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1938. De beste credietbrieven zljn klinkende munt.
Met geld komt men overal.

1666. Een goed begin is een daaltler waard.
Goed begonnen is half gedaan.
(daalder: oudhollandse munt : fl. 1,50).
z. b. : 1ff16.

1780, lllen weet niet, hoe een dubbeltje rollen kan..
Het lot is wisselvallig ; soms kan men op een geheel on-
verwachte wijze tot een gewenst resultaat komen.

1939. Fæn duit met een gat geeft altijd wat.
Brengt geluk aan (volksbijgeloof).

1940. Beter een duit in de hand als een blanke in de kant,
Zeker hebben is best.
(Een blank was een munt ter waarde vân zes duiten).
z. b. : 96O,2573,2593,3829,

1941. Voor zeven duiten koopt men niet veel.
Voor weinig geld kan men niets goeds kopen.
z. b. : 446,1890.

t942. Die geboren is onder een duitplaneet, zal nimmer meester
van een oordje worden.

Die arm is, zal meestal arm blijven.
z. b. : 1944,1958, 1961, 2048,2066.

1943. Men kan een frank maar één keer uitgeven.
Wat eenmaal gedaan is, kan niet meer veranderd worden.
z. b. : 3968.

963. Zwalaven in 't dak, guldens op zak.
Wijst op het algemeen verbreide volksgeloof, dat de zwaluw
een geluksvogel is,

f589. Praten zijn geen oorden.
Praten is dikwijls nutteloos.
z. b. : 192,1590, 1600, 1601.

387. Zonùer oorden krijgt men geen boter.
Zonder geld bekomt men niets.
z. ô. .' 1863, 1884.

1944. Dle voor 't oordje (of : tot vier oorden) geboren is, zal tot de
stuiver niet geraken.

Die arm is, blijft het gewoonlijk.
z. b, : 1942,1958, 1961, 2048,2066.

1945. Geen oordjes, geen mastellen.
Zonder geld bekomt men niets.' 2. b. : 477,1861.

1601. Woorden zijn geen oorden.
Praten is dikwijls nutteloos; aan woorden (beloften) alleen
heeft men niet veel.
z. b. : 192,1589, 1590, 1600.

1946. De penningen doen de paarilen lopen.
Het geld is de ziel van alles, - is de spil waarom alleg draait.

l94il. De penningen mâken de oorlog.
Zondet geld kan men geen oorlog voeren.
z. ô. r 1881.

194E. Des pennings klank verdooft alle reden.
Geld maakt alles goed ; onrecht, domheid worden over
't hoofd gezien bij iemand die geld heeft.
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1949. Des pennings reden klinkt best.
Met geld komt men overal terecht.
z. b. : 1875.1901.

1950. Die^een penping niet acht, klijgt over geen gulden macht.Die het kleine niet eeit, is-het groïe niËi weerd.1951. Een penning gespaard, is ei twee ,,;i;;;.;:-
Men moet op de kleintjes letten.

t952. Eén penling in àe spaarpoi maakt me". ge.aas, dan als hii vol is.Die het minste verrstand hebben, îËiËir-aËô;-caai;h;
hoogste woord.

1953. Eén penning klinkt niet.
-^_ - _ _Wie arm is, heeft weinig invloed.
1954. Eélpenning met recht is bJter dan duizend met onrecht.

Onrechtvaardig goed gedijt niet.
z. b. : l98l -

1955. Wie bouwen wil-,_nroet twee penningen voor één tellen.
uouwen isaltiid kostbaarderdanmènaanvankelijk berekende.1956. Het penningske-wil een broertie hôb-ff.- -'
Wie eenmaal geld bezit, kân er gemakkelijk nog meer bijverkrijgen.

!. : 403,1872. t873,2003-2005.
1957. Die de stuivei niet begeeri, is de gulden niet weerd.

Versmaad het kleine niet.
z. b. :2707,3t79.

1958. Die lot de stuiver geboren is, -wordt nimmer een dubbeltle.Die arm is, zal meestal arm bliivcn.
z. b. : 1942, 1944.196t.2048.2066-

1959. Ied-e_re stuiver brengizijn gierighéid mee.
Hoe meer geld men heeft, hoe meer men hebben wil en hoegreriger men wordt.
z. b. : 1866,

1960. 't Is beter één stuiver in de hand dan twee te verwachten.
Het is beter weinig te het'ben maar zeker,-ààn 

"Jèlâat 
on-zeker is.

_ -2. b. : 960, 1940, 25j3, 2593.
1961, Die tot een bhnk'geborin is. zal zijn leven geen stuiver rilk

worden.
Die arm is, zal meestal arm bliiverr.(De blank is een oude munt, die een waarde had van zes
duiten_;,een stuiver.-was 8 duiten of lO pénningén)
z. b. : 1942,1944, 1958, 2048.

GOUD.

1962. Die op goud staart, verblindt ziin eezicht.
Door.geld en rijkdom moet mën zich niet laten misleiden(verleiden).

1963. Geen be_rg zo steil of hoog, daar een ezel, met goud beladen,
niet op klimt.

Met geld kan men alles bereiken en kan zelfs de domste
mens tot de hoogsto ambten geroepen worden.

1964. Wensen om een ton gouds vult de beurs al zo weinig als wensen
om een duit.

Met wensen alleen komt men niet verder, het komt op
daden aan.
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