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359E. In zijn wiek geschoten zijn.
Zeer teleurgesteld zijn; ook : zich beledigd gevoelet.

3599. Met hangende wieken thuis komen.
Beschaamd wederkeren.

3600. Op eigen wieken driJven.
Niet onder leiding staan, de hulp van anderen niet hebben
of niet behoeven; zelfstandig optreden, in zijn behoeften
voorzien.

DE VISSEN

3601. De vls is aan de hoek.
Hij (zij) is gevangen, in het net,

3602. Er is vis noch graat aan hem.
Hij is tot niets geschikt.

3603. tt Is een vis op het droge.
Hij weet niet wat te beginnen.

3604. Leven als een vis(ie) in't water.
Onbekommerd leven,
z. b. : Leven als God in Frankriik.
Leven geliik een muis ln 't meel.
Leven als mussen ln tt zand,

3605. Men weet niet of men vis of gf,aat arn hem heeft.
Men weet niet wat men aan hem heeft.

3606. Naar iets snakken als een vis naar het water.
Zeer sterk naar iets verlangen.

3607. Htj heeft op alle putten vls.
Hij heeft overal voordeel en profijt.

3608. Het is een goudvlsje.
't Is een rijke vrijster.

598. Als een aal door de vingers ontsnappen.
Door alles heen glippen; niet tc vangen zijn.

3609. Een aal bij de staart hebben.
Zich bezighouden met een zaak of onderneming, die wcl
denkelijk uit de hand ontglippen of mislukken zal.

3610. Hij heeft een gladde aal (o/.'paling) bij de staart.
Dat voordeel kan hem nog gemakkelijk ontglippen.

3611. Hij is te vangen als een aal bij de staart.
Men kan hem zelden te spreken krijgen; hij is bijna nooit
thuis.

3612. Hij is zo glad als een aal.
Men heeft geen vat op hem, hij laat zich niet vangen; hij is
zeer geslepen; ook : van hem is niets te halen.

3613. Van de aal eten.
Er van langs krijgen, er van lusten.

3614. Zich als een aal in allerlel bochten wrlngen.
Trachten op allerlei wijzen aan een gevaar te ontkomen, zich
aan zijn verplichtingen te onttrekken of zijn doel te bereiken.

3615. Een droge bokking krijgen.
Berispt worden; een standje krijgen.

3616. Iemand een bokking geven.

len.vinnig verwijt tot iemand richten, hem cen scherpe be-
ilsplng geven.

3617. Bot gegeten hebben.
Bot, dom, onbevattelijk zijn.
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361E. Bot Yângen.
Een weigering ontvangen; zijn doel niet bereiken; teleur-
gesteld worden.

3619. De bot kunnen gallen.
Voor een moeilijke taak berekend.zijn, van zessen klaar
zijn voor iets.

3620. Botje bij botje leggcn.
Gezamenlijk de kosten der vertering dragen; ieder zijn aan-
deel te zamen brengen.

362f. Hij is een botje zonder gal.
Het is een zeer goedaardig mens.

3622. Die zaak is een gebakken botJe.
Die zaak is in orde; dat is geregeld, afgesproken, klaar.

3623. Een geheugen hebben als een gaarnal.
Een klein (kort) geheugen hebben.

20, }Jel hoofil van een garnaal hebben.
Niet veel verstand hebben.
Ook :

3624. F,en verstand hebben als een garnaal.
3625. Hij is zo mager als een garnaal.

Hij is broodmdger.
1032. Zol'eel zinnen hebben als een garnaal poten.

Maar vier zinnen hebben, wat zot zijn.
3626. Er zljn haaien op de kust.

Er is gevaar.
3627. H.et is naar de haaien.

Het is voor goed weg, ik zal het wel nooit terugzien.
3628. Hii is voor de haaien.

Hij is verloren.
3629. Iemand naar de haaien helpen.

Iemand te gronde richten; hem bederven.
3630. Naar de haaien gaan.

Verdrinken.
3631. Geen haaievin waard zijn.

Zeer weinig, zo goed als niets waard zijn.
3632. De harlng is gevangen.

De zaak heelt haar beslag.
3633. De haring om de kult braden.

Iemand een dienst bewijzen, op hoop van zegen; ook : yer-
geefse moeite doen.

3634.

3635.

3636.

3637.

3638.

3639.

Een nieuwe haring met een oude kop.
Schertsende uitdrukking in toepassing op een persoon, dic
jonger schijnt of schijnen wil, dan hij (of zij) metterdaad is.

Ergens haring of kuit van willen hebben.
Er 't een of ander (veel of weinig) van willen weten; willen
weten hoe de vork in de steel zit.

Het is een haring v66r Sint Jan.
Het komt te vroeg.

Hij heeft de haring al afgekaakt.
Hij is met zijn werkzaamheden al gereed.

Hij is daar lellik ten haring gevaren.
Hij is daar lelùk te pas gekomen.

Hlj is zo droog als een harhg.
IIij zngt nooit veel.
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