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5997. Dat is een opgeraapt stukje.
Dat is een verzinsel.

5998. Ik weet nog niet langs waar hii open gaat,
o,f :

5999. Ik weet nog niet welke taal hii spreekt.
Hij heeft mij nog niet aangesproken.

6000. In alle talen zwijgen.
Volkomen zwijgen.

6001. Hij is daar niet getapt.
Hij is daar niet geacht, men ziet hem liever gaan dan komen.

6002. Iemand in zijn tas hebben.
Hem door en door kennen; hem doorzien,

6003. Van Teeuwis noch van Meeuwis weten.
Geen duidelijk besef meer hebben, hetzij door dronkenschap
of door welke verbijstering ook.

6004. Een gesuikerde terechtwijzing.
Een berisping met zachte, lieve woordjes.

6005. Hii stond, alsol hij geen tien kon tellen,
Hij stond zeer onnozel te kijken; hij was totaal verbluft.

6006. Een harde tocht doorstaan.
Veel lijden verduren.

6007. Niet uit zijn tred gaan.
Zich nooit haasten; (/ig.) altijd bij zijn gewoonte blijven.

6008. Zijn vaan niet afgeven.
Niet loslaten, aanhouden; voet bij stuk houden.

6009. Dat is het vat der Danaïden.
Dat is iets bepaald onmogelijks, een onuitvoerbare zaak.
(Het vat der Danaïden is een bodemloos vat, dat de Danaiden
met water moeten vullen en waarmee zij nooit klaarkomen).

6010. Hij gaat over de veren.
Overal legt hij eens aan (om te borre1en...).

6011. Hij groeit tegen de verdrukking in.
ln spijt van tegenspoed, leed of vermoeienis eedijt hij.

6012. Op zijn verhaal komen.
Tot bedaren kornen; ook : zijn krachten terugkrijgen.

6013. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.
Wie goed luistert en op de hoogte van zaken is, heeft aan een
kleine aanduiding genoeg, om te begrijpen wat de spreker
zeggen wil.

60f4. Hij z^l aàn zijn verstanil niet barsten.
Hij is dom.

6015. Het staat op zijn vierkant.
Het is buigen of bersten.

6016. Veel vijven en zessen maken.
Vele tegenwerpingen, bedenkingen maken.

6017. De vlag voor iemand strijken.
Zijn meerderheid erkennen, zich onderwerpen.

6018. Zich op een hellend vlak bevinden.
In gevaar zijn van steeds verder te moeten gaan, van tot
steeds bedenkelijker dingen te zullen komen.

6019. Iemand achter de vodden zitten.
Iemand aandrijven; zorgen, dat hij flink en vlug werkt.

6020. Hier liggen voetangels en klemmen.
Dit is gevaarlijk terrein : er zijn veel moeilijkheden aan
dit werk verbonden.
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6021. Iemands voetstappen drukken.
Hem navolgen.

6022. ln het voetzand geraken.
Het onderspit delven.

6023. Volk van hak en zijn gemak.
Gemeen volk, Jan Rap en zijn maat.

6024. Iemand op zijn voorman zetten.
Hem tot zijn plicht brengen, hem duchtig onder handen
nemen.

6025. Hij giet het in alle vormen.
Hij schikt en beproeft het op allerlei wijze.

6026. Iets in de beste vouw slaan,
Iets in der minne schikken; het zo goed mogelijk opnemen,

6027. Laten we daar een vouwtje bij leggen.
Laten we daar een ogenblik bij stilstaan, er eveo ove
praten.

6028. Er zit vuil aan de knikker.
De zaak is niet in orde,

6029. Iets aan Vulcanus ten offer brengen.
Iets verbranden.

6030. Iets in de wacht slepen.
Iets wederrechtelijk in bezit nemen.

6031. Daar is wel wachten, maar geen yasten naar.
Dit zal zo spoedig niet gebeuren.

6032. Iemand van de wal in de sloot helpen.
Hem verkeerd raden, onhandig helpen,

6033. Van de wal afwaaien.
Zijn doel niet bereiken, zijn oogmerk missen.

6034. Van de wal in de sloot vallen,
Van kwaad tot erger komen.
z. b. : Yan de regen in de drop komen.

6035. Zij moest bij het walletje langs om rond te komen.
Zij moest zuinigjes aan leven.

6036. Hij voert iets aan zijn wapen,
Hij is wat van zins.

6037. Hij loopt gauw warm.
Hij is spoedig boos.

6038. Nergens weet van hebben.
Door niets aangedaan wordeD, voor alles ongevoelig of
onverschillig zijn.

6039. De brede weg opgaan.
Een slecht leven leiden.

6040. De koninklijke weg gaan.
Niet op zijpaden gaan, geen slinkse wegen bewandelen.

6041. Hii is op een gladde weg.
Hij loopt gevaar te struikelen of te vallen, hij gaat zijn
verderf te gemoet.

6042. IJii kent de weg en de taal.
Hij is bekwaam, begaafd.

6043. Iemand een weg opdelven.
Hem in zijn voornemen tegenstreven.

6044. Op rechte wegen gaan,
Zich niet met slinkse streken ophouden.

6045. Van de rechte weg afgaan.
Beginnen verkeerd te handelen.
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