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1699. Zo hard als een spljker zijn.
In hoge,mate arm zijn; ook : tegen allerlei ongemakken be-
stand zÛn.

2945. Hij kan geen kromme sprongen maken.
Hij is arm; hij kan zlch niet veel weelde yeroorloven.

2946, Tlii ligt op de strozak.
Hij is arm.
Ook :

210. Hii loopt op zijn tandvlees.
l8?. l!!i heeft niets dan zijn tien vingeren,

2947. H'ii zit op de zandplaat.
2948. Dat is de weg naar het gasthuis.

Dat is een gereed middel om arm te worden.
2949. Hij heeft geen zaad meer in zijn bakie,

Hij heeft geen geld meer; hij is arm geworden.
2950. Op zwart zaad zitten.

Geen geld hebben; arm zijn.
2951. Om zeep gaan,

Slechte zaken doen; arm wordeni oolc .. sterven,
2952, H'ard, achteruit zeilen,

Arm worden.

BEDELAAR.

2953. Dat is hem noilig als een bedelaar het soudsewicht.
Dat is hem nergens toe dienstig.

2954. }let is een versuldè bedelaar.
Hij moet met een gering inkomen een grote staat voeren.

2955. Het gelijkt wel een bedelaaisdeken.
Het is uit allerlei stukken samengeflanst, de eenheid ont-
breekt.

2956. E,en bedelaarsgebed doen.
Zijn geld tellen. als men alleen is.

2957. F,en bedelaarsmaag hebben.
Veel kunnen eten.

2958. Het bedelbrood eten.
Van aalmoezen leven.

2959. Iemand tot de bedelstai (of: bedelzak) brengen.
Iemand zeer arm maken; oo& : iemand in hoge mate in
financiële zaken achteruitbrengen.

2960. Hij loopt op een draf naar de bedelstaf.
Zijn zaken gaan snel achteruit.

2961. H.et is bij hen de edelman oi de bedelman.
Nu eens doen zij zicl) zeer groot voor, dan weer zeeî be-
hoeftig.

2962. Iemand met €en aalmoes naar huis zenden.
Iemand met een onwaardise eift afscheoen.

2963. Men zou hem een almoes geve-n. -
Gezegd van iemand die er armoedig uitziet, maar in 't geheel
niet arm is.

2964. Ïùf.et de Rotterdâmse degen schermen.
Bedelen, onderstand vragen.

870. }[Iet het schuimspaan op de iug lopen,
Bedelen.
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2965. De tering naar de nering zetten.
Niet meer verteren (uitgeven) dan men verdient.
Ook :

700. De voeten niet verder strekken dan het laken.
2966. Naù de zak zaaien.

BORGEN.

2967. Ziin borgen in de zak hebben.
Dadelijk betalen.

2968. Tap hem, maar borg hem niet.
Wantrouw hem.

GODSDIENST, KERK.

ALGEMEEN.

2969. Het is geen artikel des geloofs.
Men moet het niet voor waar aannemen.

2970. Htj durft niet voor ziin geloof uitkomen.
Hij heeft de moed niet zijn overtuiging uit te spreken.

2971. Hii laat zich om 't geloof niet branden.
Hij wil geen martelaar zijn voor zijn overtuiging of zijn
beginselen.

2972. Dazr zal hij geen aflaat van krijgen.
Daar zal hij geen voordeel mee behalen.

2973. Op zulke kermissen geeft men geen anilere aflaten.
Van zo iets kan men geen andere uitslag verwachten.

2974. Êen stomme bedevaart doen.
Alleen wandelen; ook .' met weinig spraakzame mensen
op reis zijn.

2975. Ik behoef hier geen belijdenis af te leggen.
Ik behoef niet openlijk voor mijn mening uit te komen,
mijn overtuiging niet bloot te leggen.

2976. Er is geen bidden voor.
Het is niet af te wenden, er is niets aan te doen.

2977.Iemand de biecht afnemen.
Iemand nauwgezet ondervragen.

2978. Iemand de biecht voorlezen.
Iemand zijn plicht voorhouden, hem zeggen waaraan hij
zich te houden heeft.

2979. Uit de biecht klappen.
Geheimen oververtellen.

2980. Gii zijt (immers) mijn biechtvailer niet.
Gij hebt met mijn geheimen niets te maken; ook: mijn zaken
zal ik u niet blootleggen.

2981. Dat is een harde penitentie.
Dat is een zware straf; ook :dat is een moeilijk geval.

2982. IJet schuifje krijgen.
Zonder absolutie doorgezonden worden.
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