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597. Zicà ln de vinger snijden.
Een vergissing maken; ook : een verlies lijden.
598. AIs een aal door de vingeren ontsnappen.
Door alles heen glippen; niet te vangen zijn.
599, Het geld druipt door de vingers.
Het geld wordt gauw verteerd.
600. Kak aan de vinger hebben.
(2. N.) Bedrogen uitkomen.
601. Hij heeft schol gegeten : de vingers kleven hem.

Hij is een dief.
602. Het vingertje nâast de dulm ziin.
(2. N.) De lieveling zijn.

603. Alles op zijn duim laten draaien.
Alles naar wens doen gaan, over alles baas zijn.
604. Dat is hem van de duim gegleden.
Dat is hem tegengevallen, tegengeslagen (van omstandigheden die niet meer in iemands macht staan).
605. De duim leggen.
(2. N.) Zich overgevon, de tegenstand opgeven,
606. De duim op lets houden.
Een krachtig gezag er over laten gelden, het in bedwang

houden.
607. Duim en vingers naar lets aflikken,
Er begerig naar verlangen.
608. Hij heeft de iluin in de hand.

Hij heeft het in zijn macht te handelen, zoals hij goedvindt.
6(D. Hij heeft de duim niet nodig.
(2. N.) Hû kan goed drinken. (Men leert goms kalveren
drinken, door ze de duim in de bek te steken).
6f0. Hij houdt ziin duimen in zijn hand.
Hij is gierig.
611. Hij kan op zijn duim flulten.
Hij krijgt niets, al doet hij er ook nog zoveel moeite voor.
612, Iemand de duim op de keel zetten.
(2. N.) Iemand in het nauw brengen.
613. Iemand onder de duim houden,
Iemand in zijn macht houden, niet veel vrijheid laten.
614. Iemand op de duim kloppen.

(2. N.\ Een einde maken aan zijn aanmatiging; hem op
zijn plaats zetten, hem op de vingers tikken.
615. Iets op zijn duim draaien.
Het geheel aan zijn wil onderwerpen, het geheel beheersen.
616. Iets uit zijn duim zuigen.
617.
618.
619.
620.
621.

Iets verzinnen, liegen.
Op de duim fluiten.
Op de duim zuigen, niets te eten krijgen.
Op iemands duim draaien.
Geheel van iemand afhangen, geheel in zijn macht staan.
Roer de duim bij uws gelijken.
Als ge liegen wilt, doe dat dan bij lieden van uw soortr dus:
maak dat een ander wijs.
De klink op de duim hebben.
(2. N.) In 't nauw gebracht zijn.
De klink slaat (o/: valt) op de duim.
Het is te laat.

622. Bfi de pinken zljn.

Handig, slim zijn

6zr. Daài-ibï-it

-ij.

Ëirir. wel voor wlllen geven.

Dat zou ik buitengewoon graag hebben.
624. Yroeg bij de pinken zijn.
Vroeg op zijn.
625. Met de Adamsvork eten.
Met de vingers eten, in plaats van zich van een vork te
bedienen.

626, Iemand de tien geboilen in het gezicht zetten.
Iemand geducht in het gezicht krabben.

627. lùf.et de tien geboilen eten.
Met de vingers eten, zonder lepel of vork.
628. Iemands nagels korten.
Iemand in zijn macht bedwingen.

629. Op zijn nagels bijten.

Beteuterd, verlegen staan.
63O. Ziln nagels scherpen.
Zich schrap zetten,

BENEN, VOATEN.
631. Benen hebben als een ooievâar.
Zeer lange benen hebben.

632. Dat staat op zijn benen.
Dat is flink gezegd, dat is een vierkant antwoord.
633. Dat zult ge aan uw been hebben.
Dat zal u niet betaald worden.
634. Het been is weer in het lid.
De zaak is weer in orde.
tt (of : stâât) met het ene been in

635. Hij g

't graf.

.Hij heeft geen lang leven meer voor zich, hû leeft zijn

laatste dagen.
636. Hij heeft glazen benen.

Hij is al te voorzichtig, hij durft niets aan; (.Z. N.): hij is
dronken.
637. Iemand benen maken.
Iemand doen weglopen, hem op de vlucht jagen.
63E. Iemand op de been houden.
Hem staande houden.
639. Iets aan ziin been binden.
Er zich niet druk over maken, er geen hartzeer over hebben.
640. Iets aan ziin been hebben.
Met iets bedrogen zijn.
641

,

Men kan op één been niet lopen.
Schertsend gezegd tegen iemand die bedankt, wanneer hem
voor de tweede maal een glaasje, een versnapering, enz.

wordt aangeboden.
642. Nlet de benen in de hoogte liggen.
Bankroet zijn.
643, Met het verkeerde been uit bed gestapt zijn.

Knorrig, boos zijn; slecht gehumeurd zijn.

644. Op hoge benen aankomen.
Met veel zelfvertrouwen aankomen, meest om iernand op
hoge toon terecht te zetten.
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