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2520. Ik zal hem wel aankalken.
Ik zal hem wel optekenen, wel in 't geheugen houden, om
hem eenmaal voor zijn gedrag te doen boeten.

1306. H.ii zal zijn kaas wel krijgen.
Hij zal zijn loon, zijn vergelding wel ontvangen.

2521. Yoor ziin pekelzonden gestraft worden.
Zijn verdiende loon krijgen.

2522. Dat zal hem zuur opbreken.
}lij zal er zwaar voor boeten.

OMGANG.

973. Ziin adem besmet.
Zijn orngang werkt ten hoogste nadelig.

AFGUNST, NIJD.

760. lemand, de brokken uit de mond zien.
Iemand niet gunnen wat hij eet.

347. Iets met lede ogen aanzien.
Jaloers zijn over iets; iets met verdriet aan.zien; er met een
gevoel van nijd en spijt getuige van zijn.

J4J, femand met schele ogen aankijken.
Jaloers zijn op iemand.

2523, Iemanrl scheel aankiiken.
Iemand benijden.

HOOGMOED, KOPPIGHEID.

2524. Yan het hondje gebeten ziin.
Hoogmoêdig zijn.

12. IIet hoofd hoog dragen.
Fier, trots zijn.

2525. De (grote) Jan uithangen.
Doen alsof men een hele baas is; zich trots en verwaand
tonen.

2526. IIii prâât alsof hij in rechte lijn van kefuer Karel afstamt.
Hij is erg verwaand, aanmatigend,

2527. ïlet in zijn peer hebben.
(2. N.) Gezegd van iemand wie de voorspoed naar het hoofd
slaat : hoogmoedig zijn.

2528. Hij is zo wiis als het raadhuis van Bremen, ilat van wiisheid
omver viel.

Gezegd van iemand die trots of waanwijs is.
2529. Hoog (o/ .' groots) in ziJn wapen zijn.

Trots, verwaand zijn.
2530. Nederigheid is geen plant die op zijn akker groeit.

Hij is nogal hoogmoedig.
2531. Zijn achterste tegen de krib zetten.

Eigenlijk van koppige paarden, die niet uit de stal willen;
figuurlijk : zich stijfhoofdig tegen iets verzetten, zich_.er
dwars tegen aankanten.

24. }Jij heeft een hoofd.
Hij is koppig, eigenzinnig.

45'.I

56. ZiJn hoofd tonen.
Koppig, stijfhoofdig zijn.

2532, Hii wil noch steken noch sniiden.
Hij is koppig.

GIERIGHEID, LUIHEID.

448. IJ.ij heeft zijn arm gebroken van 't geven.
(.2. N.) Hij is erg gierig.
Ook :

2533. Hij is zo droog als een bokshoorn.of:
159. H:ij telt de brokken in de mond.

Hij is in hoge mate gierig.
2534, Zijn eigen drek eten.

Uiterst gierig zijn.
Ook :

610. Ziin duim in de hand houden,
466. isfet zijn elleboog niet in zijn zak kunnen,

Niet goedgeefs zijn, gierig zijn.
2535. De hond zit hem op ziin tas.

Hij is gierig.
2536. Er zit geen hond op zijnzak, maar een leeuw.

Hij is verbazend gierig.
Ook :

2537. Hij zou een kei het vel afstropen.
2538. Hij is van Kleef.

Hij is gierig.
2539. Hij is van de behoudende leer.

Hij is niet mild, niet scheutig.
2540, Het middelste en de twee einden willen.

Zeer hebberig zijn.
1848. F,en oom hebben die dood van 't geven is,

(2. N.) Gierig zijn.
2541. Hij zou een oortje in vieren bijten.

Hij is zeer vrekkig.
2542. Yoor het oortje zijn.

Geldzuchtrg zijn.
2543. Hij is op de penning zestien.

Hij is gierig.
Ook :

2544. IJij zit op zijn zak.
2545. Achter 't laatste zaadje peuren.

Gierig zijn.
2546. De luiaards-boog afschieten.

Zich al geeuwende uitrekken.
2547. Luie maandag houden.

Op maandag niet werken.
2548, Er de kantjes aflopen.

Nietsdoen, luieren, << lijntrekken >.



ffiffiwwmMwffiffiwffiffi

ftffi

ud

W
dMeF

IW
.$ffi

W

W

ffi

6

A

t&t

f&b
#Ë8ff

tr&*@
w'f$#

rutr

rf

ffi
,ffih

ffiffi




