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DE BOMEN.

2823. Alle bomen die schone bladeren hebben, dragen daarom geen
goede vruchten.

Een mooi uiterlijk is niet altijd het kenteken van een goede
inborst ; schijn bedriegt.
z. b. : ?.i136,2826.

2824. Allengskens slaan velt de boom.
Door volharding bereikt men zijn doel.
z. b. : 1231,1234-1236.

1246. De boom valt niet vân de eerste slag.
In alles moet men geduld hebben ; een zware taak, een groot
werk kan niet ineens volbracht worden.
z. b. : 1228, l?29.

2825. De boom draagt voor zichzelf geen appelen.
Men moet niet alleen voor zichzelf leven.

2826. De schoonste bomen geven de schoonste vruchten niet.
Men kan het innerlijk niet altijd naar het uiterlijk beoor-
delen ; schijn bedriegt.
z, b. :2736,2823,

2827. Die tegen een goeile boom leunt, heeft goede schaduw.
Wie invloedrijke vrienden heeft, trekt er voordeel van.

2828. Een boom die gedurig verplant wordt, gedijt zelden.
of:

2829. E,en boom, die gedurig verplant wordt, kan geen wortelen
schieten.

Het is niet goed steeds van woonplaats of van beroep te
veranderen,
z, b, : 646, 1233, 1996,2917.

2008. nen gevelde boom geeft geen schaduw meer.
Tracht te behouden wat u voordeel of genot kan verschaffen.

2830. Hoe edeler boom, hoe buigzamer tak.
Hoe meer men door geboorte boven anderen verheven is,
hoe zachtzinniger men in zijn handelingen behoort te wezen.
z. b, : 2O1,2O9.

2831. Hoe hoger boom, hoe zwaarder val.
Hoe hoger men geplaatst is, hoe meer men de veranderingen
in de loop der zaken ondervindt.

2832. Hoe meer de boom door het klimop omvat wordt, hoe nader
hij aan zijn dood ls.

rilacht u voor de vleiers.
z. b. : 2356.

1175. Hoge bomen geven meer schaduw dan vruchten.
Hoogmoedige personen maken wel veel drukte, doch voeren
meestal weinig uit.

2833. Hoge bomen vangen veel wind.
Personen van aanzien staan aan allerlei beoordeling, aan
haat, nijd, laster bloot.
z. b. : 1509,3891.

2834. Men eert de boom om zijn vruchten,
Men vleit en viert degenen van wie men enig voordeel te
verwachten heefl.
z. b. : 417.
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