
1543.
969.

1544.

1545.

z. b. : 26,2494.
1546. Waren er geen prangdieyen, er waren geen hangdieven.

Zonder helers, geen stelers.
1547. Die stelen wil, moet om geen galg denken.

Wanneer men iets misdoet, moet men hiervan ook de gevol-
gen dragen.

1548. Helers zijn stelers.
Hij, die gestolen goed opkoopt of verbergt, is even schuldig
als de dief, daar hij de dielstal begunstigt.

1549. Wie dronken steelt, moet nuchter hangen.
Men moet later boeten voor hetgeen men in een onbedacht
ogenblik misdaan heeft.

1550. Wie de zak houdt, is zo erg als hij, die hem vult.
De heler is zo goed als de steler.

1551. Het is niet geraden van de galg te spreken, daar de waard een
dief is.

Men spreekt niet van touwen in het huis van e€n gehangene.
1552. Gestolen beten smaken best,

Wat men zich ongemerkt toegeëigend heeft, vindt men vaak
aangenamer dan hetgeen men eerlijk verdiende.

1553. Het bedrog en de winter scheiden altijd met een vuil einde"
Het bedrog straft zich zelf.

1554. Het bedrog schaadt hem alleen, die het begaat.
Het kwaad straft zich zelf.

1555. Vastgevroren grond en onrechtvaardige handel hebben altijd een
vuil einde.

Onrechtvaardig go€d gedijt niet.
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1541, 't Zijn allemaal geen dieyen daar de honden tegen blaffen,
Men moet niet al te wantrouwend zijn!

1542. Waar brand is, zijn dieven omtrent.
Oneerlijke lieden staan altijd gereed om zich te verrijken
ten koste van andermans moeilijkheden.

968. De open deur roept de dief.
De gelegenheid om kwaad te doen, verleidt er de mens toe.

t09

515E. Niets zo duur als 't eerse pintjte.
Wie eenmaal aan de drank gewend is, raakt er meestal aan
verslaafd, en : drankmisbruik leidt tot armoede.

908. Tussen pot en glas spant de iluivel zijn net.
Dronkenschap is de oorzaak van veel kwaad.

1559. Van drlnken en klinken is men gauw op 't stro.
Dronkenschap en verkwisting leiden tot armoede.

1560. Uitvaart, zuipvaart.
Bij begrafenissen wordt dikwijls veel gedronken, vooral in
sommige gedeelten van ons land.

1561. Daar verdrinken er meer in een wijnglas dan in de zee.
De slachtoffers van drankmisbruik zijn ontelbaar.
Ook :

1562. Meer ziin er dood gedronken dan in de zee verdronken.

KOPPIGHEID, ENZ.

1563. Beter te buigen dan te barsten.
Het is beter toe te geven, dan door halsstarrigheid het onder-
spit te moeten delven en aldus zijn eigen ondergang te be-
werken.
Ook :

1564. Beter buigen dan te breken,
1565. Beter wiiken dan te wreken,
1566. Aan een krom hout zijn geen rechte kântetr.

Een koppige, dwarsdrijver, kan men met geen reden over-
tuigen.

1567. Die gâuw gelooft, is gauw bedrogen.
Wees niet te lichtgelovig ; ook : men neemt gaarne zijn
wensen voor werkelijkheid.

1568. [Iet is al verloren, wat men in een gebroken pot giet.
Aan een weerbarstig mens is geen goed te doen.

NAAM (goeid of slecht).

1569. Die de naam heeft van kwaad te zijn, bijt altijd.
Als men eenmaal een slechte naam heeft, zal men die door-
gaans houden.
z. b. : 576,1361, 1363-1366.

1570. Die de naam heeft van woeg op te staan, mag lang slapen.
Wie de naam heeft knap te zijn, kan ongestralt een domme
fout begaan.

1571. Een goede naam is beter dan goede olie.
Een goede naam is veel waard.

1572, F*n goede nâam is goud rvaard.
Met een goede naam kan men dikwijls neer bereiken dan
met geld,

1573. Op een goede naam is 't goed zondigen.
Men zal gemakkelijk kleine fouten door de vingers zien van
hem, die eenmaal een goede naam verworven heeft.

l5?4. Wie een kwade naam heeft, is half gehangen.
Wie eenmaal een zekere fout begaan heeft, zal er later
ook gemakkelijk van verdacht worden.

Ook :
De gelegenheid maakt de dief .
Een open deur bekoort zelfs de yrome.
Alle grijpers zijn geen dieYen.

Men moet niet allen over één kam scheren
Zelden een jaarmarkt zonder dief.

Niets is zonder gebreken.

DRONKENSCHAP.

1556. Die druppels koopt, moet geen spaarpot kopen.
Dronkenschap maakt arme mensen.

1557. Kaarten en kannen maken ârme mannen.
Niet alleen drankmisbruik, maar ook het
armoede.

1032. De volle kan loopt over.

spel leidt tot

De dronkaard is onbezonnen, ook als hij zou moeten
zwijgen.
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