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3713. Ze doen hem bij de beer,
Ze bedriegen hem.

3714, De huid van de beer verkopen eer hli gevangen ls.
Beschikken over een voordeel, over een winst die men rog
niet behaald heeft.

3715. Slapen als een das.
Vast slapen.
(De das brengt de dag slapende door).

3716. Zweten als een das.
Sterk zweten.
z. b. : Zweten als een aandrager (als een aanspreker).

3717. De draak steken met iemand (of iets).
Voor de gek houden.

3718. De haas in zijn leger betrappen,
Iemand verrassen, overvallen, overrompelen.

3719. Dezelfde haas jagen.
Hetzelfde doel nastreven.

3720. Hazen met trommels iagen.
Iets onmogelijks beproeven en dus vergeefs werk doen.

3721. }let is een haas in de klaveren.
't Is een bangerd.

3722. IIii heeft voor haas en honrl gelopen.
Hij heeft reeds alles beproefd.

3723. Ilit is door geen haas gemaakt.
Hij is niet vlug, hij is traag.

372/. 't Is een haas als hij in de klaveren zit.
't Is een prater.

3125. Lopen als een gespannen haas.
Met heel kleine pasjes lopen.

3726. Menen een haas te hebben gevângen (o/: gestrikt).
Menen iets bijzonders, iets voordeligs te hebben verricht;
het begeerde te hebben verkregen, bereikt,

3727. Ùden zou eer een haas met een trommel vangen.
Eer zou het onmogelijke geschieden dan dat.

3728. H.et leger van de haas weten,
Weten waar men iemand te zoeken heeft of vinden moet.

3729. B;li zijn woord blijven als de haas bij de trommel.
Zijn woord niet gestand doen, licht van zijn gegeven woord
afwijken.

3730. Ziin hazebenen aandoen.
(2. N.) Zich snel wegpakken.

3731. Het hazepad kiezen.
Weglopen, op de vlucht gaan, aan de haal gaan.

3732. Hazepeper (kunnen) maken zonder haas.
De kunst verstaan om met zo goed als geen middelen iets
degelijks tot stand te brengen.

3733. Het hazevel aantrekken.
(2. N.) Het hazepad kiezen.

?734. Op hazevoeten gaan.
Op de kousen lopen.

3735. De leeuw in een vossepels steken,
List aan overmacht paren.

3736. Zich wagen in het hol van de leeuw.
Zich willens en wetens blootstellen aan het gcyaar.
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3737. Zii heeft klauwen en nagols.
Zij is een boos wijf.

3738. Het leeuweaandeel opeisen.
Het grootste deel van iets opeisen..

3739. De leeuwehuid aantrekken.
De schijn van dapperheid aannemen.

3740. Kan hij met de leeuwehuid zijn oogmerk niet bereiken, dsn doet
hij het vossevel aan.

Komt hij er niet met geweld, dan gebruikt hij list.
3741. Van een vlieg een olifant maken.

Overdrijven.
3742. De slagtanden zijn hem uitgebroken.

De voornaamste middelen om kwaad te doen zijn hem ont-
nomen.

3743. Dat is een otter in het bolwerk.
Gezegd als er onraad is, of als zich cen belemmering voor-
doet,

988, Hij ziet zo scheel als een otter.
Van iemand gezegd die zeer scheel ziet.

3744, Zo stom als een otter,
Zeer dom.

3745. De vos in het kiekenkot sluiten.
Iemand de gelegenheid geven om kwaad te doen.
z. b. : De kat in de kelder sluiten.

3746. In een vossehuid steken.
Zeer slim zijn.

314i1. Het vossevel aan de leeuwehuid naaien.
List aan kracht paren.

3748. Iemand met een vossestaart geselen.
Hem zacht kastijden.

3149. De wolf bij de oren houden.
ln grote verlegenheid -, besluiteloos zijn, vanwege de
netelige omstandigheden waarin men zich bevindt.

3750. De wolf in de muil lopen.
Zich in gevaar begeven, in's vijands handen lopen.

3751. De wolt in de schaapskooi sluiten.of:
1520. De wolf tot schaapherder maken.

Iemand op een plaats laten, waar hij gemakkelijk veel schade
kan doen.

3752. E'en wolf in schaapskleren.
Een boosaardig mens, die de schijn
delijk aanneemt.

van zacht en vrien-

763. Geen wolf in de buik smoren.
Ronduit spreken, de waarheid zeçgen,

3753. Hij huilt met de wolven waarmee hii in 't bos is.
Hij.schikt zich naar het gezelschap waarin hij zich be-
vindt.

3754. Zo bang zijn als een wezel.
Zeer bang z.ijn.
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