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551. Zijn handen in onschuld wassen.
Onschuldig zijn.

552. Ziin hanilen op een blote nest leggen.'In zijn verwachtingen teleurgesteld worden.
553. Ziin hanrten staan krom.

Hij is diefachtig.
554. Zijn handen staan verkeerd.

Hij is onhandig.
555. Ziin handen van iets afwassen.-Alle 

schuld van zich afwerpen, de verantwoordelijkheid en
de gevolgen ten laste van anderen laten.

556. Ziin handen zijn gebonden.
Hij kan niet vrij handelen.

557. Ziin handen ziin tot de elleboog af.
Hij is bang zijn handen uit te steken.

558. Zijn hand van iets afhouden.
Er geen aanspraak op maken.

559. Zij ziin twee handen op één buik.-Zij zijn het in alles eens (vooral in ongunstige zin).
560. Zwaar op de hanil ziin,

Vermôeiend zijn, door druk en langdradig redeneren.
561. Ik geef u een briefje van miin hand.

Ik verzeker het u stellig.
562. De draail in handen krijgen.

Feiten te weten komèn, waardoor men op het spoor komt.
563. Met gralmakers geld in de hand lopen.

Op zijn laatste benen lopen, niet lang meer te leven hebben.
564. Haver (komen) eten uit iemands hand.

Zich zeer gedwee betonen.
565. Het helt in handen hebben.

De macht hebben.
566. Het heft uit handen geven.

De macht uit handen geven.
567. Iemand het heft uit de hand nemen.

Iemand uit zijn meesterschap ontzetten; hem van zijn gezag
beroven.

568. Het spel in handen hebben.
De verdere gang van zaken beheersen.

569. Hii gaf mij dadeliik stok en bal in de hand.
Ik kon dadelijk twist met hem krijgen, zo scherp waren
zijn woorden.

570. De teugels in de hantl nemen.
Het bewind aanvaatden.

571. Hij eet zaagsel uit uw hand.
Het is een zeer zachtaardig mens.

572. IIii heeft er een handje van,
Hij is behendig in dat werk.

573. Iemand onder de (o/; in zijn) kluiven krijgen.
Hem te pakken krijgen.

574. Maak eens een vuist als ge geen hantl hebt.
Ge kunt het onmogelijke niet doen.

575. In zijn vuistie lachen.
Heimelijk lachen.
z. b, : ln zijn baard lachen.
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576. Iemands kneukels krrssen,
De kracht van zijn vuisten voelen.

577. Als men hem een vinger geeft, grijpt hlj de hele hand.
Hij is inhalig.

578. D*t kan men op de vingers natellen.
Dat is zo duidelijk, dat iedereen het wel begrijpen kan.

579. Dat sluit als zes vingers ln een handschoen,
Wordt bij rvijze van woordspeling gezegd b. v. van een rede-
nering die in het geheel niet sluit.

580. Dat zal aan uw vinger vriezen.
Dat zal u niet betaald worden.

581. De vinger op de wonde leggen,
De zieke plek, het verkeerde in iets aanwijzen.

582. Hij hee{t niets dan zijn tien vingeren,
Hij is arm.

583. Hij is er de vinger naast de duim.
Hij is er onmisbaar.

584. Hii zal er ziin vingers niet blauw aan tellen.
Hij zal er niets van krijgen.

585. Iemanrl met de vinger aanwijzen.
Op hem wijzen als op iets buitengewoons, dat bijzonder de
aandacht verdient; meest in ongunstige zin, van iemand
gezegd die zich zonderling of buitensporig gedraagt.

586. Iemand (o/: iets) met een natte vinger kunnen aanwljzen.
d. i. in een ogenblik, zonder dat men er naar behoeft te
zoeken, t. w. omdat zulke personen of zaken gemakkelijk te
vinden zijn; eigenlijk: in staat zijn er een aan te wijzen
vôôrdat de natgemaakte wijsvinger opdroogt. Somtijds een
bedekte. zinspeling op de persoon of de familie van een der
aan\ryezlgen.

587, Iemand om de vinger kunnen winden.
Met iemand kunnen doen wat men wil; hem geheel in zijn
macht hebben.

588, Iemand op de vingers kloppen.
Iemand zijn verkeerdheden beletten, hem bestraffen; ook :
hem op kleine dieverijen betrappen.

589. Iemand op de vingers tikken.
Hem berispen-

590, Iemand op ile vingers zien.
Hem streng controleren.

591. lets iloor de vingers zien.
Doen, alsof men het niet ziet; iets niet kwalijk nemen.

592. Ik wil er geen vinger voor in de as steken.
Ik wil er niet de minste moeite voor doen.

593. In ziin eigen vinger snlitlen.
Tegen zijn eigen belang handelen.

594. Kromme (o/: lange) vingers hebben.
Een dief zijn.

595. Men kan geen vinger in de as steken, of hij zit er rnet ziin neus
bii.

Men kan niet het geringste doen, of hij bemoeit er zich mee.
596. Met een natte vinger zijn te verleiden.

d. i. zeer gemakkelijk te verleiden zijn, namelijk ( met zo-
veel kleefstof als een natte vinger heeft >.
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