag hebben gedaan.

3567. Hij is een ware papegaai.
Hij spreekt of bauwt alles na.

3568. Klappen als een papegaai.
Zondet verstand spreken.

3569. Lopen als een aangeschoten patriis.
Snel, doch met moeite en trekkebenend lopen'

3570, De pauw âân tweeën kloven.
ônnut werk doen. (Daar de pauw in zijn geheel op tafel
moet worden gebracht),

3571. Stappen als een pauw.
Een trotse gang hebben.

3572. Dat is een witte raaf.
Dat is iets, dat zelden voorkomt.

1197, De raven zullen hem qeen brood brengen.
Gezegd van iemanî die, hetzij uit zorgeloosheid-, hetzij door
belanlloosheid, zich niêt beliommert om zijn levensonder-
houd.

3573, Het is een hongerige raaf.
Hij heelt nooit genoeg.

2574. Stelen als een raaf.
Alles wegnemen.

3574. Geliik een rèiger op het iis ziin.
Niet op zijn gemak zijn.

3575. Hii is zo mager als een reiger.
Hij is broodmager.

513

3576. Hij is gezien als een ull onder de bonte kraaien.
Ieder steekt de draak met hem, ieder plaagt hem.

3577. Kiiken als een uil in doodsnood.
Zeer mistroostig kijken; heel lelijk, benauwd kijken.

3578, Uilen naar Athene zenden.
Overbodig werk doen.

3519. Zitten als een uil voor een gootgat.
Onnozel zitten kijken, er voor spek en bonen bij zitten.

3580. Een uiltie vangen (o/.' knappen).
Een dutje doen.

3581. In het jaar een als de uilen preken (of : als de beesten spreketr).
Nooit.
z. à. : Als Pasen op een Vrijdag valt.
Als de kalveren op het ijs dansen.

3582. Doorslaan als een blinde vink.
Onzin praten; over iets redeneren, waarvan men geen
verstand heeft.

3583. Uitgaan met de vleermulzen.
Uitgaan als het donker wordt.

3584. De slagpennen zijn hem uitgetrokken.
Men heeft hem gekortwiekt, van zijn macht beroofd.

3585. Iemand een staartveer uittrekken (of : een veer uit de stasrt
trekken).

Hem een aanzienlijk voordeel doen verliezen; zijn macht,
invloed of aanzien verminderen.

3586, Dat is een veer uit zijn staart.
Dat is voor hem een belangrijk nadeel.

3587. Elkaar in de veren zitten.
Ruzie hebben.

3588. Ergens een veer laten.
Belasterd, ongunstig besproken worden.

3589. Hii heeft er van zijn veren gelaten.
Het heeft hem geld gekost.

3590. Iemand een veer door de bek boren.
lemand teleurstellen; bij uitbreiding ook: iemand iets wijs-
maken.
(Naar de gewoonte om ganzen een veer dwars door de bek
te steken, ten einde ze te beletten door een haag te kruipen).

3591. Met anilermans veren pronken.
Met het werk van een ander eer behalen; ook : mooi zÛn met
een anders kleren.

3592. Luisteren gelijk een vink.
(2. N.) Scherp toehoren.

3593. Op het vinkentouw zitten.
Ongeduldig en gespannen zitten wachten om iets te kunnen
doen, om een gelegenheid te kunnen waarnemen.

3594. De vlerken laten hangen,
Moedeloos neerzitten.

3595. Hij wil vliegen eer hij vleugels heeft.
Hij onderneemt iets wat zijn krachten te boven gaat.

3596. Iemand de vleugels snoeien.
Iemands macht bekorten.

3597. Iemands wieken korten.
Hem in zijn handelingen beteugelen.
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