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5178. Iemand bon op iets geven.
Zijn goedkeuring aan iets hechten.

5179. De bons krijgen.
Zijn alscheid krijgen, afgervezen worden.

5180. Daaraan heb ik geen boodschap.
Daarmee heb ik niets te maken, daaraan behoef ik mij niet
te storen.

5181. Dat is de boodschap niet.
Dat is de zaak niet, waarover wij spreken.

5182. Het is weer de oude boodschap.
Het is weer't oude liedje. (Wordt gezegd van iets dat telkens
terugkornt).

5183. Hij is het bonennat niet waard.
Hij is niets waard.

5184. De bordles zijn verhangen.
De omstandigheden zijn anders geworden.
Zie ook hierhoyen, nr. 5158.

5185. Het is van het opperste bordje.
Het is van de beste soort.

5186. In zijn bouw zijn,
In zijn schik, in zijn nopjes zijn.
z. b. : ln zijn knollentuin zijn.

5187. Afrollen als een braadspit ,
Onophoudelijk doorpraten, doorratelen.

5188. Daar kan geen brand van komen.
Schertsend gezegd bij een of ander ongeluk, ô. v. als men
morst.

5189, De brand blussen.
Een geschil bijleggen; een oproer bedwingen.

5190. Die brand is weer geblust.
Men past dit toe op een weinig beduidende zaak, die wel
als belangrijk werd voorgesteld, maar zeer gemakkelijk ten
einde loopt.

5191. Hebt ge al gehoord van de brand?
Hebt ge al gehoord wat er gebeurd is?

5192. Hij zal de brand wel blussen.
Hij zal dat zaakje wel opknappen.

5193. Iemand in de brand laten.
Iemand in de steek laten, inz. in (geldelijke) moeilijkheden.

5194. Iemand uit de brand helpen.
Iemand uit benarde omstandigheden, uit ongelegenheden
helpen.

5195. 't trs uit de brand gehaald.
Het is met gevaar, met grote moeite (o.f ook : inderhaast)
tot stand gebracht( geschied).

5196. Er is hier niets te branden.
Er is hier voor ons niets te verrichten, niets te bekomen;
onze haring braadt hier niet.

5197. Nu weten rvij waar het gebrand heeft.
(2. N.) Nu kennen wij het geheim.

5198. Hij is zo mager als een brandhout.
Hij is buitengewoon mager.

5199" Zo gesloten zijn als een brantlkast.
,dchterhoudend zijn (gezegd van personen\.
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5200. De brandklok aantrekken.
Van kinderen.. vervaarlijk beginnen te huilen.

5201. Op de brandwacht staan.
Op de loer liggen; waakzaam zijn; op zijn tellen passen.

5202. De oudste brieven hebben.
De oudste rechten hebben; de meeste aanspraak hebben op
iets.

5203, Een brief hebben.
Drukte. maken, zich veel inbeelden (doen alsof men een brieJ-
bezit die grote voorrechten geeft).

5204. Een Engelse brief schrijven.
Een middagslaapje doen.

5205. Hij ls zo dicht als een brief.
Hij laat geen geheimcn los.

5206. Laat hem door. hij is met brieven geladen.
Hij heelt haast.

52O7. Ziin brieven scheuren.
Een plan opgeven,

5208. Ik zal het u op een briefje geven.
Ironisch -ggzggd tegen lemand die vreest, wat te vergeten.

5209. Het rechte briefken gèvonden hebben.
(2. N.) Weten hoè men het moet aanleggen, wat men doen
moet (alsof _men een briefie had waaiôp âlles uiteengezet
en voorgeschreven staat). Meestal eebruikt in oneunîtise
z,rn, met betrekking tot minder gepa-stc middelen o*m zekËr
doel te bereiken.

5210. De brits hebben van iets.
Er de brui van geven.

521t. In de brodde bliivcà.
Ç._r'/.)-BIijven steken, geen voc,rtgang hebben.

5212. ln de broei zitten.
In de brand zitten, in verlegenheid zitten,

5213. Bij de bron zitten.
De beschikking hebben over de middelen om een ander
te helpen.

5214. De bruggen zijn afgebroken.
_ Van toenadering is geen sprakc nieer.

5215. De brug is opgehanld. '
Wat men _beg-onnen is, moet men nu voleindigen, want de
terugweg is algesneden.

5216, EeLbrug tussen twee partijen leggen.
_^__ __.Twee paltijen tot toenadering-brengen.
5217, Hij is van de brug in 't water geiallen,-

Hij is mislukt.
5218. llij is op 't glazen bruggetje gewecst.

Hij heeft zich aan iels hachelijks gewaagd; hij is in doods-
gevaar geweest.

5219, Ik geef er de brui van.
Ik bekomnrer er mij niet over.

5220. Dat is de bruid waarori gedanst wordt.
Dat is de zaak waar het (onder de schijn van iets anders)
om te doen is; dat is het èigenlijke doel.

5221. Het is ziet er bruin uit.
De zaak is zorgwekkend.
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