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2907. H:ij ilraagt zijn verstand in de zak.of:
2908. Hij heeft een klinkend verstand.

Omdat hij,rijk is, meent hij ook alles te begrijpen en geeft
men hem doorgaans gelijk.

2909. Er warm inzitten,
Zeer bemiddeld zijn, goed kunnen leven.

SPAITEN EN VERKWISTEN.

2910. Een appeltie voor de dorst sparen.
Geld besparen voor slechterc tijden.

2911. Hij gooit het hooi niet over de balli.
_ Hij is niet verkwistend, leeft op bescheiden voet.

!!12. Schijven op ziin kant zetten.
Gelcl opsparen, potten.

29I3. Het breed aântreggen.
Zijn levenswijze op een weidse voet inrichten, veel ver-
leringen maken.

2914. Yan de hoge boom teren.
Van zijn kapitaal (niet van de rente) Ieven: op zorgeloze
wijze zijn geld of kapitaal verkwisten.

2915. Dat gâat over de breeveertien,
Dat gaat op verkwistende wijze.
(De. breeveertien is een lange rug vôôr de Nederlandse
kust).

2916. De breeveertien laten waaien (o/: uithangen),
De grote heer spelen.

693. Ziin goed door de biilen lappen.
Zijn goed verkwisten, doorbrengen.

2917. De gebraden haan uithangen.
Veel geld verteren; weelderig leven.

2918. Een grote hofhouding hebben.
Op grote voet leven, rijkelijk leven.

f85. Alles door de kaken jagen.
Alles doorbrengen, verkwisten.

2149, Dle kaars brandt aan treide einden.
Gezegd van iemand die op dwaze wijze zijn goed verkwist.

1301. De kaas te dik snijden,
Te veel geld uitgeven.

29t9. }{ij kapt Yan de kabel.
_ Hij verteert meer dan zijn inkomen bedraagt, hij teert in.

1827" Teren als een gravenkind.
Grote verteringen maken.

292t, I{eeft hij veel noten, zij zal veel doppen maken.
Heelt hij veel geld, zij zal het wel doorbrengen.

154L tlii leeft er van als een prins.
Hij leeft zeer rijk. weelderig.

2921. Een prinsenleven leiden.
Een gemakkelijk en weelderig leventje leiden.

2922. Brede riemen snijden van andcrmans leei.
Op andermans kosten weelderig leven.

2923. }Iet is een dicpgaand schip.
Hij heeft veel geld nodig om zijn uitgaven te dekken-
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2924. Buiten zijn sfeer leven.
Boven zijn stand leven.

2925. Mooi weer spelen.
Verkwistend leven.

ARMOEDE.

2926. H.et is rlaar van de armen.
Schraalhans is daar keukenmeester.

2927. 't fs alsof het van de armen gaat.
Het is zeer gebrekkig, armoedig.

2928. 't Is er armoe troef.
Er heerst daar grote armoede.

2929. Iemand uit zijn armoedje schoppen.
Hem het weinige dat hij bezit ontnemen.

2930. Niet te bijten of te breken hebben.
Doodarm zijn.

2931. Hti heeft niets meer (om) bij te zetten.
Hij is uitgeput (zowel van lichaamskrachten als van geld-
middelen gezegd).

2932. Door de bonen ziin.
(2. N.) Zeer arm zijn.

2933. In de brand ziin.
In geldverlegenheid zitten, in de nood zijn.

2934, Het valt er niet breed.
Hij moet zich bekrimpen, hij kan niet zo ruim leven.

2935. Hij weet de einden niet aan elkaar te knopen.
Hij komt altijd te kort.

2936. Hij zit aan het grondhout.
Hij is aan lager wal.

2937. H.ii heeft niet veel te kauwen,
Hij is arm.

2938. Hii is zo haril als een kei.
Hij is doodarm.

2939. H.ii is litl van armenzorg.
Hij bezit niets.

2940. IJii is zo kaal als een luis.
Hij is zeer arm, er is niets meer bij hem te halen.

2941. }lii is zo arm als de rnieren.
Hij is zeer arm.

2036. De muizen liggen bii hem dood in de schapraai.
Hij is arm; er is bij hem niet veel te halen.

1654. }Iii heeft geen nagel om zijn hoed aan te hangen.
Hij is straatarm.

2942. H.ii slaapt op pluimen van zes voet.
(d. i. : op stro) Hij is arm.

2090. M.et de rapen in de pot zitten.
Arm zijn.

2943. Hij is zo kaal als een rat.
Hij is doodarm.
Ook :

2034. De schaapraai hangt bij hem aan de balk.
2944. H.ij zit op 't schip van Sint Arnout.
1651. H.tj heeft geen spijker om zijn hoed aan te hangen.

Zie ook hierboven, nrs.2939.2941.
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