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5804. Hlj is altijd Pietje de voorste.
Hij is overal het eerste bij: ook : hij is bij alles voorbarig
in zijn oordeel.

5805. De pijp aan Maarten geven.
De moed verliezen.

5806. Een aangeklede piip.
Een avondpartijtje.

5807. Een Ieliike (o/: vuile) pijp aan iets roken.
Ergens lelijk mee wegkomen; van iets de onaangename
gevolgen dragen.

5808. Iemand een pijp draalen,
lemand een poets bakken, een loer draaien.

5809. Ik geef er geen pijp tabak voor.
IIet is mij niets tvaard.

5810. Naar iemands pijpen dansen.
Precies doen, wat iemand will aan iemands grillen gehoor-
zamen.

5811. Nu zal mijn pijp uitgaan!
Als uitroep van verwondering, vooral als men tegengesproken
wordt.

5812. Zijn pijpen in de zak houden.
Zwijgen, niets te zeggen hebben.

5813. Het is geen piipesteel waard.
Het is hoegenaamd niets waard.

5814. Voor de pinnen moeten komen.
Voor de dag moeten komen met zijn mening of met zijn
persoon.

5815. Men behoeft haar de pip niet af te nemen.
Zij weet haar tongetje duchtig te roeren.

5816. De plaat poetsen.
Vluchten, aan de haal gaan.

5817. Iemand op zijn plaats zetten.
Iemand scherp terechtwijzen; hem zijn hoge dunk ont-
nemen.

5818, lvij zullen dat maar op zijn plaats laten.
Wij zullen er maar niet over spreken, we zullen dat laten
rusten.

5819. Aan de plak ontgroeid zijn.
Meer vrij, vrijpostig geworden zijn.

5820. Er de plak op leggen.
Iets met kracht tegengaan, iets verkeerds bestraffen; iemand
kastijden.

5821. Iemand onder de plak houden.
Iemand in bedwang houden.

5822. Nlet van ziin plak te krijgen zijn.
Niet van zijn voornemen afgebracht kunnen worden.

5823. Onder de plak zlttel van iemand.
Geheel door iemand beheersl worden; niet veel durven
uithalen.

5824. Dat ls van de bovenste plank.
Dat is zeer goed.

5825. De plank mlsslaan.
Zich vergissen.
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5826. Hij kijkt door een plank, wâar geen gat in is.
Hij meent zelfs het verborgene te kunnen zien of doorgron-
den; hij meent alles te weten; ook : hij ziet alles.

5827. Hij raakt nooit uit de plooi.
Hij verliest nooit zijn ernst, zijn waardigheid.

5828. Hii is nog in de pluimen.
HÛ ligt nog te bed.

5829. Hii zit er mee in de pluimen.
Hij is met de zaak verlegen.

5830. Een lelijke poedel maken.
Een grove misslag begaan.

583f. Hij heeft aI gepokt en gemazeld.
Hij heeft reeds genoeg ondervinding opgedaan; hij heeft
reeds genoeg tegenspoed gehad.

5832. Poolshoogte van iets nemen.
Inlichtingen inwinnen, zich op de hoogte van een zaak stellen.

5833. Een poortklok openzetten.
Zeer hard spreken, roepen, schreeuwen; een grote mond
opendoen.

5834. Daar hett g€ de poppen aan 't dânsen.
Daar begint de moeilijkheid, daar komen de onaangename
gevolgen.

5835. De poppen zijn aan 't dansen.
De twist is begonnen.

5836. Alles moet bij hem per post gaân,
Alles moet bû hem haastig, snel gebeuren.

5837. Zii kan praten en breien tegeliik.
Zij is erg bij de hand.

5838. Een prentie kriigen.
Een pluimpje krijgen, geprezen worden.

5839. Ik heb het niet present gekregen.
Ik heb er moeite, onkosten genoeg aan gehad.

5840. De pret alleen hebben.
Er genoegen in vinden, een anders stemming te bederven.

5841. Hii doet dit op de prik.
Er mankeert niets aan.

5842. Hij weet het op een prik.
Hij weet het zeer nauwkeurig; hij kent het uitstekend.

5843. Op een prinsenkwartiertje rekenen,
Er op rekenen, een kwartiertje te laat te komen.

5844. Hij zal er van proeven.
Hij zal er van lusten, er duchtig van langs hebben.

5845. Met iets op de proppen komen.
Over iets spreken.

5846. Hii zuigt er een punt aân.
Hij rafelt het veel te veel uit, hij blûft er veel te lang over
spreken.

5847. Als puntje bij paaltje komt.
Ten slotte, op het einde; als het er op aan komt.

5848. De fijne puntjes gaan er af.
De bijzonderheden weet men niet goed meer.

5849. De puntjes op de i zetten.
Zeer nauwkeurig zijn in zijn werk: o/.'streng zijn in zijn
etsen.
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