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2143. Die maar één klok hoort, hoort rnaar één toon'
Om over een zaat<-iuist te kunnen oord-elen, moet nren het
voor en het tegen kennen; in een geschil moet men Deloe

Partijen horen.
Oolc :

2144, Di;-;aàr één klok hoort, weet niet of 't voor 'nen dienst of
voor tnen dode is.

2\45. Et luidt geen klok of er slaat een klepel'
Er is niets zonder oorzaak.
z. b. :3014.

2146. Gescheurde klokken }uiden niet klaar'---"' -'Lî-à-"i"ine Gginselen kunnen geen goede daden voort-
vloeien.
z. b. : 2980' 2981.

214?. Kwade klok, kwade klePel.
Zulke ouders, zulke kinderen'
z. b. : 835-A47,

2148. Men kent de klok aan hare galm'
De woorden doen het hart kennen'

2149. Vlaar een kloksken luidt, staat een kâpel'
Zie boven, nr.2145.

2150. Men kan niei Iuiden en de ommegang.doen'- 
Me.t kan geen twee werken tegelijk doen'
z. b- : 3122.

2151. Voor één man staat de processie niet stil.'"Voàî 
""" 

tt"inlgtreiO, een onbeduidende tegenspoed' mag
men zijn plannen, zijn werk niet opgeven'

PASTOOR, DOMINEE' MONNIK.

1909. De oastoor doet geen twce missen voor één geld''-"'' ""\ffi;îi'i!-ïn?--ioêeèuoiea, wie men-iets niet voor de

tweede maal wil zeggen.
Ook :

1g04. DeTomin€€ preekt maar eens voor zijn geld'
2152. De pastoor zegent zich zelven eerst'-'"'' --tûËn zorgt-eerder voor zichzelf dan voor anderen'

z. b. : 916,1109' 3810'
650. Pastoor en koster ziin zelden wel eens'- - ."""' ^-l';t*;il di" Aë;èlfAé belangen hebben, komen moeilijk

overeen.
2f53. neÀeni het op de pastoor' dan drupt het op de kost€r'

t. b.:2947,2952-
zlsa. DJm*onnix iâiiuèJt (o/: is nergens beter dan) in het kloo-ilï'

Het is bést, dat ieder blijft in de omgevtng waar nU tnuls
hoort.

zrSS. Er'iJêàn monnik in het koor, die niet liever abt is als prioor'
I"aËi-ùil de vô6i"aà*.te iijn; men is liever meester dan
onderseschikte.

2156. Geliike rionniken, gcliike.kappen'.
Men mag geen ondcschelo maKen'

215?. M;;f;nC dË honnk niet aan ziin pti (o/: kap; kleed)'
Schijn bedriegt'
z. à. : 640' 818'
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2158. 't Ziin niet allen monnlken die kappen dragen.
Niet iedereen is innerlijk wat hij uiterlijk schijnt; schijn
bedriegt.
z. b. : 598, 2137, 2170, 2398,2744, 3098.

2f59. Als de abt de teerlingen geeft, dan mogen de monniken wel
dobbelen.

Wanneer de leiders, overheid, enz. het slechte voorbeeld
geven, mogen ook de ondergeschikten wel iets misdoen, of
kunnen zij hun fouten verontschuldigen.
Ook :

2160. Als de abt met de kaart speelt, dan troeven ook de monniken.
2161. Waar de abt herbergier ls, mogen de monniken wel bier halen.
2162. Geen wijzer abt, dan die eerst monnik is geweest.

Wie zelf eerst ondergeschikte is geweest, zal het best over
anderen kunnen gebieden.

2163. Zo de abt is, zo zijn de monniken.
Zo de heer is, zo is de dienaar.
z. b. : 621,627.

1722, Als de duivel ziek is, wil hij monnik worden.
Door ouderdom of nood lvorden de deugnieten soms braal'.

2l6tl, De kap (of : pii) maakt de monnik niet.
Schijn bedriegt.
z. b. : 640,1019,2157,

2165. Er schuilt veel bocverij onder de kap.
Onder het masker van vroomheid wordt veel kwaad bo-
dreven.

2166. Elke pater prijst zijn convent.
Ieder vindt zijn eigen werk het beste.
z. b. : 554,68r, 754, 9r9, 2068.

PAUS.

2f 67. Wij kunnen niet allen Paus van Rome zijn.
Eén moet de eerste wezen.

2168. Het lichaam van de paus beslaat niet meer aarde dan dat van
de kapelaan.

In de dood zijn alle mensen gelijk.

APOSTELEN.

1728. De apostelen moeten wandelen.
Het geld moet in omloop zijn en onder de mensen komen.
(Een zinspeling op het te voet gaan van de apostelen.)

2169. Er ziin apostelen en martelaren.
De een verkondigt de lering, de ander strijdt en lijdt er
voor.

2170. Het zijn niet allen apostelen, die wandelstokken dragen,
Niet allen betonen zich de naam die zij voeren of de rang
die zij bekleden, waardig door werkzaamheid of gedrag;
niet iedereen is innerlijk, wat hij uiterlijk schijnt; schijn
bedriegt.
z. b. : 598, 2137, 2158, 2206, 2398, 2744, 3098,
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