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311. Een goede snee onder de neus hebben.
Goed kunnen praten.

312. Een snee door de neus krijgen.
Een tegenvaller hebben, iets niet krijgen waarop men vast
gehoopt had.

313. Het spek voor zijn neus laten (weg) nemen.
Zich een goede kans laten ontsnappen,

314. Dat is het neusje van de zalm.
Dat is het beste van het beste, dat is het fijnste.

OGEN.
315. Dat eeelt (of: maakt) schele ogen.

Dat verwekt nijd, afgunst.
316. Dat kan ik in miin oog wel bergen.

Dat is bijzonder weinig.
Zie ook hierboven, nr. 232.

317. De ogen voor iets sluiten.
Iets oogluikend laten geschieden.

318. Door een anders ogen zien.
Niet zelfstandig oordelen en handelen, maar onder invloed
van een ander.

319. Door zijn eigen ogen kijken.
Een eigen mening hebben, zelfstandig oordelen.

320. Een goed oog op iemand hebben.
Gèneigd iijn hem voor een bepaald doel uit te kiezen.

321. Een open oog voor iets hebben.
Voor iets niet ongevoelig zijn, er op letten.

322. Er zijn hier twee ogen te veel.
Iemand onder de aanwezigen is te veel.

323. Fris uit de ogen zien.
Levenslustig zijn.

324. Geen goed oog in iets hebben.
Van iets een ongunstige verwachting hebben.

325. Geen ogen in de rug hebben.
Niet kunnen zien, wat er achter zich gebeurt.

326. Geheel oog zljn voor iets.
Er al zijn aandacht aan wijden.

327. Groen en geel voor de ogen worden.
Duizeli g, bedwelmd worden.

328. Het iemand in de ogen doen drulpen.
Het hem betaald zetten.

329. Het oog is groter dan de maag.
Hij neemt meer spijzen op zijn bord dan hij op kan.

330. Het oog wil ook wat hebben.
Het uiterlijk van een zaak moet ook mooi wezen.

331. Het schemert hem niet voor de ogen.
Hij is recht bû de hand, hij is slim genoeg.

332. Hii behoelt niemand naar de ogen te zien.
Hij is van niemand afhankelijk.

333. Hij hôudt een oog op (naar) de pan en een op (naar) de kat.
Hij geeft acht op alles.

334. Iemand de ogen openen.
lemand de waarheid doen zien.

335. Ienand de ogen sluiten.
Iemand in zijn laatste ogenblikken bijstaan,
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336. lemand de ogen uitsteken.
Iemand verblinden door een hartstocht in hem gaande te
maken, inz. met betrekking tot afgunst.

337. Iemand de ogen verblinden.
Iemand blind maken voor de waarheid.

338. Iemand ln de ogen steken.
Iemand hinderlijk zijn, hem ergeren.

339. Iemand ln het oog hangen.
Iemand niet zô goed bekend zijn, dat hij zich dadelijk
herinnert wie hij voor heeft.

340. Iemand met goede ogen aanzien.
Iemand welwillend gezind zijn, zonder enige afkeer of
nrjd.

341. Iemanil met grote ogen aanzlen.
Iemand met verbazing aanzien.

342. Iemand met open ogen bedriegen.
Iemand z6 bedriegen, dat hû het met de geringste oplettend-
heid had kunnen zien.

343. Iemand met schele ogen aankijken.
Jaloers zijn op iemand.

344. lemand naar de ogen zien.
Trachten iemands wensen te raden cn hem in alles te voor-
komen.

345. Iets met de ogen verslinden.
Iets met grote begeerte aankijken.

346. Iets met een half oog zien.
Iets niet nauwkeurig zien.

347. lets met lede ogen aanzien.
Jaloers zijn over iets; het met verdriet aanzien; €r mct
een gevoel van spijt en nijd getuige van zijn.

348. Iets niet rnet droge ogen kunnen aanzien.
Iets niet kunnen aanzien zonder te schreien, zonder geroerd
te zijn.

349. Iets Yoor ogen houden.
Het steeds indachtig zijn.

350. Om iets niet eens naâr zijn oog willen taste[.
Er zich niet de geringste moeite voor willen getroosten, cr
geen hand om willen verleggen.

351. Ogen hebben en niet zien.
Sufferig zijn: ook.' de zaak niet begrijpen.

352. Ogen in het hoofd hebben.
Goed opletten.

353. Ogen open, hartje toe.
Goed kijken, maar niets zeggen.

354. Op iemand het oog laten vallen.
Hem of haar uitkiezen voor iets.

355. Uit ziin ogen moeten zien.
(2. N.\ Voorzichtig moeten te werk gaan, bepaaldelijk met
betrekking tot uitgaven. en dus : môeite hebben om rond
te komen.

356. Voor iets geen ogen hebben.
Er niets voor gevoelen.

357. Zich zelf onder de ogen durven zien.
Zijn gebreken erkennen.
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