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U46. Ge€n oude kat speelt met een ball€tie' ..
Oude mensen hebben veel ondervlndlng'
Ook :

1747. De oude os maakt rechte voren'
1748, Een oude zwaluw weet hâar nest'
iiig: ÉË;ffi;vinai"e is uis àJpoolster : zii geleidt de mens 's avonds'

als hii ter ruste gaat.'-Dï.;;;?;;ti;ditg woldt men wijs, doch vaak is het dan al
te laat.

f 750. DoÉJte wierook komt rân de oudste bomen'''""' -'o;d;;;;en fieùG" veèt ervarins;-hun wenken en raad-
n.uinn.n hebben dan ook veel waarde'

rzsr. nie"ïàîii;;-;"d-;Ïàe-gemolken heeft, kan nog niet goed

melken.'--ô"ii; 
mensen zijn meestal nukkig en lastig; het is dus niet

gemakkelijk met hen om te gaan'
l?52. Oud mat gaat boven al'

Àrï ôuîe -ensen-âwaasheden begaan, zijn ze meestal nog
erger dan de jeugd-

1753. AnssI en vreze dben de oude lopen."-"' "--it;;eêi m"ti in nood veikeert, kan mcn doen \4'at men
anders voor onmogelijk houdt'

1754. De oudste brieven gaan voor.-'-'- --fi-ôïdst" p"riott"n van het gezelschap behoren de ere-
nlaats in te nemen'

1755. llef ieven is zo sterk als pottebakkerswerk'
Het leven van de mens is broos'

LEVEN EN DOOD.
WISSELVATJLIGHEDEN VAN HET LEVEN.

LEVEN, DOOD.

I756. Hoe woliiker leven, hoe drocviger sterven.''-"' '-îi; il ii.i" lèuèi ti""trts o"îtt aan seld en vermaak, ?al in
Ë;i;;il;iij; 

"àn 
â" dood, door wrolging en ansst gekweld

worden.
l?57. Men moet leven en laten leven.-'"" - - M;moèt 6"È 

""n-â"Oer 
iets gunncn en niet enkel aan zijn

eigen belang denken.
1758. Zolais. er leven is, is er hoop.

Mei moet nooit de moed oPgeven'
1759. Zulk leven. zulke dood'

Zoals men geleeld heeft, zaI men stervcn
z. b. :2837.

1760. De bleke dootl spaart klein noch groot'
Niemand kan de dood ontgaan.

l?61. De ilood heeft geen vrienden.
De dood sPàart niemand.

t2l
1762. De dood kent geen almanak.

De dood stoort zich niet aan menselijke berekeningen.
1763. Des enen dood is des anderen brood,

Het ongeluk van de ene is vaak het geluk van de andere.
z. b. : 1797, l8ll.

1764, Edel, arm en rijk maakt de dood gelijk.
De dood spaart niemand; voor haar geldt rang noch rijk-
dom.

1765. Tegen de dood is geen kruid g€wassen,
Niemand kan aan de dood ontkomen.

1766. De doden moet men laten rusten.
Men moet geen kwaad spreken van de doden.

1767. fre doden rljden snel.
De doden worden spoedig vergeten.

1768. Hopedoden leven lang,
Als erfgenamen op iemands dood wachten, duurt het hun
gewoonlijk te lang.

1769. Heden gezond, morgen begraven.
Het leven is onbestendig.
Ook:

1770. Heden leven, morgen sterven,
1771. Heden rood, morgen dood.

z. b. : 178l-1789.
1635. Dode honden bijten niet.

Die dood is, kan geen kwaad meer doen.
Zie ook :1626,

1772. Hoe dichter bij de dood, hoe meer spektakel.
Velen maken meer uiterlijk vertoon, naar gelang hun zaken
slechter gaan.

1773. Hoe eerder dood, hoe eerder begraven.
Als men iets onaangenaams moet doen, kan men het beter
onmiddellijk aanvatten.

1114. Er komen zowel kalven als koeien aan de markt.
Er sterven zowel jonge mensen als oude,
Zelfs :

1775. Er komen meer kalfsvellen dan ossehuiden ter markt.
Er sterven meer jonge dan oude mensen.

1776, Jonge schapen sterven zowel als oude.
Al is men jong, men is daarom niet voor de dood gevrij-
waard; men kan ten allen tijde sterven.

1777. Sterven is geen verloren werk.
Iedereen moet eens sterven.

1107, De tranen baten de dode niet.
Het berouw komt te laat als het kwaad bedreven is.

1778. Jong en oud, op 't eind wordt alles koud.
Alle mensen moeten eenmaal sterven.

17'19. Y'/at is, wat was, 't keert al tot as.
Aan alles komt een einde; al het aardse is vergankelijk.

HET LEVEN IS WISSELVALLIG.

1780. Men weet niet, hoe cen dubbeltje rollen kan.
Het lot is wisselvallig; soms kan men op een geheel onver-
wachte wijze tot een gewenst resultaat komen.
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