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HUUR, ENZ.
2230. De lange huur ingaan.

Trouwen.
2231. Iemand in zijn Engelse huur brengen.

Iemand op zijn plaats zetten,
2232. De huisheer met bedstro betalen.

Met de noorderzon (met stille trom) vertrekken.
2233. Ziin penaten ergens opslaan.

Zich ergens metterwoon vestigen.
2234. Zijn p€nâten opzoeken.

Naar zijn eigen huis gaan.
2235. Ergens zijn tenten opslaan.

Er gaan wonen.
2236, Hii is ver van honk.

Hij is ver van zijn onderwerp afgedwaald.
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2250. De oude kleren afleggen.
Een nieuw leven beginnen.

2251. Door iemands kleren hèen zien.
Weten wat er in zijn binnenste omgaat.

2252. Door zijn kleren druipen.
Vermagerd zijn, zeer afgevallen zijn.

2253. Gemakkelijk van kleren veranderen.
Zijn gevoelens gemakkelijk wijzigen; gemakkelijk van opinie
veranderen.

2254. lemand in de kleren steken.
Hem bedriegen, bedotten.

2255. Ietllangs zijn koude kleren laten afglijden (o/; gaan).
.br zrch nlets van aantrekken; er geen aandacht voor over
hebben.

2256. ln iemands kleren niet willen steken.
(2. N.) ln ziin plaats niet willen ziin.

2257. De zorg in de klerên laten.
Als men slapen gaat, de zorgen tiideliik van zich zetten.

2258. Zli \eeft liets dan hàar eertie en haar-kleértje.
Zij heeft niets ten huwelijk meegebracht.

2259. Er niet zonder kleerscheuren afkom-en.
Er niet zonder schade of nadeel afkomen.

226O, Er niet zonder kleerscheuren doorgeraken.
Er niet ongedeerd doorheenko-men.

2261. Ergens pak en nantel van hebben.
^-,- __-V-an _iets op de hoogte zijn, er ervaring van hebben.
2262. }Iij is aI jong-in ,t pak gekomôn.

Gezegd van een knàap die zich vrij wat op zûn wijsheid
laat voorstaan.

2263. Ieryand, een pak aanpassen.
Hem flink afransélen.

2264. Iemanil in 't pak steken.
Iemand beet nemen, hem in de luren leggen.

2265. ln't lange pak blijven.
Lang duren, lang doen over iets.

2266. Iemandzijn pakje ultschudden.
Hem openliik ten toon stellen.

2267. lemand van heizelfde laken een pak geyen.
Iemand o,p dezelfde wijze 

-behàndelen, hem met gelijke
munt betalen.

2268. Iemand in de doeken draaien.
(2. N.) leman<l in de luren lcggen.

2269. Er geen doekjes om winden.
Rondweg voor iets uitkomen, ronduit er mede voor den
dag komen.

227O. H.et is een doekje voor het bloeden.
't Is een voorwendsel, een vergoelijking, een veruinsel, (ook)
waarachter men zijn spijt wil verbérgen.

2271. Geen blauwe doekskens aài lets doen. -
(2. N.) Ronduit spreken.

2272. Er uitzien of men uit een doosie kwam.
Er zeer zorgvuldig gekleed-uitzien.

2273. }Iii is onder in de kisl-geweest.
Hij heeft zijn beste kleren aan.

KLEDING

ALGEMEEN : kleren, pâk, enz.

2237. Aangekleed gaat uit.
Wordt gezegd van iemand die in het oog lopend mooi,
meestal bespottelijk, gekleed is en daarmee pronkt.

2238. Daarvoor kleed ik mii aan.
Ik reken mij in staat (o/.' bevoegd) dat te doen.

2239. Ik zal hem nel aânkleden.
Ik zal de zaak met hem wel in orde brengen.

224O. }J,et is een aangeklede aap.
't Is iemand die opzichtelijk aangekleed is:' ook .' een be-
spottelijk lelijk mens.

2241. H.et zal sliiten als een kleed.
Het zal gaandeweg in vergetelheid geraken.

2242. Iemand bij ziin kleeil krijgen.
lemand beet pakken met een vijandelijke bedoeling, hem
toetakelen.

2243. Iemand een schoon kleed passen.
Iemand bekijven of berispen; ook : hem foppen; o/.' hem
veel doen lijden.

2244. lemand iets aân zijn kleed wriiven.
Iemand van iets de gevolgen doen ondervinden; aangedaan
leed op hem wreken.

2245. lemand niet aan zijn kleed kunnen komen.
Geen vat op hem kunnen krijgen, à. v. om hem ernstig te
onderhouden.

2246. H'ij heeft een kleedje uitgetrokken.
Hij is mager geworden, is erg afgevallen (door ziekte).

2247. lemand een kleedje pâssen.
(2. N.) Iemand iets onaangenaams bereiden.

2248. Dat gaat iemand niet in ziln kleren zitten.
Dat pakt iemand geducht aan.

2249. Dat raakt mijn koude kleren niet.
Dat kan mij niet schelen.
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