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1704. Het is kwaad, oude honden aan banden te leggen'
itoi: M;;;;èiaè'n.i kneden, als ze week is' .
izoe. Jone riis kan men buigen, mâar geen oude Domen'

iZoz. .lonle twijgen buigen licht'
iios: iiffi ilËi-rté-t ïi.ir."n 

"tingen 
t-erwiil.het.groen is'

lZOg. tt"t is moeilijk oude honden te leren blallen'""-' "'H;-i;iii-0" 
:.ugâ"âui mé"-rno"t leren' want later zal het

moeilijker vallen.
Ook :

Ouàô honden laten zich moeiliik africhten'
Een ionge papegaai kan leren praten'
Jeugil heeft geen deugd'"-jïd;i;"fr uuù rtËt bedwingen van de hartstochten moeilijk'
De jeugd-moét haar tijd hcbben.

of:
Het ierstand komt vôôr de iaren nict'"'w;;àîi;'Ë;liiLe"ïeéiegd als jongelieden zich wel cens te

dartel of té luidruchtig gedragen'
Bij een groen gezelschap dient een sitte bâard'

of:
Bijïen iong paard behoort een oud ruiter'

Jeuedise, onervaren 
'È;;;;; hebben leiding cn raad-

gevingen van ottderen nodlg.

1710.
1711.
1712,

17t3.

1114,

122,

1715,

il9

1722. Als de duivel oud (o/: ziek) is, wil hij monnik worden.
1723. Oude lichtekooien zitten onder de preekstoel.
1724. Door de ouderdom wordt de wolf grijs.
1725. Toen David oud werd, maakte hij psalmen.
1726. l[4en vindt veel grijzen, maar weinig wijzen.

Men zegt echter ook : Gekken grijzen niet.
221. Griize haren groeien op geen zotte bollen,

Want :
223. Grijs haar, wijs haar.

Daarom : eerbiedig de ouderdom. Ook ; oude mensen
hebben veel ondervinding.

1727. i|4en moet geen oude bomen verplanten.
0f:

1728. Men moet de oude palen niet verzetten,
Het is niet goed, dat oude mensen nog van woonplaats
veranderen-

1729. Oude netten, kwade mazen.
De ouderdom komt met gebreken.
Ook :

1730. Oude beurzen sluiten niet wel.
1731. De oude paarden brengen de wagen thuis.

Men ii dikwijls onrechtvaardig jegens oude mensen (bedien-
den, enz.); als men iemand niet meer nodig heeft, ontslaat
men zich er van; ondank is 's werelds loon.
Ook :

1732. B,en oud paard iaagt men aan de dijk.
1733. Oude paarden jaagt men achter de schans.

z. b.: 653.
1734. Oude jagers horen de tromp gaarne,

Oude mensen spreken nog gaarne over (worden nog gaarne
herinnerd aan) hetgeen zij vroeger gedaan hebben.
Ook :

656. Geen smid zo oud, of hij vraagt nog gaarne naar ijzer en kolen.
666. F,en oud voerman hoort nog gaame het klappen van de zweep.

1735. Oude hanen zijn moeilijk te plukken.
Dool de ondervinding geleerd, zijn oude mensen voor-
zichtig en laten zich niet gemakkelijk bedriegen ol beet-
nemen,
Ook :

1736. De oude hazen kennen de stroppen (o/; weten de slopen)'
1737. Oude kraaien ziln kwaad te vangen,
1738. Een oude rat rvil niet in de val,
1739. Oude vogels zijn zo licht niet te Yangen'
1740. Een oude vos is kwalijk te bedriegcn.
1741. 't Is kwaatl oude vossen vangen.
1742. Als de oude honden blaffen, is het tiid' dat men uitziet.

Luister naar de raad van oude mensen, want zij hebben
veel onderv.inding; wanneer zij u voor iets waarschurven,
is het niet zonder reden.
Ook :

I 743. Een oude hond blaft niet zonder oorzaak.
1744, ll/Iet oude honden jaagt men 't best.
1745. 't Is van de oude man dat men de wijshcid leren kan.

z. b. :122.
lfi3, Men moet een paâr zotte schoenen versleten hebben eer men

wiis wordt.
ÈË1 verstand kotnt niet vô6r de jarcn'

1716. Een jonge vogel komt licht in de knip'
' ' - "' .--id;Ëii"àËn 

,ondËi-il;inc iugiqe" gemakkelijk bedrogen'
inaËn zij niet naar goede raad luistere-n'

1?I7. Een voeel die te vroeg zïigt, wordt's. avonds van de kat gegeten'
"'" "-Ï.;"';'ri"àen' olè-t" u-r6eg op eigen bcnen willen staan en

àiiii!"'àË-ti; ri' Ë" iouo-g&i n'een -'va 
n hu n ouders te kunnen

;;iÈ;;"-,-'; l l;i ii i"*â'ï"tàiu de nadel i ge gevol gen-onder-

;i;î;;-ii" i; 
"tàîê 

*iitèt g"ni"tett' komen bekaaid uit'
Ook :

rZrs. rroËîei de vogel zingt, hoe eer de kat hem wringt'
17t9. Jong gewend, oud gedaan'

wat men ,n tunt"uîIiË"rt. zal m-en ook doeno.p rijpere leeftijd '

1?20. lVlen kan wel jong van jaren en oud vân dagcn zlJn'
^'-"' - 

ù;" irn ôot" op jËugaigt leeftijd veel kennis en verstand

hebben.
,6r1. Wi;'hcJ"iong is afgestorven, hceft voor.arbeid rust verworven'
'"'-' "î;;Aï'nàz-eeo 

"Ë-i;;;; 
bij hèt overlijden van een kind'

264. Die eekhei-d zaâit,zal dwaasheid oogsten''"'' "'wî'iliilï:érgo'"i.iïiii-iiact'ite worden' zal er op latere
leeftijd voor boeten'

OUDERDOM.

lT2l.Alsdeduiveloudwordt,leert-hi!..bidde1..(o/:gaathiiondcr
de preekstoel zitt€n - c/ .' wordt nrJ eremlJr''

Door de oucerdoni'woiàtn iiË"ttt" mensen soms deugd-

zaam.
Ook :
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