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1907. Men moet in de handel ook het vuile geld aannemen.
In handelszaken kijkt men niet zo nauw.

1287. H.et leen is voor de oudste, het geld is voor ile stoutste.
De stoutmoedigen gaan met de voordelen strijken.

1908. Een man zoniler geld is een schip zonder zeilen.
Zonder geld kan men niets uitvoeren.

1909. De pastoor doet geen twee missen voor één geld.
Zie hierboven, nr. 1904.

1910. Ben je schelm ol ben je dief, heb ie geld, ik heb je lief.
Met geld worden vele fouten bedekt.
z. b.:1899.

1911. De spaarpot komt het geld toe.
Men moet eenieder geven wat hem toekomt.

1912. Stinkende velletjes maken klinkende gelletjes.
Zelfs het geld dat door vuil werk verdiend is, heeft eæn
zoete klank, is gewild.
(Dit spreekwoord was bij de vilders in gebruik.)

1913. Alle waar is naar haar geld.
Het goedkope kan men niet zo degelijk verwachten als
het dure.

1914. Goedkope waâr trekt het gelil uit de beurs.
Vele mensen laten zich door lage prijzen verleiden tot het
kopen van dingen, die zij niet beslist nodig hebben.

1915. Een woordje op zijn pas is zo goed als geld in de tas (o/.'is een
daalder waaril).

Men moet op 't juiste ogenblik weten te handelen.
1916. De een kan meer met de zak dan de aniler met het geld.

Die weinig bezit zal soms (door spaarzaamheid, ijver, enz.)
meer bereiken dan hij die overvloed heeft, maar dan ook
dikwijls verkwistend leeft.

1917. Om de poen is 't al te doen.
In de wereld draait alles om het geld.

1918. De apostelen moeten wandelen,
Het geld moet in omloop zijn en onder de man komen.
(Een zinspeling op het te voet gaan van de apostelen.)

1919. Men bindt wel zonder banilen.
Ook met geld kan men veel bereiken.

551. Zolatg de fles vol wijn is, is zij aangenaam.
Zolang men geld heeft, heelt men vrienden; zolang er
voordeel te halen is, wordt men gevleid.
z. b. : 641,2615.

1920. 't Meeste geschil en krakeel is om te weinig of te veel.
De meeste ruzie spruit voort uit geldzaken; verdeling van
geld of goederen is een bron van twist.

1921. Giften en gaven breken zelfs ile steenrotsen.
Met geld kan men zelfs het onmogelijke doen.

1922. Gilten en gayen maken nichten en mâg€n.
Als men geld heeft en vrijgevig is, trachten zelfs de verste
bloedverwanten u in het gevlei te komen.
z. b. : 1181,1928,2552.

700. F,en zilveren hamer verbreekt ijzeren tleuren.
Voor geld krijgt men alles gedaan.
z. b. : 974,983.

112. iùÂet ledige handen ls het kwaad snoeken vangen.
of:
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153. Men lokt geen haviken met ledige handen.
,___ ---Zonder 

geld kan men weinig verrichten
1923. Uit een anders kas is 't licht geld te tellen.

Men kan licht ruim te wer-k gaan, als een ander het betaalL
z. b..:471,993, 100O, 19j5,2469,3005, 3814, 3843, 3945.

1924, Droge knopen binden niet wel.
Zonder geld bereikt men niet veel.

1925. Koken moet kosten.
Voor de huishouding is geld nodig; zo ook voor 't bestuur
van 't land.

1926. Men kan het laken niet hebben en het seld houilen.
Wanneer men het voordeel wil heb-ben, moet men zich ook
de nodige onkosten getroosten.

1007. De lamp kan zonder oliè niet branden.
Zonder geld kan men niet leven.
z. b. :1929.

1927. Geen loon, geen moetl.
Het geld verzacht de arbeid.
z. 6. .. 1883.

1928, Schenken en geven maakt veel nichten en nevetr.
Men vleit en viert degenen van wie men enig voordeel te
verwachten heeft.
z. b. : 1181,7922,2552.

1929. Het rad, kan niet lopên, als ,t niet gesmeerd is.
Zonder geld kan men niet leven-.
z. b. : 1007.

1930. Als men schapen en een koe heeft, dan zegt ons iedereen goeden-
dag.

Als men geld heeft, wordt men geëerd.
z. b. : 513,1183, t185. 1859. t8t6. 1e32.

1931. Een gouden toom maakt iog eeén betér naard.
Geld alleen kan iemanil niet beter'of voornamer maken.
z. b. : 284,1936.2727.

1932, Om de veren is de iauw bemind.
De mens wordt geëerd en bemind naarmate hij geld he€ft..
z. b. : 513,1183, II85. 1859. 1876.

1933. Couden vinken zijn de besie vooispraak.
Met geld kan men alles bekorien.
z. b. :1862,

522. Die weinig besteden wil, kooptzelden soed vlees.
Immers : alle waar is naai haar geiâ.

1934. Die^met gouden wapens vecht, heeft altijrl het b€ste recht"
Geld vermas alles.

1935, Ats er zaad in it bakle is, kan de voeel oikken.
Alleen als men geld heeft, kan mln wat kopen.

1936. Een gouden zadel maakt geen ezel tot Daard.
Geld alleen kan ieman-d niet voornàam maken.
z. b. : 284,1931,2727.

MUNTEN.

1937. Klinkende munt spreekt overal verstaanbare taal.
Met geld komt men overal.

1401. M.en vindt overal valse munt.
Slechte mensen vindt men overal.
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