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4653. Een gat stoppen.
Een tekort in de geldmiddelen aanvullen door het verstrek-
ken der benoodigde gelden; een schuld dekken.

4654. De kerfstok afdoen.
Alle schulden voldoen, die op de kerfstok aangetekend
staan; ook in figuurlîjke zin.

4655. De kerfstok in 't vuur werpen.
Iemand zijn schulden schenken; geen betaling van hem
vergen.

4656. Z;ijn kerfstok glad houden.
Geen schulden maken.

4657, Zltn kerfstok is van ijzer.
Er kunnen geen kerven meer ingesneden worden, want :
zijn krediet is uitgeput; ook : hij kan geen kwaad doen.

,539. Hij legt gelijk de kiekens.
Hij betaalt goed.

4658. Hii stâat op mijn kladboek.
FIij is mij geld schuldig.

4659. Iemand een klets aânzetten.
Bij iemand schuld maken.

4660. Bij iemand in 't krijt staan.
Hem geld schuldig zijn.

4661. Met dubbel krijt schrijven.
Te veel geld op iemands rekening schrijven; te veel berekenen.

4662. IJii zit vol krot.
Hij zit in de schuld.

4663. Het lek stoppen.
Een tekort aanvullen.

4664. Hler gaat men in de lommeril.
Men betaalt hier zeer duur.

3059. H'ij zal het wel betalen, als de paus geus wordt.
d. i. nooit.

4665. Iemand een plak aanwrijven.
Bij hem schuld maken.
Zie ook hierboven, nr.4659.

4666. Dat is een rekening van Jen Kalebas.
Die is niet te ontcijferen, er is niet uit rvijs te worden"

4667. E,en verkeerde rekening maken.
Zich vergissen.

4668. Van die rekening zal hij opfrissen.
Die rekening zal hem tegenvallen.

4669. Dat is een streep door de rekening.
Dat is een hele teleurstelling.

467O. Zich geduldig laten scheren.
Altijd maar betalen, al overvraagt men nog zoveel.

4671. De schcrven moeten betalen.of:
4672, Yoor de scherven instâan.

(2. N.) Deeene zùn die voor iets aansprakelijk wordt gesteld;
het gelag moeten betalen.

4673. Schot en lot betalen.
Als een braafburger handelen; (eig. .'zijn belasting opbrengen).

4674. Dai gaat boven mijn schreef .
Dat kan ik niet betalen; dat gaat boven mijn macht.
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4675. Met de spons van Blanus betalen,
In het geheel niet betalen.

72J. Schrijf het onder uw voeten.
Dat zal u niet betaald worden.
Zie ook hierboven, nr.758.

4676. }Iii trekt wissels op de eeuwigheid.
Hij betaalt nooit.

4677. Yoor iemand geen krediet hebben.
Iemand weinig achten.

\ilAARD, cELAc.

4678. Buiten de waard rekenen.
Gedwarsboomd worden door iets, waarop men niet gerekend
heeft; bij het maken van plannen iemand niet mee tellen,
die toch later blijkt een beslissende invloed te hebben.

4679. De kreupele waârd slaân.
Alles onderst boven keren; alles kort en klein slaan; ook :
stil heengaan zoîder zijrr schuldeisers te betalen.

4680. Het gelag moeten betalen.
De slechte gevolgen moeten dragen (vaak voor anderen).

4681. 't Is daar berekend gelag.
Men kan er iuist rondkomen.

46E2. Spreek in uw eigen gelag.
Spreek tot de personen, met wie gij aanzit, - tot uw eigen
gezelschap; bij uitbreiding .' bemoei u met uw eigen zaken.

4683. Voor het gelag blijven zitten.
Aansprakelijk gesteld worden, om de kosten te betalen of
om een schuld te boeten, omdat alleen op hem verhaal is.

WETENSCHAP EN KUNST.

WETENSCHAP, ONDERWIJS.

4684. De fakkel der wetenschap hoog houden.
De studie bevorderen, zoveel men kan.

3412. H:ij heeft er zoveel verstanil van als een ezel van de algebra.
Hij kent er helemaal niets van.

4685. Dat is voor mij een gesloten boek (ol ; een boek met zeven zege-
len).

Daar begrijp ik niets van.
4686. Dat spreekt als een boek.

Dat is dr,ridelijk.
4687. Hij staat in het zwarte boek aangetekend.

Hij heeft veel op zijn kerfstok, staat in een slecht btaadje.
4688. Iemand uit een boek.

Iemand, zoals men alleen in boeken, in de wereld der
verbeelding, niet in de werkelijkheid dacht te vinden.

4689. 0p iemands zwart boek staan.
Zijn vijand zijn.

4690. 't Boekje kwijt zijn.
(2. N.) De draad kwijt zijn, blijven steken.
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