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883. Het met de huid betalen.
Er zijn leven bij inschieten.
sS4. Hti heelt een harde (of .' dikke) hulil.
Îrj is ongevoelig, hij laat zich de grofste beledigingpn toc'
voegen.

S85. Hii is bang voor ziin huid.
Hij is b:ducht voor slaag, of
886. Iemand op zijn huid komen.
Hem afrossen.
887. Ik ken hem van huid en haar.
Ik ken hem door en door.
888. In de huid Yan een gek sterven.

: voot zijn

leven'

Levenslang een gek blijven.

huid duur verkopen.
889. Ziin
'Z:ich

tot het uiterste verdedigen.

890. Zijn huid jeukt hem.
Hij verlangt een pak slaag.
huid zelf ter markt brengen.
a9l. Ziin
'Zich
in eigen persoon verdedigen.
892. Huidsmeer kriigen.
Slaag krijgen, klaPPen krijgen.
.
z. ô. : Op zijn bochel krijgen.
893. Htl heeft maar het vel over de benen.

Hij is zeer

mager.

894. Ik zoir niet gaarné in ziin vel (of : ziin kleren) steken.
Ik zou niet graag in zijn plaats
-mi;n zijn.
voeien in ziin schoenen steken.
z. b. : lk zoù niel gaarire
895. In seen soed vel steken.
Z;iékeli:\ zijn, er ziekelijk uitzien.
896. Men kan hem uit ziin vel schudden.
' (2. N.) Hij ziet èr zeer welgedaan uit.
897. Uit ziin vel springen.
Wôedend zijn (of worden).
898. Dât kleelt aan de ribben.
Daar wordt men vet van,
899. Dat stoot mii op de ribben.
Dat hindért mij, dat walgt mij'
900. Dat zet wat aan de ribben.

Dat geeft voordeel.

901. Iemanil de ribben (of : de rug) smeren.
Hem afrossen.

902. Men kan ziin ribben tellen'

Hij is bijzonder mager.
903, Zijn ribben boenen.
Flink drinken.

904. Spek op de ribben hebben.

In goede staat zijn.

905. Iemand op zijn ribbenkâst gevetr.

Iemand afranselen.
Zie ook hierboven, nr' 9Ol.
906. Op ziin pens krijgen.
Ransel krijgen.
9O7. Geen zittend sat hebben.
Niet lang*achtereen kunnen blijven zitten, ongedurig zijn

908. Ienand het gat likken.
Iemand op walglijke, lage wijze vleien en naar de mond
praten.

9(D. Iemand iets aan het gât zetten.
Iemand oplichten, hem geldelijk benadelen.
910. Iemand in het gat kruipen.
Hem op slaafse, kruipende wijze vleien en dienen.
911. Iemand op zijn gat zetten.
Aan zijn aanmatiging of grootspraak een einde maken.
912. Met ziin gat op een hekel zitten.
Altûd in beweging zijn.
z. ô. .' Kwik in 't lijf hebben.
Een mier in ziin broek hebben.
913. Op zijn gat llggen.
(van onderneming) Mislukt zijn en niet doorgezet kunnen
worden.

914. Zlln gat aan lemand (o/: tets) afvegen.
Iemand (iets) met de diepste minachting behandelon; cr

volstrekt niet om geven, zich de zaak niet aantrekken.
915. Ziin gpt ult de haken lopen.
Zeer hard lopen, zich < uit de naad > lopen.
916. De roe is van 't gat.
Het gevaar dreigt niet meer.
917. De achterpoort openhourlen.
Zorg dragen voor geregelde ontlasting.
918. Hij heeft looil ln zijn achterste.

Hij weegt

zeer z$taar.

919. Bloed ln 't oor hebben.
Moed bezitten.
920. Bloed voor 't hart krijgen.
Wordt gezegd van iemand wiens geweten hem gaat hinderen.

921. Het zit hem in het bloed.
Zo is het karakter van zijn familie.
922. IIii heeft bloeil yan rapen.

Hij is erg bleek.

923. Iemand het bloed aftappen.
Iemand allengs van geld en goed beroven; iemand door
schatting uitputten.
924. Kwaad bloed zetten.
Aanleiding geven tot ongenoegen en wrok.
925. Miin bloed wordt karnemelk.
Mijn bloed begint te koken, van boosheid.
926. Wij moeten bloed zien.
Wij moeten zolang spelen, totdat minstens één partij gcwonnen wordt.
927. Ettet en bloed zweten.
Duizend angsten uitstaan.
928. Hij zweet water en bloed.

Hij is erg

bevreesd.

929. H:ii zal geen oude botten maken.
Hij zal niet oud worden.
930. Men zou zijn botten wel kunnen tellen.

Hij is erg mager.
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