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5897. Een schelm die er iets van afdoet,
Gemeenzame en schertsende uitdrukking, waarmede men
het vermoeden uit dat iemand, wel verre van iets aan zijn
verhaal te kort te doen, er integendeel vrij wat aân toevoegt,
het vergroot of overdrijft.

5898. Gij hebt het niet geschonken.
Gij hebt het niet voor niets; ook: ikzal het u betaald zetten.

5899. Dat moet over veel schijven lopen.
Dat gaat langzaam; daar moeten veel personen in gemoeid
worden,

5900. Wacht u voor de schijn.
Oordeel niet naar het uiterlijk.

5901. Naar een schlm grijpen.
Een hersenschim najagen.

5902. Tegen zijn eigen schim vechten.
Vermeende tegenstand bestrijden.
Zie ook hierboven, nr.5892.

5903. Voor zijn eigen schim bevreesd zijn.
Alles vrezen.

5904. Daar kunt ge de schrap wel doorhalen,
Daarop valt niet meer te rekenen.

5905. Een schreefje bij iemand vô6r hebben.
Bijzondere voorrechten genieten.

5906. Wij babbelden zeven schreefjes uit.
Wij praatten verbazend lang met elkander, wij wisten van
geen uitscheiden.

5907. Iemand laten schuifelen.
Zich niet aan hem storen.

5908. Men kan hem niet verder kriigen dan men hem schuift.
Gezegd van iemand die zeer weinig voortvarend is.

5909. Iemand zijn schuurwater geven.
(2. N.) Hem een uitbrander geven.

5910. Dat ligt buiten mijn sfeer.
Dat ligt buiten mijn werkkring; dat gaat boven mijn begrip.

5911. Het zal wel met een sisser aflopen.
Het zal wel niet zo erg zijn als het zich voordoet.

5912. Hij slaat aan 't hollen,
Hij weet zich niet meer te bedwingen.

5913. Iemand in slaap wiegen.
Iemand met mooie woorden misleiden, zijn waakzaamheid
doen verslaooen.

5914, Atles is maar deï slag.
Alles is vrij gemakkelijk, wanneer men er in bedreven is.

5915. Dat is juist dé slag van dé vuurpijl,
Dat is het geheim van de zaak.

5916. Ergens de Franse slag in slaan.
Een ongegrond oordeel vellen, een ongerijmde mening uiten.

5917. Geen slag aan de bak kunnen krijgen.
Door het praten van anderen niet aan het woord kunnen
komen.

5918. Met de Franse slag iets doen.
lets haastig doen, zonder de nodige zorg.
z. b, : Er de Franse zweep over leggen.
Ook :

5919. Zich van iets met de Franse slag afmaken.
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5920. Slib Yangen.
Zijn doel niet bereiken, in zijn oogmerk niet slagen.

5921. femand (o/.' iemands naam) door het slijk slepen.
Hem smadelijk bejegenen, grol beledigen, diep belasteren.

5922. Iemand in het slijk trappen.
Hem vernederen.

5923, Als slimmeken dood is, komt hij in zijn plaats.
Hij is erg dom.

5924. Iemand in de slinger vallen.
Hem zeer gelegen komen.

5925. Zlin sling€r in iets hebben.
Er pret in hebben.

5926. Hij zâl in geen zeven sloten tegeliik lopen.
Ge kunt hem gerust alleen laten gaan.

5927. lets niet uit de sloot scheppen.
Gezegd om te kennen te geven, dat iets niet zonder waarde
of niet onbeperkt voorhanden is,

5928, Sloot noch grippe (greppel) ontzien.
(2, N.) Door dik en dun gaan.

5929. Iemand smeer geven.
Iemand aflranselen.

5930. Met de laatste snik komen.
Aankomen met iets, dat al lang bekend is.
z. b. : lùdet de nachtschuit komen.

5931. Er zullen spaanders vallen.
Er zullen wonden geslagen worden.

5932. Daar heb ik geen speelman bij nodig!
Dat kan ik alleen wel af !

5933. Aan het voorste speen liggen.
Voorgetrokken worden.

5934. Dat zal op een scheve spil uitdraaien.
Dat zal slecht eindigen.

5935. De spillen liggen in de as.
Het plan is ntislukt.

5936. 't Zal er spoken.
't Zal er erg toegaan.

5937. De spons over iets halen.
Er niet nreer over spreken.

5938. Er is spoor noch hoefslag van te vinden.
Er is niets van te ontdekken.

5939. Het spoor biister zijn.
Verdwaald zijn.

5940. In iemands spoor zijn.
(2. N.) ln zijn omstandigheden zijn, in zijn schoenen staan.

5941. Iemand op de hoogste sport zetten.
(2. N.) Hem zeer verheffen ol roemen.

5942. Dat sprcekt zonder klappen.
(2. N.) Dat is zeer klaar, dat spreekt vanzelf.

5943. Moeten springen of baden.
Een keus moeten doen tussen twee moeilijke of onaan-
gename handelingen; moeten kiezen of delen.

5944. Dat is een sprong in het duister.
Men kan de gevolgen daarvan niet voorzien.

5945. Hij gaat met kromme sprongen om.
Hij is niet rechtzinnig.
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