
t40

2023. Die slaapt in de zaaitijd, vindt geen maaltijd.
Zie boven, nr.2O22.

2fi24. De zuinigheid brengt rijkilom in.of:
165. Waar de zuinigheid huishoudt, groeit spek aan de balk.

Door spaarzaamheid komt men tot welstand.
949. Zûnie}l.eid met vlijt bouwt hnizen als kastelen,

De beoefening dezer deugden is de grondslag van rijkdom.
173. Twee zuivels op één brood, dat geeft hongersnood.

Door verkwisting vervalt men tot armoede.
Ook :

174. Zulvel op zuivel is 't werk van de duivel.

zoRG, KOMMER.

2025. Elke dag brengt zijn zorgen mee.
De mens is nooit zonder zorgen,

2026. Kort haar is gauw gekamd.
Wie niet veel bezit, heeft ook weinig zorgen.

927. Gtoot huis, groot kruis.
Grote huishouding, grote zorgen ; wie veel bezit, heeft ook
veel zorgen.

990. Kleine kamers hebben kleine portalen.
Voor een klein gezin, geringe behoeften.

2027. De leeuwerik zlngt wolijk, omdat hii op meidag geen huisbuur
moet betalen.

Men kan licht vrolijk en opgeruimd zijn, wanneer men geen
geldelûke zorgen of beslommeringen heeft.

2028. IJdele zakken, iidele zinnen.
r$r'ie zich in geldverlegenheid bevindt, is tot allerlei dwaas-
heden in staat.

ARMOEDE.

2029, Armoede doet heusheid dslen.
Als iemand arm geworden is, behandelt men hem niet meer
zo hoffelijk als vroeger.

2030. Armoede doet werken.
Wie tot armoede vervalt, is gedwongen te werken, zelfs al
doet hij het met tegenzin.

2031, Armoede dwingt, weelde springt.
Door armoede wordt men gedwongen tot zuinigheid, terwijl
hij, die in weelde leeft, vaak tot buitensporigheden komt.

2032. Armoede en verdriet kân m€n verdrâgen, maar weelde en jeukte
niet.

In voorspoed gaat men zich licht te buiten.
2033. Armoede is geen schande.

Armoede schendt geen eer.
2034. Armoede ls luiheids loon.

Luiheid leidt tot armoede.
2035. Armoede maakt ombeschaande llen.

Door armoede wordt men vaak tot onbezonnen daden ge-
dreven.

2036. Armoede maskt slim.
Wie arm is, verzint
te geraken.

2037. Armoede zoekt list.

t4l

allerlei middelen om in betere doen

Wie arm is, neemt dikwijls zijn toevlucht tot list.
z. b. :2O62,2063.

2038. Armoe op stal, armoe overal.
Wordt gezegd van een boer die te weinig vee op stal heeft en
4aardoor geen voldoende mest krijgt, zodaf ook de op-
brengst van het land vermindert.

2039. De armoeile ls de moeder van alle kunsten.
Door armoede, door nood gedwongen, getroost men zich
grotcre inspanning en komt men aldus vaak tot resultaten,
die men in gewone omstandigheden nooit zou bereiken.
z. b. :62O.

1026. h de armoede leert men zijn wienden kennen.
Men hceft veel vrienden, zolang alles voorspoedig gaat;
alleen de ware vrienden blijven u trouw onder alle omstandig-
heden.

1445. Arbeld, verwarmt; luiheid verarmt.
Arbeid leidt tot welstand, luiheid tot armoede.

1769, Die tot een blank geboren ls, zal zijn leven geen stulver rijk
worden.

Die arm is, zal meestal arm blijven.
2040. Arm met ere kan niemand deren.

Eerlijke armoede is geen schande.
2041. Beter arm dan oneerlijk.

Mct oneerlijkheid komt men niet ver.
2O42. De ârme gegeven is Gode geleend.

God beloont steeds de liefdadigheid.
z. b. : 1193,1194.

2043. De gezontle arme is nog een riik man.
Er gaat niets boven een goede gezondheid.

2O44. Die de arme versmnadt, die krijgt het vroeg ol laat.
Men versmade de arme niet, want men kan zelf ook tot
armoede vervallen. Men vergete ook niet : Met de maat
waarmede gij meet, zult gij gemeten worden.

1297. 't Is beter arm te z{n met eren, als met scbande zijn goed te
vermeren.

Want : schande duurt langer dan armoede.
I I 6E . ln 't geluk veel broodvrienden , in de armoede geen noodwlenilen .

Zonder geld, zonder vrienden.
2045. Jeuk lcert krauwen en armoede leert huishouwen.

Als men in nood verkeert, neemt men alle middelen te baat.
2O46. Lege kisten maken twlsten.

Armoede, gebrek, leiden tot ontevredenheid en dus ook
gemakkelijk tot ruzie.
Ook :

2047. Als de bak leeg is, knort het varken.
2048. Wle met een kruis op de wereld gekonren is, moet er mee afgaan.

Wie arm geboren is, zal meestal arm sterven; ook : de
mens behoudt meestal zijn aangeboren hoedanigheden.

1638. Dle hier de kruiwagen gevoerd heeft, zal hem ginder (boven)
ook voeren.

De arme man zat in de hemel ook nog moeten werken,
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