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5271. Ergens op een droogje zitten.
Er-gens zitten zonder dat iets (tot verversing) wordt aan-
geboden.

5272. Iemand uit de droom helpen.
Iemand uit zijn dwalihg helpen, hem ontnuchteren.

5273. Het ziet er duf uit.
De zaak staat slecht.

5274. In het duister rondtasten.
In ^volslagen onzekerheid verkeren (o/: handelen).

5275. Het zit er dun op.
Hij weet er niet veel van.

5276. Iemand uit de dut helpen.
IemanÇ uit zjjn dwaling helpen.
Zie ook hierboven. nr. SZii.

5277. Het dun met het dik nemcn.
(2..N.) Het kwaad met het goed nemen; het een door hct
ander nemen.

5278. Dalverschilt nog een dwarsstraatje.
Dat verschilt nog een weinig.

5279. Er is geen eer aan ie behalen. -
Wordt gezegd van een ondankbaar mens, 

- van een werk
dat niet vlotten wil.

5280. Iemand de erepalm toekennen.
Iemand als overwinnaar erkennen of begroeten.

5281. Aan het kortste eind trekken.
Het verliezen.

5282. Aan het langste einil trekken.
Het.winne.n; ook : het meeste voordeel hebben; de meeste
macht bezitten.

5283. Aan het slechtste eind zijn.
In de ongunstigste positie verkeren.

5284. Hij heeft het bii hèt re'chte eind.
Hij begrijpt de zaak: hij pakt de zaak soed aan.

5285. Niet weten waar het eind aâi vast is.
Niet de rechte grond weten; geen begin kunnen krijgen.

5286. Ziin eindje vasthouden.
lijn zaak verdedigen; zijn mening volhouden.

5287. Nu is hij in zijn elemént.
Nu is hij in zijn schik; ook: nu kan hii zich oD ziin voordelisst
doen kennen, op dat veld van wetenjchap is' hii seheel thujs.

5288. Het gaat hier op iijn clf-en-dertigst,
Het-gaat- hier zeer langzaam, zeer omslachtig.

5289. Iemand in de engte drijven.
Iemand in het nauw brensen.

5290. Er voor evenveel bijzitten.
!r. voor spek eri bonen bij zitten1. of .. er onverschillig bij
zrtten.

5291. Iemand voor evenveel laten looen (of.'staan).
Zich niet om hem bekommereà-

5292. }Iij hee{t op zijn falie gehad.
Hij heeft slàag gekregen,

5293. Daar is faliekant aan.
_ Daar ontbreekt wat aan, dat komt niet uit, dat is niet in ordc.
5294. Dazr is geen faliekant bij.

Dat is in orde.
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5295. Dat komt laliekant uit.
De rekening sluit niet.

5296. H.et fatsoen van iets betalen.
De last van iets dragen.

5297. Ziin fatsoen te grabbelen gooien.
Zich minder netjes gedragen.

5298. Dat is een vreemd fatsoentje.
Die stelt zich vreemd, buitensporig aan.

5299. Een misselijk liguur maken.
Een lelijke rol spelen.

5300. De fiolen van ziin toorn over iemând uitgieten.
Iemand ten volle zijn toorn laten gevoelen.

5301. Fiolen laten zorgen.
Zich niet om de loop of de afloop van iets bekommeren.

5302. Hii is recht in zijn fleur.
Hij heeft het naar zijn zin; ook : hij gevoelt zich daarin
geheel thuis.

5303. Ziin fleur in iets hebben.
Blij zijn om iets, er zijn draai in hebben, er in groeien.

5304. Het was er in Iolio.
Het was er uitstekend goed, de pret was er zeer groot.

5305. Dat is een gedwongen fraaiigheid.
't Is wel mooi, maar geschiedt met tegenzin.

5306. Wij zullen hem dat Frans praten wel afleren.
Dat drukte hebben en praatjes maken zullen wij hem wel
afleren.

5307. De fut is er uit.
Er zit geen vuur, geen levendigheid meer in.

5308. Er zit geen fut ln.
Er is geen voortgang in.

5309. 't Is fut.
Het betekent niets, het heeft niets te beduiden.

5310. Het is Engels gaar.
Het is half gaar.

5311. Zijn beste gangen gedaan hebben.
Zijn beste tijd Sehad hebben.

5312. Zijn dwaze (of : zotte) gang gaan.
Even dwaas blijven handelen.

5313. Zijn eigen gang gaan.
Zijn eigen zin doen, zonder zich aan anderen te storen.

5314. Zijn oude gang gaan.
Blijven handelen zoals men sinds lang gewoon was.

5315. Zijn gangpad schoon yegen.
Ruimbaan maken.

5316. Dat is voor u maar een gâpen en een giepen.
Dat is voor u zeer gemakkelijk te doen.

5317. Het met iemand in het garen krijgen.
Het met iemand aan de stok, te kwaad krijgen.

5318. Icmand in het garen jagen.
(2. N.) Iemand ophitsen; iemand tot twist aanzetten.

5319, Iemand in het garen krijgen.
Iemand in het net krijgen, hem verstrikken.

5320. In het gâren geraken.
In verlegenheid, in 't nauw gebracht worden.
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