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5131. Een balletje aan 't rollen brengen.
Iets aan de gang helpen.

5132. Een balletje opgooien (o/.' opwerpen).
Traclrtén tè-ontdekken, hoe iemand over een zaak denkt;
van iets beginnen te spreken, op iets zinspelen om erover
aan de praat te konten.

5133. Iemand in de ban doen.
Iemand dood verklaren.

5134. Aan de band liggen.
Niet vrij zijn.

5135. Iemand in de band houden.
Iemand in bedwang houden.

5136. Uit de band springen.
MoedwilliC regels overtreden, ons door meerderen gesteld.

5137. Ienand âan een zacht bandje lelden.
Iemand gemakkelijk kunnen raden.

5138. De banier opsteken.
Een opstand beginnen.

5139. Zich onder iemands banier scharen.
Iemand volgen.

5140. Iemand achter de bank schuiven.
Iemand minachtend behandelen: hem met opzet verwaar-
lozen.

5141. Iets achter de bank schuiven (o/': smijten).
Iets ter zijde leggen.

5142. Achter de bank raken.
Vergeten worden,

5143. Ergens niet lang banken.
Ergens niet lang blijven.

5144. Iemand over het bankie leggen,
lenand een afstraffing geven.

5145. Iemand op zijn bast geven,
Iemand alrossen.

5146. Hii zal wel zorgen, dat er het bederf niet in komt.
Hij maakt er een ruim gebruik van.

5147. Dat zal u bedruipen.
Dat zal u lelijk tegenvallen; dat zal u zwaar aangerekend
worden.

5148. Zitten als een beeld.
Roerloos zitten.

5149. Hij stâât in het beklagboek.
Men heeft veel medelijden rnet hem; bij uitbreiding : men
stopt hem veel toe.

5150, Iets aan de bel hangen.
Iets ruchtbaar maken.

5151. De beledigde spelen.
Doen alsol rnen beledigd is.

5152, Dat kan niet door de beugel.
Dat kan niet geduld worden.

5153. Een geduchte beurt kriigen.
Hevig beknord worden.

5154. Daar kornt de hele bezending.
Daar komt een menigte mensen die men liever niet dan
wel ontvangt.
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5f55. Ik zal u eens bijlichten.
Ik zal u eens zeggen waar het op staat; ik zal u op uw
tekortkomingen wijzen.

5156. Zich op bijpaden begeven.
Afdwalen.

5157, Veel hebben bijgewoond.
Ondervinding hebben, van veel weten n.lee te spreken.

5158. Het blaadje is omgekeerd.
De omstandigheden zijn anders gervorden.
z. b. : De bakens zijn verzet.
De bordies zijn verhangen.

5159. Laat ons het blaadie eens omkeren.
Laat ons de zdak eens van een andere kant beschouwen.

5160. Op een slecht blaadie staan.'Ergens niet bemind zijn: ergens niet goed aangeschreven
staan.

5161. Hij zal er blauw afkomen.
Hij zal vergeefse moeite geclaan hebben.

5162. Iets blauw-blauw laten.
Een zaak Iaten rusten, er niet over spreken.

5163. Hij is een onbehouwen blok (o/: brok).
Het is een ruwe, onbeschaalde kerel.

5164. Ik bochel er wat in!
lk geef er niet om!

5165. Het eerst in de bocht springen.
De eerste zijn bij een (hàchelijke) onderneming; de kat de
bel aanbinden.

5166. Uit de bocht springen.
Buitensporigheden doen; zich te buiten gaan.

5167. Voor iemand in de bocht springen.
Iemand te hulp komen.

5168. Zonder bodem zijn.
Onverzadelijk zijn.

5169. Geen boe of bs zeggen.
Geen woord spreken.

5170. Van boe noch bâ weten.
Geen a voor een b kennen, niets weten; ook : van iets niet
af weten.

5171. De boeien (o/: kluisters) afschudden.
Zich vrijmaken.

5172. Ergens de boel opscheppen.
De zaken in de war sturen.

5f73. Hij laat de boel in 't honderd lopen.
Hii laat de zaken hoe langer hoe meer in de war gaan.

5174. De bom is gebarsten.
Het gehèim is uitgekornen ' ook : het lang gedreigde gevaar
is gekomen.

5f75. Hij s!âat de bom op het vat voor het vol is.
Hij acht de zaak te spoedig beklonken.

5176. De bommel is los (o/ : losgebroken).
De bedriegiijke'ioeleg,-het geheime plan is aan de dag
getreden.

5177. Hij gâat naar Bommclskonten, (drie uur boven de hel)'
HTj steekt zich in een netelile zaak, hij gaat zijn verderf
tegemoet.
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