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Een krul in 't hoold hebben.
Een kuur, een gril hebben.

Muizenissen in het hoofd hebben.
Zwaarmoedige gedachten in het hoofd hebben, vol sombere
inbeeldingen zijn.

De nukken in het hoofd krijgen.
Kuren krijgen.

Een plank voor 't hoofd hebben.
In hoge mate onbeschaamd zijn; ook : zeer onbevattelijk
ztJn.

Het was of de straatstenen tegen zijn hoofd sprongen.
Hij stond versteld.

Wind in het hoofd hebben.
Zich met hersenschimmen vleien.

Een worm in het hoofd hebben.
Ergens over morren, er gemelijk, ontevreden over zijn.

Het zwaard van Dâmocles hangt hem boven het hoofd.
Te midden van zijn geluk hangt een altoos dreigend gevaar
hem boven het hoofd.

Dat komt niet uit zijn koker.
Dat komt niet uit zijn eigen brein.

Dat zal hem op de kop druipen.
Hij zal er vroeg of laat de gevolgen van ondervinden.

f)e kop door de (het) halster hebben.
Van de grootste zwarigheden bevrijd zijn: de grootste
moeilijkheden overwonnen hebben.

De kop in het zand steken.
Niet uit zijn ogen willen zien, struisvogelpolitiek voeren.

Er staat (of : zit) een Friese kop op.
Hij is zeer stijfhoofdig.

Hij heeft een kop als een boei,
Hij heelt een groot, leeg hoofd; ook : het is een dom, koppig
of driftig mens.

Iemand op zijn kop geven.
H.em afranselen; (Êc.) hem op een harde manier terecht-
wuzen.

't Is kop en staârt, en geen fâtsoen.
't Is onbehaaglijk van vorm.

't Is kop tegen kei.
Zij ziin even koppig.

Met de kop gebruid zijn.
Gekreukt zijn in de hersenen: ook : een kwade luim hebben.

Met de kop tegen de muur lopen.
Vergeefse moeite doen; ook : zonder overleg handelen,

Over de kop gaan,
Bankroet gaan.

Zich niet op de kop laten zitten.
Zich niet laten verdrukken; van zich af durven spreken.

De bout op de kop kriigen.
Met schande afgescheept worden; oolt voor anderen het
gelag betalen.

Dat is een heel gat in de kop eoor hem.
Dat is een groot verlies, een grote slag.

Hii heeft een knook ln de kop.
I{ij is dwaas.
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98. Met-de kous op de kop thuiskomen.

^^ _ Nigt_ggslaagd zijn in een onderneming (b. v. examen).
99. Ee! plak lood op de kop hebben.

Dronken ziin.
100. Het schort hem in de kruin.

Hij is niet wel bij zijn verstand.
tOl . Hij kan dat niet in ziin kruin kriisen.

Hij kan dat nier bêgrijpen.
I02. Het schort hem in de bol.

I!ij_is niet goed bij het hoofd.
Ook :

103. Het scheelt hem in de bovenkamer.
o"f :

!Q4. De bovenkamer is niet bewoond.
105. Er zijn bovenkamers te huur.

Zjn geestver,mogens zij n gekrenkt.
Zie ook hierboven, nr.iOO.

106. Een stalen voorhoofd'hebben.
Onbeschaamd zijn, van blikken noch blozen weten.107. Het staat op ziin vobrhootd eeJchi""àn-.-- 

-'--
Het is hem duidelijk aan-te zien.

108. Het Kainsmerk aan.hôt voorhoofd dragen,
- , Geschandvlekt z4n.

109. Met de hersens op dê hoed lopen.
Niet wel bij 't-hoofd zijn.'
Ook :

110. Een scheur in de hersens hebben,
(vooral in Z.N,),

f!!. Een spinnekop in de hersens hebben.l12. Builen met (oor)kussens slaan.
lels 911n9selùfcs (beweren te kunnen) doen, bluffen, pochen.
z.b. : ll/let spek schieten.l13. De buil tegen de bluts stellen.
Het een tegen't ander doen opwegen.

AANGEZICHT.

Il4. Het aangezicht in de derdc plooi zetten.
Zeer ernstig kiiken.

I 15. Iemand iets i;hef aangezicht zeggen.Hgl hery in^ zijn legenwoolîigheid, dus onbeschroomd,
.. - ,-.ylumoedrg ol- onbeschaamd te gemoet voeren.rro, nrJ ts een man met twee aangezichten.
--_ _ Hij is niet te vertrouwen,-hij is een dubbelhartig mens.l17. Iemand een slag in het aaneêziËht eeven.----

_ lemand grof beledigen. -
118. Uit vaders àangezicht lesneden zijn.
--_ _ sprekend op vader gelijken.
l19. Eeleezicht trékken (of : ietten) als een oorworm.

Er zeer nors of oritèvreden ûitzien.
120. Een.gezicht zetten als een bakje.

_ Zijn lip op het derde knoo-psgat laten hansen.l2l. Een_gezicht zerten of men het ic-Keulen noàii"aonOeren.
Plotseling hevig ontstellen.
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