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2394. ln de kap geleld worilen.
Bedrogen worden.

2395. KaD en kèuvel verliezen (o/.' wagen).
Alles verliezen (of wagen) wat meD bezit.

2396. 't Komt al oP mljn kaP.
lk krije vàn ailes d-e schuld, 't wordt alles aan mij geweten.

2397. M'en maâkt geen kap voor één regen.
-- - - - -Voor èen"kleinigheid maakt men zulk een omslag niet'
2398. Op iemands kaP riiden.-(2, N.) Kwaad van hem sPreken.
2399. Zlin kaP sturen.

Op zich laten wachten; niet komen.
?AO0. 't Is maar vulsel voor de kaP.

't Zijn maar beuzelingen'
2401. Iemand ile kaproen met hooi vullen.

Iemand wai wijsmaken; iemand voor de gek houden.
2402. M,et ienand in één kaproen zijn.

Het met elkander e-ens zijri; samen één lijn trekken"
2403. Daar kunt ge wel met de muts naar gooien.

(van geltl) Dat krijgt ge niet weer. --
24O4. Dat is met zijn Dluts naâr de masn smijten.

(2. N.\ Dât is volkomen nutteloos.
2405. Dai is zo'yast als een muts met zeYen keelbanden.

Dat is vast en zeker.
2406. De muts staat hem niet wel.

Hij is verdrietig.
2407, Geen muts op iemand hebben.

Iemand niet gaarne mogen lijden.
102i. }let schort hem onder de muts.

Hij is niet recht wijs.
2408. Hlj is zo gek niet als hem de muts stâât.

Îij is Zo gek niet als men hem wel zou aanzien'
2409. Met iie muts ergens naar gooien.-'-- - - -ôp goea gétîk ar naaî iets raden, een slag er naar slaan'
2410. Op ziin muts kriigen.

Afgerost worden.
2411. Ziin muts staat naar het noorden.

Hii is slecht gezind.
2412. Iemand een knol in de muts duwen.

Iemand een poets bakken.
2413. Iemand een veei op ziin muts steken.

Hem een compliment maken.
Al4. Dzt kllnkt als een klaPmuts.

Dat klinkt in het geheel niet.
2415. Met de Pet naar iets gooien.

Er een slag naar slaan, er naar glssen.
2416. Zii zijn onder een pet te Yangen.----' --z;;ii" trèermair, men kaln er mee doen wat men wil.
2417. Dat sprèekt als een Petie.

Dal spreekt vanzelf.
2418. Hii heelt de Pruik oP.

Hij is boos, nors.
2419. Hti ld niet in zijn Pruik.Îij is niet wel gemutst, niet in zijn humeur.

Ook :
2A2O. Z;iiî pruik staat scheef.
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SCHOENEN, LAARZEN, KLOMPEN, ENZ.

2421. Dal Iap ik onder mijn schoenen.
Daarom geef ik totaal niets.

2422. H.et gaât over de hoge schoenen.
Het gaat alle maat te buiten, het loopt de spuigaten uit.

2423. }Iii gaat niet recht in zijn schoenen.
Hij bewandelt niet de rechte weg.

2424. Hii loopt een beste schoen,
Hij heeft een goede kans.

?,425. Ienand met loden schoenen nagaan.
Iemand bespieden.

2426. lemand lets in de schoenen schuiven.
Iemand een zekere mening of bedoeling toedichten.

242i1. lets achten als een oude schoen.
Iets in 't geheel niet achten,

2428. lt eijn laatste s.choenen lopen.
De dood nabij zijn.

2429. Lang naar zijn schoènen zoeken.
Lui zijn,

2430. Recht in zijn schoenen lopen.
(2. N.) 0precht handelen.

7J7. Schoenen tot iemands voeten weten.
Weten wat men met hem aan moet vangen,

2431. Sterven in ziin schoenen.
Sterk afvallen zonder bedlegerig te zijn.

2432. Ult zijn schoenen springen.
(2. N.) Buiten zichzelven geraken, uit zijn vel springen.

2433. Vast in ziin schoenen staan.
Zeker van zijn stuk zijn.

2434. Weten waar iemand de schoen wringt.
Weten waaraan het ligt dat iemànd zich niet op zijn gemak
voelt of wat er bij hem niet in de haak isi ook : weten ri/aar
iemand heen wil, wat hem drijft, waarom het hem te doen is.

2435. Wie de schoen past, trekke hem aan.
Degeen op wie het gezegde van toepassing is, beschouwe
het als tot hem gericht,

2/,36. Ziin Ïchte schoenen aantrekken.
(2. N.) Zich spoeden.

2437. Ziln oude schoenen weten het wel.
HÛ wist het reeds lang, hoewel hij nu beweert êr niets van
te weten.

438. Z;ijn schoenen met hazevellen lappen.
of:

2439. Ziin schoenen met hazevet smeren"
Zich een bloodaard tonen.

2440. 't Ziin schoenen van één leest.
Zij zijn beiden van dezelfde soort.

2441. Zijn stoute schoenen aantrekken.
Al zijn moed bijeenrapen om eer stoute stap te doen.

1259. Lopen oI men eieren in zijn schoenen had.
Voetje voor voetje lopen.

2442. Menen met kousen en schoenen naar de hemel te gaan.
(2. N.) Denken dat men zonder arbeid iets zal bekomen.
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