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645. Op twee benen hinken.
Niet één bepaalde handelwijze volgen, maar tweê tegen-
strijdige willen verenigen.

646. Op zijn eigen benen kunnen staan.
Zonder hulp of toezicht van anderen kunnen leven"

647. Yan de been gerâken.
Bedlegerig worden.

648. Wii kunnen maar vergâan door onze benen.
Er kan ons niets meer deren,

649. Zlt gaan mank aan 't zelfde been.
Zij hebben hetzelfde gebrek.

650. Zijn benen onder de arm nemen.
Haastig weglopen; ook : ziclt te voet ergens heen begeven.

651. Hij zal nog met mijn beenderen naar de noten kluppelen.
Ik zal lang vôôr hem dood zijn.

652. Iemand een beentje lichten.
Iemand onderkruipen.

653. Iemand een beentie zetten.
Hem doen struikelen (over vooruitgestoken be€n).

654. Ziin beste beentje voorzetten,
Iets doen zo goed als men kan.

655. Hij ls met zijn linkerbeen uit bed gestapt.
Hij is lastig; hij kijkt zeer boos.

656. Fæn blok aan het been hebben.
Door iets in zijn vrije beweging gehinderd worden.

657. Een bot in het been hebben.
Schertsende verontschuldiging wanneer men verhinderd is
uit te gaan : moeten (ol willen) thuisblijven.

658. Als het een hond (o/.' een wolf) was, hail hii u in de benen ge-
beten.

Gezegd als men iets zoekt, dat in onze onmiddellijke na-
bijheid liet.

659. Iemand een kat aan het been jagen.
Iemand in moeilijkheden brengen.

660. Hij heeft kwik in zijn benen.
Hij is altijd in beweging.

661. Het touwtie aan zijn been hebben.
Er aan vastzitten.

662, Dat komt goed op zijn poten neer.
Dat loopt nog goed af.

663. Geen poot voor iets verzetten.
Er in 't geheel geen moeite voor doen-

6ff. Hij ging er op hoge poten heen,
Hij ging er heen in volle verontwaardiging, met het plan
eens flink de waarheid te zeggen.

665. Iets op zijn poten zetten.
Iets in behoorlijke orde en verband stellen.

666. Met hangende poten yoor iemand opzitten.
In alles naar iemands pijpen dansen.

667. Op zijn achterste poten gaân staân.
Opvliegen; zich driftig tegen iets verzetten.

668. Poot aan spelen.
Flink voortgz'ng maken met het werk waaraan men bezig is.

669. Iemand een pootje zetten (of.' draaien).
Iemand onderkruipen.
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670. Met hangende pootjes bii iemand komen.
Gedwee, onderdanig tot iemand komert.

671. Opzitten en pootjes geven.
Onderdanig en gedienstig zijn.

672. Dat zal hem voor de schenen springen.
Dat zal tot zijn nadeel (of schande) aflopen.

673. Een blauwe scheen lopen.
Afgewezen worden (bij huwelijksaanzoek, enz.); (2. N.) :

mislukken.
674. Ilet hard voor de schenen hebben.

Er slecht aan toe zijn, zeer in 't nauw zijn.
675. Iemand iets voor de schenen werpen.

Iemand iets onaangenaams zeggen.
676. Iemanil tegen (of : voor) de schenen springen.

Iemand plotseling last bezorgen, hem dwarszitten-
677, Teeen iemands scheen botsen.

(2. N.) Tegenvallen, teleurstelling baren.
678. Ziln schenen stoten.

Niet slagen, iets zien mislukken.
679. Iemand het vuur na âan de schenen leggen.

Iemand het zo moeilijk maken, dat hij zich niet meer w€et
te redden.

680. Weder op de bouten komen,
Weer op de been komen, herstellen van een ziekte.

681. Merg in de piipen hebben.
Flink zijn, zeer sterk zijn; iets aandurven.

682. Mijn onderdânen deugen niet meer.
Ik kan niet goed meer lopen.

683. Bind het onder je knie (dan hindert het ie niet aan je hoofd).
(2. N.) Trek het je niet aan.

684. Iemand over de knie leggen.
Hem voor de broek geven.

685. Iemand van knieën noch van ellebogen kennen.
Hem in het geheel niet kennen.

686. Iets onder de knie hebben.
Iets goed weten, het goed bestudeerd hebben.

687. Ik heb vandaag nog geen knie gebogen,
Door de drukte heb ik nog geen ogenblik kunnen nrsten.

688. Knie over elleboog werken.
(2. N.) Uit alle macht werken.

689. Iets door de billen jagen,
Het opeten, verteren, verkwisten.

690, Op zijn bil kloppen.
Van geluk spreken.

691. Zien wie de blankste billen heeft.
Wanneer bij het kaartspel alle spelers hun kaarten bloot-
leggen : bepalen wie het spel wint; bij uitbreiding: zien wie
er het best bij staat.

692. Geld op zijn bil strijken.
(2. N.) Zich onrechtmatig geld toeëigenen.

693. Ziin goed door de billen lappen.
Het verkwisten, doorbrengen.

694, }let lood al in de billen hebben.
Reeds getroffen zijn; het spek al weg hebben.
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