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5222. }Iij bakt ze bruin.
Hij heeft het bijzonder goed.

5223. Het moet buigen of barsten,
Mijn wil zal ik doordrijven, hoe dan ook.

5224. IIii zal er met blekken buizen afkomen.
Hij zal van een kale reis weerkeren.

5225. Altiid aan de buitenkant hangen blijven.
Oppervlakkig oordelen.

5226. }{et zit maar aan de buitenkant.
Het betekent niet veel.

5227. Iemand de buitenwacht geven.
(2. N.) Iemand de deur uitzetten; of : niet binnenlaten.

5228. Iets van de buitenwacht gehoord hebben.
Iets hebben van horen zeggen; iets niet officieel vernomen
hebben, maar van hen die niet rechtstreeks bij de zaak
betrokken zijn.

5229. Dzt sluit als een bus,
Dat is volkomen logisch, dat is zeer duidelijk.

5230. trn de bus blazen.
Grootspreken, pochen,

5231. Zii luiden de buurtklok.
Ze zijn drrk aan 't kijven.

5232. Iemand op de ceel hebben.
Van iemand weinig goeds te vertellen hebben.

5233, Er neven cijferen'
(2. N.) Het mis hebben, zich vergissen.

5234. Hii is de clown van het gezelschap.
Die persoon onder cle aanwezigen, die vermakelijk is voor
de anderen.

5235. Geen complirnenten met iemand (iets) maken.
Iemand (iets) niet ontzien; beslist optreden.

5236. Hii maakt een Frans complirnent.
Hij verwijdert zich ongemerkt uit het gezelschap.

5237. Aan de dans geraken.
Slaags raken; met iemand in twist komen.

5238. De dans ontspringen.
Het gevaar ontkomen.

5239, Iemand een andere dans leren.
(2. N.) Iemand een lesje geven, hem anders leren, d. i.
hem met geweld tot rede brengen.

5240, Dansen gelijk er gefloten wortlt.
Al de wenken van iemand volgen; ootmoedige dienaar,
slaaf zijn.

5341. Dat kan niet diepen noch drogen.
Dat veranderi niets aan de zaak, dat deugt niet

5242. lemanù iets diets maken.
Iemand iets op de mouw speldon, wat wijsmaken.

5243, Door dik en dun gaan.
Op zijn doel algaan, zonder op hindernissen te letten of iets
te ontzien.

5244. Door dik en dun met iemand meegâan.
Het altijd eens zijn met iemand, zonder te vragen, of hij
gelijk heeft.

5245. Maak u niet dik, dun is de rrode.
Gezegd tot iemand die zich boos maakt.

605

5246. Zich dik maken over iets,
Boos erover worden, zich opwinden.

5247, Doen is een ding.
Praatjes vullen geen gaatjes, op het doen komt het aan"

5248. Hij heeft altijd een ditje of een ilatje.
Hij heeft altijd iets aan te merken.

5249. }{ii is daar het doen en laten.
Hij heeft er alles te zeggen.

5250. lets donker kleuren,
Het erge ervan overdrijven.

5251. Een zaak in de doofpot stoppen.
Over een zaak ni.et meer spreken (ter wille van hen die er
nadeel (schande, enz.) door zouden lijden).

5252. Ge zult in de doolhof geraken.
Ge zult bedrogen worden.

5253. Iemand op een doolpad brengen,
Iemand tot kwaad verleiden.

5254. Veel in zijn doos hebben.
Veel kennis bezitten.

5255. Ziin doosje opendoen.
Zeggen wat men op het hart heeft.

5256. De draai van iets hebben.
Er genoeg van hebben, er voor bedanken.

5257. Een draai van iets geven.
Een aannemelijke verklaring er voor bedenken.

5258. Hij heeft zijn draai.
Hij ls in zijn element, hij is in zijn schik, hij verkneukelt zich.

5259, Iemand in de draai houden.
Iemand aan de praat lrouden; iemand aan het lijntje houden.

5260. Met een draai erachter komen.
Door een listige wending iets te weten komen.

5261. Hii is zo dwars als een draaiboom.
(2. N.) Hij is geheel onhandelbaar.

5262. Iemand, draaiende houden.
Iemand aan het lijntje houden.
Zie ook hierboven, nr.5259.

5263. Hij zit in de draf .
Hij zit in de verlegenheid.

5264. Iemand op dreet helpen.
Iemand aan de gang helpen.

5265. Ik kan niet op dreef komen.
Het werk wil niet vlotten.

5266. Iemand met drek werpen.
Iemand op een lage wijze beschimpen.

5267. Iemand uit de drek helpen.
Iemand voor oneer behoeden.

5268. Iets zoveel achten als drek,
Het voor niets rekenen.

5269. Iemand op de dril zetten.
Iemand voor gek laten lopen.

527O. Op het droge zitten (of : verzeilil zijn).-In 
een tôestand g'ekomen zijn, wâar men zich niet meer uit

kan redden.
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