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5850. Het is in de punties.
Het is uit3tekénd in orde, onberispelijk; 't is juist zoals het
behoort.

5851. Iets tot ln de puntjes weten.
lets weten tot in de kleinste bijzonderheden.

5852. Ge kunt er een punt(je) aan zuigen.
Ge kunt er een voorbeeld aan nemen.

5853. Op de puntjes letten.
Letten op de kleinigheden.

5854. Putie bij paaltje houden.
De iaken met elkaar in overeenstemming brengen, aan-
passen.

5855. Van putie tot paaltie.
Van a tot z, tot in de kleinste bijzonderheden.

5856. Ge moet iemand niet langer met raadselen ophouden.
Zegmij liever dadelijk de waarheid.

5857. Hii spreekt âltlid in raadselen.
Men weet nooit wat hij bedoelt.

585E. Het is een raadsheer met een P.
Het is een praatsheer, maâr aan zijn raad heeft men niet
veel.

5859. Dat is een redenering van Jan Kalebas,
't Is een dwaze, onlogischc redenering.

5860. Hij heelt een verloren reis gedaan.
Hû is in zijn oogmerk niet geslaagd.

5861. Hij wil op reis.
legen-een bloodaard gezegd, die dadelijk het hazenpad kiest.

5862. Van een kale reis thuis komen.
Streng berispt worden.

5863, Iemand de rest geven.
Hem de genàdeslag toebrengen, hern geheel tc gronde rich-
ten.

5864. De reuk van iets hebben.
Achter een geheim zijn.

5865. In een kwade (o/: slechte) reuk staan.
Ongunstig bekend staan.

5866. Buiten de rij staan.
Niet normaal zijn, afwijken van het gewone.

5867. Daarbij moet men rijden en omzien.
Men moet daarbij zeer voorzichtig te werk gaan.

5868. Zij kan rijden en omzien.
Zij is flink bij de hand, zij kan zich flink reddeg; zij weet met
ge-mak zich naar de omstandigheden te schikken.

5869. Zlch geregen houden.
Niet boos worden.

5870. Hlj wil het rijk alleen hebben.
Hij wil aileen alles te zeggen hebben, alles alleen regelen.

5871. Zlln rijk is uit.-Hij heeft hier niets meer te zeggen, zijn invloed is uit.
5872. 't Is daar een Poolse riiksdag.

Het gaat er ongeregeld en wild toe, ieder spreekt wanneer
hij wil.

5873. Het duurt gelijk een ring.
Het duurt zeer lang, 't is zonder einde.
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5874. De roede ontwassen zljn.
Niet meer onder de tucht staan, zellstandig rvillen of kunnen
handelen.

5875. Het gaat daar alles bij de roes.
Het gaat er stormachtig toe.

5876. Dat gaât âlsof 't over rolletjes liep.
Dat gaat bijzonder goed, flink vooruit.

5877. Hij zal er wel door rollen.
Hij zal de moeilijkheden wel te boven komen.

5878. 't Is zo rond als een o.
't Is zo klaar als de dag, 't is duidelijk en zeker.

5879. Hij zal het wel rooien.
Hij zal het wel klaarspelen, in orde brengen.

5880. Dat smaakt naar de rook,
Die zaak deugt niet.

5881. Maak dat ge uit de rook komt.
Blijf niet op gevaarlijke of voor u onaangename plaatsen.

5882. 't Is hier net een rosmolen.
't Is hier zeer druk.

5883. Ergens rulg overheen lopen.
lets slordig of haastig doen of behandelen, er niet de ver-
eiste zorg aan besteden.

5884. Hii zal er niet aan ruiken.
Hij zal het niet krijgen.

5885. Daar is de ganse santenkraam.
Daar is de gehele boel.

5886. tt Is een rare sausneger.
't Is een zonderling persoon. een rare Chinees.

5887. Zijn schabbe aan iets schuren.
Er een strop aan hebben.

5888. Een schaduw omhelzen.
Een hersenschim najagen.

5889. Hij kan in zijn schaduw nict staan.
Hij komt hem op verre na niet nabii, hij is verreweg zijn
mindere.

5890. Hii volgt hem als zijn schaduw.
Hij is altijd in zijn onmiddellijke nabijheid.

5891. Naar een schaduw griipen.
Grijpen naar iets wat niet bestaat, iets onmogelijks na-
streven.

5892. Tegen zijn eigen schaduw vechten.
Vechten tcgen een ingebeelde tegenstander.

5893. Schampavie spelen,
(2. N.) Vluchten, het hazepad kiezen, de hielen laten zien.

5894. Schelden doet geen zeer (slaan zoveel te meer).
Gezegd om te kennen te geven, dat men zich van scheld-
woorden niets aantrekt.

5895. Dat scheelt een dwarsstraat.
Dat is iets anders (dan hetgeen gij eerst hebt gezegd b. v.)
z. h. : llat scheelt drie stuiver.

5896. Zoveel schelen als kussen en geselen.
Heel veel schelen.
z. à. r Wel een slok op een borrel schelen.
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