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2941. Nâ de droogte komt grote regen.
Voorspoed volgt op tegenspoed.

3178. Wie het eerste veegt, heeft ile beste kans,
Die het eerst ergens bij is, zal er het meeste voordeel van
hebben.
z. b. : 3117,3856.

3179. Die 't kleine niet begeert, is 't grote niet weerd.
Versmaadt het kleine niet.
z. b. : 1957,2707.
Ook :

3169. Die om een kleintje niet wil bukken, zal het grote bezwaarlijk
berekken.

3181. De kost moet voor de baat uit.
Om winst of voordeel te behalen, moet men zich eerst uit-
gaven ol onkosten getroosten.

3182. Die de lasten heeft, moet ook het voordeel hebben.
Het is billijk, dat elke arbeid naar verdiensten beloond wordt.

3183. Die de schade heeft, heeft de schande toe.
Wie verliest, wordt daarbij doorgaans nog bespot.

3184. Die voordeel wil hebben, moet voordeel doen.
Zoals men anderen bejegent, zal men ook op zijn beurt
bejegend worden.
z. b. : 32O2.

3185. Geen voordeel zonder nadeel.
Alles heeft ook zijn schaduwzijde.
z. b. : 2938.

3186. F.en koopman moet weten te lichten en te zwarer.
Hij moet zijn prijzen regelen naar de markt, ook al levert
dit wel eens verlies op.

NTARKT, KOOPLUI.

3187, Bij het schelden van de markt leert men de kooplul kennen.
Men kent elkander pas als men van elkander afgaat.
Ook :

3188, Op 't laatst van 't spel leert men de kooplui kenrcn.
3t89, Die van de markt komen, weten de priis.

Door ondervinding wordt men wijzer.
Ook :

3190. Men is wijzer na als vôôr de markt.
3191. Elk moet zijn eigen pakje ter mârkt dragen.

Ieder moet voor zijn eigen zaken zorgen, zijn eigen belangen
behartigen.

1884. llet is kwaad zonder geld ter markt te gaan.
ll/ant : geen geld, geen waar ; maar : met l"tet geld koopt
rnen de schoonste krieken van de markt.

3192. De schranderste raailslieden wantlelen op de markt'
Het is gemakkelijk de daden van anderen af te keuren als
rnen zich niet in hun toestand bevindt.
z. b.: 3125.

128E. Jxn ilurtt-niet doet zelden een goede markt.
Wie steeds bang is om iets te wagen, zal zelden voordelige
zaken doen.

3193, I\{en komt altijd vroeg geiloeg tot de afslag'
Men moet niet te gauw ziin eisen lager stellen.
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3194. Wat duur geveild wordt, is meest begeerd.
omdat men denkt : alle waar is naar haar geld ; dus : men
gaat meestal af op de schijn.

3195. Hoe meerder hoop, hoe beter koop.
Hoe meer waren er ter markt worden gebracht, hoe goed-
koper zij verkocht worden.

2494. Geen jaarmarkt zonder ezel.
Ieder heeft zijn gebreken.
Ook :

1545. Zelden een jaarmarkt zonder dief.
Niets is zonder gebreken.

3196. Twee Joden weten wel, wat een bril kost.
Gezegd van twee slimmeriken die voor elkaar in slimheid
niet onderdoen en beiden weten wat er onder of achter iets
schuilt.
z. b. : 2759.

3197. AIle kopers zijn geen kenners.
Schijn bedriegt.

1784. }Iedeî koopman, morgen loopman.
Ons leven is onbestendig,
z. b. : 687.

3198. Elke kramer prijst zijn waren aan.
Ieder vindt zijn eigen werk het best.

3199. Twee kramers kennen malkander wel.
Twee slimme personen kunnen elkander niet bedriegen.

558. Die het ambâcht niet kent, moet geen winkel opzetten.
Men moet zich niet bemoeien met zaken, die men niet kent ;
want:

3200. Nering zonder verstand is schade (o/.' verlies) voor de hand.
z. b. : 558,991.

MAAT.

3201. Aan de maat kent men de koopman.
Men kent de mens aan zijn werken.

3202. Jôif.et de maat waarmede gij meet, zult gij gemeten worden.
Zoals gij andeien behandelt, zult gij op uw beurt behandeld
worden.
z. b. : 3t84.

3203, Te volle maat loopt over.
Overdrijving schaadt.

3204. Als de el bii 't Iaken komt, valt hct vaak niet mee.
Als men een zaak goed onderzoekt, valt ze wel eens tegen,

BETALEN, KREDIET,

3205. Wat men afdingt, is het eerst gewonnen.
De vermindering die men op de koopprijs bekornt, kan men
als winst beschouwen.
Ook :

3206. Wat men heeft afgerlongen, is het eerst gewonnen.
3207. Grote praters, slechte betalers,

Die te veel uitgeven voor opschik, kunnen meestal hun schul-
den niet betalen.
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