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GELD.

1859. Alleen het geld, dât mâakt de held.
Wie geld heeft, wordt geëerd.

1860. Alles komt om zijn gelil.
Loontje komt om zijn boontje.

1861. Als het geld op is, is het kopen gedaan,
Zonder geld kan men niets bekomen.
z. b. : 477,1945.

1862. Die geld heeft, kan wat kopen.
Met geld kan men alles bekomen.

1863. Geen geld, geen waar.
Zonder geld bekomt men niets,

1864, Geen geld, geen Zwitsers.
Het dragen van de wapenen was eertijds bij de Zwitsers
een beroep; vandaar dat hij bij elke Europese vorst in
dienst trad, als deze hem maar soldij betaalde, doch hij
achtte zich ontslagen zodra de soldij niet meer betaald
werd. Toen dus Frans I, bij de belegering van Milaan door
Karel V, in 1521, zijn Zwitserse hulpbenden niet kon
betalen, gingen zij naar huis, zeggende : Geen geld, geen
Zwitsers. - Sedert ontstond dit spreekwoord.

1865, Geld baart onrust.
Aan het bezit van geld is veel zorg verbonden.
z. b. : 1991.

1866. GeId blust geen gierigheid.
Hoe meer geld men heeft, hoe meer men hebben wil en hoe
gieriger men wordt.
z. b. :1959.

1176. 't Geld breekt geen vriendschap.
Zolang men geld heeft, heeft men vrienden; doch: zonder
geld, zonder vrienden.

1867. Geld brengt geen wede.
Het geld is de oorzaak van veel twist en onenigheid.

971. 't Geld, doet alle deuren open.
Wie geld heeft is overal welkom.
z. b.:700,976,983.

1868. Geld heeft geen steert.
Het geld moet uitgegeven worden.

1869. 't Geld is allemans vriend.
Geld is overal welkom.

1870, 't Geld is de leus (o/: de man).
Wie geld heeft, wordt geëerd; zonder geld vermag men niets.

983. 't Geld is een sleutel die op alle sloten gaat.
Zie nr.974.

1871. GeId is goede waar.
Men moet zijn geld op prijs stellen, er niet te los mec om-
sprrngen,

1177. Geld lenen breekt vrienilschap.
Als men aan vrienden geld leent, komen er dikwijls moeilijk-
heden bij de terugbetaling, waardoor dan de vriendschap
verbroken wordt.

1165. Geld maakt vrienden.
Wie rijk is, heeft veel vrienden.
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