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5704. Ziin masker viel af,-'--'--zi;-*àr" oèâôèii.gen kwamen aan het licht.
5705. De nieuwe mens aandoen.

Zich bekeren, een beter mens worden.
5706. Hlj is een geschikt merk.

't Is een geschikt persoon.
57O7. Zich met iemand meten.

Met iemand wedijveren.
5708. Dat is de mijl op zeven.

Dat is een grote omweg.
5709. Op de mik staan.

Op het punt zijn iets te doen.
z. b. : Op het nippen staan.

5710. Hij is binnen mikken.
Hij is geborgen. hij heeft zijn schaapjes op hct droge.

5711, Iemand tot moes slaan.
Hem geducht afranselen.

5712. )0,laak geen molentjes.
Wees niet kinderachtig.

5713. De mom afwerpen.
Ophouden met veinzen, zijn ware gezindheid ol zijn ware
bedoelingen laten blijken.

5714. Een moor schoon willen wassen,
Vergeefse moeite doen,

5715. Hij weet van de moord.
Hij behoort tot het komplot; ook : het geheim is hem
bekend.

5716. Dat is de Moriaan gewassen.
Dat is nutteloos werk, dat is vruchteloze moeite.

5717. }Iet is er zo vol als mut.
Het is er stampvol.

5718. 't Is kratrben op de naad.
't Is op, 't is de dood in de pot.

5719. Zich uit de naad lopen.
Zeer hard lopen.

572O, Ziin naadje naaien.
Zonder veel gerucht zijn zaken drijven, stilletjes zijn gang
gaan, zonder zich aan iets of iemand te storen.

5721. 't Mag geen naam hebben.
Het heeft niets te betekenen.

5722. 't Is de gekroonde naarheid.
't Is naar, ellendig in hoge graad.

5723. Ze zijn met hetzelfde nat overgoten.
Zij komen goed overeen, ze zijn van dezelfde soort.
z. b. : ze ziin over één kam geschorenl ze zijn met één sop
overgoten; ze zijn van één deeg (of : van één baksel); zij
schooien op één leest,

5724, Iemand in het nauw brengen .
Iemand in grote verlegenheid brengen.

5725. Hij zal het niet navertellen,
Hij zal er het leven bij inschieten, hij zal het niet overleven.

5726. Iemand een grote neep geven.
Iemand een grote schade of verlies toebrengen.

5727. In de neep zijn.
Zich in de verlegenheid bevinden.
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5728. Hii ls in de neer geraakt.
Het loopt hem tegen.

5729. Iemand ult de nesten helpcn.
Iemand uit de verlegenheid helpen.

5730, Iemand uit het nest lichten.
Iemands plannen verijdelen.

5731. In het nlet zinken.
Vcrdwijnen; \ergaan.

5732. Twee nleten in een bodemloos mandie.
Volstrekt niets.

5733. Het is nog een nieuwtje.
Hû (zrj) begint pas en werkt dus met ijver.

5734. Het begint er te nijpen.
Het"ziet er zeef gevaarlijk uit; de nood klimt het hoogst.

5735. Op het nlppen staan.
(2. N.) Op het punt staan iets te doen.
z, b. : Op de mlk staan.

5?36, Het is op bet nippertje.
De zâak lijdf Èeen uitstel; het is juist op 't laatste ogenblik.

5737. Hij kan nokken noch geeuwen.
Hij is voor alles onverschillig.

5738. Er voor dove noten bij zitten.
Niet meetellen.
z. b. : Er voor spek en bonen blj zitten.

5739. Daar zljn noppen aan.
De zaak is niet zuiver.

5740. Hij begint weer in de noppen te komen.
Hij begint er weer goed uit te zien.

5741. In ziin nopjes zijn.
Recht vrolijk, tevreden zijn.

5742. Daar zult ge nuchter van blijven'
Dat krijgt ge niet.

5743, Zult gij dan nooit nuchter worden?
Zult gij dan nooit begrijpen?

5744. Beneden nul zijn.
Op een zeér laag peil staan; er zeer slecht aan toe zijn;
niets te betekenen hebben.

5745. Een nul zijn in het cijferen.
Voor nlets geteldïorden; niets te betekenen hebben.

5746. Hii heeft nul op zijn rekwcst gekregen.
Zijn verzoek is afgewezen.

57n. H\ ls bang voor nummer één.
Hij vreest voor zijn leven.

5748. Iemand op zijn nummer zetten.
Iemanil die zich te veel aanmatigt terechtwijzen.

5749. Op nummer één letten.
Voor zich zelf het eerst en het best zorgen.

5750. Daar moet hij ten offer komen.
Dat is de persoon, tot wie hij zich wenden moet, die hem
alleen helpen kan.

5751. Een ongeluk aan iemand begaan.
IemÀnd mishandelen, hém zwaar kwetsen; oal< : iemand
doodslaan.

5752. Met iets ten oordeel komen.
(2. N.) Er niet van kunnen scheiden.
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