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5464. Alles loopt (of : is) in het honderd.
Alles loopt (is) in de war.

5465, I{et is daar honderd en twintig.
Men is er slecht gemutst, 't is hommeles.

5466. Honderd uit praten.
Veel praten zonder dat het iets betekent.

5467. Iemand uitmaken voor honderd en tien.
Iemand uitschelden voor al wat lelijk is.

5468, FIet llgt hem hoog.
Het gaat hem zeer ter harte.

5469. Het zit hem hoog.
Hij kan het niet verkroppen, hij is er zeer verbitterd over.

5470. Ntet hoog tegen iemand opkijken.
Niet veel verwachting van hem hebben.

5471. Nict hoog vliegen.
Laag bij de grond blijven, inz. van iemand wiens kennis
niet ver reikt.

5472. lemand in de hoogte steken.
Iemand verheffen, prijzen,

5473. Iemand uit de hoogte aânzien,
Iemand aanzien met minachtende fierheid.

5474. femand uit de hoogte behandelen.
Hem met vernederende trots bejegenen,

5475. Uit de hoogte op iets neerzien.
Er met trots, met minachting op neerzien.

5n6. 't Is geen hoogvlieger.
Hij timmert niet hoog, hij weet niet veel.

5477. Ziin hoop is in rook vervlogen.
H.ij zag zich in zijn verwachting teleurgesteld.

5478. 't Is geen hoopwerk!
Het behoeft niet binnen zekere tÛd gereed te zijn; vandaar :
het heeft zulk een haast niet! doe maar kalmpjes aan!

5479. De horens opsteken.
Zich veruetten; trots worden; zich op geld of macht laten
voorstaan, enz.

5480. Hij heeft zijn horens afgestoten,
Hij heeft (tengevolge van ondervonden tegenstand) zijn drift
gematigd, hij is makker, handelbaarder geworden.

5481. IIij heeft zljn horens nog niet âfgestoten.
Hij is nog niet aan 't einde van zijn aanval of van zijn ver-
dediging, hij heeft zijn kracht nog niet verloren.

5482. Hij trekt de horens in.
Hij kruipt in zijn schulp, hij krabbelt terug.

5483. Iemand de horens laten zien.
Zich tegenover iemand vijandig tonen.

5484. Men brandt er horens.
't Is er alles behalve aangenaam;'t is er niet uit te houden.

5485. Op de hort zijn.
Weg zijn, er van door zijn.

5486. Hij weet van hot noch van haar.
't Is een echte domoor.

5487. Iemand van hot naar her zenden.
Iemand van bakboord naar stuurboord 

-, 
van het kastje

naar de muur zenden.
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5488. Ergens de volle houw vinden.
Van de ruime overvloed rijkelijk kunnen toetasten.

5489. Het is een houw in de lucht.
Het is een slag in de lucht, iets dat niet geeft.

5490. Het is hier een iiskelder.
Het is hier erg koud.

5491, Dat zal er inhangen.
_ .-D.at zal met geen kleinigheid aflopen.

5492. }{ii is goed van inhouten.
- _Hij is -goed 

gebouwd, hij heeft een sterk lichaamsgestel.
5493. 't Is ingeklept.

't Is op 't nippertje, het is bijna te laat,
5494. Aan iemand schrijven met goede inkt.

Iemand onomwonden, ionduit, ffink zijn mening schrijven.
5495. Het is daar de zoete inval.

Daar wordt ieder gastvrij ontvangen of onthaald.
5496. Dat zal Jaapje heten.

Dat zal waar zijn! dat zal uitkomen!
5497. Hti ls boven Jan.

Hij heeft.,niets- meel te vrezen; hij is de moeilijkheden te
boven; hij heelt geld genoeg,

5498. Icmand ondcr Jan houden.
Iemand in bedwang houden, hem onder de duim *, hem
klein houden.

5499. Jan Rap en zijn maat.
_, Het gemene volk, het janhagel, het gespuis.

5500, Zlch ergens met een Jantje van Léiden âlËaken.
_ Om de moeilijkheid heen praten.

5501. Iemand yan jetje geven.
Iemand een pak slaag geven.

5502. Ats het hem jeukt, mag hiizichzelf krauwen.
Hij m.oet maar zien zich zell tc redden, wanneer hij zich in
rnoeilijkheden bevindt.

5503. Daar jeukt het hem.
Daar zit de kneep, de fout.

5504. Ik weet wâar het hem jeukt.
Ik weet wat hem scheelt of : waarmede hij gehotpen is.

5505. 't Was er een jodenkerk.
Allen praatten tegelijk.

5506. Zij komen uit de jodènstraat van Amsterdam.
Het zijn bedriegers.

5507. Daar komen de joden niet in.
Dat doe ik niet; daar denk ik niet over.

5508. Dat kan geen jood uithouden.
Dat is te erg.

5509. Daar wordt een jodenkind besneden.
Het is daar niet pluis in huis.

5510. Met Joosjes krijt sChri;ven,

- Met dubbel krijt schrijven, oneerlijk boekhouden.
551I. Het is een domme'Joris. -

Hij is erg dom.
5512. Iemand jube doen zeggen.

Iemand tot onderdanigheid, tot onderwerping brengen.
5513. Iets uitstellen tot Sint-Jutlemis.

Het voor altijd uitstellen, het nooit doen.
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