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TANDEN.
218' Een scherpe tând tegen ielnand heùben'

(2. N.) Fel oP hem gebeten zun.
219. Hii is zijn tanden kwiit.

Hii is niet meer te vrezen.
220, Iemairl naar ziin tand ktappen (o/.; fluiten)'"-' --zô-;;"tênâiitrèm aanàênaani is, hem naar de mond praten'
221. Iemand oP de tanden nemen.

lemand aanvallen.
222. lets op zlin tanden nemen.

Iets hârdnekkis doorzetten.
223. Iets tussen de tanden houtlen.

Het voor zich houden.
2i24. l,ù,[et lange tanden eten.

Eten"zonder eetlust, niet met smaak eten'
225. Zlch op de tanden bijten.

Zijn spijt, zijn woede verkroPPen-
226. Ziin tanden doen hem niet meer zeer.-Hij 

is reeds lang dood.
2tl . Zlin ianden ergens op stomp bijten.

Machteloos er tegenover staan'
228. Ztj! tanden op iets.scherpen'

hr gretlg naar z\î.
229. lHet wàter loopt mii om de tanden.. - - ---- ---Ik 

héb er heel véel zin in (b. v. in lekker eten)'
23O. Ziin boteltânden ziin uitgevallen-De goede dagen zijn voor hem voorbu'
231. Dat is een kies uit uw mond.

Dat betekent voor u een gevoelig verlies'
232. Dat kan ik wel i1 miin holle kies bergen.

Dat is zeer weinig.
233. De-ltièzË-n zitien h"-"ze"r vast in de mond'

Hii is deun en karig.
234. H.et ioor de (ziin) kiezen hebben.* " ---Er 

ônaa"Èeirâam,-èiilectrt.aan toe zijn; van iets (erg) te

liiden hebben; ook : dood ziin'
235. Hij heeft het achter de kiezen.'Hij begrijpt de zaak, hij is er achter'
236. }Jii héeft wai achter de kiezen. ...

Hij betekent meer -' hij is rijker dan men meent'
237. }l.ii lâcht achter ziin kiezen.--" --'riij-Ëtti 

nlïu"-rcen; hij lacht heimelijk, in stilte'
238. Iemand een kies trekken-""' -îil;d'aiep -in-at 

beurs tasten; ook " 
iemand iets -oD-

aangenaams 
"uoOoén]-trè- 

beetnêmen, hem in de maling
nemen.

239. Iemand iets voor de kiezen jagen.
-- - ---G*a;à-ieti-teeen wil eri d=ank doen aanvaarden'
240. Op ziin tandvlees loPen.

Arm zijn.

KEEL.
241. Atles iloor de keel lagen.
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U2. Dat hangt mij de keel uit.
Dat verveelt mij vreselijk.

243. Dat is hem in de verkeerde keel geschoten.
Daar heeft hij een tegenvaller aan gehad.

244. Door zijn keel liegen.
Onbeschaamd liegen.

245. Iemand blj de keel hebben.
Hem in zijn macht hebben.

246. Iemanù de keel schrapen.
Iemand uithoren.

24i1, Zlin eigen keel afsniiden.
(2. N.) Tegen zijn eigen belang handelen.

248. Hij zit met de haak in de keel.
Hij is bang.

2/l9. De kalk in de keel krljgen.
(.Z. N.) Wordt gezegd van iemand die een huis laat bouwen,
maar de bouw er van moet staken, omdat hij geen geld
heeft.

250. Een kikker in rle keel hebben.
Hees zijn.

251. Iemand het mes op de keel zetten.
Iemand dwingen tot een besluit, tot een ondubbelzinnig
antwoord, enz.

252. IIii heeft een roggestaart ln de keel.
Hij kan niet goed spreken van aandoening.

253. Hii heeft een vonk in de keel.
't Is een onverzadelijk drinker.

254, E,en zaak de keel afsnljden.
Er een einde aan maken; haar uit de wereld helpen.

21i5. Alles door het keelgat jagen.
Alles verbrassen.
Ook:

256. Alles door de strot jagen.
Verkwistend leven, alles aan lekker eten verteren,

257. De krop vooruitsteken.
Een hoge borst opzetten.

258. Het steekt hem in de krop.
Hij kan het niet vergeten, het hindert hem voortdurend.

259. Met die krop moet hii te boom.
Hiermede moet hij zich tevreden stellen, (Evenals hoenders
wel eens met een ledige krop te boom moeten gaan).

260. Iemand van de hùig lichten.
Iemand door bédrog zijn geld afhandig makeD,

NEUS.

261. Drt gaat mijn neus voorbij.
Dât moef ik missen, dât krijg ik niet.

262, Dst is een wassen neus.
Dat is maar een voorwendsel, dat wordt maar voor de
schijn. gedaan.

263. Dat is u door de neus geboord.
Dat is u ontgaan.

Zijn vermogen verbrassen.
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