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4580. Hii heeft een schoon boek.
Hij heeft niets op zijn kerlstok.

4581. Hoe zitten de boeken?
(2. N.) Hoe staan de zaken?

4582. Hoog te boek staan,
Goed aangeschreven staan.

4583. Uit iemands boek geschrapt ziin.
In ongenade of in onmin geraakt zijn.

2141. Op de fles zijn.
In slechte financiële toestand verkeren; failliet zijn.

4584. Hii zit op de kant van het nest,
Hij gaat achteruit; hij staat op het punt van bankroet te gaan.

4585. Aan 't verkeerde kantoor zijn.
Om raad of hulp daar vragen, \ilaar men ze uit beginsel of
vijandschap niet geven wil.

4586, Ergens op zijn kantoor zijn,
Er naar zijn zin, in zijn element zijn.

4587. Ik ben nog niet op miin kantoor.
Ik ben nog niet gereed, nog niet in orde.

4588. Wel op zijn kantoor zijn.
In gunstige stemming zijn, in zijn schik z1jn, zijn < draai r>

hebben.
93. Over de kop gaan,

Bankroet gaan.
4589. Hij hângt âan de latten,

Hij is op het punt van bankroet te gaan.
4590. Dat is mij te machtig.

Dat is mij te duur.
4591. Hij is ruiter te voet geworden,

Zljn zaken zijn achteruitgegaan.
1968, De sleutel op de kist leggen.

Zich insolvent verklaren.
4592. E'en sprong door de ton doen.

Bankroet gaan.
4593. Dat is daar een winkel.

Alles is er in de war.
4594. Dat is de winkel van vrouw Gordijn.

Het is daar niet te ontwarren, alles in die zaak is duister.
4595. Zijn winkel draait hier niet.

Hij heeft hier geen bijval.
z. b. : Ziin haring braadt hier niet.

3789. De not is in de winkel.
De winkel verloopt.

3768, Dazr zijn de ratten in de winkel geraakt.
f)e klandizie is er weg.

4596. Htj doet een zandwinkeltje.
Schertsend gebruikt voor : hij is dood.

KOPEN, VERKOPEN, WAAR.

2293. lemanù iets âân zijn broek lappen.
Hem benadelen door hem iets duur te doen kopen.

4597. Goedkoop is duurkoop.
Als men goedkope x'aren zoekt te krijgen. komt men vaak
nog bedrogen uit; want .' alle waar is naar haar geld.
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3245. E,en kat in de zâk kop€n.
Iets kopen zonder het gezien te hebben; zich iets in de
handen laten stoppen; bedrogen uitkomen,

4598. De koop opzeggen.
Zijn woord intrekken.

4599. Iets te koop dragen.
Het overal uitbazuinen.

4600. Met iets te koop lopen.
Iets aan jan en alleman vertellen.

4601. Iemand een koopje bezorgen.
Iemand schade toebrengen, hem er in laten lopen.

4602. Iets voor een paar eieren kopen,
(2. N,) Iets voor zeer lage prijs kopen.

4603. Iemand iets aandraaien.
Iemand iets aansmeren, duur verkopen.

4604. Iemand iets aanplakken.
Iets te duur verkopen, opdringen te nemen.

4605. Iemand iets aansmeren.
Door overmatig prijzen iets te duur verkopen aan iemand.
Zie ook nr.1603.

4606. Ergens de klad in brengen.
De markt bederven door iets voor te lage prijs te verkopen.

46fl. Krot verkopen.
Slecht zijn zaken kunnen doen; niet rûk zijn.

3889. }{et ziin geen rotte appelen.
Het is goede waar.

VOOR- EN NADEEL.

4608. Het haalt heel wât aan.
Het geeft vrij wat voordeel.

4609. Daar kan wel wat op afstuiven.
Daar kan wel een klein voordeeltje op overschieten.

4610. Ergens een brandje aan hebben.
Ergens een voordeel aan hebben.

4611. De bron is opgedroogd.
Dat levert geen voordeel meer op.

4612. De huiil is het villen niet waard.
Er is geen voordeel aan te behalen.

4613. Geen kaf in zijn zak steken.
Goede winsten maken.

4614. Dat is een zoet karweitje.
Dat is een voordelig zaakje.

1671. Het laken door't oog van de schaar halen.
Oncerlijke winst maken.

370. Dat profijt steek ik wel in mijn oog.
Het voordeel is zeer gering.

900. Datzet wat aan de ribben.
Dat geeft voordeel.

3455, Twee ruggen uit één varken (willen) snijden.
Een dubbel voordeel (willen) hebben.

4615. De schade gaat v6ôr de baat,
Men moet onkosten maken om voordeel te behalen.

4616. Ergens een siaatie uit slaan.
Er een aardig voordeeltje uit halen.
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