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SLECHTE OMGANG.

230. E;en vuile ad€m besmet het reine glas'
Door de omgang met een beldorven persoon zal een goed
mens ook spoedig slecht worden.

549. Men moet geen alsem in de wijn mengen.
Men môet geen goede diirgen (personen) bederven door
slechte omgang.

1427. F,én rotte appel bederft de gehele rnand.
Het kwaù is aanstekelijk; door olngallg met slechte men-
sen wordt men zelf ook slecht.
Ook :

1428. Een appel die bedorven is, schendt al rvat in de korven is'
1429. Rotte appels besmetten de goede.
1430. Men v6ilaat geen berldew-inkel, zonder enige pluizen mee te

dragen.
1071. Die slapen onder 't zelfde deken, krijgen ilezelfde streken,
1431. Eén aangestoken druif kan cen gehele tros bederven.
1432. Vuile gronden bedervcn de kabels.
1433. Die biî de hond slaapt, betrapt van ziin vlooien.
1434. Die mêt honden te bèd gaat, staat met vlooien weder op.
242. Bij de kreupele lecrt nten hinkcn, bij de vuile leert men stinken.

1435. Die met lijm omgâat' verlicst ziin veren.
1436. Met manken leert men kreupel gaan.
157. I)ie olie mcet, krijgt smcrige handen.

1437. Men kan zich aan geen vuile paal schoon wrijven.
1438. Handelt gij pek' ge krijgt een vlek.
1439. Wie met pek omgaat, wordt er mede besmet.
170. Dic roet handelt, maakt zijn vingers vet.

1440. Eén brandaar kan de bcste schoof bederven'
Eén slecht mens kan velen bederven,
Ook :

1441. Eén schurftig schaap bederft de ganse kuilde.
7eAZ. ne" rotte ap:pel in de mande maàkt al 't gave ooft te schande'- "- --Stècnte fe'zelschappen bederven de goede zeden; een slecht

persoon strekt't hele gezelschap tot oneer.
1443. Beter alleen dan in een kwaad gezelschap.

Want : slechte gezelschappe-n bedervèn de goede zeden. ..
552. Het vat moet eers-t gezuiveiâ, of goede most wordt zure wiin'

Meng u niet ondci de bozen, wilt gij niet door hun omgang
besmet worden.

1444. Die vrii wilzijn van vlas en vtok, die ga niet tussen wiel en rok'
Wie'zich réin wil houden, mijde wat onreinheid meebrengt,
b. v. slecht gezelschaP.

1445. Mee gevangen' mee gehangen.- '-- -ÎËt 
sch"elmen geTangeî, met hen gest-raft; ook : in gezel-

schap moet men tnet de anderen nreedoen.

GEZELSCHAP.

122. Flii een groen gezelschap dient een witte baard.---- --iè"gaigè, on:ervaren iersonen hebben leiding en raadgevin'
gen van ouderen nodig.
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1446. Goed gezelschap maakt korte mijlen.
Wanneer men een weg aflegt in aangenaam gezelschap, ver-
veelt men zich niet en gaat de tijd snel voorbij, zodat de
weg veel korter lijkt.

1447. Men moet doen lijk het gezelschap.
Men moet zich schikken naar de omstandigheden waarin
men verkeert.
z. b. :2168.

1448. Ook het beste gezelschap moet men eens verlaten,
Aan alles komt een einde.
z. b. :3035.

1449. Slechte gezelschappen bederven de goede zeden.
Het kwaad is aanstekelijk.
z. b. : 242, 1071, 1424-1439.

145O. Met wie men verkeert, wordt men geëerd.
Men wordt veelal beoordeeld naal hen, met wie men om-
gaat.
z. b. : 817.

l45l . Die met wijzen omgaat, wordt wijs.
Men neemt licht de hoedanigheden over van de personen
met wie men omgaat.

SOORT ZOEKT SOORT.

1452. Apen bij apen en meerkatten bij meerkatten.
Soort zoekt soort; alleen wat onderling overeenkomt, voelt
zich tot elkaar aangetrokken.
Ook :

1453. Het ene beest zoekt het andere op.
1454, Het ene beest kent het andere wel,
1455. De ene boef is met de andere geholpen,
1456. De ene boef kent de andere wel.
1457. Bokken en beesten zijn één volk.
1458, Waar duiven zijn, vliegen duiven toe.
1459. De ene ezel vrijt de anderc.
1460. Gelijk mint geliik.
1461. Men ziet geen kraaien met ooicvaars vliegen.
1462, Kraaien en duiven vliegen nooit samen.
1463. Het schaap en het lam herkennen elkander aan hun geblaat.
1464. De ene stamelaar verstaat de andere rvel.
1465. Uilen vliegen met geen bonte kraaien,
1466. Uilen vliegen met uilen.
1467. F,en vink vliegt zelden alleen.
1468. Vogels van eender (ol: geliike) veren vliegen gaarne samen.
1469. Gelijk bij gelijk bevordert de vrede.

Personen van gelijke aard en aanleg komen het best met
elkander overeen.

HOOGMOED.

1470. De apothekers willen onder de dokters gerekend worden.
Elk wil zich boven zijn stand verheffen.
Ook :

1471. De braadpan wil boven het gebraail wezen.
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