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5367. Aan elkander gewaagd zijn.
Elkander staan, niet voor elkaar onderdoen.

5368. Alles in zijn geweld hebben.
Alles te zeggen hebben, oppermachtig zijn.

5369. In hogere gewesten verkeren.
Algetrokken zijn; ook .' soezen.

5370. Een geweten zoo rulm als een hopzak.
Een zeer ruim,weinig nauwgezet geweten.

5371. Een rekbaar gewet€n hebben.
Het zo nauw niet nemen, niet strikt eerlijk zijn.

5372. Iets op zijn geweten hebben.
Iets misdreven hebben, de last van een schuld dragen.

5373. Zijn geweten is met een brandiizer toegeschroefd.
Hij is in het kwade verhard.

5374. Ziin seweten is van elastiek.
2iji geweten is in hoge mate rekbaar : hij neemt het niet
zo nauw.

5375. In goed gezelschap zijn.
Een hoedanigheid gemeen hebben met iemand die achtens-
waardig is.

5376. Gift en gal spuwen (o/: braken).
Zûn nijd lucht geven.

5377. Dat gaat buiten de gis.
of:

5378. Dat loopt uit de gis.
Dat komt anders uit dan men gedacht had.

5379. Dat zit hem niet glad.
Dat lukt hem niet, dat gaat nog zo gemakkelijk niet.

5380. Een gluipertje maken.
Stilletjes uit school wegblijven, spijbelen.
z. ô. .' Achter de haag lopen.

5381. 't Is een godsklnd.
Hij is onnozel, simpel.

5382, Men haalt bii hem 't goed ult de lommerd.
Hij is zeer duur.

5383. Hij zwetst als een goochelaar.
Hij pocht geweldig.

5384, Een gooi naar lets doen.
Eeh kansje wagen, een poging wagen om zeker doel te
bereiken; ook : in't wilde naar iets raden, een slag naar
iets slaan.

5385. Hii heeft een gelukklge gooi gedaan.
Hij is gelukkig geweest (in onderneming, enz.).

5386. Hii zal er een hele gooi naar doen.
Hij heeft veel kans van slagen; hij zal zijn doel bijna bereiken.

5387. Er is geen gooien naar.
Er bestaàt geen kans, geen mogelijkheid, geen waarschijn-
lijkheid.

5388. Hii is uit de goot opgenomen.
Hij is van onbekende ,van gemene afkomst.

5389. Iemand door de goot slepen (sleuren, trekken).
Iemand laag belasteren.

5390. Iemand toespreken alsof men hem in de goot gevonalen hâd,
Iemand behandelen met minachting.
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5391, 't Gaat er niet altijd door een gootje.
Men leeft daar niet altijd in vréde.

5392. Het loopt niet altijd door een gootje.
Het gaat niet altijd even gemakkelijk.

5393. Hij heelt h,et gortig laten Iiggen.
Hij heeft het al tc bont gemaakt.

5394. Hiimaakt het al te gortig.
Hij maakt het al 1e bont.

5395. Alle graden doorlopen hebben.
. Van laag tot hoog zijn opgeklommen.

5396. Iemand grauw en blauw slaan.
Iemand duchtig afrossen, hem bont en blauw slaan.

5397. Iemand grauw en blauw zeggen.
Iemand duchtig de waarheid zeggen,

5398. Het grauw op iemand hebben.
Een hekel aan iemand hebben.

5399. Iemand te grazen nemen,
Iemand te pakken nemen, iemand bedotten.

5400. De greep van iets weg hebben.
De handigheid, de handeling van iets beet hebben, het kunstjo
kennen-

5401. Iemand de greep afzien.
Iemand de kunst afkijken.

5402. 't Is maar een greep.
Het is maar een handigheid, een gauwigheid.

5403, 't Is een rare Griek.
Het is een zonderling, een rare Chinees.

5404. Dat was Grieks voor hem.
Dat verstond, begreep hij niet.

5405. We moeten elkander geeh Giietje noemen.
rrry'e moeten elkander geen kool verkopen, maar de dingen
bij- hun rechte naam noemen; we mbetén elkander niets
wijsmaken.

5406. Ergens een grijns aan bebben.
Ergens een hekel aan hebben, met tegenzin iets doen,

5407. Ergens niet groen op ziin.
Er niet op belust zijn; er niet op gesteld zijn,

5408. Ergens nog geheel groen voor staari. -
Zonder ervaring, zonder ondervinding van iets zijn; niet
wetende hoe in iets te moeten handelén.

5409. Groen en geel worden.
(2. N.l Onthutst, verstomd staan.

5410. Het wordt mij groer genoeg.
Het gaat te ver, hel is té erg.

5411. Hij is nog erg groen.
Hij is erg onnozel, links.

5412. H.ii is grof gesponnen en los gedraaid.
Wordt.gezegd van iemanil die er uiterlijk sterk uitziet, maar
innerlijk zwak is.

5413. 't Is een onbekende grootheid.
't Is een of ander weinig bekend, obscuur personage.

5414. Dat is niet in de haak.
Er hapert iets aan, het is niet in orde,

5415. Dat zal haken en ogen geyen.
Dat zal moeilijkheden meebrengen.
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