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l7l. Iemand de pap in de mond geven.
Iemand doen gevoelen, begrijpen hoe hij handelen moet,
wat hij zeggen moet.

172. Gij kunt hem geen slot op de mond doen.
Ge kunt hem niet dwingen tot zwijgen.

173. De spinnen zullen voor zijn mond niet weven.
't Is een prater.

174. Er is een spinrag voor ziin mond gewassen.
Hij doet zijn mond niet open, hij doet er het zwijgeû too.

175. Iemand stroop om de mond smeren.
Iemand vleien.
Zie ook hierboven, nr.168.

176. Geen veer van zijn monil kunnen blazen.
Zeer zwak en uitgeput zijn.

177. Zolang hij een veer van de monil kan blazen.
Zolang hij nog enige middelen bezit.

178. Het water komt mij in ile mond,
Ik watertand er van.

179. Hij zag (keek) hem de woorden uit de mond,
Hij luisterde met de grootste aandacht.

180. Iemand de woorden uit de mond kijken.
Iemand bewonderend of nieuwsgierig aankijken,

181. Een goed mondstuk hebben.
Vlug kunnen spreken.
Ook :

182. Een goed mondwerk hebben.
Goed kunnen praten.

183. Hij is stout in de bek.
Hij durft veel te zeggen.

184. Iemand de bek snoeren.
Hem doen zwijgen.
Zie ook hierboven, nr.146.

185. Alles door de kaken jagen.
Alles doorbrengen, verkwisten.

f86. Hij kan zijn kaken goed roeren.
Hij kan flink praten.

187. Iets met stijve kaken treweren.
Iets onbeschroomd beweren.

188. Iets op zijn kaak slaan.
Zich onrechtmatig iets toeëigenen; het in zijn zak steken,
achterhouden.

189. Iets tegen zijn kaak slaan,
(2. N,) Het naar binnen werken, opeten, inslikken.

190. Stijf in de kaken zijn.
Boud spreken.

191. lemand een muilpeer geven.
Iemand een klap in 't gezicht geven.

TONG.

192. De tong voor de tanden houden.
Niet uitspreken wat men denkt, zwijgen.

193, Een dubbele tong hebben.
Met twee monden spreken,
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194. Een tong van lintjes hebben.
Goed kunnen praten.

195, Het brandt mii op de tong.
lk heb grote lust om het te zeggen.

196. Hii heeft ein fluwelen tong.
Hij weet heel nrooi te praten.

197. Iemand de tong schrapen.
Iemand uithoren, hem aan het praten brengen.

198. 't ls-alsof zijn tong,aan een stinger hangt.
Hij kan niet zwijgen.

199. Laatâat nooit ovefiw tong komen.
Zeg dat nooit.

200. Op de tong riiden.
Besproken worden, het onderwerp van de gesprekken zijn
(in ongunstige zin).

201. Op zijn tong bijten.
_-Zich geweld aandoen om niets te zeggen.

202. Zij heeft een lange tong.
_.lij is snapachtig, zij praat veel.

2O3. Ziin tong hangt aan lintjes.
_..Hij laat zijn tong te lang hangen, hij is babbelachtig.

204. Ziin tong met iernand schripen. -
, Praatjes over iemand verkopen.

205. Zijn tong slaat dubbel.

206. Zijn tong slaat iizer.
(2. y) Hij spreekt onduidelijk; zijn tong slaat dubbel (van
beschonken mensen).

207, Goed van de tongriero gesneden zijn.
Goed kunnen praten.

208. Hij heeft een gortje op rie tong.
't Is niet zuiver met henr.

209. He-t. woord lag op mijn tong,
.ll( wou het Jutst zeggen.

210. Hij is goed van de sgranàder gesneden.
Hij kan ferm prâten, hij kan goed ziin woord doen.
Zie ook hierboven, nr. 2O7,

LIPPEN.

2ll. Aan iemands lippen hangen.
Met ingespannen aandacht naar zijn woorden luisteren.

212. F,en slappe lip hebben.
Van nature dorstig zijn.

213. Hem hangt de lip op het-derde knoopsgat.
Hij pruilt. hij toont zich teleurgestàld.

214. }Iea zal nimmer over mijn lippen k6men.
Ik zal er nimmer over spreken.

215. Zijn lippen optrekken.
(2. N.) Minachting of misnoegen tonen.

216. }let water komt hem tot aan de lippen.
De nood is bij hem hoog.

217. lk had het woord op mijn lilpen.
Ik wilde het juist zeggen.
Zie ook hierboven, nr.2O9.
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