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HALS, SCHOUDERS, RUG.

836. Dat zal u de hals breken.
Dat zal u in 't verderf storten.

837. Er komt hier veel aan de hals.
Er gaat hier door achteloosheid veel verloren.

838. Hard van hals zijn.
Zich niet laten buigen, koppig zijn.

839. Hli doet alsof zijn hals van goud ware.
Hij doet alsoi zijn geld niet op kan, alsof hij schatrijk was.

E40. Iemand ln de hals krijgen.
Met iemand te doèn krijgen (inz. van tegenstanders met wie
men het te kwaad krijgt).

ll4l. Iemand iets aan de hals hangen,
Iemand een geheim toevertrouwen.

842. Tussen twee halzen varen.
De keus hebben tussen twee zaken die op hetzelfde neer-
komen.

M3. Ztjn hals er aan wagen.
Zijn leven er voor in de waagschaal stellen.

844. Iemand een lak opleggen (of : op de hals werpen).
Een blaam, een smet op iemand werpen, hem een smet aan-
wruven,

845. De stroD om de hals hebben.
Zich'geheel in andermans macht bevinden, weerloos zijn.

846. Iemand de strop om de hals doen.
Iemand in het nauw brengen.

W. Ziin woorden door de hals halen.
Zijn woorden terugnemen, intrekken, herroepen.

848. Dat zal hem de nek breken.
Dat is zijn ondergang.

849. Iemand de nek toekeren.
Zich met verachting van iemand verwijderen.

850. Ienand in de nek zien (of : schoppen).
Iemand iets te duur laten betalen; iemand bedriegen.

851. Iemand met de nek aanzlen.
Niets met iemand te doen willen hebben; doen alsol men
hem niet kent; hem de rug toedraaien, hem geen blik
waardig keuren, met verachting bejegenen.

852. lemand op zijn nek hebben.
Hem tot last hebben, met hem geplaagd zijn.

E53. Sttjf van nek zijn.
Niet willen toegeven, hardnekkig zijn.

E54. Hij heeft breile schouders.
Hij kan veel verdragen.

855. Iemand over rle schouder aanzien.
Van ter zijde naar hem zien, om hem even op te nemen,
doch met minachting en zonder zich tot hem te richten,

E56. Op iemands schouders staan.
Gebruik maken van zijn werk of zijn steun.

E57. Iemand over de linkerschouder aanzien.
Iemand met minachting aanzien.

858. Dat is iemand met een rug.
Hij is in goede doen, hij zit er warm bij.
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859. De rug jeukt hem.
Hij wil slaag hebben.

860. Hij heeft een brede rug.
Hij trekt zich niets aan van wat men van hem vertelt.

861. Iemand bij de rug ophalen.
Hem belasteren.

862. Iemand de rug meten (o/.. smeren).
Hem een pak slaag geven,

863. lemand de rug rauw rijden.
Iqln4nd zo lang kwellen en plagen, rot hij toegeeft, - tot
hij doet wat men van hem vérlangt.

864. Iemand de rug zoeten.
Hem slaag geven.

865. Iemand slaan op andermans rug.
Zijn leed, enz. op een andèr dan op hem, die er de ware
oorzaak van is, wreken.

866. Veel op de rug hebben.
Met bezigheden overladen zijn.

867. Zijn rug wiihouden.
Zorgen dat men zich intijds terugtrekken kan,

868. Het geld groeit mij niet op de rug. -
Ik moet voor het geld hard genoeg werken, ik kom er zo
gemakkelijk niet aan.

869. De peper wast hem op de rug.
Hij wil hier niet oppassen.

870. MeJ het schuimspaan ôp de rug lopen.
Bedelen.

871. Een scùup aarde op de rug hebben.
Begraven zijn.

872. Iemand op ziin pochel geven.
Hem afranselen; ook : hem duchtig over de hekel halon.

LICHAAM, LIJF, HUID, BLOED, ENZ.

873. Van zijn lichaam een apotheek maken.
Vele en velerlei geneesmiddelen gebruiken.

874. Het liif op de leestietten.
Onmatig eten.

875. Iemand bij het liif nemen.
Hem bedriegen, hem bij het vuur zetten.

876. Iemand groen op het lijf vallen,
Twist zoeken.

877. Iemand groen op het lijf zijn.
Hem haten.

878. Niet veel om 't lijf hebben.
,_, _ Weinig betekenen; weinig waard zijn.
879. Iemand de dood op het lijf jâgen.

_ Iem-and hevig doen schrikken, hem zeer bang maken.
880, Geen droge draad aan't lijf hebben.

Doornat zijn.
881. Het _was of mij een emmer koud water over het lijf werd gegoten.

ùlijn geestdrift werd opeens verkoeld.
882. Hij maakt een roede voor zijn eigen Iijf .

Hij doet iets, waarvoor hij later zàl moeten boeten.
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