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2049. Beter arm te land als rijk op zee.
Het is beter, zelfs in minder gunstige omstandigheden te
leven waar men zich veilig gevôelt. dan in weeldé te leven
op een plaats waar men in gevaar verkeert.
z. b. :3149.

2050. Arme lieden hebben nergens neven en nichten.
Doch : giften en gaven maken nichten en magen.
Zie nr. 1922.

978. Arme lieden moeten achter de deur staan.
In de wereld worden vaak alleen geld en rijkdom geteld.

393. Arme lieden koken dunne brij.
^ -Met_ 

geringe_ middelen kan.men weinig tot stand brengen.
2051. Schande duurt langer dan armoede.

Eerlijk duurt het langst.
2052. Die in beklag is, heeft geen gebrek.

of:
2053. Geef de boffer een brood, de klager heeft geen nood.

Pochers lijden veelal gebrek, terwijl zii, die hun nood luide
klagen, het meestal zo kwaad niet hebben.

NOOD.

2054. De nood geeft kracht.
Door nood gedwonÉren, .is men soms in staat iets uit te voererr
wat in gewone omstandigheden niet mogelijk zou zijn.

2055. Die nood heeft, moet pompen.
Die in slechte omstandigheden verkeert, moet werken.

176. ln de nood eet men korsten van pasteien.
In de nood leert men zich met minder tevreden stellen.

1161. In de nood kent men zijn vrienden.
Zolang alles goed gàat, heeft men veel vrienden; doch alleen
de ware vrienden zullen ons ook trouw blijvên in tegen-
spoed.

2056. In de nood mag een iegelijk dopen.
Nood breekt wet.

2057. Men moet van de nood een deugd maken.
Men moet zich naar de tijd en de omstandigheden schikken.

2058. Nood breekt ijzer.
Door de nood gedwongen, kan nren veel.

2059. Nood breekt wet.
Als men in nood verkeert, ontziet men niets.

2060. Nood doet wonderen.
z. b. : 3O4,358,2054,2058.

2061, Nood leert bidden.
Als men in nood verkeert, neemt men tot alle middclen zijn
toevlucht.
z. b. :295.

122. Nood zoekt brood.
De -nood dwingt de mens..om elke arbeid, ook de geringste,
als kostwinning aan te grijpen.

2062. Nood zoekt list. '
Ook :

2063. Uit nood roert de kat haar poot.
Door de nood gedwongen, doet nren veel.
z. b. :2O37.
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BEDELAAR.

2064, De iongste bedelaar moet ale korf dragen.
De jongste in het gezelschap moet het nodige werk ver.
richten.

2065. Die met eer bedelaar vecht, wint niets dan luizen.
Met wie men verkeert, wordt men geëerd.
z. b. : 157, t7O,242, l07l,1427-1439,2262.

2066. Geen bedelaar zâl ooit graaf worden.
Wie arm is, zal meestal arm blijven.
z. b. : 1942,1944,1958,1961,2048.

972, Htt is de ene bedelaar leed, dat de andere yoor de deur staat.
Personen die hetzellde beroep uitoefenen, benijden elkander
vaak.
z. b. : 995, l50l.

2067. Helpt gij een bedelaar te paard, hii draaft niet, maar hij galop-
p€ert.

Opkomelingen zijn altijd overmoedig.
z. b. :1487-1491.

2068. Iedere bedelaar prijst zlin nap,
Ieder houdt het zijne voor het best.
z. b. : 554,681,754,919.

2069. Wil je de bedelaar over drie slot€n jâgen, dan moet je zelf over
twee springen,

Die een ander aanspoort, moet zelf ook werken.
2070. 't Is beter te bedclen als te stelen.

Immers : armoede is geen schande.
2O71. De bedelzak heeft geen bodem.

De zak van de bedelaar is niet te vullen.
1516, Een jonge ledigganger, een oude bedelaar.

Wie in zijn jeugd niet werkt ol spaart, zal in zijn ouderdom
gebrek lijden.

979, De beste schooier gaat wel eens een deurtje voorbij.
Ieder kan missen, zelfs de bekwaamste.
z. b. : 448, 2438, 2452, 3126, 3790, 3963.

2072. Een beschaamde schooier heeft een platte zak.
Die al te beschroomd is, komt niet vooruit in de wereld.

2073. Deerlijk zien is goed gebedeld.
Een bedelaar die er slecht uitziet zal gemakkelijker geholpen
worden.

HEBZUCHT, GIERIGHEID

2074. Hoe me€r men heeft, hoe meer men begeert.
De rijke, de gierigaard vooral, is nooit verzadigd.

4J. Een gtrl.ige monal is zelden veruâdigd.
Een hebzuchtig mens is nooit tevreden.

181. Die een voetje heeft, wil een schreedje.
Men wil steeds meer hebben.
Men zegt ook :

163. Daar men de vinger ln krljgt, wil m€n met de hand door
2075. Die al te ver wil sprlngen, ploft midden in de gracht.

of:
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