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405. Iemand de oren warm maken.
Hem boos maken.

406. Iemand ile oren wassen.
Hem streng berispen, of : een pak slaag geven-

407. Iemand iets in het oor bijten.- 
Het hem met zekere- haast, zelfs met bitsheid influisteren.

408. Iemand oren aannaaien.
ièmand beetnemen: iemand iets wijsmaken, hem voor de
gek houden.

409. Iemands oor boren.
Hem tot luisteren nopen'

410. Iemands oren kittelen.
Iemand dingen verhalen, welke hij graag hoort.

411, Iemand spreken door het oor van een turfmand.
a. i. ,b, dat geen derde het hoort;- niet zeld,el met het bij-
denkbeéld, dàt het gezegde een berisping insluit.

412. Iets in ziin oren knoPen.
Iets onthouden.
z. b. : I.ets in zijn binnenbeursje bewaren.

413. In iets bijten tot aan ziin oren.
Er een flinke beet in doen.

414. Mijn oren hebben geklonken.
Men heeft ergens over mij gesproken.

415. Nog op één oor liggen.
Nog te bed zijn.

416. Op zijn twee oren slaPen.
(2. N.) Bijzonder vast slaPen.

417. Veel om ziin oren hebben.
Veel te verzorgen hebben.

418. Ziin linker oor tuit.-Als 
er kwaad van iemand gesproken wordt.

419. Ziin oren niet geloven.-Niet 
vertroùwen, niet voor waar houden watlmen meent

te horen.
420, Ziin oren opsteken.-Woedend 

worden, in woede geraken.
421. Ziln oren zullen tuiten.-F;r 

zal in zijn afwezigheid veel over hem gesproken worden.
422. Ziin rechter oor tuit,

in het volksgeloofeen teken, dat er goed van hem gesproken
wordt.

423. Iemand schone bellen in de oren hangen.
Iemand iets wijsmaken.

424. Bloed in't oor hebben.
Moed bezitten.

425. F*n (duchtiee) gons aan 't oor kriigen'
Etjn klap in iijn financiën krijgen.

426. Katoen in ziin oren hebben.
Niet willén luisteren, aan iets of iemand zijn aandacht niet
schenken; doof zijn voor klachten, vermaningen, enz.

427. F*n luis (o/.' een vlo) in 't oor hebben.
Ongerùit zijn (b. v. omdat men een voorgevoel van iets
heeft).
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428. Als hij lacht, is het Pasen achter zijn oor.
Wordt gezegd van iemand, die alleen bij hoge uitzondering
lacht.

429. F,en snee in't oor hebben.
Dronken zijn.

430. Iemand een stuk hout tussen de oren leggen.
Hem duchtig afranselen.

431. Iemand het vel over de oren halen.
Iemand afzetten, stropen; meer geld van hem eisen dan
billijk is.

432. Nog rnet ziin oortjes kunnen klappen.
Van onbesproken gedrag zijn.

BAARD.
433. Iemand de baard afdoen.

Hem overtreffen.
434. Iemand de baard smouten.

Hem de les lezen.
435. Iemand de baard vegen.

Iemand uitschelden, hem de les lezen.
436. Iemand een vlassen baard aandoen.

(2. N.) Iemand bedriegen (vooral door schijnheiligheid).
437. Ienand iets ln de baard wrijven.

Iemand iets verwijten.
438. Iemand in de baard vliegen.

Iemand aanvallen; tegen hem uitvaren.
439. In zijn baard lachen.

Niet ronduit, half bij zich zelf lachen,
z. b. : In zijn vuistje lachen.

440. Zlch de baard laten afdoen.
Zich latet bedriegen.
z. b. : Zich door de neus laten boren.

441. Om des keizers baard spelen.
Niet om geld spelen, om niet spelen.

442. Om des keizers baard twisten.
Twisten om een nietigheid.

443. }Iet zijn mannen met baarden.
Zij zijn niet jong meer.

444. Hij begint te kweken.
Hij krijgt een baard.

ARMEN, HANDEN, VINGERS.
445. De armen slap laten hangen.

Moedeloos zijn.
446. fun lange arm hebben.

Ver reikende macht bezitten.
447. F,en sterLe arm hebben.

Veel macht hebben.
448. Hij heeft zijn arm gebroken van 't g€ven.

(2. N.) Hij is erg gierig.
449. Iemand de armen binden.

Iemand machteloos maken.
450. Iemand in de arm nemen.

Gebruik maken van iemands invloed om zijn doel te berei-
ken; iemands hulp inroepen.
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