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257. Twee gekken kunnen het op één gzel niet uithouden.
Hei is niet goed, dat er twee hoofden in één zaak zijn'
z. b. : 624, 992' 2624' 3114.

258. Veel beloven en weinig geYen, doet de gekken in vreugde leven.
Dwazen laten zich met ijdele belolten paaien.

259. Wle eekken noodt. heeft wisse sâsten.
WTe zich met lekken inlaat of gekken bij zich ontvangt,
kan moeilijk van hen afkomen.

260. Het sekie wil soms uit de mouw.
M*en ïil zijn dwaasheden wel eens botvieren.

261. Op de eerste âpril zendt men de gekken waar men wil.-Op 
die dag hag men allerlei grappen uithalen'

262. }Jet moet een wijze hand zijn die gekken wel zal scheren.
Er behoort vèel verstand toe, om met dwazen om te gaan.

263. Wat de heren wijzen, moeten de gekken prijzen.
Het volk môet genoegen nèmen met wat de wetgevers
bepalen.

264. Die gekheid zaait,zal dwaasheid oogsten.
W-ie in zijn jeugd niet wijs trachf te worden, zal er op latere
leeltijd voor boeten.

265. Malle lui hebben malle grillen.
Men kent de mensei aan hun daden; dwaze mensen doen
dwaze dingen.

266, Grote narren hebben grote bellen.
Grote gekken plegen zich te verlustigen in grote gekheden.

267. De onnozelen moeten het gelag betalen.
De zwakken worden licht verdrukt.

268. Aan 't lachen kent men de zot.
Men kent de mens aan zijn daden.

269, Alle zotten dragen geen zotskap.
Schijn bedriègt ; ook : dwazen vindt men overal'

270, De zotten vrâgen naar de uur, de wijzen weten hun tijd,.
Een verstandig mens weet op 't gepaste ogenblik te han-
delen; dwazen komen steeds te laat.

271. De zotten ziin niet allen te Brugge.
Men vindt overal gekken.
(Te Brugge bevindi zich een krankzinnigengesticht).
z. b.:244,249'283.

272. Eæn zot kan van't gebraad niet eten, of iedereen die moet het
weten.

Het zijn dwaze mensen, dic hun zaken of levensomstandig-
heden aan iedereen vertellen.

273, F,en zot meent vast en bliift erhii, dat elkeen zot is zoals hli.
Men beoordeelt andeien dikwijls naar zichzelL

274, E;en zot spreekt ook wel een wijs woord.
Ook eèn dom mens kan wel eens iets verstandigs doen.
z. b. : 232,2599,2636,2660.

275. Elkc zot heeft zijn marot.
Elk heeft zijn stokpaardje; ieder mens heeft zijn eigenaar-
dige zijde.
z. b. :3932.

276. Elke zot heeft zijn woonst.
Ieder mens heeft zijn gebreken.
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277. Gelukkige zotten heùben geen wijsheid van doen.Men bereikt vaak mee-r m1i ËËiirîoi,irnet versrand.z. b. :1799.
27E. Kon d^e zot zwijgen, men hield hem voor wiis.
zze.,r jo!Inp,::iiiii:"l"ff i,#l.Hîlul:..ià"0

,ï..lJ,j#*. intijds tJ;i";,iË, ?; zich aan gevaar btoor
z. b. : 3845.

280. !\Ien moet geen zorten hali werk raren zien.Men moêt het einde ,ri*o;ile;';rn-ili.. t" r,"ooroelen, daarmen anders -:.,r,qI verkeerd-àoiâà"ù,.'r.tg""n vooral geldr_ voor rcr zakc minder krrndis"n.- 
- --'."

2El. Tusseu zot cn bot ,ini -"ï"ÉËii'i".t.p.:ilffi";., o*ize-_rn.niài"iiiri" zich .t gcmakkelijksr
2E2. Vangenzot verweten, is gauw vcrqcten.
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2E8. Van de stiifkôo en de zot vult de advokaat zijn por.processen lêveren,meestii ;.;i;;#;dlr"t op: een versran-,,,,*:ri"{:*ïi1?;'{:$F1îîîffi 

i 
_",j]ffi :;""

,oo. n,fËÉ I'Ë: îJJ:l ;il È ;;; ;;i s;;i; i"''.ip i e r, a r s.

zer A, #rçi{ryi'iul# rn:*fn{* ;;;'i: "0'"'""'
, n, .'# i,i.io'"T Jl" ft ",? : iJrfi f #1.,1ïii!"[ i -. n ...

2, 3 . MJ i J'pi'n"J" li';e,i "A il :|, 
i j d e I e be I o rt e n' I a a i e n.

#f;i.i''%i'J:l:e vcrstandigste vrouwen die in alles dc mode

^/.IEKTEN.
294. Her::11.-ft, wit niet geraakt zijn.r-aat de bozen met rust.

z. h. :3775,3939.

I



$$fi{ 3ru'lNS

s%
f"'%

rd'

I ,lr

i, l

rur

im

ffi

ffiit

W
Æ.
s"*ï

#I
,::.ffi

w

J. TAUBERGHE





EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


