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451. Iemand met open armen ontvangen.
Iemand hartelijk, met veel liefde ontvangen.

452. Iemand onder de arm nemen.
Iemand ondersteunen (letterlijk en fi guurlijk).

453. Zii gaan arm in arm.
Zij zijn eendrachtig.

454. Zijn armen zijn te kort.
Zijn macht is te gering.

455, De bocht achter (o/.' onder) de arm hebben,
Niet alles wagen; iets achterhouden; voorzichtig zijn in
handelen en spreken; ook : er warmpjes inzitten.

456. Met zijn doodkist onder ziin arm lopen.
Er uitzien of men weldra zal sterven.

457, Een slag om de arm houden.
Zich niet onherroepelijk verbinden.
Ook :

458. F,en slinger om de arm houden.
Zich een (geheim) middel voorbehouden.

459. F,en slinger om de arm hebben.
Niet geheel oprecht zijn.

460. Dat veeg ik aan miin elleboog af .
Daar geef ik niets om, daar stoor ik mij niet aân.

461. De ellebogen vrij hebben.
Vrij zijn in zijn handelingen.

462. Ge kunt dat tasten met uw elleboog.
(2. N.) Dat is zonneklaar.

{63. Hii heelt het achter de ellebogen.
Hij voert in 't geheim lelijke streken uit.

464. Iets achter de elleboog houden.
Iets achterwege houden.

465. Iets met zijn ellebogen mogen aannemen.
(2. N.) Er niets van krijgen.

466. Met zijn elleboog niet in zijn zak kunnen.
Niet goedgeefs zijn.

467. Peluwen leggen onder alle ellebogen (o/.' armcn).
Ieder ter wille zijn.

468, Tot de ellebogen in het geld tasten.
Schatrijk zijn.

469. Zijn ellebogen goed kunnen roeren.
In goede doen zÛn; ook : zijn handen flink weten te ge-
bruiken.

47O. Zijn elleboog tonen.
Als teken dat men zich om iemand niet bekommert of
hem niet gelooft.

471. IJet schuilt hem onder de oksel,
Hij is een luiaard, die niet flink de armen weet uit te steken.

472. Iemand de pols voelen.
Iemand uithoren.

473. De hand aan de ploeg slaan.
Aan het werk gaan.
Ook :

474. De hand aan de deeg slaan,
Zelf het (ruwe) werk ter hand nemen.

475. De hand aan lets houden.
Het handhaven, zorgen dat het wordt nageleefd.
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476. De hand boven houden.
De machtigste blijven, de baas blijven.

477, De hand boven water hebben (o/: kriigen).
Uit het gevaar -, uit de moeilijkheid geraakt zijn of ge-
raken.

478. De hand(en) aan zich zelf slaan,
Zellmoord plegen.

479. De handen in de mouw houden.
Bedekt handelen.

480. De handen ln de wolken gewassen hebben.
Op hoge bergen geweest zijn; vandaar : in vreemde landen
geweest zijn, een verre reis gemaakt hebben.

481. De handen ln elkaar slaan.
Met elkaar samenwerken.

482. De,handen ieuken mij (om hem een pak slaag te geven),
Ik heb lust om hem af te ranselen.

483. De handen niet in koud water willen (o/..behoeven te) steken.
Zich niet de geringste onaangenaamheid willen (behoeven
te) getroosten.

484. De handen slap laten hangen.
Moedeloos zijn.

485. De handen uit de mouw steken,
Iets flink aanpakken.

486. De hand in eigen boezem steken.
Zjn geweten onderzoeken en eigen schuld erkennen; zich
bedenken om tot inkeer te komen.

487. De hand ln het deeg hebben.
Een hand in het spel hebben, iets mede bewerkt hebben.

488. De hand met lets lichten.
Iets door de vingers zien.

489. De hand niet voor iets onkeren.
Er niet naar talen, er niet de minste moeite voor over hebben

490. De hand openen.
Geld geven, mild zijn.

491. De hand op iets leggen.
_ Er beslag op leggen, er aanspraak op maken.

492. De hand tegen iemand opheflen.
Zich gereed maken hem te slaan; ook : hem de gehoor-
zaamheid opzeggen, zich openlijk tegen hem verklaren.

493. De hand tot iets lenen.
Er toe medewerken, zich tot iets laten vinden.

494. De hand van iemanil aftrekken.
Iemand aan zijn lot overlaten.

495. De laatste hand aan iets leggen.
Het voltooien.

496. Een hand met een gat hebben.
Mild, goedgeefs zijn; ook.' verkwistend, spilziek zijn.

497, Elkaar de hand kunnen (mogen) geven.
Op elkaar gelijken, op één lijn kunnen gesteld worden.
z, b, : Yan hetzelfde kaliber zijn.

498. Ergens de hanil mee lichten.
Iets niet met ernst doen.

499. Geen hanrl voor ogen zien.
Volstrekt niets zien.
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