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4617. Dat zal u geen winrleieren leggen.
Daar zrtlt ge groot voordeel van hebben, daar zult ge veel
aan verdienen.

2213. Ziin winst onder lakens en dekens nemen.
Alles verteren.

2297. Zljn broek aan iets scheuren.
Met schade van iets afkomen, er aan verliezen.

1268. Zijn eieren verloren leggen.
(2. N.) Een nadelige zaak ondernemen.

4618. Hij heeft een klap van de roede gehad.
Hij is financieel getroffen, heeft een zwaar geldelijk verlies
geleden.

4619. Winnen dat het barst.
Bij iets in 't geheel niet winnen, maar verliezen.

4620. Ergens geen zijde bij spinnen.
Er niets mee verdienen.

MARKT, KOOPLU.
4621. Bil het scheiden van de markt.

Ten laatste, ten slotte.
4622, ts,ii iemand ter markt gaan.

Bij iemand voorlichting, hulp zoeken.
2727. De markt aftrekken.

Sterven.
4623. De markt zâl u de koop wel zetten.

De markt zal de prijs wel bepalen, gij zult wel gewaarworden
lvat het kost.

4624. H:ii is van alle markten terug gekomen (behalve van de goeile).
Hij heeft reeds alles bij de hand gehad.

4625. Yan alle markten thuis zijn.
Van allerlei dingen verstand hebben; ook
gebruiken zijn (van persanen).

1267. Ziin eieren goed ter markt brengen.
Een goed huwelijk doen.

891" Zijn huid zelf ter markt brengen.
Zich in eigen persoon verdedigen.

4626. Zii komt op de klompenmarkt.
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MAAT, GEWICHT.

4634. Iemanil de maat vol meten.
Ienrand zoveel geven als men slechts kan (ook in een slechtt
betekenis).

4635. Iemands maat niet kunnen halen,
Hem niet evenaren,

4636. Met twee maten meten.
Niet onpartijdig zijn.

4637. Zo g&ân er dertien (o/.' dertig) in een doziin.
o"f :

4638. Daarvan gaan er twaal{ in een dozijn.
Dat zijn zaken, personen van weinig waarde, van weinig
betekenis.

4639. Iets met de el uitmeten.
Sterk overdrijven; aan de onderdelen (van een twist, een
geschil) te veel gewicht toekennen.

126, }Iij heeft een gezicht van een el lang.
Men kan wel merken dat het hem niet nâar de zin is.

4640. Zo mager als een ellestok.
Zeer mager.

4641. Dat legt gewicht in de schaal,
Dat geeft de doorslag.

4642. V'legen met ongelijke gewichten.
of:

4643. M.et ongelijke maât wegen.
Gelijksoortige zaken niet gelijkelijk 

- dus niet onpartijdig -beordelen.
4644. Zijn gewicht in de schaal werpen.

Zijn invloed doen gelden.

BETALEN, SCHULD, KREDIET.

4106. Juist aarde genoeg om de put te vullen.
Juist geld genoeg om de schulden te betalen ol om rond te
komen,

4645. Iemand achterin laten kijken.
Zijn gemaakte schulden niet betalen.

4646, Zijn achterstel betaald zetten.
Zijn achterstallige schuld afdoen; fig. : zich op iemand
wreken.
Ook :

4647. Iemand iets betaald zetten.
4648. Op een effen bodem staan.

Geen schulden meer hebben.
4649. Over de brug (moeten) komen.

(Moeten) betalen.
758. Schrijf het maar op uw buik.

Deze schuld wordt u niet betaald, geef dat mâar op.
4650. Betalen rnet Franse complimenten.

Praaien met mooie woorden.
4651. Dat is aliemans gading niet.

Niet ieder kan dat betalen.
4652, F,en gat Eaken om een ander tc stoppen.

Geld lenen om een schuld te betalen.

tot alles te

Gezegd van een meisje, dat de dertig nadert.
4627, Daar kan mcn mee voor de kramen om.

Daar kan men mee voor den dag komen, daar behoeft men
zich niet voor te schamen.

4628. Irat kornt niet in mijn kraam te pas.
Dat is niet geschikt voor mij, dat dient niet voor mijn doel.

4629. EIii weet zijn kraam rvel op te schikken.
Hij weet zijn waren wel aan te prijzen.

4630. 't fs een zwak kraampje,
Hij heeft een zwak lichaamsgestel; ook :'t is een mager
boeltje.

463f . Hii is koopman in aalsvellen,
Hij doet geringe zaken.

4632. Hij heeft niet veel in zijn mars.
Hij weet niet veel.

4633. Er blijft veel àan mâât en strijkstok hangen.
Er gaat bij die handel veel verloren; de tussenpersonen
eigenen zich veel toe.
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