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5608. Mqn_zou hem wel konfijten.
Men weet niet wat te âoen, om het hem aangenaam te maken,5609. Het_koord strak (o/..sterk) spânnen.
Krachtig te weili gaan of ziètr "it".5610. Aan h,et langste koordeken trekken.
zolang mogelijk uitstellen, Ieven, enz.

3611. Wie_-trok er aan het koordeken?
Wie was de bedekte dader (of aanstoker)?

5612. 't Is er kootje in ,t honderd.'t Is er ecn verwarde boel.
5613. Iets op de kop tikken.

lets wegnen.len, stelen.
5614. Het gaat ile korst af.

Er is seen sanrenhang in zijn redenering,5615. Iemand Èort houden.
Een streng toezich.t^op iemand houden; iemand weinig geldter beschikking geven.

5616. Kort aangebondeà' iijn.
Gauw boos zrjn; niet vcel geduld hebben.5617. Iemand een koteiing geven.
Iemand een pak-siâae eeven.

_--^ _-.a. b. .. Iemand van jetje geven.
5618. Hij _komr €r met man'oeiieîùi;iàn.

Hij komt er met grote moeite.
5619. Dat mag wel in rte kiani,

Dat is iets ongewoons,
5620. Daar zit een kraùw op.

Daar valt wat aan- te reinigen; (fig.) d,aar valt heel wat aaDte verbeteren, te beschavei'.
5621. femand ee-n lustige Lrauw gevôn.

temand geducht doorhàlen.
5622. Zijn krevel-saat uii.

Hij begint zijn gedurd te verliezen; hij kan niet meer blijvenzrtten.
5623. Hij is een kribbebiiter.

't ls een genreliik, twistziek mens.5624. Hij -werd zoïit até (riit.---- ' "
Hij werd doodsbleek.

Joz5. rets met zwart krijt tekenen.
De zaak ongunstig voorstellen.

5626. ln het krijt trcàen vo6r iemand.--"
lemands zaak verdedigen.

5627. Zij qeyen geen krimp,
Zii houden maar'vol, gij geven de moed niet op.5628. Hij,draait alrijd in een t<rfng-r-onï: -- "'"* "
Hu komt altiid..weer telug op het punt van uitgang, hijkomt niet vooiurr.

5629. Dat spant de kroon.
Dat overtreft alles.

5630. De kroon spannen.
(van pcrsoon).Boven anderen uitmunten. de eerste zijn in eeren aanzien, alle anderen uct téi zi"rl iàiËnl'5631. Een kroon verdienen.
Zich zeer uitstekend gedragen hebben.
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5632. Iemand een kroon opzetten.
De lof van iemand verkondigen; ook .. iemand eer bewijzen.

5633. Iemand naar de kroon steken.
Met iemand wedijveren.

5634. Hii kan het daar niet kroppen.
Hd kan het er niet uithouden.

5635. Hii kon het niet langer kroppen.
Hij kon het niet uitstaan, niet verduren.

5636. Dat ziin maar krullen.
't Zijn maar ijdele woorden.

5637. Iets doen met kunst- en vliegwerk.
Allerlei kunstmiddeltjes gebruiken om zijn doel te bereiken.

5638. Het te kwaad kriigen.
Het onderspit delven; ook : yan droefheid, enz- zich niet
meer kunnen bedwingen.

5639, Dat hebt gii aan uw kwast.
Hiervan draagt gij de schuld.

5640. Iemand de volle laag geven.
Iemand met verwijten overladen; hem geduchtde waarheid
zeggen.

5641. Iemand lagen leggen.
Verraderlijk tegen iemand handelen; iemand door kwade
praktijken zoeken te benadelen.

5642. F'en laan met bochten.
Een kromme weg, een slinkse manier om zijn doel te berei-
ken-

5643. Hij gaat de laan uit.
Hij vertrekt, hij pakt zich weg.

5644. Iemand de laan uitsturen.
Iemand wegjagen.

5645. Ik weet al hoe laat het is.
Ik weet hoe het met henr of met de zaak gesteld is.

5646. Van lach-spel komt er breek-spel.
(2. N.) Wordt gezegd tot kinderen die al te druk en woest
spelen en ravotten.

5647.lk beb geladen, waar ik mee over moet.
lT heb. mij ggp .o..ngemak, een kwelling op de hals gehaald,
die mij zal bjjblijven.

5648. Meer laden dan men dragen kan.
Meer willen doen dan in zijn vermogen is.

5649. Hij heeft het op mij geladen.
Hij draagt mij een kwaad hart toe.

5650. Aan lagerwal zijn.
Achteruit zijn in zijn zaken,

5651, Ergens lak aan hebben.
Er zich niets van aantrekken.

5652, 't Is maar lak.
't Is maar gekheid, fopperij; 't heeft niets te betekenen.

5653. Iemand lam slaan.
Iemand geducht ranselen.

5654. 't Is een Poolse landdag.
't Is een verwarde vergadering, waar geen eendracht onder
de leden bestaat. waar het zeer onstuimig toegaat.
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