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5946. Hij heeit een grote sprong gedaan.
Hij heelt het in korte tijC ver gebracht.

5947. Kromme sprongen maken.
Iemand op listige wijze trachten te ontkomen; ao&: uitvluch-
ten zoeken; o/ verkeerde dingen doen.

5948. Uw hoge sprongen zijn nu gedaan,
Het is nu uit met uw heerschappij, met uw baas spelen.

5949. Dat is een sprookje van Blauwbaard.
Er is niets van waar.

5950. tremand sprookjes vertellen.
Iemand iets wijsmaken.

5951. Het loopt de spuigaten uit.
Het wordt te erg; dat gaat te ver.

5952. Hij is de staak waar de molen op draait.
(2. N.) Op hem berust heel de zaak.

5953. Op de staken komen.
Op de been komen; van zijn stoel opstaan.

5954" De staf breken over iets (o/.' iemand).
Iets (iemand) veroordelen; een afkeurend or:rdeel uitspreken.

5955. Als een standbeeld staan.
Roerloos, onbeweeglijk staan.
z. à. .' Als een zoutpilaar staan.

5956. Iemand een standje bakken.
Iemand iets onaangenaams berokkenen,

5957. Zijn standje verloopt nog niet.
Het gaat hem nog goed.

5958. Iemand op de stang jagen.
Hem boos, kwaad, rvoedend maken.

5959. Iemand op de stang rijden.
Scherp op iemands doen en laten letten; hem aansporen.

5960. Hij is met stank van mij gescheiden.
Zijn slechte streken zijn bij zijn vertrek aan hetlicht gekomen.

5961. Geen stegen voor straten kennen.
Geen verschil weten tussen mensen van verschillende
stand.

5962. Daar is een steekie aan los.
Dat is niet te vertroLrwen; dat is niet goed in orde.

5963. De rechten steel vasthebben.
Van iets op de hoogte zijn; het goede einci vast hebben,

5964. De steentjes (o/; kasseien) tellen.
(2. N.) Zeer langzaam lopen.

5965. Ik heb evenveel van het steigeren als van het metselen.
Het bijwerk brengt mij evenveel op als het eigenlijke werk.

5966. Ik kan daar miin stempel niet op drukken.
Ik kan er mijn goedkeuring niet aan geven.

5967. Ziin stempel op iets druhken.
Er zijn eigenaardig kenmerk aan geven.

5968" Ze zijn allen van dezelfde stempel.
Ze zijn allen even slecht of goed.

5969. Op zijn stikken passen (o/; letten).
Voor zijn werk zorgen, op zijn zaken passen.

5970. Het zal er stinken.
Er zal rtzie, onenigheid zijn.

5971. Korf van stof ziin.
Snel zijn besluit nemen en daarnaar handelen.
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5972. Daar moesten stokken zijn die alleen slagen.
(2. N.) Deugnieten moesten vanz-elf getuchtigd worden.

5973. De stok in tweeën breken.
(2. N.) Het verschil delen.

5974. Ergens met een stok naar slaan.
Er in den blinde naar raden, er met de muts naar gooien.

5975. Het in de stokken gooien.
De boel verknoeien.

5976. Het met iemand aan de stok krijgen.
Twist, onenigheid met iemand krijgen.

5977. Niet verder springen dan zijn stok lang is.
Niets ondernemen boven zijn krachten.

5978. Op een gebroken stok steunen.
Zich verlaten op een onbetrouwbaar persoon of zaak;
vertrouwen op iémand, die niet helpen Ëan.

5979. Wel een stok in zijn keel kunnen steken.
Niets te eten hebben, brodeloos zijn.

5980. Een stokje voor iets steken.
Maken dat iets geen voortgang mcer heeft.

5981 . Met een stokje in de goot morsen.
Knoeien; ook .' niets degelijks of ter zake dienende ver-
richten.

5982.

5983.

5984.

5985.

Zijn stokpaardje berijden,
Over zijn gelielkoosd onderwerp spreken.

Iemand op stopen (o/: stoopkens) trekken.
Iemand voor de gek houden, hem beetnemen, bedriegen.

Het is nog maâr om een korte stoot te doen,
Het zal niet lang meer duren.

De straten met aartsbillen strooien (of : zaaien).
Langs de straât slenteren.
z. b. : Grave diamanten sliipen.

5986. Iemand stoten waar hij wezen (o/.' vallen) wil.
Iemand dwingen tot wat hij juist begeert, maar ontveinst.

5987. Dat gaât als een straal.
Dat gaat zonder enige belemn-rering, dat gaat van een leien
dakje.

5988. Langs de straat omgedragen worden.
Overal onvriendelijk bepraat worden.

5989. Weten waar de straât ligt,
Op staande voet willen heengaan.

5990. Een streepje voor hebben.
Iets meer mogen doen dan een ander.

5991. Dat is strijk en zet.
Dat konrt ieder ogenblik, steeds weer voor.

5992. Er loopt dâar veel stroom,
Er is daar veel levendigheid.

5993. Het is maar een strovuurtje.
Het is vlug voorbij, het is gauw gedaan.

5994, IIii draait zijn eigen strop.
Hij brengt zichzelf in de grootste ongelegenheid.

5995. Iemand van zijn stuk afhelpen.
Hem onder't spreken in de war brengen, hem de draad van
zijn rede doen verliezen.

5996. Ziin stuk wel vasthouden.
Zijn zaak goed verdedigen.
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