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1138. Trek uw schoenen niet uit in een meloenenveld.
Veroorloof u geen vrijheden bij de rijken.

1139. Aan de arme wil ieder zijn schoenen afgeven.
De nederige wordt meestal verdrukt.
z. b. : 2451,2475.

Itr40. Daar behoort meer tot de dans dan een paar dansschoenen.
Om iets goed te kunnen uitvoeren, moet men over al de
nodige middelen beschikken,
z, b, :2465.

1141. Met ijzeren handschoenen ls het kwaad glazen wassen.
Men moet voor alles de geschikte middelen gebruiken,

l!tllL. Die wilde katten vangen wil, moet handschoenen aan hebben.
Fel tegen fel, listig tegen listig.

178. De kous moet naar het been wezen.
Personen of zaken die uit hun aard moeten samenrverken
of samengaan, moeten bij elkaar passen.

1143. De kous rekt naar 't been.
Men past zich aan bij de omstandigheden"

BRIL,

1144. Etk ziet door zijn eigen bril.
Ieder heeft zijn eigen zienswijze en opvatting; ieder tracht
de zaken in zijn eigen voordeel te verklaren.

1013. Wa;t baten kaars en bril, als de uil niet kijken wil?
Met onwillige mensen is niets te verrichten.
z. b. :237.

LIEFDE EN VRIENDSCHAP.

1145. De liefde kent geen gevaar.
Door liefde gedrongen, zal men dingen ondernernen, die ons
in gewone omstandigheden zouden afschrikken.

1146. De liefde kent vlek nog gebrek,
De liefde is blind.

1147. Liefde zoekt list.
Door liefde gedreven, deinst men voor geen moeilijkheid
terug om zijn doel te bereiken en vindt rnen steeds een uitweg
waar de gewone middelen falen.

ll4{1. Oude liefde roest niet.
De liefde, die men iemand heeft toegedragen, gaat nooit
geheel verloren.

1149. Uit Iiefde voor de ridder, kust de vrouw de schildknaap.
Wanneer men het hogere, het meerdere niet kan bereiken,
stelt men zich met het mindere tevreden.
z. b. :104.

I150. Van liefde rookt de schoorsteen niet.
Van liefde alleen kan men niet eten; dus, als men trouwen
wil, moet men zeker zijn in het onderhoud van zijn gezin
te kunnen voorzien.
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1151. Afwezigheid versterkt de liefde.
Wanneer men verwijderd is van hetgeen ûren liefheeft, voelt
men sterker het gemis ervan, hetgeen de liefde doet aan-
groeien.

1152. Alle banden binden niet even vast.
Liefde is sterker dan vriendschap.
Ook:

1153. Geen vaster band dan de liefde.
1154. Gelegenheid maakt genegenheld.

Uit de gelegenheid, die jonge lieden van beide geslachten
hebben om elkander te ontmoeten, ontstaat genegenheid oi
liefde.

1155. Allemans wiend is veelmans gek.
Die iedereen te vriend wil houden, wordt door menigeen
beetgenomen.

948. Et gaan niet veel vrlenden in een klein huis.
Die arrn is, heeft weinig vrienden.

1156. Die wint of vindt een trouwe vriend, een dagloon heeft hij wel
verdiend.

Goede vrienden zijn zeldzaam.
1157. I{oe beter vriend, hoe vaster voorwaarde.

Zelfs vrienden kan men niet onvoorwaardelijk vertrouwon,
1158. Prijs een vriend te voet en een vijand te paard.

Houd hem voor de ware vriend, die dat wordt, niet in een
oogwenk, maar na rijp beraad. Aan de andere kant is hij
weinig als vjjand te vrezen, die op een sprong zijn vriend-
schap doet omkeren, want hij leelt bij de verandering, en de
elders aangeboden vriendschap verlaat hij even spoedig.

1159, Vrienden die kijven, vrienden die blijven.
De beste vrienden zijn zij, die elkaar openhartig de waar-
heid zeggen en ook op elkanders fouten durven wijzen.

1160. Vrienden in de nood, honderd in een lood.
Als men in de nood is, zijn de vrienden zeldzaam.
(Een lood was vroeger '/, ons ol 50 gram en thans nog .1,"
van een ons of 10 gram).

1161, Vrienden zijn vrienden, maar wee die ze van doen hecft.
In de nood kent men zijn vrienden.

1162. 't Zijn nlet aI vrienden die op u lachen.
Schijn bedriegt.

1163, In de armoede leert men zijn vrienden kennen.
Men heelt veel vrienden zolang alles voorspoetlig gaat; al-
leen de ware vrienden blijven u trouw onder alle omstan-
digheden.
Ook :

1164. In de nood kent men zijn vrienden.
1080. F*n goede buur is beter dan een verre vriend.

Buren kunnen ons eerder hulp verlenen dan bloedverwantcn
of vrienden die veraf wonen.

1165. Geld rnaakt vrienden.
Wie rijk is, heeft veel vrienden.

1166. Zonder geld, zonder vriendeu.
of:
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