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5416. Ergens zijn haak tussen slaan.
Zich ntet iets bemoeien.

5417. Het hangt nog aan de haak.
Het is nog niet beslist, de zaak is nog niet afgedaan.

5418. Het is buiten de haak.
Het komt te onpas.

5419. Hii is aan de haak.
Hij is gevangen.

5420. Iets aan de haak hangen.
De zaak opgeven; ook : iets op de lange baan schuiven.

5421. ln haken en ogen komen.
In onaangenaamheden geraken.

5422. Uit zijn haak schieten.
Boos of driftig worden, opstuiven.

5423. Aan de haal gaan.
Op de loop gaan, op de vlucht slaan,

5424. Alles op haren en snaren zetten.
Alles wagen, hemel en aarde bewegen; alles in 't werk stellen
om zijn doel te bereiken.

5425. IJet hachje laten varen.
De prooi loslaten; het opgeven,

5426. F,en hachtje met iemand kluiven.
' Een zaak met iemand uitvechten.

5427. Eæn hak op iemand hebben.
Iemand bij elke gelegenheid zien te kwetsen of te benadelen,
de pik op hem hebben.

5428. Iemand een hak zetten,
Het op hem gemunt hebben, hem een poets bakken.

5429. Yan de hak op de tak springen.
In het gesprek van 't ene onderwerp zonder verband op
't andere overgaan; onbestendig zijn.

5430. Op iemand (zitten) hakken.
Op hem afgeven, op al wat bij zegt aanmerking maken.

5431. Het is halen en brengen.
Het gaat op en neer; 't is voor- en achteruitgaan; 't is win-
nen en verliezen.

5432. Hij is zo lomp als een ha[hout.
't Is een lomperd.

5433. Het is maar een halfie.
Het is niet al te best, het is maar ten dele goed,

5434. Iemand halfweg durven komen,
Niet bang voor iemand zijn, hem gerust toegemoet durven
treden, niet voor hem op de loop gaan.

5435. Hii heft reeds het halleluja aan, eer de strijd volstreden is.
Hij is voorbarig.

5436. Een heet handijzer om aân te tasten.
Een netelige, een hachelijke zaak.

5437. Iets als een handvatsel gebruiken.
Iets gebruiken als een middel, als een punt van uitgang, een
grond voor beschuldiging, enz.

5438. Iets bij een verkeerd handvatsel aanpakken.
Iets van een verkeerde kant beginnen.
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5439. Er een handvol schotspiJkers onder smljten.
Beuzelingen in 't gèsprek mengen.

5440. Dat haalt er geen handwater bii.
Dat is er niet bij te vergelijlien,

5441. HanggT heeft geen haast (als het naar v6ôr 't rrorgen ge-
schiedt).

In scherts gezegd, tot iemand die met ongeduldige drift
roept.

5442. Het_ls tussen hangen en worgen.
Het gaat tussen twee dreigende gevareû, 't is een netelige
zaak,

5443. Hij ig nog tussetr hangen en worgetr.
Hij is nog in een onzekere pos-itio.

5444. Dat is een heet hangijzer om aàn te vatter.
_ Het is een neteligt! zaak.

5445. Dat is Hebreeuws v6or mij.
lk begrijp er niets van.-

5446. 't Is altijd te heet of te koud.
't Is nooit naar zijn (haar) zin.

5447. Laat liggen wât u teheet of ie zwaar ls.
_ -- __-Waag u niet aan hetgeen ge niet volbrenqen kunt.
5448. Niet weten waar heffen ôf lessen.

Niet weten hoe of wat te â"oen, geen raad weten.
5449. Dat ls ook geen heksen.

__.Dat is al heel gemakkelijk.
5450. Hij ls daar geen hleksenmeeiter ln.

__-Po?. is hij nier knap in, daar weet hij niet veel van.545f. Hlj zal er niet helder vân aikomen.
.Hrj zal niet zonder kleerscheuren vrijkomen, hij zal cr vanlangs krijgen.

5452. Het scheelt zoveel als tweemaal de helft.
Het lijkt naar niets.

5453. Het verschilt de helft niet.
Het heeft er alles van.

5454. Hij is in de hoek (o/.. in het hoekie).
Hij gaat achteruit, hij gaat ten 6nder.

5455. He_t_hoekje te boven zi!n. -
Het ergste achter dê rug hebben, de moeilijkheid te bovenzijn.

5456. Hii is. (of : ziJ\ in het hcekje waar de slasen vallen.Hij moet het ontgeldenl
5457. Zich.niet in een hoeftfie) laten duwen.

_ Zich niet als iemand'die niet meetelt laten handelen.
5458. Zo_rechl.jjn als een hoepel.

--_In 
't geheel niet recht-zijn, zeer krom ziin.

5459, Hij zal er rlel van gaan hoepélen.
H ij zal er wel meè heengaân, aan sterven (aan een ziekte, enz.)5460. Het zal er hol saan.
Het zal er luTtig toegaan; ook : er zal hevig getwistworden.

5461. Dat is goed Hollaids !"
Dat is ronde, onverbloemde taal!

5462. Het is met hem hollen of stilstaan.
^ _Hij vervalt altijd van het ene uiterste in het andere.5463. 't Is er hommeles.

Alles is er in beroering, er is ruzie, de boel is in de war.
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