
Een vuile adem besmet het reine glas.
Door de omgang met een bedorven persoon, zal een goed
mens ook spoedig slecht worden.

Zolang als er adem is, is er hoop.
Zolang de levensgeesten niet geweken zijn, bestaat er steeds
enige hoop op genezing. Wordt gezegd als troost van
iemand die ernstig ziek is en in stervensgevaar verkeert.

GEBREKEN, ZIEKTEN.

BLINDE.

232. De blinde schiet soms wel een vogel (o/.'een kraai).
Ook een onbekwaam mens kan wel eens iets goeds verrich-
ten; ook een niet-deskundige kan wel eens juiste opmer-
kingen maken.
z. b. : 248, 2599, 2636, 2660,

233. Twee blinden kunnen elkander niet gelelden.
Twee domme mensen kunnen elkander niet helpen met
raadgevingen.
z. b.: 4O43.

234. ln't lând der blinden is éénoog koning.
Onder domme mensen wordt hij, die iets meer weet dan
de anderen, allicht voor zeer kundig gehouden.
z. b. :2935.

235, Beter scheel dan blind.
Van twee kwaden moet men 't minste kiezen,
z. b. : 172,375,945,3139.

2!16. De schele is koning onder de blinrlen.
Zie boven, n'234.

DOVE.

237. Et ziin geen erger doven, dan die niet horen wlllen.
Met onwillige mensen is niets te verrichten.
z. b. : 1144.

238. 't Is vergeels geklopt aan dovemans deur.

KREUPELE.

239. De hinkende bode komt achterâan.
Men moet zich niet te vroeg verheugen over een welkom
bericht, wânt het zou nog kunnen blijken onwaar te zijo.
z, b. : 244O.
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Hinkende boden zeggen de waarheid.
Jla.alschu-wlng_tegen voor.barige.blijdschap over een welkonr
_b,.'J.fr. (zij, die goed nieuw! h."ËË;-ï; ;;;;., haasrenzrcn om het over tc hrçnggn en zijn gaâr;e'g.-,"rËigo te over-drijven; doch.wie slecht nieuws hee"ft meaâG''delen, doetdrt meestal schoorvoerend 
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ADEM.

230.

23r.

u0.

241.

242-

I

ONNOZELE, ZOT.

243. Dwazen willen eerst oordelen.
De domste m"nsen -ijn -altijd 

de eerste om een oordeelte vellen.
244. Men vindt menig dwaas, die nooit te Aken geweest is.De wereld is"vor owazen.

tr. 
ffj$:;'!?;oilt;r^", en btazen, dat is de daad van rechre

zae. o"Ï"'rirli î f,Ëi"t î""îlàîge 
n tegerij k d oen'

De-dwaze loopt het geluk mee.z4t. De_gekken prijzen zich ielven.

ze.n"f Ëlk'?lrtïii'*#."?'f î,11"-ffi loi''tpri 
jzen.

Ook een dom of on beki;;;;;". kan wel eens iers verstandigs verrichten.
.,^ _ ,,.b. :232,2599.2636,2660.
z.ty. Lr topen meer sekken rond buiten dan binnen Meerenberg.Er.zijn heet Ivat gekken - âè'*.iËrà.""""
zso. c"'r. r.tn' !10;ll,L;,'rt

r1è!.zi;î.i;ËilËiJ:'i""ï,T,1tï"itrJ.r^.qîiî,:nengrazen.
Ook :

251. Gekken en kwasten schrijven hun namen op tâfels en kasten.252. Gekken griizen niet.
Imnrers : grijg haar, Iljs haar;. doch een ander spreek-woord zest : Men vindt-veel trij.;;:';ààr u.einie wiizen.253. Gemeentiik taatrt de gek in 

"nïérËn'iljn'"iiËii o,naasneaen.jl liï;.' nîl 
r.n ve iw ij t en a n oere n-îà gËn-i'ie urere n, aie zij

254. Ied-er gek heefi zijn gebrek.
Niemand is volËaakij ieder heeft zijn eigen foutetr engebreken.

255. Ieder gek vindt bchagen inziin kan.
Uekken scheonen behagê_n in' hun-eigen malligheden.256. 't I:s..geen gek die' ,t voordoiet, -"âiâii'ri n"iiàËt.Hij is gek, die de dwaaslieA;-v; ;rà";â naaapr.
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EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


