.37"1

t74
7E9. Iemand het hart afbiiten.
Iemand hinderen, hem geen rust laten.
790. Ienranrl iets op het hart drukken.
Hem iets dringend aanbevelen, hem met nadruk voor iets
waarschuwen.
791. Iemand lets yan het hart blnden.

Een toezegging, een belofte van bem weten te verkrijgen,
af te dwingen.
792. Iemand op het hart trappen.
Iemand hevige (ziele)smart veroorzaken; hem grievend
verongelijken.

793. Iemands hart stelen.

Zijn liefde winnen, zich bij hem of haar aangenaam maken.

794. Iets op het hart hebben.

Behoefte gevoelen om iets, dat bezwaart

openbaren.

of bekommert te

795. Miin hart draait om in mijn liif.
Het geeft mij een hoogst onaangename gewaarwording (b. v.
als men iets afgrijselijks ziet of hoort).
796. Van zijn hart geen moordkull maken.
Ronduit zeggen, wat men denkt; vrijuit spreken, zijn
mening niet verbergen.
lVI. Zlch het hart utt het lijf braken.
Zeer misselijk zijn.

798. Zljn hart aan iets hangen.
Ergens zijn zinnen op stellen.
199. Zijn hart asn iets ophalen.

-Ïiô[-à"*lêi;-";ih;Ë;;zich

aan iets te soed doen.

Zljn hart is maar een (o/r geen) boontje groot.
Hij zit erg in angst of spanning.
80r. Zijn hart kan wel in een duitsdoosje.
800.

Hij voelt zich buitengewoon

Zijn hart rijdt op een karretie,
(2. N.) Hij is zeer verheugd.
803. Zijn hart ult zljn lijf lopen.
802.

angstig.

Zeer hard lopen.
804. Ziln hart van iets alzetten.
Een wens uit het hoofd stellen.
805. Zijn hart zit er in.
(2. N.) Hij heeft er zijn zin op gezet.
806. Iemand (o/; iets) de hartader toeknijpen.
Iemand (iets) te gronde richten,
807. Iemand de dolk in het hârt boren.
lemand een grievend leed aandoen.

808. Dat is een steek in mijn hart.
(2. N.) Dat is mij een oorzaak van verdriet.
809. Daar is mii een steen van 't hart gevallen.
Ik gevoel mij van een groot bezwaar, van grote angstverlicht.
8f0. Hij is het beste hartje niet.
Hij deugt niet veel.
811. Dat stult mij tegen de borst.
Daar heb ik een afkeer van, dat mishaagt mij.

8t2.

Een hoge borst zetten.

Hoogmoedig zijn, zich trots gedragen.

813. Flink van de borst spreken.
Rond voor zijn mening uitkomen.
814. Htj heeft heet wàt in ae t6rri.-'-"'-"
Hij is slim, hij is lang niet dom.

8I5. Nog

heel wat voôr de bo-rst hôbben.

Nog heel wat voor de boeg hebben; nog heel wat te wachton
hebben.
816. Een adder aan zijn borst koesteren,
Weldaden bewijzen aan iemand, die ze met ondank zal
belonen.

817. IeTand het pistool op de borst zetten.
Iemand dwingen- tot een ondubbelzinnig antwoord,
verklaring, een besluit.

een

z. à. .. lemand het mes op de keel zetten.
818. De lever schuilden.

Hartelijk Iachen.

819. Een droge lever hebben.
Veel drinken.

820. Hij heeft iets op zijn lever.
Hij heeft ietsop zijn geweten; hij weet dat hii ergens schuld
aan heeft.
821. Van de lever eten.
Schulden maken.

822. Zich niet zuiver op de lever voelen,
Iets op zijn geweten hebben.
823. Long en lever uitspuwen,
Hevig braken.
82/.. Long en lever verteren.
Alles opmaken, alles verkwisteû.
825. Eri<an geen luis over zijn lever lopen.
Hij wordt licht toornig.
826. Iemand de milt kittelen,
Iemand aan het lachen brengen.

827. De gal komt bij hem boven.
De drift of toorn komt boven.
828. Iemands gal opwekken.

_-- .-

Iemands drift of gramschap opwekken.

829. Iets met gal en roet schilderen. Iets met de donkerste, hatelijkste kleuren afmalen,
830, In de-gal van zijn inktpot nroetén.

_- Bij het schrijven de bitterste, boosaardigste woorden kiezen.

831, Zich van zijn gal ontlasten.
Zijn drift,.zijn.gramschap.luchten, ze uiten en koelen, hetzij
met woorden, hetzij met-daden.
832. De galblaas stort zich uit,
De gramschap geeft zich lucht.
833. Het is om je reuzels te scbeuren.
't Is om hels, duivels te worden.
834. Vree_t i9 reuzels maar niet op.
Maak u maar niet zo drîftig.
835. ?Ziin reuzel scheuren en er een huik van maken.
In machteloze woede uitbarsten; ooi : âch een ongeluk
la

chen.
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