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1167. Geldeloos, vrlendeloos.
Wanneer men arm en ongelukkig is, heeft men weinig
vrienden.
Ook :

1168. In 't geluk veel broodvrienden, in de armoede geen noodvrienden.
1169. Als de hond in de pot is, vlieden de vrienden. -

De vriendschap duurt meestal niet langer dan de voor-
spoed.
Ook:

I l7O. ln de tegenspoed zijn er geen wienden.
En:

ll7l. Als de voorspoed faalt, falen de wienden.
1172. E,en hond aan een been kent geen wienden.

Wedijver sluit vriendschap uit.
1173. Als de vriendschap te groot is, Ioopt zij over.

Te veel vriendschap deugt niet en is meestal van korte duur.
z. b. :1186.

1174. Waar't nauw steekt, is de vriendschap klein.
't Zijn geen vrienden die clkander geen foutje vergeven
kunnen.

1175. Afstand verzwakt geen vriendschap.
De vriendschap blûft onverzwakt, al leett men ver vao
elkander gescheiden.

1176. 't Geld breekt geen vriendschap,
Zolang men geld heeft, heeft men vrienden; doch : zonder
geld, zonder vrienden.

1177. Geld lenen breekt vriendschap.
Als men aan vrienden geld leent, komen er dikwijls moeilijk-
heden bij de terugbetâling, waardoor dan de vriendschap
verbroken wordt.

1178. Geld te lenen, wedd€n, spelen, breekt de vriendschap onder
Yelen.

De meeste ruzie komt voort uit betwistingen omtrent gel-
delijke aangelegenheden.

1179. Onder vriendschapsschijn schuilt het ergst venijn.
Wacht u voor vleiers en huichelaars.

551. Zolang de fles vol wijn is, is zii aangenaam.
Zolang men geld heeft, heeft men vlienden; zolang er
voordeel te halen is, wordt rnen gevleid.
z. b. : 641,2615.

1180. Helpers kent men in tegenspoed.
In de nood leert men zijn ware vrienden kennen.

1122. Ù{.et één hoed te meer in het jaar onderhoudt men veel vriend-
. schap.

Zie hierboven, nr. llTL.
I l8l. 't Is al neef, neef, neef, zolang ik geef.

De vriendschap wortelt dikwijls slechts in eigenbelang.
11E2. Een renegaat is nog erger dan een Turk.

Een vroegere vriend is veel gevaarlijker vijand dan wanneer
hij altijd een vijand ware geweest.

1183. Om wille van het smeer, likt de kat de kandeleer.of:
1184. Om het vet likt de kat de braadpan.

Liefde en vriendschap wortelen veelal slechts in eigenbelang.
Ook :
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1185. Om de wol scheert men de schapen.
z. b. : 513,1876,1932,2505.

1186. Al te wit is gauw vuil.
Te veel vriendschap deugt niet en is meestal van korte duur.
z. b. : 1173.

DEUCDEN EN GEBREKEN.

DEUGD EN ONDEUGD.

1187. Deugd alleen maakt ware ailel,
1188. Deugd is beter dan rijkdom.
1189. De deugd wast in het ongeluk.

In tijden van tegenspoed is men vaak meer geneigd zich
tot God te richten dan wanneer alles voorspoedig gaat.

j.l . Geen schoner gewaad dan een zedig gelaat.
Innerlijke deugd is beter dan opschik en praal.

1190. Olie drijft boven.
De waarheid, de deugd overwint.

I l9l. Vreugden vergaan, deugden bestaan.
Offer de deugd niet op aan wereldse genoegens, die slechts
van korte duur zijn.

1192. Eén daad maakt geen deugd.
Uit één enkele omstandigheid kan men geen algemeen besluit
opmaken.

EDELMOEDIGHEID, LIEFDADIGHEID.

I 193. Aalmoezen geven verarmt niet.
of:

1194. Weldoen geeft rente.
De weldaad wordt steeds beloond.

1195. De aâlmoezen, die naar de hand rieken, verllezen kracht en
naam.

Men moet zijn weldaden niet overal bekend maken.
Vg. :156.

1196. De arme gegeven is Gode geleend.
God beloont steeds de liefdadigheid.

J95. Gegeven brokken ziin gauw gegeten.
Edelmoedi gheid, liefdadi gheid zijn zeldzaam.

1197. Goede dienst bleef nooit onbeloond,
of:

1198. Goede dienst gaat niet verloren.
Ook :

1199. Geeft ge met grepen, ge trekt met schepen.
Edelmoedigheid wordt steeds beloond.

1200, 't Is steeds seizoen om wel te doen,
Liefdadigheid kan en moet ten allen tijde beoefend worden.
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