
452

2443. Ziin land ligl in zijn schoenen'
rJy'ordt gezegd van een snoever.

2444. l-noù in zijn schoenen hebben.
Traag en langzaam gaan.

2445. N.{et loo-d in de schoenen aankomen'
Schoorvoetend, langzaam naderen.

714. Ik zou niet gaarnô mijn voeten in zijn.schoenen steken'
lk zou niet gaarne in zijn plaats zun..
ï. O-.-:-t[[ ioll-niet saarne in'ziin vet (o/ . zijn kleren) steken'

2446. De schaamschoenen versleten hebben.
Alle schaamtegevoel verloren hebben.

2447, Naar zijn botten krijgen.
(2. N.) Streng berisPt worden.

2448. F,en laars aânhebben'
Dronken zijn.
Ook :

2449. Ziin laars vol hebben.
En:

2450. Een stuk in zijn laars (o/.' kraag) hebben.
2451. Hii heeft naast ziin laarzen getrapt.

Hij is slecht gezind.
2452. Iets aan zijn laars laPPen.

Er niets om geven; ook : cr nlets van getoven'
2453. Het nast hem als een ezel de laarzen.

Ziln opschik komt r:iet overeen met de rest'
2454. Iemand op zijn leer trappen.

Hem ontstemmen.
2455. De hakken laten zien.

Zich uit de voeten maken;
ook : zich van iemand afwenden'

2456. De hakken los hebben.-Ni"i 
me"r aan huis gebonden zijn; vrij kunnen uitgaan'

2457. \[ii lapt het alles maar aan zijn ha.k.li.qn. . ..- -- -- hti'ii omtrent dat alles onverschillig; hij maalt er niet om'
2458. lemaid liever op de hakken dan op de tenen zien.

Iemand liever zien vertrekken dan komen.
2459. Iemand op de hakken zitten.-'--- ---iem;nâ àchtèrnazitten; (/ig.) hem narijden (bij de arbeid)'

2460. Hii spint loopgaren en haspelt het- op. de.hakken.
Hii toopt'te-lanterfantei, is wel sôhijnbaar druk in de weer,
màar ritht niets degelijks uit.

2461. Daar breekt mijn klomp.
Nu begrijp ik er nieits ûteer van' nu sta ik paf

2462. E,en gescheurde klomp hebben.
Er financieel siecht voorstaan.

2463. ln ziin klomp kruiPen'
Wegkruipen; in zijn schulp kruipen.

2464. N4et de klompen in't gelag komen.
Plompweg zijn mening zeggen.

2465. M.et de lJornpen van het ijs blijven.
Zich mct iets niet inlaten.

2466. i[[et ziin klompen op 't ijs komen.
Onioorzichtig hàndeien, iets onvoorzichtig asnvaarden'

2467. Op zijn klornP sPelen.-Op-spelen, ôP zijn Poot sPelen-

453

2468. Wat doet hij met zijn klompen op het ijs ?
Het is zijh eigen schuld : waarom waagt hij zich op een ter-
rein, waàrop hij niet thuis hoort?

2469. fJij loopt op zijn muiltjes.
Hij heeft zijn schaapjes op het droge.

2470. Op zijn muiltjes gaan.
Zijn gemak ervan nemen, het kalmpjes en bedaard opnemen.

2471. De pantoffel kussen.
Onder de pantoffel zitten.

2472. H.ij zit onder de pantolfel.
Hij laat zich door zijn vrouw regereû.

2473. }Iet op zijn pantoffeltjes afkunnen.
Het niet druk hebben.

2474. Yan de pantoffel krijgen.
(2. N.) Ruzie krijgen met zijn vrouw.

2475. Uit zljn slof schieten.
Onverwacht in actie komen, ongewoon zijn best doen;
vooral ook.' onverwacht uithalen, een onverwacht groot ge-
schenk geven.

2,{16. IIet op zijn slolies afkunnen.
Het zeer gemakkelijk hebben.
Zie hierboven, nr. 2473.

2477. Yoor iemand het vuur uit ziin sloffen lopen.
Zeer veel moeite voor iemand doen.

KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, enz.

2478. F,en kous maken,
Geld overleggen.

98. Met de kous op de kop thuiskomen.
Niet geslaagd zijn in een onderneming (à. r,. examen).

2479. Yroeg in de kousen zijn.
Vroeg op zijn.

248A. Ziin geweten rekt gelijk een kous.
Hij neemt het niet zo nauw.

2481. Hii wil altiid het naadje van de kous weten.
Hij wil altijd alles heel nauwkeurig weten; hij wil het fijne
van de zaak weten.

2482, Ik hoor u komen op sokken.
Ik weet waar gij heen wilt.

2483. Yan de sokken getimmerd worden.
Omvergegooid worden, neergeslagen worden; brj soldaten
ook : gedegradeerd worden.

2484. De handschoen opnemen.
De aangeboden strijd aanvaarden.

2485. De handschoen voor iemand opnemen.
Iemands partij kiezen, zijn verdediging op zich ncmen
voor hem in de bres springen.

2486. Iemand de handschoen toewerpen.
Iemand ten strijde dagen; ook .' de strijd met hem aanvaar-
den.

1766. M.et de hanrlschoen trouwen.
Huwen bij volmacht, waarbij de vrouw het huwelijk sluit
met de gemachtigde van de afwezige bruidegom.
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