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1670. Een goed begin is het halve werk'.
Wat te voren goeà-ôvirdacht is, vordert gernakkelijk'
en:

1671, Een goed begin,geeft moed en zin'
Zie ook hierbôven, nr.1663'

1672'Kwauik,3:t"'ii""iË"o#Tilig'T:"*I'"r4",'goedsragen'

12Ig, VrceE begonnen, veel gewonnen'.
Dè morgenstond heett goud ln oe mono'

16?3. AIs men de draad heeft, zal men het Fluwen wel vinden'
'-'-' '*AËË"i1ègin goèo'ii, âat men ook wel tot een goed einde

komen.
f6?4. Op de fontlamenten steunt het ganse. gebouw'--' .' --Etk werk moet op goede grondslagen rusten'

1ff15. Zorrls de erondslagen zijn, is het gehele gebouw'
'"'"' ""ËË à;,Ëi;Ïiji[ËËia vdn'eén weik or.een onderneming hangt

getrJet if vaî de aard van de grondslagen'

1676. Goed lngespannen is half gereden'
Een goed begin is het halve werK'

1677. Elnde goed, alles goed.--''' --Als?tzâat maài gôed uitvatt, vergeet men de zorg daaraan
besteed.

16?8. Het elnde kroont het werk.^-'-' ^--M-en;oif Oua.ô- in aile di"gen op het einde letten' steeds

het doel voor ogen houden'
1679, Het einde zal de last dragen''"'-' -*Ët* kffie" oé-ô"àâig."uamhetlen; de gevolgen blijven

niet uit.
ùit.1ï'et ook : Een goed begin heeft een goed behagen' maar
het einde zal de last dragen.

168O. Die het kluwen heeft, zal he! e$d.e wel vinden'
wanneer *"" ôËÀÀuàt de juiste weg volgt'..de geschikte

tiiilàôi"" gËuruiÈt, zal men iijn doel wel boreiken'

1681. Naardat het geschut geladen ls, buldert het'
-DJ resulta"ten iijn- ltt-overéenstemming met het verrichte
werk.

1682. Hoe meerder vijand, hoe groter zegepraal'.'*-' ^^îoîî"Ji *ôêiiiikttèà"î me" on*triroet ,hoe groter de vreugde
zal ziin oYer het eindresultaat'

1683. Alle zangen worden niet ten einde gezongen''*-"-M;î?in niet steeds alles zeggèn wat men weet' wat men

zou willen zeggen.
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JEUGD EN OUDERDOM.

JEUGD.

135. l{et el (of : het kuiken )wil altijd wijzer wezen den de hen.
Kinderen, jongelui willen alles beter rÀ/eten dan volwassenen.
Ook :

1684. Het varken wil zijn meester berechten"
z. b. : 90O.

140. Vit een kwaad ei kwam nooit goed kieken.
Zoals de jongeling is, zal later de man wezen.
Ook:

141. Zulk ei, zulk long (of : zulk kieken).
1685. Wat Jantje is, zrl Jan worden.
1686. Zulk jong, zulke tronk.
1687. De oude man smaakt altijd naar de jonge.
1688. Zulke scheut, zulke tronk.
1689. Die jong spaart, lijdt oud geen gebrek.

Wie in zijn jeugd verkwistend leeft en niet spaart, zal in zijn
ouderdom gebrek lijden.
Ook :

1690, Die heden wat spaart, heeft morgen wat.
1516. Eæn jonge ledigganger, een oude bedelaar.
1691. Jong gespaard, oud vergaard.
1692, Jong te paar<|, oud te voet.
1693. Die in 't voorjaar niet zaait, zal in 't najaar niet maai€n.
1694. Zo het zaad, zo de oogst.
1695. Die slaapt in de zaaitijd, vindt geen maaltild.
1696. Jong een heer, oud een boef.

Die in zijn jeugd verkwistend leeft, zal in zijn ouderdom
gebrek lijden en misschien tot misdrijf gebracht worden.

1697. Vroeg gras, woeg hooi.
Alles moet geleidelijk en op de gepastetijd gebeuren; dus:
te vroege wijsheid past niet voor kinderen of jeugdige per-
sonen.
Ook :

1698. Vroeg rijp, vroeg rot,
1699. Vroeg vuur, Yroeg as.
1700. Vroeg wijs, woeg grijs,
290. Yroeg wijs, woeg zot.

1701. Het moet zich vroeg krommen, dat een goede haak wil worden.
Men moet de kinderen van hun prilste jeugd af een goede
opvoeding geven.
Ook :

1702. Het moet vroeg steken, dat een goede doorn zal worden.
625, Vroeg meester, laat knecht,

Wie nooit geleerd heelt te dienen, te gehoorzamen, zal zich
moeil ijk kunnen handhaven en zo wellicht tot ondergeschikt-
heid geraken.

1703. Een jonge hond kan leren springen.
Het is in de jeugd dat men de goede eigenschappen moet
aankweken en de gebreken uitroeien, daar het op rijpere
leeftiid moeiliik gaat.
Qok '
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