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3208, Een goed betaler weigert geen pand.
Slechte betalers vrezen, door het geven van een pand zich
tot betaling te verbinden.

1938. De beste kredietbrieven zijn klinkende munt,
Met geld komt men overal.

1906. H.et beste geloof is gereeil geld.
Geen beter krediet dan gerede betaling.

3209. Kwaatl geluk maakt kwaad geloof.
Loopt het iemand tegen, dan gaat zijn krediet achteruit.

226. 't ls kwaad kammen waar geen haar is,
Wie niets heeft, kan niets betalen.
Ook :

227, lsf:en kan geen kaalkop bij het haar vatten.
2108. Men kan geen kei het vel afdoen (o/.' afstropen),
2709. Waar niets is, verliest de keizer zijn recht.
2110. De naakte is kwaarl te beroven.
2111. Nden plukt geen veren yân een kikvors.
3210. De scherpste maners zijn de slechtste betalers.

Men ziet wel de fouten en tekortkomingen van anderen,
maar denkt er niet aan zijn eigen gebreken uit te roeien.

3211. Korte rekening maakt lange vriendschap.
Wanneer men elkaar geregeld betaalt, zal men veel onenig-
heid vermijden.

3212, M.et klagen en steunen betaalt men zijn schulden niet.
Klagen helpt niet wanneer men zich in moeilijkheden be-
vindt, men moet de handen uit de mouw steken.

3213. Om eigen schulil worilt men het m€est gemaanil.
Onder verwijten die men zichzelf moet maken, lùdt men
het meest. (Met toespeling op schuld : geldelijke verplichting).

2115. Borgen baart zorgen
6ôôa t" k";Ën-rooder dadelijk
de schuld.

WAARD, GAST.

1319, F,en vrienilelijke waard maakt slappe beurzen.
Met vriendelijkheid en beleefdheid krijgt men eerder iets
gedaan dan met grofheid.
z. b. : 1320.

1019. islet gebroken glazen kan men de waaril niet betalen.
Zonder geld kan men niet veel bekomen.

551. Yraag de waard naar zijn wijn, gewis hii zal de beste zljn.
Ieder prijst zijn eigen waren, ieder houdt het zijne voor het
best.
z. b. : 681,754,919,2068,2166.

3214. Yrolijke waarilen maken vrolijke gasten.
Voorbeelden trekken.

3215. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
Men beoordeelt anderen naar zich zelf.
z. b. : 1530.

325, Naardat de gast is, wordt er opgedist.
Ieder wordt bejegend naar zijn waarde.
z. b. : 538.
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2518. Noodt geen gasten op het geitje eer de geit geworpen heeft.
Beschik niet over voordelen, over een winst, die gÛ nog
niet behaald hebt.
z. b. : 2724,2742,3741.

259. Wie gekken noodt, heeft wisse gasten.
Wie gekken bij zich ontvangt of met gekken omgaat, kan
moeilijk van hen afkomen.

RECHT.

3216. Advocaat, kwade raad.
't Is best, zo weinig mogelijk bij de advocaten te moeten
gaan, want processen leveren meestal weinig voordeel op.

3217. Beter een mager akkoord dan een vette sententie.
't Is beter een geschil bij minnelijke schikking bij te leggen,
al is het dan met wat schade, dan de kans van een duur
proces te wagen, want : ongewezen vonnissen zijn te vrezen.

3218, Een goeil akkoord maakt een zachte scheiding.
Wânneer men bij een overeenkomst alle bepalingen en schik-
kingen nauwkeurig vastlegt, zal er zelden aanleiding zijn
tot geschil of twist.

3219. Als het geweld komt, is het recht uit.
Voor ovetmacht moet men zwichten,

3220, Wat met gewelil verkregen wordt, duurt niet lang.
Wat enkel steunt op de macht van de sterkste, en niet op
het recht, is van korte duur.

3221. }Ioe minder kennis, hoe haastiger vonnis.
De domste mensen willen het eerst oordeel vellen.

2372. Die pleit om een koe, geeft er een toe.
Processen leveren meestal niets dan nadeel op.
Ook :

2393. Procedeert ge voor een koe, ge legt er een paaril aan toe,
2403. Die om een schaap pleit, zal een koe verliezen.
3165. Koop breekt geen huur.

Aangeganè huurcontracten worden door verkoop van het
perceel niet vernietigd.

3222. Prôcessen lang en duister zijn der advocaten spijs en drank'
Vermijd allè processen, want zij leveren u meestal niets
dan nadeel op.
Ook :

3223. Yan de stijfkop en de zot vult de advocaat zijn pot'
Een wijs man vermijdt alle processen.

3224. Ongewezen vonnissen zijn te vrezen.
Het is beter een geichil in der minne te regelen, dan een
proces te wagen, dat vaak meer nadeel dan voordeel op-
levert.

te betalen, komt men in
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