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5321. In zijn eigen garen vallen.
In zijn eigen strik vallen; in zijn eigen listen verward raken.

5322. Voor het garen zijn.
9p het punt zijn van gevangen te worden, van er in te
lopen.

5323. Ergens slecht te gast geweest zijn.
Ergens slecht onthaald zijn.

5324. Dat gat boort ge niet.
Dat zal u niet gelukken, inz. eerl ander te bedriegen, beet te
nemen, wat op de mouw te spelden of een mal figirur'te doen
slaan.

5325. Dat loopt in de gaten.
Dat begint de aandacht te trekken.

5326, Ergens geen gat in zien.
Geen uitkomst in iets zien; geen middel zien om uit de ver-
legenheid te gerakcn.

5327. Hii boorde een ander gat.
Hij_ opende een andere uitweg; hij wendde het over een
andere boeg,

5328. Iemand een gat vernagelen,
Iemand iets beletten, zijn plan verijdelen.

5329. Iets in de gaten krijgen.
Iets bemerken.

5330. Iets voor het gat lappen.
Iets haastig en slôrdig afwerken.

5331. In het gat zitten.
In angst verkeren.

5332. Niet voor één gat te vangen zijn.
Niet.ge.makkelijk of in 't-geheel niet te vangen zijn; slim

_ zun tn t vlnoen van een ultweg.
5333. Op iets gebekt zijn.

Op iets belust ziin. er sretis naar ziin.
5334. Het zijn maar Fran3e gedàchtein.

Het zijn losse gedaèhten, meningen die nimmer bewaarheid
worden.

5335. Op twee gedachten hinken.
Intwijfel-staar of men-het.een dan wel het ander zalkiezen;
ook : zich zelven eeliik bliiven.

5336. Iets niet te geel hebbe-n. 
- '

Er veel voor moeten betalen, het niet voor niet hebben.
5337. Dat is t-e ggk om los te Iopen (o/.. om op een hek te zitten).

Dat is al heel dwaas, clat is 
-volstrekt- 

ongerijmd.
5338. Het is tussen hen geklonken

Het is tussen hen afgedaan, zodat alles geschikt en geregeld
is (inz. van verloving).

5339. Dat is geen gekscheren.
Dat is geen kleinigheid, dat is van belang.

5340. Iets in't gelijk sprekèn.
Iets goed praten, misverstand wesnemen.

5341. Iemand tot eén geiletje maken,
Iemand voor het lapje houden, tot een spot voor iedereen
maken.

5342. Voor een gelletje lopen.
Een voorwerp van bespotting zijn.
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5343. Ge zult er aan moeten geloven.
Ge zult u moeten onderwerpen aan het onvermiideliike: eemoet het doen, hoe onaangeïaam het ookir- "----'--' --

5344. Houd uw gemak.-
Geef u geen moeite; ook : bewaar uw kalmte, word nietdriftie. -

5345. In iemands gemoed lezen.
Iemand doorgronden.

5346. Op iemands gem-oed werken,
De stem van zijn geweten wakker maken.

5347. Het op iemand ge_fuuùt (o/: reerepin) tiôËÉ;.
lemand als mikpunt nemen vo-or hatelijke aanvallen.5348. Iemand in genade aannemen.
Hem vergiffenis schenken.

5349. Hij is-er genadig afgekomen.
Hij is er betei afgekomen dan men naar de omstandigheden
zou verwachten.

5350. Het gerucht gâapt wljder dan de daad,(jeruchten overdriiven altiid.
5351. Hii_staat in een goed gerucht.'

Er gaat een gunstige roep van hem uit.
5352. Iemand in kwaad gerucht brengen.

. zUn goede naam bezoedelen, hem belasteren.5353. Voor geèn ktein gerucht(je) 
""."âuii-riinl---'Zich gecn vreès laten'âa-njagen dooièen kleinigheid.5354. Het-is altijd dezelfde geschieâeËis.

Het komt steeds op hetzelfde neer.
5355. Ergens telijk mee geschoren ziin.

Er eek of leliik in zitten, ei mee verlegen zijn.5356. Veel gischreeuden wetnrg wot.
Veel woorden en weini-g daden; veel drukte om niets.5357. Veel geschreeuw over iets -matàn,
Veel ophef, veel misbaar maken over iets.5358. Hij ls erg betapt.
Men mag hem graag, men zoekt zijn gezelschap.

5359. Iemand zonder getuigen spreken.
Iemand ondèr vie-r ogén spreken.

5360. Iets in geuren en kleureÀ vertèllen.
_ Iets verhalen met vermelding van alle bijzonderheden.5361. Er is een geurtje aan.

Die zaak is niet zuiver.
5362. Geen gevaar zien.

. Niet voor kwade gevolgen beducht ziin.
5363. Dat geeft nlet en neeirt niét.

Dat oefent volstrekt geen invloed uit,
5364. Weten te geyen en te nemen,

Voorkomendheid weten te verenigen met zorg voor eigen
belang.

5365. Daar gaat veel_gevJi! in een zakje.
AIs men wil, als men goed-overlegt, kan men veel gedaan
krijgen.

5366. Iemand in 't gevlij komen.
Hem voorkomend behandelen, om iemand die boos is wecrin een goede luim te brengen.
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