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931. Hij pakt de zaak in 't gewricht.
FIij pakt de zaak op de juiste wijze aan.

932, Het op ziin heupen hebben'
Slecht gehumeurd zijn, opsPelen.

933. Iemanrl de lenden sm€ren.
Hem afranselen.

934. Het is een wantlelend geraarnte.
Hij is zeer mager.

HAÀR.
935, Dat is een haar in je neusl

Dat is iets onaangenaams, inzonderheid : iets dat tegenvalt
936. Dat is er met de haren biigesleept.

Dat behoort hier niet bij, daf is er ten onrechte bijgevoegd
937. Door zijn haar groeien.

Kaal op de kruin beginnen te worden.
938. Een haar in de boter zoeken.

Redenen zoeken om te vitten of om twist te mèken.
939. Een wilil haar in de neus hebben.

Dartel, overmoedig, loszinnig zijn; nroeilijk te regeren zijn
940. Elkaar in het haar zltten.

Ruzie hebben.
94I. Ersens een haar moeten laten.

Iets van zijn goede naam moeten inboeten.
942. Ergens zijn als een haar in de soep.

-Ergeni niet passen, ergens niet op zijn plaats zijn.
z. ô. .' Ergens zijn als een snoek op zolder.
Ergens zijn als een hond in een kegelspel.

943. Er is geen goed haar aan.
Erieugt niets van, hij deugt in het gelieel niet.

944. Er is geen haar van aan.
Er is niets van waar.

945, Er zit haar aan de klink.
Die zaak gaat hoogst moeilijk.

946. Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt.
Ik denk er volstrekt niet aan.

947" Geen verkeerd haar hebben.
Door en door goed zijn.

948. Haar of pluimen van iets willen hebben.
Willen weten hoe de zaak staat.

949. Haar op ile tanden hebben.
Onvérvaard zijn; flink van zich af durven spreken

950. Het scheelile haar of draad.
Het scheelde uiterst weinig (of 't was raak).

951. Het staat er zo dik op als het haar op de hond.
Het is dicht begroeid.

952, Hij heeft Bunschoter haar onder de armen.
Hij is traag, lui.

953. Hij hecft een grijs haar in zijn staart.
Hij krijgt (heeft) vreemde manieren'

954. Iemand geen haar krenken.
FIem volstrekt geen leed of schade doen.

955. lemand het haar uitkammen.
Iemand iets zeggen, dat hem geen genoegen doet.
z. à. : Iemand de mantel uitvegen.
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956. Iemand het haar uit zijn kale kruin trekken.
Iemand het vel over de oren halen, hem uitzuigen,

957. lemand ln het haar hangen.
Het hem lastig maken, hern hinderen.

958. Iemand in het haar vliegen,
Iemand aanvliegen; ook : met hem twisten.

959. Iemand van haar noch pluim kennen.
Hem in 't geheel niet kennen.

960. Iets bij de haren er biislepen,
Iets er bijhalen, dat er niet bij behoort.

961. Iets op een haar (tje) weten.
Iets op een prik, haarfijn weten.

962. Van geven valt mijn haar uit.
Zegswijze van hem die geen lust heeft iets te gever.

963. Zich het haar uit het hoofd rukken.
Wanhopig zijn.

964. Zlin haar weerom halen.
Zich over geleden kwaad wreken; wraak nemen.

965. Ziin wilile haren verliezen.
De dolle streken van zijn jeugd afleggen.

966. De gelegenheld bii de haren grijpen.
Van een geschikt ogenblik gebruik maken.

967. Spijt hebben als haren op zlin hoofd.
Zeær veel spijt hebben.

ADEM.

968. De laatste adem uitblazen.
Sterven.

969. Geen ailem kunnen halen.
Met drukke bezigheden z6 bezet zijn, dat men geen tijd
heeft voor enige ontspanning of verademing; ook : door
angst of zorgen zich beklemd gevoelen.

970. Geen adem voor geld!
Zegswijze ter aanduiding van rusteloze werkzaamheid,
waarbij men nooit - al wilde men er geld voor geven 

-de gelegenheid vindt om eens adem te scheppen, om eens
uit te blazen.

971. Ruimer adem scheppen,
Uitrusten, weder op zijn verhaal komen, wanneer men door
inspanning van krachten buiten adem geraakt is.

972. Y'leer adem kunnen halen.
Van drukte of druk ontheven zijn.

973. Zijn adem besrnet.
Zijn omgang werkt ten hoogste nadelig.

974. Zlin adem over iets laten gaan.
Zich er van nabij mee bemoeien , de zaak van nabij bekijken.

975. Uit gebrek aan arlem sterven.
Van ouderdom sterven.

976. Geen asem geven op iets.
Op iets niet antwoorden.

977. Geen asem meer hehben.
Geen geld meer hebben.

978. Iets in één asem afwerken.
Het afwerken zonder tussenpozen.
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