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1182. Wero uw brood uit oD het water.

Geef mild aalmoezen, zonder angstvallige bezorgdheid over
hetgeen er van zal terechtkomen.
1183. Zijn brood is gebakken.
Zijn toekomst is verzekerd.
1184. Ziin eigen brood eten.
Onalhankelijk zijn, zijn eigen baas zijn.
1185. Ziin
laatste brood biizetten.
-Zijn
laatste krachien inspannen om iets te winnen.
geleende
1186. De
broodjes zullen weerkeren.
Hij zal er voor boeten.
1187. Ergens nog een broodje uithalen.
Er nog voldoende mee verdienen.
1f88. Hij heeft er een broodie aan.
Îij heeft er een kléin bestaan (of : een voordeeltje) aan.
1189. Zijn broodie bij elkaar scharrelen,
Met moeite aan de kost komen.
ll90. Zoete broodies bakken.
Trachten'door vleien of nederigheid weer in iemands gunst
te komen.
1139. iHii laat zich de boter niet van zijn brood nemen'
Men kan hem niet foppen.
Ify'0. Iemsnd boter op zijn brood geven.
Iemand bekijven.
1f9f. Hii ziet er uit, zodat de honden er geen brod ven zouden
lusten.

Hij ziet er slordig, onooglijk uit.
192. Iemaid uitnaken dal' de honâén er goen brood van zouden vreten.
Iemand op ruwe, verregaande wijze uitmaken.
1127. N,flen lijdt er honger met brood in de kast.
Men leeft er gierig.
1193. De mulzen eten wel brood, maar geen dagen.
(2. N.) Er komt nog tijd genoeg'
1194. Er ziin nog mulzen dle brood eten.
Gij zijt niet de enige die dat begeert.
1195. Met de Éaal komen als het brood in de oven ls.
Te laat komen.
z. b. : ['let zout komen als het ei oP ls.
1196. Een profeet, die brood eet.
Iehand ôie voorspellingen doet, welke niet uitkomen'
1197. De raven zullen hem geen brood brengen.
Gezegd van iema;d die, hetzij iioor zorgeloosheid'- hetzij
door-belangeloosheid, ziêh niet bekommert om zijn levens'
onderhoud.
1198. Drt is soo en eeweekt brood.
Dat kômt 6p hetzelfde neer, daar is bijna geen onderscheid
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1199. Iemand aan een stuk brood helpen.
Iemand een betrekking (werk) bezorgen.
1200. Het ls een zuur stukje brood.
Met moeite wordt er nog wcinig verdiend.
120f. Hii heelt zijn wittebrood eerst gegeten.
Hij heeli zijn gelukkige dagen eerst gehad.
1202. Die zaak levert geen droog brood op.
Er wordt niets met die zaak verdiend.

f203. D€ broodkruimels steken hem.

Hij maakt slecht gebruik van zijn goed: ook.. hij is dartel of
losbandig.

1204. Het genadebrood eten.
Door anderen worden onderhouden (met het bijdenkbeeld
van vernedering).
1205. E€n aangekleile boterham.

Een avondbezoek, waarbij men genodigd wordt om een
broodje te gebruiken met andere kleine versnaperingen.

1206. Een gemeubileerde boterham.
Een boterham met vlees, worst, ham of iets dergelijks.
1207. Hij zlet er uit als een afgellkte boterham.
Hij ziet er deerniswaardig, neerslachtig uit.
120E. Het is een fijne beschuit,
't Is een schijnheilige.
1209. Iemand een beschultie voeren.
Iemand voor de [ek houden.
1210. 't Is nlet veel deegs.
Het heeft niet veel te betekenen.

lztl.

Zli

ziJn van één deeg.

Ze zijn van dezelfde soort.
z. b. : Z\ zijn van één baksel.

Zllzlin over één kam geschoren.
Zilzljn met hetzelfde nat (met één
Zii schoeien op één leest.

sop) overgoten.

1212. Dle desem heeft nog niet uitgewerkt.

Die wrok bestaat nog.

12f3. Htj ziet gelijk desem.

Hij ziet er slecht uit.
1214. Iemand om gist en kaneelwater laten lopen.
Icmand om beuzelingen uitzenden,
DRANKEN.
1215. Boven zijn bler ziin.
Te veel gedronken hebben.
1216. Dat ls geen klein bierl
Dat is wat moois in zijn soort.
1217. Dat biertje hebt gij zelf gebrouwen, en nroet het ook ultilrhkcn.
Gij hebt u zelf in moeilijkheden gebracht, en moet cr u
maar zelf uit redden ook.
1218. Vechten tegen de bierkaai.
Iets willen doen, dat toch niet te bereiken is.
1219. Het is een bierlaars.
Hij drinkt veel bier.
122O. }Iet betert als scharbier op de tap.
Het wordt hoe langer hoe slechter met hem.
1221. E,en vaatje zuur bier.
Een ongehuwde dochter van boven de 25 jaar.
1222. Gij zult eerder wijn drinken dan ik.
Gij zult vô6r mij die belangrijke of heuglûke tijding vernemen.

1223. Het is witte wijn uit juffrouw Eenarrn.
't Is water uit de pomp.
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