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264. Dùt moet (zo) tussen neus en lippen gebeuren.--'- --Dat molt gebeuren in een veilorèn ogenblikje, in een kleine
tijdsruimte.

265. Dat zal hem van de neus in ile mond druppen.
Hij zal er nadelige gevolgen van ondervinden.

266. Dat zal ik u niet aan uw neus hangen.
Dat zal ik u niet vertellen.

267, De neus voor iemand ophalen.
Iemand met minachting aanzien.

268. Een neus kriigen.
Berispt worden.

269. Ergens zijn neus in steken.
Zich met iets bemoeien.

270, Er met een lange neus afkomen.
Beschaamd staan.

271, Il,ii is door de neus geboord.
Hij is beneveld door de drank.

272. }J;ii is met zijn neus in 't slijk gevallen'
Hij is mislukt.

n3. Hii ziet niet verder dan zijn neus lang is.
Hij heeft weinig doorzicht.

214. lemand bij de neus hebben (o/.'lgi.den).
ieÀanci bedotten, foppen, bedriegen; ook.' met iemand doen
wat men wil.
z. à. .' Iemand om de tuin leiden.

2?5. lemand een (wassen) neus aandraaien (o/:.a-ar-rzetten)..
lemand ièts wijsmaken; iemand met ijdele praatjes om de
tuin leiden.

276. Iemand een neus zetten.- - - (Door zijn eigen neus met de uitgespreide vingers.van één
àf t*ee liandà te verlengen) hem voôr de gek houden'

277. I.ema;nd iets door de neus boren.
Èè- è.-"e beetnemen, het hem op listige wijze doen ver-
liezen,

278. Iemand iets onder de neus wrijven.
Iemands iets onaangenaams zeggen, hem iets onaangenaams
verwijten op onzachte wijze.

279. Iemanit in de neus kniiPen.
lemand benadelen, hem in de nek zien'

280. Iemand op de neus kloPPen.
Iemanil de baas zijn.

281. Iemand over de neus hakken.
Iemand beschaamd zetten'

282. Iets in de neus kriigen.
De lucht van iets krijgen.

283. Iets in zijn neus kunnen knopen
Het als een denkbeeldig iets kunnen beschouwen.

284. Ik zal hem de neus tussen twee oren zetten.-- - - Ik zal het hem betaald zetten, hij zal het uitboeten'
285. Langs ziin neus weg iets zeggen.---- --i;ï-âiah-tinoJ, iertoops"?eggen, alsof het niets bijzonders

was.
286. Men kan het zo tussen neus en lippen vatten.

Men kan het zonder moeite krijgen.
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287. lfi/Iet zljn neus in de boter vallen.
Op een plaats komen, waar men smullen kan (altijd onver-
wachts),

288. Met ziin neus in de wintl lopen.
Vol fierheid, overmoed, verwaandheid.

289. Met zijn neus kiiken,
Niet nauwlettend toekijken.

290. Op zijn neus kiiken.
Zeer bedeesd zijn, omdat een zaak tegen de verwachting is
uitgevallen ; beteuterd zijn.

291. Over alles de neus laten gaan.
Zich met alles bemoeien en over alles een oordeel vellen.

292. Overal met zijn neus bij willen zijn.
Alles willen zien, weten.

293. Tussen neus en lippen iets zeggen.
In het voorbijgaan, terloops iets zeggen.

294. Yan zijn neus een anker maken,
Niet verder zien dan zijn neus lang is.

295. Van zijn neus maken.
(2. N.) Drukte maken, beslag maken.

296. Voor iets de neus optrekken.
Iets geringschatten, minachten.

297. Zich door de neus laten boren,
Zich laten bedriegen.
z. b. : Zich de baard laten afdoen.

298. Zijn neus krult.
Hij is in zijn schik.

299. Ziin neus voorbijpraten.
Meer zeggen dan men mag of dat men verantwoorden kan.

300. Iemand met een avegaâr door de neus boren.
Iemand grof bedriegen.

301. Iemand een bril op de neus zetten.
Iemand met nadruk zeggen waaraan hij zich te houden
heeft en aldus zijn macht breken; ook : iemand beetnemen,
bedriegen, misleiden; iemand een bepaalde zienswijze op-
dringen.

302. Iemand de deur voor de neus toedoen,
Iemand op een bruske wijze buitensluiten.

303. Iemand een gaatje in de neus boren.
Iemand bedriegen.

3O4. Zich een gat door de neus lâten boren.
Zich laten beetnemen.

305. Ge kunt wel katoen uit zijn neus trekken.
Wordt gezegd met betrekking tot een vervelende, saaie
vent, die door niets in vuur te brengen is.

306. Hij ls geen knip voor de neus waard.
Hij is niets waard.

3O7. Leg een knoop ln uw neus.
Aansporing om iets niet te vergeten.

308. Iemand een pen op de neus zetten.
Iemand berispen.

309. Iemand een pier uit de neus halen.
Iemand weten uit te holen, hem een geheim ontwringen.

310. De schelpen wassen op zijn neus.
Hij heeft lang op zee gevaren.
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