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114?. Duurte in ziin boter. maken." "' - -Zl.rr waai op ptÛîttoïâe"; ook : zijr gunst of genegenheid
onthouden.

ttot' 
"tiâ#J*%ii""fitiJ"fi"ryJ;ette der aarde, zich in weelde en

overdaad baden.
gi|, Een haar in de boter zoeken.'""' --î;A;;éii ,ôJt .^ om te vitten of om twist te maken'

1149. Iemand een klomp boter in de pap doen (vallen)'
flem een voordeel bezorgen.

1150. Dat is een klontie boter uit ziin p.ap.
Dat kost hem een deel van zIJn lottuln'

28?. N.4let ziin neus in de boter vallen'-"' ' "'ôfr';;-pta;iJÈoÀ;n' waar men smullen kan (altijd onver'
wachts)'

1151, Iemand stokvis zonder boter geven' -
Iemand stokslagen geven' hem alranselen'

1152. Stokvis zonder boter knauwen.
Stokslagen krijgen.

1153. tt Is vulle vis en vuile boter.
't Ziin twee slechte Personen.

1154. Dun van leer en dik vgn smeer.'*-' ""ià."i{:;ê"*sdÏ tdpâssing op een dunne, dik gesmeerde

boterham.

BRIJ, BROK.

1155. Als het brti regentn ziin miin schotels- omgckeerd'
Ik ben een oog"lo'[iu-oËèt, nooit heb ik een buitenkansje'

1156. Dat is brii zoniler boter'
Daar ii geen aardigheid aan'

1157' Hii eaatJi'Ïtllfi.iJàat hij niet volbrengen kan, - aan iets

oninogelijks.
1158. De riistebriiberg dooreten."-"' --ii;n 

"etit 
aôot"iàit-onaangenaams doorwerken' eerst d-oor

â" àoéiiiiÈrt"âi;ii"âîijièî vôor men het sewenste doel

bereikt.
1159. Iemand door de riistebrii roeren'""" *î;-";;-1*6*ËîËeËen -wâ; het op staat' iemand de pin

oP de neus zetten.
1160. Een-moeiliike brok noeten slikken'

Beledigingen moeten verduren'
.f59. Hli telt de brokken in ile mond'--'- - Hrj is in hoge mate gierig'
ff0. Iemand de brokken uit de mond zlen''""' *ï;-aià 

ti"-iia!n' iemand niet gunnen wat hij eet'

f6f . Iemanil een brok in de mond lvqrPeq'.
Een lastise ntuË"i-.îilt"inig-trêi0 geven om hem te paaien'

1.16l. Zich aan de brokken verslikken''^*' --iiti o"de.nemett-dalte groot' te zwaar blijkt'
1162, Voôr de rok en de brok werken'-weiten voor kost en kleeding'

J9l

BROOD, BESCHUIT, DEEG.

1163. Brood op de plank hebben.
Genoeg hebben om van te leven.

1164. Brood woidt overal gebakken.
Nergens behoeft men honger te lijden; overal kan men
zljn bestaan vinden.

1165. Daar is geen droog brood aan te verdienen.
Daar wordt niets mee verdiend.

1166. Dat moet hli om den lieven brode.
Hij doet het uit eigenbelang.

1167. Dat eet geen brood.
Dat jaagt niet op kosten. Wordt gezegd van dingen die men,
al heeft men er geen rechtstreeks, dadelijk voordeel van,
behoudt, omdat zij geen onderhoudskosten vorderen.

1168. Dat is gesneden brood.
Dat is een gemakkelijke, licht uitvoerbarc zaak,

1169, Ergens zuur brooil eten.
Hard behandeld worden; ter wille van 't genadebrood zich
onaangename bejegeningen moeten getroosten.

1170. Geen brood kunnen zegggl.
Geheel bewusteloos zijn.

1171. Goed voor zijn brood zijn,
Zijn eigen kost kunnen verdienen.

1172, }Iet beste brood voor 't venster leggen.
Zijn beste beentje v6ôr zetten,

ff73. Hij heeft niet van de gerstebroden gegeten.
Gezegd van een niet zeer schrander mens, die het tjne
van een zaak niet kent; ook.' hij behoort niet tot de bevoor-
rechten. (Volgens sommigen ontleend aan het verhaal .der
wonderbare spijziging (Joh., 6, 9 en vlg.); volgens anderen
aan 2 Kon, 7,2).

1174, Hij kan meer dan brood eten.
Hij weet veel; hû kan meer dan men hem zou aanzien; hij
is in vele zaken bedreven.

1175. Hij zal er zijn brood niet droog eten.
Hij zal het er niet gemakkelûk hebben.

f176. Hij zoekt het brood in een hondekot.
Hij doet vergeefse moeite; hij zoekt waar het niettevindenis"

1117. H'ij zou het brood uit zijn schapraai geven.
Hii is zeer milddadig.

f62. Iemand het brood uit de mond stoten.
Iemand van zijn broodwinning beroven.

1178. Iemand iets op zijn brood geven.
Iemand iets verwijten.

1179. Met iemand brood breken.
Met hem te doen hebben,

1180. Midden in het brood beginnen.
Ergens midden in vâllen; iets niet op behoorlijke, ordelûke
wijze, d. i. bij 't begin aanvangen.

r 18r. Niêliâ;-'f€ftËrooif:iôfËêi-îiidêiiÉunnen seraken.
Met zijn middelen van bestaan niet kunnen rondkomen, tc
kort komen,

16J. \roor iemand het brood uit de mond spâren.
Voor hem zich het nodigste ontzeggen.
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