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695. Dalrvoor zet lk

37t

geen voet dwars.

l)aarvoor doe ik geen moeite.
696. Dat ga tzo ver als 't voeten heeft.
Dat is maar gedeeltelijk waai; dat gaat niet altijd op.
-^_ *Dalzal
697.
later wel voor zijn voeten vallei.
Daarvoor zal hij latei moeten bô;t;;.
698. De-voet in de stijgÈeugel hebben.
vooruit komen in de maatschappij; aan het begin van zijn
voorspoed, van zijn vooruitgan! 2ijn.
699. De voeten aan iemanrt afvegen,

Iemand minachtend behàndelen.
700. De-voeten niet verder strekken dan het laken.
De tering naar de nering zetten.
,
701. De_voeten onder een anderÀans tafel steken.
In iemands dienst zijn bij wie men ièîéns

7O2.

_

_

in

de kost is.

}Ie! heeft veel voeten in de aârde.
Het is een werk,.-dat veel moeite en zwarigheden oplevert.
(Dit d.oelt eigeqlijk
het vellen van-"Ënïoî-, dle rfièi ;;i
wortets (fi.guurlijk "p
voeten) vast in de aarde itàat èn âui
ntet met de eerste slag valt; het wordt echter steeds ovii-

__-9ru.htelijk van arrertei- moeiiijÈ"

703. Hij raakt nauwelijks met zijn voeien uan
"nàiii.,"Àiie";'é;càj.'
de aarrte.
tlU ls zeer tevreden en selukkis.

z. b. : Hij is in de zeveniie hemô|.
704. Iemand de voet dwars zetten.

Iemand tegenwerken. dwarsbomen.

:

grote

Dadelijk.
721. Schrijf het onder uw voeten.
Dat zal u niet betaald worden.
722. Yoet bii stuk houden.
Niet wijken, niet loslaten.
723. Yoet bij stuk zetten.
Iemand dwingen zijn plicht te volbrengen.

724. Zlin voet aan de drempel stoten.
Boos in huis komen.
725. F.en wit voetje hebben bii iemand.
Bij iemand in de gunst staan.
726. IJ.et voetie vooruitsteken.
De voorste willen zijn.
727. lemand, het voetje lichten.
Hem onderkruipen.

komen voorbijgaan.

729. 't Gras van onder iemands voeten wegmaalen.

Iemand onderkruipen, hem een voordeel afsnoepen.

130. Zich het gras niet onder de voeten laten eten.
Zich de kaas niet van zijn brood laten eten; wel goed, maar

niet gek zijn.
731. De grond brandt rnij onder de voeten.
Van ongeduld kan ik niet langer blijven.
732. De grond werd hem als pap onder de voeten.
Alle vastigheid dreigde hem te begeven; alles scheen hem

"dJ;.*"ïJj:fi ljîÏi,o,",p",,r.

'os.'",lliiii,:*iiff
_-^ _ Iemand iets verwijten.
__ _ - Hem er in sterken, stijvei.
710. Iemand
onder de voet'horiden.
Iemand in bedwang houden, hem onderdrukken.
___
711. IeEand onder de voet-krijgen.
HeB bedwingen, overmeesteren.
__^
/rz, _
temand voeten maken.
_-_ - Iemand op de vlucht jagen.
713. Iets
onder de voet halen.- _- . __ Het afbreken, slopen.
714. lk zou nlet gaarne miln voeten in zijn schoenen steken.
lk zou Dlet gaarne in ziin olaats ziin.
b.: lkzou niet gaarnè idzijn vel'(zijn kleren) steken.
709. Iemand (in het kwadé) voet peven.

te ontzinken.

715, Me_t de ene voet in 't-graf staan.
Oud en algeleefd zijn.
716. Natte voeten hebben.
Dronken ziin.
717. Op gespannen-voet staan met iemand,

y.i:19:ttappelijk met elkaar zijn; op het punt

Op grote voet leven.
(2. N.) ook : Op een brede voet leven.
Op royale, rijkelijke wijze leven; schertsend ook
voeten hebben.
z. ô. .' Als een koning leven.
719. Op kleine voet leven.
Eenvoudig, sober leven.
72O. Op staande voet.

728. Hij treedt de fortuin met voeten.
Hij laat opzettelijk de goede gelegenheid om vooruit te

705. Iemand de voet lichten.
Hem onderkruipen.
706. Iemand de voet op de nek zetten.
Iemand onderdrukken, hem slaafs
-^,ur. -lemand een yoet onder het sat seven. behandelen.

I-r_l te kfllgen.
ruzte

7f8.

zijn

733. Geen grond onder de voeten gevoelen.
Van verbijstering of vervbering, soms ook van ingebeelde
waan, zich als hèt ware aan de aarde onttrokken gevoelen.
734. Yeel klei onder de voet hebben.
Veel land bezitten,
735. Htj heeft koude aan zijn voeten.
Gezegd van iemand die uit nood moet verkopen.
736. Zlin paspoort onder de voeten (o/.- hielen) nemen.
Het hazepad kiezen.
737. Schoenen tot iemands voeten maken.
Weten wat men met hem aan moet vangen.
738. De wet met voeten treden.
Moedwillig de wet overtreden.
739. Dat is bij de hielen gewerkt.
Het is achteruit, achterop gewerkt.
740. Hij laat zijn hielen zien.
Hij gaat op de vlucht.
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