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t872. Geld wil bii geld zijn.
Wie eenmaal geld bezit, kan er gemakkelijk nog meer bij
verkrijgen of winnen.
Ook :

1873. Geld wint (of : zoekt) geld.
z. b. : 4O3,1956, 2003-2005.

1874. Gereed geld dingt naurv.
Wie met gereed geld betaalt, kan hogere eisen stellen.

1875. Gereed geld is de bloem.
Met klinkende munt is men overal welkom.

1876. Hebt ge geld, ge zijt geteld.
Wie geld heeft, wordt geëerd.
z. b. : 513,1183, 1185, 1932,2505.

1877. Het dode geld doet leven.
Het geld is machtig.

1878. Het geld beheert (of : regeert) de wereld.
Het geld heeft grote invloed; het is de spil waarom alles
draait.

63. Het geld bindt de mond toe.
Met geld kan men iemands stilzwijgen kopen, rvaardoor
vele fouten ongestraft blijven.

1879. Het geld, dat plat is, maakt droog wat nat is.
Met geld kan men indijkingen en droogmakingen tot stand
brengen; 

- vandaar: het geld vermag alles.
1880. Het geld, dat stom is, maakt recht wat krom is (en sneeg wat

dom is).
Bij iemand die geld heeft, worden onrecht, domheid, mis-
maaktheid, enz. over 't hoofd gezien1' 

- bij uitbreiding :

geld maakt alles goed.
1881. Het geld is de gesp vân het harnas,

Zonder geld kan men geen oorlog voeren.
1882. Het geld is de ziel der negotie,

Zie nr. 1878.
1883. Het geld verzacht de arbeid.

Het geld maakt, dat men de arbeid niet met tegenzin verricht.
z. b. :1927.

1884. Het is kwaad zonder geld ter markt te gaan.
Want : geen geld, geen waar; maar : m€t het geld koopt men
de schoonste krieken van de markt.
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1891. Men kent verloren geld en goed maar eerst wmneer men,tmissen moet.
Men leert iets slechts waarderen, wanneer men het moetmissen,
z. b. :2967.

evenredig aan het loon, dat ervoor

,.en moet al zijn geld niet op één kaart zetten,Men moet al ziin eeld niet in één onderneming of in éénfonds steken.
z. b.:437.711.

Men moet geen goed geld naar kwaad geld werDen.Men moet geen nutteloze kosten-maken'voor een doel,
_ _ 

waarvan men kan voorzien, dat het niet tË bùËiken rs.ilîet gcld geraakt men aan alle dingen.
- - voor_geld kan men alles kopenl
Melgeld in de zak is men overâl thuis.

Zie nrs. 974,981.
Me.t.geld kan.men veel gatcn stoppen.
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1897. iUet het geld koopt men de boïer.
Ook :

1898' Met .het ger{ !oop^t_^men de schoonste krieken van de markt.
- Zie nrs.1962, 1S63.

1899. Schoon geld kan veel vuit dekken,
Door het geld blijven vele fouten ongestraft.z. b. : l9l0-

1900. Snood geld, snode waar,
Alle waar is evenredig aan haar prùs.rirS' voor geJd,en goede woorden kan men overar terecht komen.

__ Met beleetiiheid en m.t geiâ-uèiËLi Àfr i"er.1901. Voor getd larl -en ae oui""iiai;à;:;:-' '

Met geld kan men altes Uetômeî]"-"'
1902. \'oor.geld koopt men de stokvisvellen.

zie nrs.1892, lg9g, 1901.
1903. Waar geld is, wil het geld zijn.

wanneer rnen eenmaal iets bezit, kan men er gemakkelijknog meer bij verkrijgen.
z. b. : 403,1972, tÉ13,2003_2005.

I 166. Zonder geld,2ondei vrienàen.-- -"--'of:
I 167. Geldeloos, vriendeloos.

it:TËil men arm en ongetukkig is, heeft men weinig
z. b. : 1168,2804.

1904. De-dominee preekt maar eens voor ziin seld.wordt remand toegevoegd, wie rn*en iets niet voor detweede maal wil zeggen.
z. b, :1909.

1905. Het fatsoen kost het meeste seld.
Om zjjn fatsoen te troud?n, 

-maakt 
men vaak te grote ofonnodige kosten.

1906. Het beste geloof is gereed geld.
Ueen beter krediet dan gerede betaling.

1892.

r893.

1894.

1895.

1896.

1885. 't Is niet al geld dat blinkt.
Schijn bedriegt.
z. b.:3087.

1886. Klein geld, kleine arbeid.
De verrichte arbeid is
betaald wordt.

1887. Koek naar geld.
Goedkope waar kan niet zo goed en degelijk zijn als de
duurdere.

1888. Kopen kost geld.
Wie kopen wil, moet geld hebben.

1889. Koperen geld, koperen zielmissen.
Zo geld, zo waar.

1890. Licht geld, lichte waar.
Voor weinig geld kan men niets goeds kopen.
z. b. : 446,1941.
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