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ONDERKLEDING.

2351. Er uitzien als een omgekeerd hemd van ongebleekt kâtoen.
Er vaal en goor -, er ongezond uitzien.

2358. Geen hemd aanhebben (o.f : aan het liif hebben).
Zeer armoedig gekleed gaan; bij uitbreiding : uiterst be-
hoeftig zijn.

2359. H.et hemd over de rok trekken.
Iets averechts of op onverstandige wijze ter hand nemen.

2360. Hij vraagt iemand het hemd van zijn lijf .

Hij hôort iemand geheel uit.
2361. Ienand in zijn hemil lâten staân.

Iemand iritkleden, hem geheel beschaamd maken (van
iemand die men op zijn plaats heeft gezet, die men met
woorden heeft afgemaakt).

2362. Iemand in 't hemd zetten.
Hem tot zogoed als volslagen armoede brengen.

2363. Iemand tot op het hemd uitkleden.
Hem van alles beroven.

2364. Mtjn eigen hemd moet het niet weten.
Het moet een moordgeheim zijn.

2365. Ziin hemrl gaat als een vlaggetje.
Hij zit in angst.

2366. Zijn hemd in de Franse was doen.
Zijn hemd omkeren.

2367. Zijn hemd verkeerd aanhebben.-Kribbig zijn, uit zijn humeur zijn, met het verkeerde been
uit het bed gestapt.

2368. Ziin hemd voor iemand uittrekken.- llles voor iemand besteden, alles voor hem overhebben.
2369. Een knoop in zijn hemd maken.

(2. N,) Iets-buitengewoons doen, buitengewone onkosten
maken.

2370. Iemand op ziin baadje komen.
Iemand een pak slaag geven.

2371. Op ziin baadie kriigen.-Eeh aframmeling, een pak slaag krijgen.
2372. Ziin baadie noe eens uittrekken.'Zich térde{e inspannen; ook : zich schrap zetten om te

vechten.
?373. 't Is maar een borstlap.

't Is maar iets gerings.
2374. Dat is een Franse verschoning.

Gezegd als men alleen een schoon boordje om doet.
2375. Door wol en linnen heen redeneren.

Druk, zwaar redeneren.

HOOFDDEKSELS.

2376. Alles oniler één hoeil willen vangen.
Alles in één(on) willen samenvatten.

2377. Da r neem ik de hoed voor af.
Daar heb ik grote eerbied voor.
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2102. Itat staat als een hoed op een bezemsteel.
Dat past in 't geheel niet bij elkaar.

2378. }Iet schort hem onder de hoed.
Het schuilt hem in de kruin : hij is gek.

64. Zich een lelijke hoed op 't hoofil zetten.
Zich zelf dwaselijk te schande maken.

2379. Z;ïry hoed op een haarlje dragen.
Een weinig loszinnig zijn.

2380. FIij is onder een hoedje te vângen.
Gezegd van iemand die uit angst zeer benepen is en zich
lijdelijk alles laat welgevallen; ook : hij is heel verlegen of
beschaamd.

2381. Met iemand onder één hoedje spelen.
Het met iemand eens zijn; hem helpen bij zijn schelm-
streken.

5û9. Hij heeft eer de hand aan de hoed dan aan de beurs.
Hij is beleefd, maar betaalt niet.

109. M.et de hersens op de hoed lopen.
Niet wel bij 't hoofd zijn.
z. b. : nen spinnekop in de hersens hebben.

2382. Laat tle kielt stippen (ik heb de eieren in de hoed).
Benijders laten mij onverschillig (ik heb beet of binnen,
waar 't mij om te doen was).

1651. }Jii heeft geen nagel (o/: spijker) om zijn hoed âan te hangen.
Hij is straatarm.

2383. Een pluim op de hoed krijgen.
Eer behalen.

2384. Iemand de huif aflichten.
Hem aan de kaak stellen.

65. Iemand de huif van het hoofd spreken.
Iemands eer aantasten door kwaadspreken.
z. à. .' Iemanil de kroon van het hoofd nemen.

d6. Iemand de huif over het hoofd trekken.
Iemand blinddoekken, hem bedriegen.

2385. De kap op de tuin hangen (of : ouer de haag smijten).
Het klooster verlaten; ook : zijn beroep opgeven.

2386. De koralen kap op hebben.
Uit zijn humeur zijn, < de bokkepruik ophebben>.

2387. Het zijn kap laten horen.
Niet luisteren; het gezegde aan zich laten voorbijgaan, er
zich niets van aantrekken.

2388. Hij zal op ziin kap hebben.
Hij zal er van lusten.

2389. Iemand de kap aansteken.
Hem voor de gek houden, hem bespottelijk maken.

2390. Ierrand de kap met kaf vullen.
Iemand bèetnemen, bedriegen, bedotten; hem wat wijs-
maken,

2391. Iemanil de kap verzetten.
Iemand de-mantel vegen, hem berispen.

2392. Iemand de kap vullen.
Hem om de tuin leiden.

2393. Iets op iemands kap schuiven.
Iemand van iets betichten, hem er de schuld van geven, hem
er voor aansprakelijk stellen.
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