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KNAAG. EN KRUIPDIEREN.

3755. Alsof hij op een adder getrapt had.''--' '-woïiit 
Ë"t"ed uàn iimanà die plotseling sclrikt, he.tzij bij

""n 
ànv"".lnàchte en onaangena;ne ontmoeting, hetzij door

in een gesprek plotseling tè be-merk-en, dat.h.ij zich op een
gevaarliik 

- terréin bevindt of zich deerlijk versproken
heeft,

3756. De adder in de doP vertreden.
Het kwaad in zljn beginselen stuite-n.

816. f;en adder aun zijn'borsikoesteren (o/.' voeden).
Weldaden bewijzen aan iemand, die ze met ondank zal be-
lonen. (Ontleen-d aan de fabel bij Phaedrus 4' 18).

3737. Er schuilt een adder onder 't g1as.
Èi--scÏirili gè"*i onder fraâie schijn; -alles lijkt heel mooi,
heel onscnùdig, maar er is een kwade bedoeling achter ver-
borgen,

3758. Het hebben als de konijnen in het duin'
Het zeer goed hebben.

3759. Met de konijnen door de tralies kunnen eten.
Zeer mager ziin.

3760. Als een mol in de aarde wroeten.
Te veel verslaafd zijn aan het aardse.

3761. Hii ziet tegen een molshoop op als.tggen een berg.
Tegen de geringste moeite ziet hij op.

3762. Ilii zou in een molshoop kruipen.
(2. N.) Hij is zeer bang van aarcl.

3763. Daar loopt een muis over mijn graf.-'-- - Vioid{ gezegd, *anneer inei een huivering, een rilling ge-

voelt.
z. b.- : Daal. springt een kikker over mijn graf.

3764. De muis is in de val.
De man is geknipt.

1193. De muizen eten-wel brood, maar geen dagen.
(2. N.\ Er komt nog tijd genoeg.

2036. De'muizeir liggen bii hem àoo-d in dè schapraal'
Hij is arm; er is bij hem niet veel te halen'

1194. Er zijï nog mirizen die brood lusten'
Cij zijt-niet de enige die dat begeert.

3765. Dat muisje zal een staartie hebhen.
biè za'at zal grote (onaangename) gevolgen t.b!"q. .. ..
(De muis heefi een ètaart, -die veel Ianger is dan het diertjc
zelf.)

1311. Leven gelijk een muis in 't meel.
Onbezorgd leven.
z. b. : L€ven als God in Frankriik.
Leven als mussen in 'tzand.
Leven gelijk een vis in 't water.

3766. Mel man en muis vergaan.
Met alle opvarenden vergaan.

3767. lk heb er een muisie van horen piepen.
Ik heb er iets van gehoord.

3768. Daar zijn de rattcn in de winkel geraakt.
De klandisie is er weg.

772. De ratten zullen met mijn lege maag niet weglopen.
Ik heb veel gegeten.
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3769. Een oude rat in de val.
Die slimmerd is er ook eens ingelopen.

1911. Er lopen (er zijn) ratten op het dak.
of:

1875. Er zitten ratten op het huis.
Gezegd om iemand te waarschuwen, dat hij voorzichtig moet
zijn in zijn spreken, daar er iemand onder de aanwezigen is
die men niet kan vertrouwen,
z. b. : Er is stro op het dak.

2943. llii is zo kaal als een rat.
FIij is doodarm.

1128. Zo hongerig (zo arm) als een kerkrat.
Zeer hongerig (zeer arm).

377O. Een slang aan de boezem koesteren.
Een snoodaard met weldaden overladen.

3771. Er schuilt een slang onder.
Er schuilt gevaar, er is boosaardige list in het spel.

3772. Zich als een slang in allerlei bochten wringen.
Allerlei middelen te zijner beschikking of ter bevordering
van zijn oogmerken beproeven.

INSEKTEN, AMF'IBIEËN, ENZ.

3773. Hij heeft de hommel in het hoofd,
Hij is niet wijs.

3774. H.et met een kakkerlakje afleggen.
Er zich met een grapje afmaken.

3775. Daar springt een kikker over mijn graI.
Wordt gezegd, wanneer men een huivering, een rilling ge-
voelt.
z. b. : Daar loopt een muls over mijn graf .

250. f'en klkker in de keel hebben.
Hees zijn.

3776. IJii zit daar als een kikker op een kluitje.
Hij zit geheel ineengedrongen.

3777. Yeren plukken vân een kikker.
Het onmogelijke verrichten.

3778. Dat komt gelijk de luizen,
(2. N.) Dat komt vanzelf, ongevraagd.

127. F;en luis in 't oor hebben.
Ongerust zijn (à. v. omdat men een voorgevoel van i€ts he€ft).
z. b. : Eæn vlo in 't oor hebben.

23J5. Een luis in zlin eigen pels poten.
Zichzelven last of nadeel berokkenen.

825. Er kan geen luis over zijn lever lopen.
Hij wordt licht toornig.

3779. Het zijn twee luizen op één kam.
Ze zijn van dezelfde soort.
z. b. : flet ziin twee handen op één buik.

3780. Hij heeft luizen onder ziin staart.
Hij is niet te vertrouwen.

3781. Hij is uit de luizen.
Hij is uit een netelige toestand gered.

2906. H,li is zo kaal als een luis.
Hij is zeer arm; er is niets meer bij hem te halen.
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