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1965. Zilver is geen goud waaril.
Het mindere staat niet met het meerdere gelijk.
z. b. : 374,455,2:105.

BEURS.

1966. Als de beurs ledig is, wordt ze een vod.
Wanneer de beurs geen geld meer bevat, wordt ze waarde-
loos ; vandaar : wie geen geld heeft, wordt niet geteld.

1967, Berooide beurs, berooide zinnen.
Als men in geldverlegenheid verkeert, is men tot allerlei
dwaasheden in staat.
In dezeffie betekenis zegt men ook :

1968. Ledige beurzen mâken kranke zinnen.
o.f :

1969. Platte beurzen naken dolle zinnen.
1970. Een ijdele beurs en een ijilele maag, dat is eèn grote plaag.

Geldverlegenheid leidt vaak tot dwaasheden.
1971. Een ledige beurs ls het veiligste paspoort.'Wanneer men niets bezit, behoelt men niet te vrezen door

rovers te worden aangevallen.
1972. E'en lege beurs staat moeilijk recht.

Zonder geld bereikt men niet veel.
1973. Hoe vetter beurs, hoe nagerder kaken.

Rijke mensen zijn meestal gierig.
1974. IJdele beurzen maken dolle begijnen.

Geldverlegenheid brengt de mens soms tot dwaze daden.
z. b. : 1967-1969.

1975. 't Is licht mild te zijn uit een anders beurs.
Men kan licht ruim te werk gaan, wânneer een ander het
betaalt ; men spaart meestal niet wat aan een ander toe-
behoort.
z. b. : 471,993, 1000, 2469, 3005, 3814, 3793, 3875.

1976. Met volle beurzen kan men builen slaan.
Met geld kan men veel doen.
z. b. : 1901.

1625. Werken doet de beurs sterken.
Met werken en met zuinigheid kan men geld vergaren ; im-
mers : zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.

1730. Oude beurzen sluiten niet wel.
De ouderdom komt met gebreken.

1977. Licht gewin maakt zware beurzen.
Versmaad het kleine niet, want vele kleintjes maken een
groot.
z. b. : 42O, 1037, tO7O,2092-2107.

1978. Alle herties zijn gezusters, maar alle beurzekens geen gebroers.
Men wordt licht beklaagd, maar niet licht geholpen.

GOED.

1979. Die goed heeft, heeft twist.
Geld en goed is de oorzaak van veel twist en krakeel.

1980. Een klein goed is haast verteerd.
Wie niet veel bezit, moet zuinigheid betrachten,
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1981. Gestolen goed geeft geen kroze"
Onrechtvaardig goed gedijt niet.
z. b. : 1954.

1981a. Goed gewonnen is rust verloren.
Hoe meer geld men heeft, hoe meer zorgen.

1982. Hoe meer goed, hoe meer brandhout voor dè hel.
Voor een rijke zal het moeilijk zijn om in de hemcl te komen.

1983, 't Is beter goed te hebben als goed te verwachten.
Zeker hebben is best,

16lr'. Werelds goed is ebbe en vloeil.
Op het ondermaanse is niets te vertrouwen, is alles onzeker ;
ons leven is onbestendig.
z. b. : 687, 178I-1788.

1984. Goeilrijk, bloedriik.
Als men rijk is, heeft men veel vrienden.
z. b. : 1015.

1985. Veel koeien, yeel moeien.
Goed baart zorg.

1986. Rijk in de wieg, arm in het graf.
Ons leven is onbestendig,
z. b. : 178l-1790.

RIJKDOM, OVERVLOED.

1987. Rijkdom en een dubbeltje kennen elkaar.
Het is door zuinigheid en spaarzaamheid dat meo tot
welstand en rijkdom geraakt.

1988. Wie rijkdom in een jaar wil vangen, die wordt voor 't halve
jaar gehangen.

Wie te spoedig rijk wil zijn, doet dit meestal met minder
eerbare middelcn.

1989. De riiken hebben yeel vrienden.
Zolang men geld heef't, heeft rnen vrienden.

1609, Arbeid schept rijkdom.
Arbeid leidt tot welstand.
z. b. : 1610.

1990. De rijkste behoudt mââr een linnen kleed.
Ook de rijkste mens neemt niets mee in het graf.

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

1992. Wie het breed heeft, laat het breed hangen.
Wie veel bezit, kan veel uitgeven.

1993. Uit volle buidels is het goed teren,
Men kan gemakkelijk royaal zijn als men veel geld heeft,

1994. Dikke buik, slapende voet.
Wie rijkelijk met aardse goederen bedeeld is, zal meestal
niet veel werken.

1995. Beter aan een vette dis dan op een dorre heiile.
Het is beter te leven waar overvloed is, dan waar armoede
heerst.

143, Wie veel eieren heeft, kan veel doppen maken.
Wie veel geld heeft, kan veel verteren, - kan zich veel
Yeroorloven.
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