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3782. H.ii is zo veeg als een luis op de kam.
Hij is verloren,

3783. Hij kriigt luizen met staarten'
Hij is arm geworden.

2J51. Ienand een luis in de pels zetten.
Iemand tot het oDnemen van een lastig mens, tot het aan-
vaarden van een ietelige zaak bewegen; hem een grievende
argwaan berokkenen.

3784. Vertrek met uw luizen,
Maak dat ge wegkomt.
à. v. .' Pak je biezen.

3785. 't Z,ijnzijn eigen luizen die hem bijten.
't-Is ijn àigen schuld als hij nu te lijden heeft; hij -wordt
voor zijn eifen fouten gestraft; ook : 't zijn zijn eigen bloed-
verwanten die hem last aandoen.

3786. Zo yeeg staan als een luis op de kam.
In groot gevaar verkeren.

3187. Zo wii ziin als een luis op de kan.
Niel viij zijn; gevanfen zijn; geen uitkomst meer hebben.

3788. Hij heeit Egyptenaren.
Hij heeft luizen.

2301, Een mier in zijn broek hebben.
Erg onrustig zijn, altijd in beweging zijn"
z. b. : Met ziin gat op een ketel zitten.
Kwik in zijn benen hebben.
Paardevlees gegeten hebben.

2734. H.ij is bij de mieren.
Hij is dood en begraven.

2941, H.ii is zo arm als de mieren.
Hij is zeer arm.

771, De mot in de maag hebben.
Honger hebben.

3789, De mot is in de winkel.
De winkel verloopt.

3790. Er is de mot in.
De zaak is bedorven.

3791. De mug uitziigen en de kemel doorzwelgen.
Aanitoot riemen aan kleinigheden, maar grote fouten door
de vingers zien.

2166, De mug vliegt al om de kaars.
Hij Staatbp het punt om gevangen genomen te worden.

3792. Yan een mug een olifant maken.
Een kleinè zaak zeer groot voorstellen.
Zie ook nr.374l-

3793. Hij zwelt op als een pad.
Hij wordt rood van toorn.

3794. lk be:r zo dik als een pad.
Ik heb zoveel gedionken ol gegeten, dat het mij benauwt.

3795. Op een pad treden.-Iets gèvaarlijks doen; ook : zich van gevaar bewust worden.
3796. Verheven als een pad op een kluit.

Gezegd van iemand die verwaand is en zonder reden zich
verhovaardigt.

3797. Hij is van geld voorzien als een pad van Yeren.
Hij bezit totaal niets.
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379E. Hii wil haar van de padde,
Hij wil het onmogelijke.
(De huid-van- de pad is niet met haren bedekt).

3799. D.aar zaten de pieren.
Daar zat da moeilijkheid.

3800. Hij is altiid de kwade pier.
Hij krijgt altijd de schuld.

2735. H.ij is voor de pieren.
Hij is dood; ook : hij zal er wel het hachje bij inschieten.

3801, Hij is zo dood als een pler.
Alle leven is er uit. -

J09. Iemand een pier uit de neus halen.
Iemand weten uit te horen, hem een geheim ontwringen.

2736. Hli gaat het pierenkuiltje in.
Hij gaat dood.

2737. N^?t 'tpierenland verhuisd zi!n.
Begraven zijn.

3802. 't En schilt maar 'ne puid uit ,en padde.
(2. N.) Het scheelt niet veel, 't is maar een heel klein verschil
tussen de twee,

3803. Leven liik een puid in 't water,
(2. N.) Gelukkig zijn.

3804. lemand met schorpioenen geselen.
Iemand op de strengste wijze straffen.

3805. De gesel in de schorpioen veranderen,
Tot strengere maatregelen van tucht overgaan.

3806. Hij gaat als een slak op een teerton
Hij gaat uiterst langzaam.

I 398 . Op alle slakken zout leggen.
Op alle loutjes aanmèrkingen maken.

3807, Dat gaat de slakkengang.
Dat gaat zeer langzaam.

77J. De.spinnen zullen voor zijn mond niet weven.
't Is een prater,

111. Een spinnekop in de hersens hebben.
Niet goed wijs zijn.
z. b. : N.Iet de hersens oo de hoed lonen.

376. F;en vlieg in zijn oog hebbe'n.
(2. N.) Enigszins dronken zijn.

3808. Ergens niet ziin orn vliegen te vangen.
Ergens niet zijn om tijd te verknoeien of om zich te ver-
velen.

J809. lemand cen vlieg afvangen.
Iemand van een voordeel beroven, waarop hij rekende.

3810, Niets afslaan dan vliegen.
Alles aannemen wat aangeboden wordt,

3811. Twee vliegen in één klap slaan.
Twee voordelen opeens behalen; twee zaken tegelijk grijpen.

3812. Tnveel helpen als een vlieg in een brouwketel.
Zo goed als niets baten.

3813. Een vlo in't oor hebben,
Ong_erust zijn (b. v. omdat men een voorgevoel van iots
heeft).
z. b. : F'en luis in 't oor hebben,
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