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2863. Vilf ooraljes voor een stuiver geven.
(2. N:l Meer geven dan nodig is.

2512. Yoor het oordje zijn.
Geldzuchtig zijn.

2864. Het gaat gelijk een fluitje van een oordje.
(2. N., Hêt gaat zeèr gemakkelijk, het gaat v€ leien
dakje.

2865. Hij is bekend als een kwade penning.
Hij is overal bekend.

2513. H'il is op de penning zestlen.
Hij is gierig.

2866. Iets tegen de penning zestien verkopen.
Iets zeer duur verkopen

Æ67. Ziin penningske offeren.
Een kleinigheid bijdragen.

2868. Dat scheelt drie stuiver!
Dat is iets anders (dan hetgeen gij eerst hebt gt v.).
z. b. : Dat scheelt een dwarsstrâat.

2869. Het ziin die zeven stuivers nlet.
Er is een andere reden.

2a70. Op een stulver zien.
Zuinig, schriel zijn.

2871. Het is een stuivertie op zijn kant.
Het kan goed of slecht aflopen; het is zeer wisselvallig.

2A72. Zij kan op een stuivertie in 't rond draaien.
Zij is buitengewoon vlug, Ievendig.

BEURS.

1983. Daar mijn beurs opengaat, dâar rookt mijn keuken.
Voor geld kan ik overal terecht.

2873. Een goede beurs met iets maken.
Er voordeel van hebben.

2874. H'et komt uit een ruime beurs.
Geld is er niet aan gespaard, het is flink ingericht.

2875. Hij llegt in zijn beurs.
Hij Zeet minder dan hij werkelijk betaald heeft.

2876, Hij teert uit een ruime beurs.
Hij maakt grote verteringen.

2877. IJii zal in de beurs rnoeten blazen.
Hij zal flink moeten betalen.

2878. Iernand op de beurs kloppen.
Iemand om geld vragen.

2879. Iemands beurs lnizen.
Behendig hem alles afnemen.

2880. In ziin beurs tasten,
Geld uitgeven.

2881 . Met gesloten beurs betalen.
Niets toegeven of krijgen.

2882. Met zijn beurs te rade gaan.
Zien of men geld heeft om iets te doen.

2E83. Tussen beurs en geweten geplaatst ziin.
Tussen eigenbelang en strikte eerlijkheid moeten kiezen.

2884. Het is een beursie met vlooien.
Hij is altijd in beweging, hij zit nooit stil.
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2885. Ietr ln z{n binnenbeursje bewaren.
Het onthouden.
z. à. .' Iets in zijn oren knopen.

2886. Dat heeft een bres in mljn beurs gescboten.
Dat heeft heel wat gekost.

1129. De geeuwhonger in de beurs hebben.
Zeer schraal bij kas zijn,

509. Hij heeft eer de hand aan de hoed dan aan de beurs.
Hij is beleefd, maar betaalt niet.

2887. Jeuk ln de beurs (o/'. ln de zak) hebben.
Behoefte aan geld, geldgebrek hebben.

2888. De koorden van de beurs in handen hebben.
Over het geld beschikken.

2889. Bezijden lemands buidel vallen,
Van een voordeel : hem ontgaan, zijn neus voorbijgaan.

2890. Iemand de buidel lichten.
Iemand laten betalen, hem afzetten.

2891. In de buidel blazen,
Veel geld aan iets ten koste leggen; mild zijn.

2892. B,ij iemand in de kas stâan (o/.' liggen).
Bij iemand in de gunst zifn, hoog aangeschreven staan

2893. In ienands kas niet gekeken hebben.
Niet weten hoeveel geld hij heeft.

2894. Ziln geldkist vullen.
Zich een aanzienlijk vermogen verwerven,

2895. Dat hakt er in!
Zulk een uitgave maakt een gat in de beurs.

RIJKDOM, OVERVLOED.
2896. Het grof en groot hebben.

Alles in overvloed hebben.
2897. Al zijn hooi is in de schuur.

Hij heeft geld genoeg om stil te leven.
2898. Op de kluiten komen.

Rijk worden.
2899. Hij heeft pitten.

Hij is rijk.
2900. Hij kan goed bij de planken.

Hij is zeer gegoed, zit er warrnpjes in.
2901. Hij heeft prulmen.

Hij heeft veel geld.
2902, H,ii kan riemen van het stuk snijden.

of:
1100. Ilii heeft nog een varken in het zout liggen.

Hij is rijk.
Zie ook hierboven, nr.2899.

2903. Hij roelt met één riem.
Hij is rijk geweest, n'laar moet zich verminderen.

29O4, Ziin schaapjes op het droge hebben.
Rijk geworden zijn; genoeg geld hebben.

29O5. Zijn schaapjes scheren.
Van zijn inkonsten leven.

2906. 't Is een hele spekkoper.
Hij heeft nogal geld, hij zit el warm in.
Zie ook hierboven, nr.29O0,
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