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525. Iemand op de handen dragen.

500. Gemoogt in uw handen.yriiven.
Ge moogt tevreden zijn.
501. Geven met de warme hand.
Geld en goed wegschenken bij het levcn.
502. Hand aan hand gaan,
Met elkaar gepaard gaan.
503. Handen aan het lijf hebben.
Flink, weerbaar zijn.
504. Handen en voeten zijn hem gebonden.

Iemand vereren, hoog met hem weglopen,

526. Iemand op de handen tikken.
Hem bestraffen.
527, Iemand op de handen zien.

Iemands doen en laten nauwkeurig gadeslaan.

Hû is geheel machteloos,

505. Hand van de bank, het vlees ls verkocht.
Schertsend gezegd als iemand een verloofd meisje teo dans
enz. vraagt.
506. Het is in ile doile hand.
Er is geen aankomen meer aan.
507. Het loopt mii over de hand.

Het is mij te druk.
508. Hii heeft een hand in 't spel gehad.

Hij heeft er in 't

geheim aan meegewerkt.

509. Hij heeft eer de hand aan de hoed dan aan de beurs,
Hij is beleefd, maar betaalt niet.
510. Hij heeft er zijn handen vol aan.
Hij heeft moeite om het klaar te spelen.
511. Hij heeft zlin handen aan de dokter getoond.
(2. N,) Hij heeft het zover gebracht dat hij niet meer bohoeft te werken; hij heeft zijn schaapjes op het droge.
5f2. Hij heeft zijn handen op een Iedige nest gelegil.
Hij is mislukt.
513. Hij kan ziin handen niet thuis houden.
HÛ kan het stelen niet laten.
5f4. Hii zet alles naar zijn hand.
Hij dwingt alles en allen naar zijn zin.
515. Iemanil aan de hand houden.
Iemand niet geheel en al laten schieten.
516. Iemand de dode hand nadragen.

Iemand aan zijn misdrijl of verzuim (blijven) herinneren; hem zijn misdrijf, enz. (blijven) verwijten of kwalijk
nemen.

517. Iemand de hand boven het hoofd houden.
Hem beschermen.

518. Iemand de handen binden.
Iemand in zijn vrijheid van handelen belemmeren"
519. Iemand de handen vullen.
Hem omkopen.
520. Iemand de hand op de mond leggen.

voegen.

Iets in rechten laten vervolgen.

531, Iets met één hand doen.
___ _- Iets gemakkclijk doen, zonder krachtsinspanning.
532. Ik keer er mijn hànd niet yoor om.
Het kost mij geen moeite.
533. Ik sla er geen hand aan,
Ik houd mij er buiten, ik wil er niet mede te maken hebbeo.
__ 534, -Met de handen in de schoot zitten.
Werkeloos toezien.

535. Met de handen in 't haar zitten.
In verlegenheid zitten.
536. Met de hand over ziin hart striiken.
Afschuiven, in dè buidel blâzen.

537. Mijn hand is geen uithangbord.
Ik blijf mijn hand nief uitsteken,
538, Niets om handen hebben.
Niet aan iets bezig zijn, niet door iets in beslag genomer
worden.

539. Op iemands handen letten.

(2. N.l Toezien of hij wel eerlijk

540. Op iemands hand ziin.

doet.

Tot zijn partij behoren, hem gunstig gezind zijn.
541. Uw handèn ïan de koets!
Blijf daar af !

542. Yan de hand in de tand leven.
Dat wat men verdient terstond voor voedsel moeten uitgeven; schrale en niet vaste inkomsten hebben.
543. Voor de hand zitten.
Het eerst moeten uitspelen (bij het kaartspel).
544, Verbranrl daar uw handei niet àai.
Bemoei u daar niet mee.
545. z;ich de handen laten stoppen.
Zich latcn omkopen.
546. Zich in de handen wrijven.
Tevreden, voldaan zijn.

Iemand het zwijgen opleggen,

547. Zich met handen en voeten tegen iets verzetten.
Zich er met alle kracht tegèn verzetten,
548. Ziin handen de zaligheid betoôfd hebben.

521. Iemand iets aan de hand doen.

Iemand iets bezorgen, verschafen.
522. Iemand in zijn hand hebben.
Met iemand kunnen doen wat men wil.
523. Iemand naar zijn hand zetten,
Iemand leren gehoorzamen, hem zich naar

528. Iets achter de hand hebben.
Iets in petto hebben.
529, Iets in de hand werken.
Het bevorderen.
530. Iets in handen geven.

of:

zijn wil

524. Iemand niet met ledige handen laten gaan.
Iemand een groter of kleiner geschenk medegeven.

doen

549. Ziin handen heilgavond geven.
I, edig zitten, niets uitvoeren, ofschoon er werk genoeg te
doen valt.
550. Zijn handen in de schoot leggen.
Zijn weerstand laten varèn, zich onderwerpen.
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