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1341. Veel ezels maken de last licht.
Eendracht maakt macht; waar velen samenwerken is dearbeid licht en vordert mén snel.
z. b. : l4B.

1342. Ereo valse pijp bederft het qanse orselsDel.
Tweedracht breekt kraèht.
Ook :

1343. Afs 't ene paard steekt en ,t ander trekt, dan blijft de wagen
staan.

1Q4!. Çedeeld vuur brandr kwalijk.
1345. Die niet omziet, is haast té niet.

Zonder behoedzaamheid is men spoedig verloren.1346. Zonder denken spreken is zonaeimit'tènlËnieten.
Denk goed na voordat gij iets begint.

1347. Voorzicht'igheid is Ae moàaEivan OïiïrTeletntast.
r.rre voorzlchttg rs, begaat geen misslag,
Ook:

1348. Voorzichtigheid keert menige val.
1349. Te {eet gegaapt is te laat gËbtazen.

Voorzichtigheid kan n<jôit schaden.
t350. Prij_s_de zee, ùaar blijf aan-wâ.'----'-'

Wees voorzichtis
135r. Die niéi steiLlJ,'i"?et slim zijn.

Slimheici gaat soms boven"kracht.
1352. Trouw is lichter dan een pluim.-----

Trouw aan 't gegeven woord vindt men weinig; vandaardat men ook zegt : woorden zijn winden, scliiiften ver-
binden.

1353. Men moet kunnen splitsen en knonen.
Men moet zuinie- (kunnent ziii-

f354, 't Is een wijze man, die maat rarien kan.
Een velstandig mens weet in alles maat te houdcn.

ZONDE EN STRAF.

1355. Ho_e_,dieper men baadt, hoe natter men wordt.
Wie.eenm,aal gezoridigd treefi, iài eeÀà-titeti.lt opnieuw in
zonde vallen; daarom : wacht u voor de eerlte siap.
z. b. :356.

t356, Het bedrog loont ziin meester.
Het bedrog (of liwaad) straft zich zelf.

1357. Wat eer_st,eelibiek was, i,ordi èinoôiiir<^ôLn rivier.
Van lichte fouten zai men gemakklilili in-grôtere vervallen.1358. KoLt beraad, lang berouw,
ten onbezonnen daad.San.de grootste ellende rneebrengenl
daarom : bezint eer eii besint.

1359. 't Berouw komt altiid nà Ue z6nae.
Het spijt komt tè laat als 't kwaad bedreven is.

1360. Het spijd i-s een hinkende bôàe. 
- ---

Het berouw komt steeds te laat.
1361, Kwalijk berucht, is half gehangen.

Wie eenmaal een ze-kere fout begaan heeflt. behoudt altiidde daardoor verkregen naam. ei wo.at ôÈ-ËÀ;;tËiûk
verdacht.
Ook :
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1362. Eens betrapt, tienmaal gedaan.
- 
576. Eens bur-gelreester, -altij-d (o/ .. blijf t) blrgemeester.

1363. Eens dief, altijd dier.
1364, Eens dief, altiid mulder.
ll9!. Eç* dief, heeît atrijd gestoten.
119É. Wiu eens steetr, is âltilî aief .
1367. Die,zijn bitlen (o/.1.zijn gaJ) brandt, moet op de blaren zitten.wte verKeerde dlngen doet, moet er de nadelige gevolgen

van ondervinden.
Ook :

492. DIe d9 pap aanbrandt, moetze eten.
z. b. :1062.

1368. AIs de bol ten einde gelooen is. valt hii.
Alle kwaad woriit vioeg 'of laaf gestraft; wie niet naargoede raad wil luisreren,-ondervindl daarvân v."e!-àf iâàide hem voorspelde schadelijke gevolgen.
Ook :

!3q?. Het kluwen loopt zolang, totdat het ten einde komt.
1370. Het getje loopi zo dikîijls in-,Ët;i 6;d;f Ët-;r zijn vachtlaat.
1371. l\{entergt dehondzolans. tothii eens biir_
1372. Dekruik gaatzolanste water. tôtzii brËekr-
1373. loontje komt om zijn boontje.'
!271. P" vos ,gaât zo larig ter jacht, totdat hij zijn vacht verliest.rJl5. van de Doot komt men in het schin-

Men komt van het kleinere toi het grotere, van kwaad toterger.
1376. }Jet komt op 't laatst toch aan de dag, wat onder sneeuw ver-borgen lag.

Alle kwaad komt ten slotte toch aan 't licht en zal dan ookgestraft worden.
Ook :

1377. V/at iemand in het donlrer doet, wordt op de lichte dag geboet.1378. Die distels zaait, zal stekels maaien.of:
1379. Die àoornen zaait, moet distels lezen.

Wie kwaad doet, zal er zelf het meest de nadelige gevolgen
van ondervinden.

1380. God betaalt alle weken niet, m,aar_hij betaâlt eens op het eind.Alle kwaad wordt gestraft, al gebeûrt hàidan ootîliiiti-èOi
dadelijk.
Ook :

1l!1. 9"4 borgt wel, maar schetdt niet kwijt.
1382. Gods molen maalt langzaam_,-maar (vreselijk) fijn.
1383. Cod straft en wreekt. waar Éii niet snreeli--'
1384. Waar God een kerk iticht, uoï*i oéÏuivàÏeen kapel.

Het kwaad vindt men ôveral.
Ook :

lqqq. Fij kerk en kluis heeft de duivet een huis.
1386. Slelht goud wil niet getoetst wezen.

Die een slecht geweten heeft, vreest nader onderzoek.
Ook :

7. Een schurftig hoofd vreest de kam.
1387. Die kwaad doef, haat het licht.
IA0. De ogen vân de zieke kunnen geen licht verdragen.
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