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1633. Op zijn gemak wordt men liefst rijk.
Men wil liefst rijk worden zonder inspanning.

1996. Ongestadige lieden worden zelden rijk.
Wie telkens van woonplaats of van beroep verandert,
wordt zelden rijk.
z. b. : 646,1233,2828,2829' 2917 ' 2918.

f997. Riike lui hebben vette poesen.
Wie geld heeft, kan zich alles veroorlovcn.

1998. Genoeg is meer dan overvloed.
Men moet niet meer verlangen dan men nodig heeft.

i77. Wie pepers te veel heelt, die pepert zijn bonen.
Wie overvloed heeft, kijkt doorgaans niet zo nauw.

1788. Heden rijk, morgen sliik.
Alle bêzit is onzeker ; ons leven is onbestendig.

1999. Genoeg Iigt op 't kerkhof.
Gedurende zijn leven heeft de mens nooit genoeg.

2000. Het komt op geén turf aan, als men in het veen is.
of:

2001. Die in het veen is, ziet op geen turfje.
Die overvloed heeft, is niet karig.
z. b. : 317,2730.

2002, IIet is een vette vogel, die zich zelven bedruipt.
Alleen wie rijk is, kan de hulp van anderen ontberen.

40j. Die brood heeft, die geeft men brood.
Wanneer men eenmaal iets bezit, kan men er gemakkelijk
nog meer bij verkrijgen.
In dezelfde betekenis zegt men ook :

2003. De hennen leggen gaârne, waar zij een ei zien.
2004. Die het heeft, kriigt het.
2005. Het water loopt altiid naar de zee.

Zie ook de nrs.1872, 1873' 1903.
2006, 't Kan beter van de zak dan van de band.

Een rijke kan meer geven dan een arne.
z. b. : 3287

SPAREN EN VERKWISTEN.

2007. Alle baten helpen.
Men moet ook een kleine winst, een klein voordeel niet ver-
smaden.

106L Al is het bed nog zo breed, men kan er wel afrollen.
Al is men nog zo rijk, door verkwisting kan men wel tot
armoede vervallen.

1066. Wie zich een goed bed spreidt, slaapt zacht.
Wie spaart en tijdig voor de toekomst zotgt, zal een rustige
oude dag hebben.

2008. Een gevelde boort geeft geen schailuw meer.
Spling niet roekèloosbm met datgene (tracht te behouden)
wat u voordeel of genot kan verschaffen.

2009. Lui, lekker en veel te meugen, zijn drie dingen die niet en deugen-.
Luiheid en verkwisting leiden tot armoede, tot verderf.

/556. Die druppels koopt, moet geen spaarpot kopen.
Dronkenschap maakt arme mensen.

139

2010. Met de fluit gewonnen, met de trommel verspeeld (of : r'et-
teerd).

Wat gemakkelijk verdiend wordt, wordt doorgaans ook
gemakkelijk verteerd.
Ook:

2011. Zo gewonnen, zo g€ronnen.
2012. Dat met de vloed komt, gâat met de eb weg.
2013. Haast gewonnen, haast verteerd, als men altijd gaarne smeert.

Door overdaad komt men tot armoede.
2014. Spaarmond koopt smeermond zijn hemd.

Sparen doet vergaren.
2015. Veel smeren op zijn renten, maakt slechte testamenten,

Die veel verteert kan weinig sparen.
z. b. : 994.

1689. Dle jong spaart, lijrlt oud geen gebrek.
Maar wie in zijn jeugd verkwistend is, zal in zijn ouderdom
gebrek lijden, want : jong te paard, oud te voet.

1188. Sparen en duren zijn goede geburen,
Wat men spaart of zuinig gebruikt, duurt lang.

2016. Sparen is een groot inkomen.
Spaarzaamheid leidt tot welstand.

456. Als't hammetje gekloven is, is 't sparen gedaan,
Als men eenmaal het gespaarde moet aanspreken, is het spoe-
dig opgeteerd.

2017. Die heden wat spaart, heelt morgen wat.
Die jong spaart, lijdt oud geen gebrek.

994. Vette keuken, magere beurs (o/.' erfenis ; testament).
Die veel verteert, kan weinig sparen ; wie rijkelijk leeft,
zal weinig geld nalaten aan zijn erfgenamen.

E94. Als de kinileren geld hebben, hebben de kramers de nering,of:
895. Als de kinderen ter markt komen, dan hebben de kramers geld.

Kinderen kennen de waarde van het geld niet; wordt ook
toegepast op mensen, die kwistig met hun geld omgaan.

2018. De miertjes leggen haar winterkoren in de zon.
Een naarstig mens neemt tûdig zûn voorzorgen, is spaar-
zaam.

44. E,en lekkere mond leidt tot de bedelzak.
Verkwisting leidt tot armoede.

1692. Jotg te paard, oud te voet.
Wie in zijn jeugd verkwistend leeft, zal later gebrek lijden.

1691. Jong gespaard, oud vergaard.
Wie bijtijds zuinig is, gaart wat over voor later.

2019. Sparen doet garen.
Door spaarzaamheid wordt men rijk.

2020. Sparen is een rijke tol, die de beurs maakt zwaar en yol.
Spaarzaamheid leidt tot welstand.

2021, 't Een stuivertje op 't ander bouwt het huis.
Door spaarzaamheid wordt men rijk.

2O22. Die in tt voorjaar niet zaait, zal in tt najaar niet maaien.
Die jong niet spaart, zal oud gebrek lijden.

425, Die zijn wittebrood vôôr eet, moet zijn roggebrood na eten.
Overvloed en verkwisting worden vaak gevolgd door
gebrek.
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