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2780. Goed geld naar kwaad geld gooien.
Geld besteden aan eetr doel dat toch niet te berelken ls

599. H.el geld druipt door de vingers.
Het geld wordt gauw verteerd.

E68. Het geld groelt mlj niet op de rug.
Ik moet voor het geld hard genoeg werken, ik kom er zo
gemakkelijk niet aan.

2781. Het gelil met ruifels scheppen.
(2, N,) Overvloedig veel geld hebben.

2782. IIet geld valt ilaar in een zinkput.
Zij komen altijd te kort; ondersteuning, bijstand geeft niets.

2783. Het geld wordt daar op de rooster geteld.
Men kan het geld er moeilijk vandaan krijgen.

1E72. }Iet gelil wordt er bij schoppen in huis geworpen.
Er lvordt enorm veel geld verdiend.

2784. H.ii heeft geld als drek.
Hij is zeer rijk.

2785. Hij is van geld voorzien als een pail van veren,
Hij bezit totaal niets.

2786. Iets op klein geld geven.
Ieæ in bijzonderheden verklaren.

2787. ls er ook kwaail geld bij?
Kunt u niet wat van de prijs afdoen, het wat goedkoper
geven ?

2188. Zlin geld in armoe verteren.
Zijn SeId verteren en niets dan narigheden, onaangenaam-
heden hebben.

2789. Ziin geltl te grabbel goolen,
Verkwistend leven.

2790. Zlin geld wel kunnen tellen.
Niet veel geld hebben, zodat het in korte tijd te tellen is.

2791, De eer is bewaard, 't geld bespaard.
Gezegd wanneer men iemand welstaanshalve heeft uitge-
nodigd en deze bedankt; ook schertsend gezegd, wanneer
iets niet is geschied wat men zich had voorgenomen.

12J0. Eieren voor zijn geld kiezen.
Zich met minder tevreden stellen dan men eerst wenste,
om toch iets te krijgen.

468. Tol de ellebogen in het geld tasten.
Schatrijk zijn.

2192. Daar geeft de lommeril geen geld op.
Dat is niets waard; veelal, in figuurlijke opvatting, van ver-
telsels die geen waarheid bevatten.

2793. Ik doe geen twee missen voor één geld.
Ik herhaal mijn woorden niet; ik doe geen tweemaal hetzelfde.

2794. E,en pand waar de lommerd geen geld op geeft.
lets zonder waarde.

2795. Als het schip met gelil komt,
Als ik eens rijk word; nooit.

2796. Als het schip met geld maar kwam!
Schertsende verzuchting als men te weinig geld heeft.

2797. De stenen vragen geld.
(2. N.) Er is overal en altijd te betalen.

2798. Er is geen aanhalen aan.
Men heeft hier nooit genoeg, men wil steeds meer.
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2799. De aap is gevlogen.
Het geld is zoek.

2800. Hij heeft de aâp beet.
Hij heeft het geld (de schat) binnen.

2801. Hii is nogal goed van afschulven.
Hij is niet karig met zijn geld.

1037. Iô/Iet de droge bleine liggen.
(2. N.) Geen geld meer hebben.

2802. Iemand bles maken.
Hem al zijn geld afwinnen.

2803. Hij moet over de brug komen.
Hij moet betalen; ook ; onthalen, trakteren.

28M. In ile bus moeten blazen.
Moeten betalen (meestal tegen zijn zin\: zich veel geldelijke
offers moeten getroosten,

2805. Daar ls duimkruid blj.
Daar is geld mee te verdienen.

2806. Spreekt hii Engels?
Heeft hij geld ?

2807. Zijn goudvinken ziin gevlogen,
Zijn geld is op.

2808. Met zilveren hagel schleten.
Wild kopen; ook : iemand omkopen.

J01, Geven met de warme hand.
Geld en goed wegschenken bij het leven.

2809. Alles op één kaart zetten.
Al zijn geld in één onderneming steken; zijn geluk van één
zaak afhankelijk makcn.

2810, Aan het laatje zitten.
Het beheèr over 't geld hebben van (vereniging, enz.); in de
gelegenheid zijn om zichzell te bevoordelen.

2811. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen'
Het geld voor dié uitgaven moet op de een of andere manier
gevonden worden; het moet ergens vandaan komen,

2812. Hij is lens.
Hij heeft al zijn geld verloren.

2813. Voor de Mammon buigen.
Geld boven alles stellen.

2814. Hij doet het om Mozes en de Profeten.
Hij doet het om het geld.

2815. Hij heeft Mozes en tle Profeten.
HÛ heeft geld.

2816, Op de naad krabben,
Geen geld meer hebben.

2817. Er moet olie wezen.
Er is geld nodig.

2818. Ik heb geen paardje schtitgelil op stal.
Ik héb het geld niet voor't grijpen.

2819. Dat loopt in de papieren'
Dat zal veel geld kosten.

282O, Ziin laatste oiin roken."(2. N.) eàt net einde van zijn geld zijni ook : op het punt
zijn van te sterven.

2821, Spaan is niet thuis.
Ik heb geen geld.
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