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5087. Iets kennen als het A B C.
Iets goed van buiten kennen, het door en door kennen.

5088. Iemand liever van achteren dan van voren zien.
Iemand liever zien gaan dan komen, niet op zijn bijzijn
gesteld zijn.

5089. Iets op de achtergrond schuiven.
Iets als mindei belangrijk beschouwen, er minder aandacht
aan schenken.

5090. Op de achtergrond raken.
Geen belangstelling meer wekken.

5091. Ergens achterheen trekken.
Een zaak, die men niet goed kent en waarbij men twijfelt
of zij rvel in orde is, ongemerkt onderzoeken.

5092. Het is met hem achterop.
Met hem zult gij uw doel niet bereiken; ook : hij verkeert in
geldelijke moeilijkheden.

5093. Adres aan iemand, dle niet veraf woont!
Dit raakt een der aanwezigen.

5094. Het tegen iemand afleggen.
Voor iemand moeten zwichten.

5095. Iemand lets afsnoepen.
Iemand v6ôr zijn met iets te docn of mede te delen.

5096. Druipstaartend aftrekken.
Verlegen, teleurgesteld wegsluipen.

5097. Het op een akkoordje goolen.
Een geschil bijleggen en zich onderling verstaan door van
weerskanten iets toe te geven.

5098, De alarmklok luiden.
o.f :

5099. De alarmtrom roeren.
Veel ophel maken van een dreigend gevaar, en daardoor
onrust, schrik en angst in de gemoederen wekken.

5100. Met een rode letter in de almanak aangetekend staân,
Hooggeschat, in ere gehouden worden.

5101. De alfa en de Omega.
Het begin en het einde.

5102. Van Alfa tot Onega.
Van het begin tot hct einde.
z. b. : Yan a tot z.

5103. Iemand de alsembeker volschenken.
Iemand bitter lijden berokkenen.

5104. Amen op iets zegger.
Er vôlkomen mee instenrrnen, zijn goedkeuring te kennen
geven.

5105. Op alles ja en amen zeggen.
Alles goedvinden wat een ander zegt, zonder ooit een aan-
merking te maken.

5106. Ja en amen spelen.
Gemakshalve of uit berekening instemmen met al wat een
andcr zegt, opzettelijk met hem meepraten.

5f07. Hij weet vân angst niet, in welk gat hij het gieten zal.
Hij leeft in giote angst; uit angst begaat hij dwaasheden.

5108. Daar ben ik niet ânnex aân.
Ik heb daaraan geen schuld, ik heb daartoe niet medegewerkt.
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5109. Dat klinkt vrij apocriel.
Dat klinkt nièt zeer geloofwaardig, niet aannemelijk.

5110. Oo het aonel zlin.'Volgeài alsfraak op de juiste tijd ter plaatse zijn.
5111. Dat is artikel één.

Dat is het allervoornaamste, datgene waarvoor men in de
eerste plaats moet zorgen.

5112. Dat behoort niet tot miin attributen.
Dat behoort niet tot de zaken, waarmee ik mij heb te be-
moeien.

51I3. On avontuur uitsaan.'Ziin fortuin èlders zoeken te maken; de wereld ingaan om
hachelijke ondernemingen te volvoeren (nret.bijgedachte aan
de zonderlinge lotgevall-en die icnrand daarbij moet hebben.)

51t4. Een Augias-stal reinigen.
Een v:erwaarloosde-boel redderen ; een groot maatschappe-
lijk kwaad in korte tijd uitroeien.

5115. De baken komen uit.
Het geheim komt uit.

5116. De baan breken.
Iets goeds voorbereiden.

5117. De baan schoon zien.
De gelegenheid als gunstig beschouwen'

51lE. De baan warm houden.
Voortdurend zich met iets bezighouden. (letterl. .' veel op
schaatsen zijn).

5119. Iem. ruim baan geven.
Iemand alle Ëelegenheid verschaffen tot hetgeen uit het
verband blijkt.

5120. Icts op de baan brengen.
Ieti op het tapijt brengen, iets te berde brengen.

5121. Iets op de lange baan schuiven.
Ietô voor ônbepaalde tijd uitstellen en daardoor niet be-
handelen; er zich afmaken.

5122, Mlet iemand (niet) over de baan kunnen.
(2. N.) Mèt iemand (niet) overweg kunnen.

5123. Ruim baan maken.
De weg vrij makcn van belemmeringen, een doortocht
banen,

5124. Zich ruim baan maken'
Alles wat hindert, uit de weg ruimen.

5125. Iemands baantje schoonvegen.
Iemand van alle schuld vrijpleiten.

5126. Hii is een echte baantiessast.
bnder de schijn rin Eedrijvigheid voert hij niets bijzonders
uit.

5127. Zii is het baasie van de baan'
Zij is haantje-de-voorste.

5128. Iernand een koud bad geven.
Iemand zijn illusies ontnemen.

5129. Zinken (ironisch.' driiven) als een baksteen.
Dadelijk naar de diepte gaan.

5130. Dat balletje gaat niet op.
oâl g"'""Ëde, die tiandeling heeft niet het veru'achte of
gewenste gevolg.
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