
106

1509, Hoge dingen lijden veel aanstoot.
Personen van aanzien staan aan allerlei beoordeling, aan
haat, nijd, laster bloot.
z. b. : 2833,3841.

1510. Hoe groter staat, hoe groter haat.
Hoe hoger plaats men in de maatschappij
meer men aan haat, nijd en laster bloot staat.

bekleedt, hoe

1511. Winst baart nijd.
Als men voorspoedig is in zaken, wordt men door velen
benijd.

LUIHEID.

1512. Een luiaaril klaagt de eerste van de warmte.
Een luiaard vindt licht voorwendsels om tliet te werken.

1513. Een luie kat krijgt nimmer wat,
Luie mensen worden nooit rijk, want : armoede is luiheids
loon.

1514. Een luie voerman spant Iiever uit als in.
Een luiaard schuwt het werk.

1515. Vette landen, Iuie lieden.
Wanneer men gemakkelijk veel kan verdienen zonder grote
inspanning, zal men licht tot luiheid vervallen.

1516. Een jonge ledigganger, een oude bedelaar.
Wie in zijn jeugd niet werkt of spaart, zal in zijn ouderdom
gebrek lijden.

1517. Ledigheid is des duivels oorkussen.
Ledigheid leidt tot allerlei kwaad.

1518. Ledigheid is hongers moeder en van diefstal volle broeder,
Door luiheid vervalt men tot armoede en aldus ook tot
diefstal.

1519. Luiheid is de aanvang van alle laster,
Wie niets te doen heeft, bemoeit zich licht met andermans
zaken,

1520. Een mens zonder handen is een hond zonder tanden.
Luie mensen zullen niet aan de kost komen.

1521. Spreeuwen willen wel kersen eten, maar geen bomen plant€n.
Luiaards willen wel genieten, maar zelf geen moeite doen.

1522. Als de zon is in 't west, zijn de luiaards op hun best.'Wanneer de dag ten einde is, zijn luiaards het drukst bezig.
In Z. N. ook :

1523, Tegen de avond en de noen heeft de luiaard 't meest te doen.

LEUGEN.

1524. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.
De waarbeid zal steeds over de leugen zegevieren.

1525. Van één leugen komen er veel.
Door één leugen haalt men zich dikwijls moeilijkheden op
de hals, waardoor men verplicht is tot nieuwe leugens zijn
toevlucht te nemen en aldus van kwaad tot erger vervalt.
Ook : wie eenmaal in zonde valt, za| gemakkelijk hervallen.
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1526. .Ionge leugenaars, oude dieven.
Wie in zijn jeugd bedriegt in kleine dingen, zal op rijpere
leeltijd niet meer terugschrikken voor grote bedriegerijen,
want : hoe dieper men baadt, hoe natter men wordt.

1527. Wijs mij een leugenaar, ik wijs u een dief .
Wie oneerlijk is in het kleine, zal het ook zijn in het grote.

1528. Van verre liegt men veel,
Geloof niet te gauw een vreemdeling, want wie uit een ander
land komt, kan licht liegen : zijn verklaringen zijn moeilijk
na te gaan.
z. b. :934.

1529. Tussen waarheid en leugen ligt een glibberig pail.
Men vertelt zo licht iets bezijden de waarheid.

ONEERLTJKHEID, DIEF'STAL.

1530. De ene tlief vertrouwt de andere niet.
Wie zelf niet deugt, vertrouwt een ander niet.
z. b. :2855.

1531.De grote dieven hangen de kleine op.
De fouten van de groten worden dikwijls niet gestraft.
z. b. : 2678, 2685, 2686, 2790,2797 , 2818.

1532. De kleine dieven dansen op't schavot, de grote in de beurs.
De fouten van de rijken en machtigen worden vaak door de
vingers gezien 

- terwijl die van de kleine luiden streng ge-
straft worden.
Ook :

1533. De kleine dieven hangt men op, de grote yallen door het strop.
1534. Kleine dieven hetrben ijzeren, grote hebben gouden ketenen,
1535. Kleine dieven zal men knopen, grote dieven laat men lopen.
1536. Een dief past nergens beter dan aân de galg.

Het kwaad moet gestraft worden.
1537. Een knappe dief die een andere dief besteelt.

Want : wie zelf niet deugt, vert.rouwt ook een ander niet.
Ook :

928. 'tIs moeilijk om stelen in 't huis waar de traas zelf dief is.
1J63. Eens dief, altijd dief.

Wie eenmaal een zekere fout begaan heelt, behoudt altijd
de daardoor verkregen naam.
Ook :

1364. E,ens dief , altijd mulder.
1365. Eens dief, heeft âltijd gestolen,
1366. Wie eens steelt, is altijd dief.
1538, Ieder is een dief in zijn (eigen) nering.

Ieder is zelfzuchtig in zijn eigen zaken; ieder zoekt zijn eigen
voordeel, zells ten koste van anderen.

1539. Men hangt geen dieven, eer men ze gevangen heeft.
IVIen kan slechts over datgene beschikken, wat men in zijn
macht heeft.

1540. Met dieven vangt men dieven,
Slim tegen slim.
z. b. : 2578,2690,2758.
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