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5655. Het is zo lang als het breed is.
Het komt op hetzelfde neer,
z. b. : 't Is lood om oud ijzer.

5656. Hij komt er raar langs.
Hii moet zich zeer behelPen.

5657, Om 't langste trekken.
Zijn zin trachten te krijgen.

5658. De lap doorscheuren.
Het verschil delen.

5659. We zullen hem een lap zetten.
We zullen de zaak flink aanPakken.

5660. Dat liidt geen last.
Dat heeft geen haast.

5661. Iemand van de lat geven.
Iemand slaag geven; hem beknorren; de les lezen.

5662. Van de lat kriigen.
Er van langs krijgen.

5663. Zich lauweren vlechten.
Zich roem verwerven.

5664. Iemand lavei geven.
Iemand iets wijsmaken.

5665, Ergens lelijk mee geschoren zitten.
Niet weten wat ermee te doen.

5666. Hij heeft leergeld betaald.
Hij is door schade wijs geworden.

5667. F,en goede lei bij lemand hebben.
Iemand weinig of niets schuldig zijn; ook : kosteloos kost
en inwoning bij iemand hebben.

5668. Iemand iets op zijn lei geven.
Iemand ieti ten lasté leggen, het hem << onder de neus
wrijven >>.

5669. Iets op de lei schrijven.
Er nog niet oP rekenen.

5670. Aan iemands leiband lopen.
Geheel onder iemands invloed staan.

5671. Iemand de les lezen.
Hem scherp berispen.

5672. Letterwijs in iets zijn,
Er bedreven in zijn.

5673. Zich leuk houden.
Geen partij kiezen; zich houden alsof men van niets weet;
zich stiI houden.

5674. Het is maar om de leur.
't Is maar voor de schijn.

5675. Iets voor de leus doen.
Iets doen voor de schijn.

5676. Een Ieven als een oordeel maken.
Buitengewoon veel lawaai maken.

5677. Iets in het lid praten.
Iets goectrmaken.

5678. Iemand in (de) lij brengen.
Iernand teleuritellen, hem in verlegenheid, in nood, in gevaar
brengen.
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5679. lemand in Iij houden.
De overhand op iemand hebben. hem onder de duim
houden.

5680. Zich niet laten lijmen.
Zich niet laten bepraten.

5681. We moeten elkander geen Lijzebet noemen.
We moeten elkander niet willen bedriegen, misleiden.

5682. Iemand links laten ligge;r.
Geen notitie van hem nemen.

5683. In zijn lobbe (n) (q/: lobbeties) zijn.
ln zijn schik zijn, verheugd zijn.

5684. Iemand een loer draaien.
Iemand een poets bakken, hem bedotten.

5685. Ik ben in mijn loop gestuit.
Ik ben in mijn voornemen verhinderd.

5686. Een loopje met iemand nemen.
Met iernand gekscheren.

5687. Dat gaat er op los!
Dat zal een grap worden! ook : zij zullen zich te goed
doen.

5688. Er fris op losgaan.
Met ijver aan iets beginnen.

5689. Het zal wel loslopen.
't Zal zo'n vaart niet lopen, 't zal zo erg niet zijn.

5690, Het lot is geworpen.
De zaak is beslist.

5691. Hij heeft een lot uit de loterij.
Het geluk heeft hem bijzonder gediend.

5692. }let is een loterii.
f)e uitkomst is onzeker, men kan niet met zekerheid op cen
goede uitkomst rekenen.

5693. Iemand bij de lurven pakken.
lemand ruw aantasten, iemand bij de kraag vatten.

5694. Hij zal er van lusten.
Hij zal er slecht afkomen, het zal hem opbreken.

5695. Iemand in de luren leggen,
Iemand bedriegen, foppen.

5696. Er is een maar bij.
Er is iets dat de zaak in de war zou kunnen brengen.

5697. Door de mazen kruipen.
Met moeite zijn doel bereiken.

5698. Voor het mafje lopen.
Een voorwerp van bespotting zijn.

5699. Iemand kunnen maken en breken.
Verre zijn meerdere ziin, hetzis in lichaamskracht oiin geest-
vermogens.

5700. Alles malletje naar malletje doen,
Alles op één manier doen, 't een precies zo doen als 't ander.

5701. Iemand in de maling nemen.
Iemand voor de gek houden, een loopje met hem nemen.

57O2. I:Iet masker afdoen.
Openlijk handelen.

5703. Iemand het masker afrukken.
Iemands huichelarij bekend maken, zijn ware aard doen
kennen.
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