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2822. Zo'n uitgaye stâat niet op mijn budget,
Zo iets kan ik mij niet veroorloven.

983. Ziin ziel in de brandkast sluiten.
Geld boven alles stellen.
Zie ook hierboven, nr 2813.

FONDS, FORTUIN, enz.

2823. Hij heeft geen fonds.
Hij heeft geen verstând.

2824. Ziin fondsen beginnen te rijzen.
Zijn zaken gaan goed; ook : hij heeft meer kans van slagen;
hij komt meer in tel.

2825. De fortuin dient hem.
Hij is voorspoedig.

2826. De fortuin heeft hem de nek toegekeerd.
Alles loopt hem tegen.

2827. De fortuin lacht hem toe.
Hem staat een groot geluk te wachten.

2828. De fortuin loopt daar op krukken.
Zij zijn daar niet voorspoedig : wat zij ook ondernemen, alles
loopt hun tegen.

728. IIij treedt de fortuin met voeten.
Hij laat opzettelijk de goede gelegenheden om vooririt te
komen voorbijgaan.

2829. Zijn fortuin moeten zoeken.
Aan zichzelf overgelaten zijn; voor zichzelf moeten zorgen
(in kleinigheden.).

2830. Hij heeft de fooi beet.
Cezegd wanneer een vogel iemands kleren bevuilt.

2831. Iemand de fooi geven.
Iemand afdanken, hem afzetten.

2832. lemand een Rotterdamse fooi geven.
Iemand een pak slaag geven.

2833. Dat is ook een fooitje.
Dat is me wat lekkers, dat hij mij daar gebakken heeit.

2834. Een gat in zijn goeil maken.
Zijn vermorgen voor een gedeelte verminderen, een deel
van zijn geldmiddelen verkwisten.

MUNTEN.

2835. Iemand met gelijke munt beralen.
Iemand .op dezelfde manier behandelen, als hij ons heeft
behandeld.

2836, lets voor goede munt aannemen.
Iets opvatten als ernstig en er geloof aan hechten.

2837. Ik wcet nog niet welke munt hij slâat.
Hij heelt mij nog niets betaâld.

2838. Munt slaan uit iets.
Het praktisch toepassen voor zeker doel.

2839" Kruis noch munt hebben.
Arm zijn, geen geld hebben.

2840, De centen omkeren.
Met spaarzaa'nheid te werk gaan; ook I karig zijn.
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2841. Hij zou een cent in tweeën bijten.
Hij is zeer gierig.

2842, Op een (halve) cent dood blijven.
Zeer gierig zijn, niets willen missen,

2843. Ik zing geen twee deuntjes voor een cent.
Ik zeg het voor de tweede maal niet weer.

2844. H:ii is zo slecht als katoen van een cent de el,
Hij is zeer slecht.
z. b. : IIij is zo slecht als het hout van de galg.

2845. De dubbeltjes omkeren.
Met spaarzaamheid te werk gaan.
Zie ook hierboven, nr.284O.

2846. Het kornt op geen dubbeltje aan,
Zo nauw hoort het niet.

2847. 't Is een dubbeltje op zijn kant.
't Is een waagstuk, er is niet de minste zekerheid van slagenl
ook : 't hangt geheel van het toeval af.

2848. Van een dubbeltje maâr tien centen kunnen maken.
Niet meer dan het mogelijke met zijn geld kunnen doen.

2849. Zo ziet men hoe een dubbeltje rollen kan.
Zo ziet men welk een onverwachte wending een zaak, ic-
mands lot nemen kan.

2850. 't Is een dubbeltjeskwestie.
Het hangt van't geld af;'t is om het geld te doen.

2851. De duiten bijten hem.
Hij verspilt zijn geld.

2852, Hij wil ook een duit in 't zakje doen.
Hij wil ook een woordje meespreken, ook het zijne bijdragen.

2853. Op de duiten zijn.
Zeer op geld gesteld zijn.

801. Zijn hart kan wel in een duitsdoosje.
Hij voelt zich buitengewoon angstig.

2854. Altijd een oordje in de schaal te leggen hebben.
Altijd en aan alles iets op te merken, te beknibbelen vinden.

2855. Dat kan me geen oordje schelen,
't Kan me geen zier schelen.

2856. Een oordje in 't zakie leggen om er een schelling uit te halen.
Een kleine som wagen met hoop op grote winst.
z. b. : &en spiering uitgooien om een kabeljaurr te yangen.

2857. Gekenil zijn als de blinde oordjes.
(2. N.) Overal bekend zijn.

2858. Hii ligt daar voor een oordje thuis,
Hij heeft daar weinig te zeggen.

2859. Hij ziet er uit, of hij zijn laatste oordje versnoept heeft.
Hij ziet er verdrietig, terneergeslagen uit.

2541. klij zou een oordje in vieren bijten,
Hij is zeer vrekkig.

2860. Kleine oordjes van iets maken.
Iets te gelde maken.

2861. Liever oordje zeker en het geweten zuiver,
Liever een kleine winst, eerlijk verworven (dan op andere
wijze rijk te worden).

2862. Oordie zeker spelen.
Zijn geld slechts in soliede zaken steken.
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