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?41. Iemand op de hiel€n zitten.
Iemand (dicht) achternazitten; ook : iemand scherp in 't oog
houden.
742. Ik lap het achter miin hiel.
Die berisping trek ik mij niet aan, het kan mij niets schelen.
743. Men ziet er liever zijn hielen dan zijn tenen.
Men ziet hem liever gaan dan komen, hij wordt er niet
bemind.

144. M.et lange hielen ergens heen gaan.
Met tegenzin, traag er naartoe gaan.
745, Naar zijn hielen omzien.
Op de terugtocht, op de vlucht bedacht zijn.
746. Met kakhielen lopen.
Er armoedig uitzien.
147. Daarvoor zult ge op uw tenen moeten staan.
Dat zal u veel moeite kosten.
148. Hlj is gauw op zijn tenen getrapt,
Hij is gauw beledigdl is zeer lichtgeraakt.
749..Iets uit zijn teen zuigen.
Het verzinnen.
750. Met zijn tenen spelen tot vermaak van zijn hielen,
(2. N.) Volstrekt niets (nuttigs) te verrichten hebben.
751. Een eksteroog in zijn keel hebben.
Sterk drinken, een dronkaard zijn.
752. Iemand op zijn eksterogen trappen.
Iemand beledigen, pijnigen.

BUIK, MAÂG, HART, ENZ.
753.

754.

Hii heeft een buik als een burgemeester.
Hij heeft een dikke buik.

Hij

heeft een platte buik.
Hij heeft niet veel gegeten; ook

niet gegeten.

: hij heeft al in geruime tiid

755. Iemand over de buik willen (rijden).

156.
157.
758.

759,
760.
761.
762.

Iemand te kort doen, hem voor de gek houden.
heb er de buik vol van.
Ik ben het beu.
(Plat) op tle buik yoor iemand liggen.
Iemand een slaafse eerbied betonen.
Schrijf het maar op uw buik.
Deze schuld wordt u niet betaald, geef dat maar op.
Zie ook hierboven, nr.72l,
Van zijn buik een algod maken.
Houden van goede sier; alleen leven voor eten en drinken.
Zljn bulkzalven.
Zich te goed doen.
Iemanil het ijzer in de buik houden.
Iemand in't verdriet laten zitten.
Met het mes in de buik rondlopen (o/: zitten).
Bezorgd, bekommerd zijn over iets; in grote verlegenheid,
in angst verkeren,

Ik

763. Geen wolf in de buik smoren,
Ronduit spreken, de waarheid zeggen.

764. H.et zit hem ln de onderbuik.

Hij lijdt aan zwaarmoedigheid.

765. Dat zit hem (dwars) in de maag.
Daar is hij boos over.
766, Hij heeft een elastieken maag,
Hij kan verbazend veel eten.
767. }l.ii zit er mee in zijn maag.
Hij kan het niet kwijt raken.
768. Iemand iets in de maag stoppen.
Het hem te duur verkopen.
769. Mijn maag begint te jeuken.

Ik begin honger te krijgen.
77O, De-ll\t,zal-m,et ziin ledige maag niet weglopen.
Hij heeft flink gegeren.
771, De mot in de maag hebben.
Honger hebben.
772. De ratten zullen met mijn lege maag niet weglopen.
Ik heb veel gegeten.
Zie ook hierboven, nr.770,
773. Alle harten bij 't zijne rekenen.
Zijn eigen neigingen, gevoelens als maatstaf nemen ook
voor de neigingen of gevoelens van anderen,
774. Enn hart hebben als een klomp.
Trots, ingebeeld zijn.
775. Een hart hebben gelijk een roggebrood.
(.2. N.) F,en gemakkelijk ôntroerbaar gemoed hebben (een
hart daT licht zweltl.
776. Een hart in 't lijf hebben,
Moedig zijn.
777. E,en (nieuw) hart in 't lijf krijgen.
Nieuwe moed krijgen.

778. Het gaat van 's harten bloede.
Het gaat met de grootste opofferingen gepaard.
779. H.et hart in het aangezicht dragen.
Een eerlijk, oprecht gelaat hebben.
780. Het hart is er niet bij.
Het wordt zonder ijver of toewijding, met onverschilligheid
gedaan,

781. Het hart is wel goed, maar de omloop deugt niet.
Er is niet veel goeds aan die persôon.
782. }{et hart klopt hem in de keel,
Hij heeft het benauwd; hij wordt door angst gekweld.
783. Het hart op de rechte plaats llragen.
Rechtschapen zijn.
784. Het hart op de tong hebben.
Alles zeggen, wat men gevoelt.
785. Hij heeft een hart yan steen (o/.' ijzer).
Hij is hardvochtig, 't is eed ongevoelig mens.
786, Hij heeft het voor zijn hart.
Hij is dronken.
787. Htj is zijn hart kwijt.

Hij

is verliefd.

788. Iennand een hart onder de gordel (C/..riem) steken"
Hem moed geven.
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