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52. Tussen de mond en de lepel kont dikwijls groot belet.
Nog op het laatste ôgenblik kan, wat het zekerst schijnt'
falen.
z. b.:65,87,147,3054.

53. Veel monden maken een ledige schotel.
Waar veel kinderen zijn, moet men veel koken; ook: waar
velen samenwerken, vôrdert het werk snel.

54. Vilands mond sDreekt zelden goed.
Îet is voorâl door vijaniien dat men belasterd en beklad
wordt,

55, fYat ile mond verteert, dât moet de hand betalen.
Men moet de tering naar de nering stellen; men moet ge€n
kosten maken, die de verdiensten te boven gaan.

56, Zoveel nonden, zoveel smaken.
Hoe meer mensen, hoe meer verschil van mening.
z. b. : 22.

57. Lachende mondekens, biitende hondekens.'Wacht u voor de vleiers.
z. b. : 529.

5E. De beet moet naar de mond wezen.
Men moet de tering naar de nering stellen.
z. b. :18O,938, 1098,2088-2091' 3983.

59. Hii moet veel brij hebben, die elk de mond wll stoppen.-Men kan niet iedereen tevreden stellen.
60. Is de brok groot, men moet er de mond naar zetten'

Men moet zich schikken naar de omstandigheden.
z. b. : 19.

61. Een open deur, een open mond, dat zeilt er menlg in de grond.
Verkwisting leidt tot armoede.

62. Die gal in de mond heett' kan geen-honig gpuwen.
AIs men boosaardig of toornig is, kan men geen zoete
woorden spreken.
z. b. : 71,3998.

63. Het seld bindt de mond toe.
M-et geld kan men iemands stilzwijgen kopen, waardoor
vele fouten ongestraft blijven.

64. Gebraden hazen lopen de slaper niet in de nond'
Men krijgt niets zonder moeite; ieder kan de kost ver-
dienen, màar men moet er voor werken.
z. b. : 1662,2600,2610,

65. Yan de hand tot de mond valt de pap op de grond.
Nog op het laatste ogenblik kan, wat het zekerst schijnt'
mislukken.
z. b.:52,87,147,3054.

66. Velen hebben honlg in de mond en het scheermes aan de riem'
Schijn bedriegtfwacht u dus voor de vleiers.
z. b, :2356.

6?, Men kan niet tegeliik blazen, en het meel in de mond houden'
Die gasten noôdt dient ook wat op tafel te brengen.

68. De morgenstond heeft goud in de mond.
Vroe-g opstaan is gezond; 's morgens werkt meû 't beste.

l9

69. Uit de overvloed des harten spreekt de mond.
Mer,r .spreekt lichtelûk ovèr datgene, waarvan het hart ver_
vuld is.
z. b. :933.

7O. Zo qij uw papken blazen kont, gebruik toch nooit een vreemde
mond.

- Laat nooit aan anderen over, wat gii zelf doen kunt.
71. Uit de trekken van ge mond trent meiâikwijts-b frèiièn grond.

Een slecht mens kan geen goede woor.den sprekén.
z. b. : 62,3998.

72. Een vleier is vriend in.d.e mond, maar altijd vijand in de grond.
Wacht u voor de vleiers,
z. b. : 57,529.

73. Als het water iemand in de mond loopt, leert hij zwemmen.
In de nood is men tot alles in staai. 

'

.I'ONG,

74. De tong is de tolk van het hart.
Maar daarentegen is ook waar : I)e mond zegt wel, wat het
hart niet meentl

75. De tong is oorzaak van veel kwaad.
__ _ -Door re veel spreken Iijdt men dikwijls schade.
76. Me-t_een tong en èen mond geraakt men âe wereld rond.

Met vragen komt men oleral.
77. Tegen kwade tongen baat geen harnas.
_^ _ Het-is moeilijk, zich tegcn vuige laster te vercledigen.
78. Zocte inborst, zachte tong.

De woorden doen het-hart kennen.
z. b. :2148.

79. Een steek met de tong is erger dan een steek met de lans.
^ Laster is een gevaàrlijk wapen.

ll0. Ceen erger venijn dan kwade tbngen,
Laster doet vecl kwaad.

I,IPPEI{,

lJl. Tussen de beker en de lippen is nog plaats voor een ongeluk.
Zelfs de naaste toekomst is onzekli.
z. b. : 52,65,87,147,3054.

82. Wââr de lippen werken, daar rusten de handen,
Onder het werk moet men niet praten.

tt3. Zulke lippen, zulke sla.
Ieder zijn smaak.

I {NDEN.

It{. I.cdige handen, ledige tanden.
Die niet wcrkt, zal ook nict eren.ll5. \lct naarstige hand en sparende tând. kooDt men renten en land.
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastclen.

tt(r. Staken de handen, zo staken de tanden.
Zie boven, n 84.
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EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


