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HANDEL.
ALGEMEEN.
1907. Iù/f:en moet in de handel ook het vuile geltl aarulemen.

In handelszaken kijkt men niet zo nauw.
1882. Hct gelil is de ziel van de negotie.

Het geld is de spil waarom alles draait,
137. l/Ien moet niet alle eleren in één mandje doen.

Men moet niet alles (al zijn geld) in één onderneming steken.
Ook:

1E92. Men moet al zijn geld niet op één kaart zetten.
711. Ù{en moet niet alles aan één spijker ophangen,

3161. Aan de merken kent men de balen.
Men kent de mensen aan hun daden.

I5J8. Ieder is een dief in zijn (eigen) nering.
Ieder is zelfzuchtig in zijn eigen zaken ; ieder zoekt zijn
eigen voordeel, zelfs ten koste van anderen.

3162, Die blijven wil moet schrijven.
Wil men zijn zaken in stand houden, dan moet men behoor-
lijk boek houden.

KOPEN, WAAR.
1E6f. Ab het geld op is, is het kopen gedaan.

Zonder geld bekomt men niets.
Ook :

186J. Geen geld, geen waar.
1915. Geen oordjes, geen mastellen.

Daarentegen :
1862. Die geld heeft, kan wat kopen.
1884. Ilet is kwaad zonder geld ter markt te garn.

Want : geen geld, geen waar.
3163. Kopen is een gat in de zak.

Wie te veel koopt, raakt zijn geid kwijt.
1888. Kopen kost geld.

Wie kopen wil, moet geld hebben.
18f9. Koperen geld, koperen zielmissen.

Zo geld, zo waar.
1890. Licht geld, lichte waar.

Voor weinig geld kan men niets goeds kopen.
Ook :

445. M.en kan niet veel gouil kopen voor een ei.
1897, lilet het geld koopt men de boter.

Alleen met geld kan men wat bekomen.
Ook :

1E98. Met het geld koopt men schoonste krieken van de markt.
1902. Yoor geld koopt men de stokvisvellen.
1900. Snooù geld, snode waar.

Alle waar is evenredig aan haar prijs.
3164. Goetlkoop is (vaak) duurkoop.

Als men goedkope waren zoekt te krijgen, komt men
vaak nog bedrogen uit.

30E8. Men kan wel goud te duur kopen.
Zelfs voor iets kostbaars kan men te veel betalen.

3165. Koop breekt geen huur.
Aangegane huurcontracten worden door verkoop van het
perceel niet vernietigd.
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3166. Die koopt wât zijn gerief is, moet verkopen, wat hem lief ls.
Men moet niet alles kopen waarin men zin heeft.

3167. Koop het in de tijd en gebruik het in de nooil.
Zorg tijdig voor het nodige, om het te gebruiken wanneer
het noodzakelijk is.

3168. Wat voorbij isn kopen geen kremers.
Men moet van de gelegenheid gebruik maken, en niet
wachten tot het te laat is.
z. b. : 642.

1101 . i|.den legt het goede laken niet te pronk.
Goede waar prijst zich zelf en heeft geen aanbeveling nodig.
Ook :

3168a. Goede waar behoeft geen uithangboril.
3169. Goede waar wenkt de kopers.
544. Goede wiin behoeft geen krans.

2717. De mosselen doen de vis afslaan.
De grote hoeveelheid slechte waar is soms oorzaak dat goede
waar voor een te lage prijs moet verkocht worden.
Ook :

2723. De spiering doet de kakeljauw afslaan.
2679. De kleine vissen doen de grote afslaan,
1913. Alle waar is naar haar geld.

Het goedkope kan men niet zo degelijk verwachten als
het dure.

3170. Goede waar krijgt vijandengeld.
Als men goede waar te koop aanbiedt, vindt men gemak-
kelijk kopers, zelfs onder zijn vijanden.

1914. Goedkope waar trekt het geld uit de beurs.
Vele mensen laten zich door lage prijzen verleiden tot het
kopen van dingen, die zij niet beslist nodig hebben.

3171. Vergulde opschriften, stinkende waren.
Schijn bedriegt ; uiterlijke praal dient vaak om een slecht
innerlijk te verbergen.

3172. Daar is maar één baat, en elk zoekt ze.
EIk zoekt eigenbaat.

3173, Ere en bate zijn zelden bij malkaar.
Een eerlijk mens wordt niet gemakkelijk rijk.

3174. Niemand moet baat hebben (o/: riik worden) uit eens anders
schade,

Men mag zich niet verrijken ten koste van anderen.

VOOR- EN NADEEL.

3175, Men moet de bluts tegen de buil stellen.
Men moet het voordeel tegenover het nadeel stellen.

3176. Daar men zelf gaat, wordt men door geen bode bedrogen.
Het is best, dat men zelf zijn zaken waarneemt, daar anderen
er nooit zoveel zorg aan besteden als wij zelf doen.
Ook :

3177. De beste bode is de man zelf ,
z. b. : lO6, 107, 108, 2357 , 2909.

379. F,lk wil de boter op zijn koek hebben.
Ieder tracht zoveel mogelijk voordeel voor zichzelf te
bekomen.
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