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GOEDHEID.

1081. N te goeil is buurmans gek.
Die al te goed is, wordt meestal het slachtoffcr van zijn
goedheid.
Ook :

1201. Die te goed is, verliest zijn beetje.
1202. Wie zich onder de draf mengt, die eten de zwijnen.
1203. Veel te goed is half zot.
467. Die zich zell honig maakt, wordt door de bijen opgegeten.

1204. Die zich schaap maakt, wordt door de wolven opgevreten.
1205. Het makke schaap wordt van alle lammeren gezogen.

Die al te goed is, wordt door iedereen beetgenomen.
1206. Goede groet mâakt goed antwoord.

Wanneer men anderen goed bejegent, zal men door hen ook
op dezelfde wijze bejegend worden.
Imnters :

12O7, Zo groet, zo antwoord.
Zoals men anderen behandelt, zal men zelf ook behandeld
worden.

NEDERIGHEID, ZACHTMOEDIGHEID.

1208. Een zâcht antwoord stilt de toorn,
Men bereikt meer met zachtheid dan met geweld.

1209. Met azijn vangt men geen vliegen.
Met geweld of harde woorden bereikt men niei veel.
z. b. :514.

1210. Ilet beste goud is zacht.
Een goed mens is nederig en zachtmoedig.

1211. A[s de hen kwaad is, ontziet ze de haan niet,
Als zachtaardige mensen boos worden, ontzien ze niets.

78. Zoete inborst, zachte tong.
De woorden doen het hart kennen.
z. b. :2148.

1212, De volle korenaren hangen 't laagst.
Een waarlijk hoogstaand mens is nederig.
Ook :

1213, Daar de rivier het diepst is, maakt ze minst gerucht.
965, De beste schouwen slaan de minste rook uit.

1214. Hoog land, lichte turf.
(De beste turf vindt rnen in laag land.)
Floogmoed verraadt een minder goede inborst, want cen
waarlijk hoogstaand mens is nederig.

12I5. Ootmoed gaat vôôr wijsheid.
Een verstandig, hoogstaand mens is nedcrig.

1216. Een volle ton bomt niet.
Ëen verstandig mens is bescheiden; het zijn gewoonlijk
de nietweters, die het hoogste woord voeren.

1217, IJdeIe tonnen rollen hardst,
Die het minste verstand hebben, voeren het hoogste woord.
z. b. : 88,2260,2822, 3277, 3811, 3999.

Jr4, Men yangt meer vliegen met één druppel honig (o/ .' eên lepel
stroop) dan met een hele ton azijn.
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LIJDZAAMHEID.

1218. Geen hertje zonder smertje.
Vr'ees geduldig, want ieder heeft te lijden.

VLIJT, VOLHARDING EN GEDULD.

1219. Vroeg begonnen, veel gewonnen.
De morgenstond heeft goud in de mond ; vroeg opstaan is
profijtelijk.

1220. Die geleerd wil worden, moet vroeg opstâan.
Alleen nret vlijt zal men in de wereld vooruitkomen.

l3l. Die de handen uit de mourv steekt, krijgt ringen aan de vingers,
Door werkzaamheid en vlijt komt men tot welstand.
z. b. :1619.

143, Met naarstige hanrl en sparende tand koopt men renten en land.
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.

1221. Die alleen op hoop leeft, sterft van honger.
Om vooruit te komen in de wereld, moet men de handen
uit de mouwen steken en niet enkel op het toeval rekenen.
Ook:

1222, M.et hopen alleen komt er geen zaad in 't bakske.
1223. M.et moeite krijgt men vuur uit een steen.

Met noeste vlijt en volharding kan men zeer veel bereiken.
1224, De naarstigheid is de moeder vân het geluk.

Alleen door vlijt komt men tot welstand en geluk.
1225. De naarstigheid verbant de duivel.

Arbeid is de behoeder van de deugd.
1226. De nijvere spin heeft een groot weefsel.

Door werkzaamheid en vlijt komt men tot welstand.
1227. De vlijtige spinster heeft nooit gebrek aan een hemd.

of:
1108. Die wel spint, draagt een breed hemrl.

Een vlijtig mens lijdt geen gebrek.
967. Yan eigen vlijt ziet men de schoorsteen roken.

Door welkzaamheid en vlijt kornt men tot welstand.
981. Waar de vlijt de deur uitgaat, komt de armoede het venster in.

Door luiheid vervalt men spoedig tot armoede.
658. Die bevreesd is voor de vonken, kan geen hoefsmid worden,

Een vlijtig mens mag last noch moeite ontzien.
1228. Aanhouden doet verkrijgen.

o"f :
1229. De aanhouder wint.

Wie volhardt, bereikt zijn doel.
z. b. : 129.

1230, Met arbeid krijgt men vuur uit de steen.
Met volhardend werken bereikt men veel.

1231. Onverdroten arbeid komt alles te boven.
Wie volhardt, bereikt steeds zijn doel en overwint de e!:ootste
moelijkheden.

1232. De bijl velt ook de eikeboom.
Als men maar volhardt, kan men zelfs met geringe middelen
veel bereiken.
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