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1105. Dat ze het koken, geliik ze het eten willen'
lk bemoei mij er niet mecle'
1106. Het ergens gekookt en gebraden hebben'
Ergens allerbest gevoed woroen'
1107. 't Is geilaan met koken'
He.-t goede leven is uit'
1108. Dat is al ouile kost.
Dat is al lang bekend'
1109. Hii heeft de kost Yoor 't eten'

HONGER.

maken.
1110. Oude kost oPlePelen.
Oud nieuws vertellen'
kost weer opwârmen.
1111.
----' Oude
-ïéttèni
ôver dèzelfde zaak spreken'
lll2. Z;lln kost is gekocht.
Hij is binnen.
871. Hiet liif oP de loest zetten'
Onmatig eten.
1113. Daâr kan hii ziin maal wel mee doen'
Daar heeÎt liij voorlopig genoeg aan'
de (grote) mast zitten'
1114. Voor
-ô;;iiH-di;"ièi-ôp-"iio
bord genomen heeft' niet op
kunnen.
smaakt ûaar meer.
ll1s,
"'"' Dat
--b;îb;"âtt'uitst"tend;
dat is heel lekker'
1116. De lnwendige mens versterken'
Eten.
329. IJet oog is groter dan de maag'

1129. De geeuwhonger in de beurs hebben.

""''^"HT;ï;Ë;.îi;iiËî"ot-iiio

'--' ---ifiifie"-'t

mee.

ttutntonderhoud niet bezorsd te

ipijàn ôp-zijn bord tlan hij opkan'

Ook :

362.

lll7.

flf8.
lll9.

Ziii ôgen ziin groter dan ziin buik'
Iefs niet kunnen opeten.

t"n ànîàïe"name bejegenine) niet stilzwijgend
l.rc.as;;' ;i;T ;; niet r Jstig bij-kunnen neerleggen'

lets (inz'

i.înnàn

Hii heeft een Paardemaag.
Hii kan veel eten.
Htf;Ëi;ôveel als e,en paardje trekken kan'
Hii eet zeer veel.
7zz. pe^ritieï zutten -et mlin lege maag niet weglopen'

Ik heb veel gegeten.
1120. Er is roet in 't eten.

is iets niet.in de haak' er zijn
ô"iàâËijniei'in orde,is er
;;.îlit[it;a*gooien.
;-"ïi, , u ruzie, er wordt gekibbeld'
in 't eten
ll2l. Roet
----'
--i;-anât
genît vergallen, de boel bederven'
1122. D^t ruikt aangebrand.
Die zaak dèugt niet'
1123. De schapraai hângt er te hoog'
Men krijgt er geen eten'
is er keukenmeester
1124. Schraalhans
.--'
"'Ëfi;[-daâr-niéivèet
te eten, de pot is er niet vet'
Mlet lange tanden eten.
221. .--E;;;Zônder
--"
eetlust, niet met smaak eten'

1125. De honger in 't pateel laten.
Met eten ophouden eer men geheel verzadigd is.
1126. Hier ls honger gebakken en dorst gebrouwen.
Hier valt niet veel te eten, hier is schraalhans keukenmeester.
1127. M.en lijdt er honger met brood in de kast.
Men leeft er gierig.
1128. Zo hongerig als een kerkrat,
Zeer hongerig.

Zeer schraal bij kas zijn.
z. b. : De tering in de beurs hebben.
1130. De geeuwhonger van iets krijgen.
Er naar beginnen te watertanden,
771. De mot in de maag hebben.

Honger hebben.

BOTER,
1131. Boter aan iets gelikt hebben.
Er slecht van zijn afgekomen.
1132. Boter bii de vis.
Contant geld bij de waar.
1133. De boter aan ile kat bevelen.
Iets van waarde toevertrouwen aan iemand die er belust op
is en er van zal << snoepen >),
1134. De boter alleen op zijn koek willen hebben.
Alleen de voordelen willen genieten.
1135. Het een is vuile boter en 't ander is vull vet.
't Een is niet goed en't ander deugt niet,
1136. Het is boter aan de galg gesmeerd.
Het is vergeefse moeite; mijn vermaningen zijn nutteloos.
1137. Hij braadt er de boter uit.
Hij neemt het ervan; hij vertoeft lang waar hij het goed heeft,
ff38. Hij heeft de boter en de kaas te dik gesneden.
Hij heeft alles verteerd, opgemaakt.
1139. Hij laat zich de boter niet van zijn brood nemen.
Men kan hem niet foppen; hij geeft niet licht toe.
1140. Iemand boter op zijn brood geven.
Iemand bekijven.
1141. Iemand in de boter bakken.
Iemand vertroetelen.
1142. Ik zal u wat boter in de pap steken.
Ik zal u straffen.
1143. In rnijn boter steekt geen haar.
Ik handel niet vals.
1144. Zo week als boter zijn.
Zich gemakkelijk laten leiden.
1145. Het is botertje tot de boom.
Het is alles zo prettig en zo heerlijk mogelijk.
1146. Het wil niet boteren.
lk kan maar niet opschieten, ik kan niet vooruitkonen met
mijn werk.
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