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fl42. Om zeep gâan.
Sterven; oo,k .' slechte zaken doen; arm worden.

n$. Hlii ligt onder de groene zode.
Hij is dood en begraven.

2744. Er loopt iemand over mijn graf .
Geiegd als men een plotselinge rilling over de rug voelt
gaan.

2745, lJ,ii is zo gesloten als het graf.
Hij is zo dicht als een pot.
z. b. : H.ii is zo gesloten âls een oester.

n46. Ilij is zo gierig als het gtaf ,
tlij is erg-begerig, -- onvelzadelijk; ook : hij is vrekkig,
vasthoudend.

2747. Zlch is zijn graf omkeren.
Van eén dode gezegd, bij de vermelding van iets dat hem
in zijn leven schromelijk geërgerd zou hebben.

2748. Ziin eisen sraf delven."Ziclî zelT tot de ondergang brengen; ook : zich de dood
op de hals halen.

?:149. Ziin graf ergens bestellen.-Ziôh vooigoed op een plaats vestigcn, er voorgoed blijven
wonen.

635. Hij gaat (of .' staat) met het ene been in 't graf .
Hlj heetf geen larig leven meer voor zich, hij leeft zijn lâatste
dagen.

2750. De steen is van het grat gewenteld.
De grootste moeilijkheid is algewend.

2751. Hii wordt op de bliidenberg begraven.
Hij sterf rijk eÀ laat âlles achter aan neven en nichten'

GELUK EN ONGELUK, VOOR. EN TEGENSPOED.

?i152, Dat is meer geluk dan eigen.
Dat is een bijzonder buitenkansje.

2753. Dat is meer geluk dan wiisheid.
Dat is voolspoed die niet aan eigen overleg te danken is, inz.
gezegd wanneer iets tegen verwachting goed afloopt.

2754. lJ'ii heeft ziin geluk vergooiil
Hû heett een gunstigé gelegenheid ongebruikt laten voorbii-
gaan.

2755, f-Iii mag nog van geluk spreken.
Het had nog slechter kunnen aflopen'

2756. Uw geluk hangt er niet van af.
Sdhertsend-: ge behoeft er u niet zo lang over te bedenken,
het is zo gewichtig niet.

?i157. Zljn gelukszon begint te tanen.
Het begint hem tegen te lopen.

275a. Ziin gelukszon is opgegaan.
Ziin geluk heeft een aanvang genomen.

2759. Hii ii géboren op Sint-Galbertsnàcht, drie dagen voor 'l geluk.
Het is een ongeluksvogel.

n60. lJ'ii is met de helm geboren'
't Is een gelukskind.

2761. 't Is een rechte Jan.
't Is een zondagskind, een gelukskind.
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2762. Op rozen wandelen.
Een gelukkig en voorspoedig leven hebben; alles hebben wat
men wenst.

t163. ln het gareel zwoegen.
Een moeilijk en- kommervol leven leiden.

2764. De kelk des liidens drinken.
Veel rampspoed ondervinden.

2765. Aan een pijnliik koordeken trekken,
Veel te liiden hebben.

2766. H.afle noten te kraken hebben.
Ongelukkige dagen beleven.

2767. Zwarte sneeuw zien vliegen.
Tegenspoed hebben.

VREUGDE Ef,I DROEtr'HEID.

2768. Leyen als vroliike Frans.
'f,Iet er van nemen.

T169. Leven uit de korf zonder zorg.
Onbekommerd leven, geen zorg hebben voor zijn levens-
onderhoud.

169. ll/Iet een zilveren (o/ ; gouden) lepel in de mond gcboren zijn.
In weelde geboren zijn, het leven genrakkelijk beginnen.

2770. H.ij laat zijn rolletjes goed aflopen,
Hij weet het leven te genieten.

2771. Dat is een nagel aan zijn doodskist.
Dat geeft fem veel verdriet en zal lvellicht zijn dood verhaas-
ten.

t172. la lljn tranen baden.
Diep bedroefd zijn, een stroom van tranen vergieten.

2773. ln zak en as zitten,
In diepe rouw gedompeld zijn; in grote verslagenheid
neerzitten.

GELD EN GOED

GELD.

2774. Lls't geld regent en bomen waait.
Àls het betere tijd wordt.

t175. Daar is kwaad geld bij.
In toepassing op bézittingen of zaken die met schulden be-
zwaard zijn.

2776. Dat riekt naar geld.
Dat is duur.

2777. Geld bij de vis!
Contant betalen.
z. b. : Boter bij de vis.

2778. Geld in het water werpen.
Geld verspillen adn een roekeloze of dwaze onderneming.

2179. Gelù op zijn bil strijken.
(2. N.\ Het zich onrechtmatig toeëigenen.






