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Het zit er niet aan bij hem
Hij kan het niet betalen.

Het is daar armoe troef
Er heerst daar grote armoede.

Zichzelf kunnen bedruipen
Genoeg verdienen om voor zichzelf te kun-
nen zorgen. 
Ontleend aan een gans of kip die in zijn
eigen vet gebraden wordt.

Bemiddeld zijn
Geld, kapitaal, hebben.

Zich blauw aan iets betalen
Erg veel voor iets betalen.

Zich scheel aan iets betalen
Erg veel voor iets betalen.

De beurs trekken
Betalen.

over geld 7

Wie voor een dubbeltje geboren is...

Iemand de beurs lichten
Iemand bestelen.

Een gespekte beurs hebben
Veel geld hebben.

In de beurs moeten tasten
Flink moeten betalen.

Binnen zijn
Voldoende geld verdiend hebben om de rest
van je leven te kunnen rentenieren.

Blut zijn
Geen geld meer hebben.

Een man in bonis zijn
Rijk zijn.

Boter bij de vis willen
Eisen dat er direct betaald wordt. 
Als je een vis wilt bakken, heb je boter
nodig.
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Borgen brengt zorgen
Geld lenen is een slechte zaak.

Botje bij botje leggen
Samen de kosten dragen. 
Een botje was een middeleeuws zilveren
muntstuk ter waarde van een halve stuiver.

Het niet breed hebben
Sober moeten leven.

Wie het breed heeft, laat het breed hangen
Wie veel bezit, kan veel uitgeven.

Over de brug komen
Betalen. 
Op de brug werd vaak tol geheven. Ook was
het hier en daar de gewoonte de rekeningen
op de brug te betalen. De schuldeiser wacht-
te tot de schuldenaar over de brug kwam.

Diep in de buidel tasten
Veel moeten betalen.

In de bus blazen
Een flink bedrag offeren.

Iemand voor vijf cent geven
Iemand een pak slaag, een pak rammel
geven.

8 over geld

Geen rooie cent hebben
Totaal geen geld hebben.

In de buidel blazen
Veel geld uitgeven. 
De buidel was een geldzak die vaak aan een
riem om het middel werd gedragen. Iemand
die niet onbemiddeld was, had dus veel geld.

Dood vallen op een cent
Verschrikkelijk gierig zijn.

Een cent met een gat vindt altijd wat
Niet zonder geld zijn.
Wordt wel gezegd van iemand die een munt-
stuk aan een halsband heeft hangen. Zo
iemand is nooit zonder geld.

Tot de laatste cent betalen
Niet snel, maar wel alles volledig betalen.

Het kan me geen cent schelen
Het kan me niets schelen.

Je zou hem je laatste cent geven
Wordt gezegd over iemand die er zo sjofel
uitziet, dat je hem wat geld zou geven. 
Vaak bedriegt de zogenaamde armlastige
zijn omgeving en heeft hij helemaal geen
geld nodig. Zi
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Iemand je laatste cent geven
Iemand zo vertrouwen dat je hem je laatste
geld geeft.

Tot op de laatste cent klopt alles
Alles is volstrekt juist verlopen.

Het kost een lieve cent
Het is erg duur.

Voor geen cent deugen
Onbetrouwbaar zijn.

Een cent geven voor iemands gedachten
Graag willen weten wat iemand denkt.

Niet op een cent kijken
Ruim geld uitgeven.

Op elke cent kijken
Gierig zijn.

Een lieve cent nalaten
Een flinke erfenis nalaten.

Iemand voor geen cent vertrouwen
Iemand helemaal niet vertrouwen.

Van iets geen cent begrijpen
Iets helemaal niet begrijpen.

10 over geld

Het is een fluitje van een cent
Het kost volstrekt geen moeite.

Ergens geen cent wijzer van worden
Er niets beter van worden, er niets aan ver-
dienen.

Geen cent meer voor iemands leven
geven
Geen hoop op leven meer hebben.

Geen twee liedjes voor een cent zingen
Niet twee maal hetzelfde zeggen.

Doodvallen op een cent
Gierig zijn.

Geen cent waard zijn
Niets presteren, zich ziek of zwak voelen.

Er geen cent wijzer van worden
Er niets aan verdienen.

Geen rooie cent hebben
Volstrekt geen geld meer hebben.

De eerste klap is een daalder waard
Wie het initiatief neemt, is in het voordeel. 
Een daalder was een zilveren munt ter
waarde van 30 stuivers.
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