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28!5. Men kent de boom aan zljn schors, maar de man nlet san zlin vel.
Schijn bedriegt.

1727. lùlen moet geen oude bomen verplanten.
Het is niet goed, dat oude mensen van woonplaats veran-
deren.

2836. Oude bomen buigt men niet.
Het is moeilijk oude gewoonten af te leren.

8fl. Van de beste boom komen er ook vernepen vruchten.
Goede ouders kunnen wel slechte kinderen hebben.
z. b. : 852-855.

2837. Waar de boom hangt, daar valt hij.
Zoals men geleefd heeft, zal men sterven.
s. b. : 1759.

2838. Waar de boom valt, daar blijft hii liggen.
Tegen een onvoorzien onheil is niets te doen.

2839. Wanneer een boom ter aarde zijgt, naakt ieder dat hii takken
krijgt.

Elk maakt van de ondergang of tegenspoed van een ander
gebruik om zelf voordeel te behalen.

t35. Zulke bomen, zulke peren.
Zulke ouders, zulke kinderen; ook : men kent de mens
aan zijn daden.

284A. Zrltr'ke boom, zulke Yrùchten.
Van slechte mensen moet men geen goed verwachten.

836. Zulke boom, zulke wis.
Zulke vader, zulke zoon.
z. b. : 837-847.

2E41. Zoals men't boomken kweekt, zal men het hebben,
Zoals men de kinderen vormt in de jeugd, zo zullen zij op
rijpere leeftijd blijven.

2E42. Boompje groot, plantertje dood.
Anderen profiteren meestal van hetgeen wij door ons werk
vergaard hebben.
z. b. : 2460.

8EJ. Kleine boompies worden groot.
Kinderen worden grote mensen.

E25. De appel valt niet ver van de boom.
Kinderen aarden gewoonlijk naar hun oudera.
z. b. : 826-834.

2843. De bijl liet aan de wortel des booms.
Het verderfelijke, verkeerde zal met kracht te keer gegaan
worden,

2844. Na de bladers vallen de bomen.
De groten en aanzienlijken ondergaan hetzelfde lot als de
minderen, al komt het dan ook soms wat later.

2845. Donderstenen vallen op de hoogste bomen.
Aanzienlijke personen staan het meest aan haat en laster
bloot.

EE4. Eikels wortlen bomen.
Kinderen worden groot.
z. b. : 882, 883, 885-889.

tJI. Een klein man velt wel een gtote boom.
Als men maar volhardt, bereikt men zijn doel wel-
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E87. l*n mosterdzaadje wordt welhaast een grote boom.
Wat klein is, wordt groot ; ook : met tijd en geduld komt
alles terecht,
z. ô. .. 882-886, 888, 889.

2846. Als de peer rijp is, valt zij van de boom.
Alles gebeurt op zijn tijd, men moet dus zijn tijd afwachten.
Ook : als de kinderen groot worden, verlaten zij het ouderlijk
huis.
z. b. : 2877.

1706. Jong rijs kan men buigen, maâr geen oude bomen.
In dejeugd moeten de gebreken uitgeroeid worden, want op
latere leeftijd zal dit moeilijk vallen.
z. b. : 1703-1705,1707,1708,

1210. M.et veel slagen valt de boom.
Een zware taak kan niet ineens volbracht worden ; of: met
volharding bereikt men zijn doel.

.152f. Spreeuwen willen wel kersen eten, maâr geen bomen planten.
Luiaards willen wel genieten, maar zelf geen moeite docn.

2E{1. }Iet ls kwaad vissen op de bomen.
Het is moeilijk iets te bereiken, wanneer men niet over de
vereiste middelen beschikt.
z. b. : 391,412,475,3949.

2E48. Aan de vruchten kent men de boom.
Het karakter van de mens toont zich in zijn daden. Het
wordt ook toegepast op kinderen, met betrekking tot hun
ouders.

1750. De beste wierook komt van de oudste bomen.
Oude mensen hebben veel ervaring; hun wenken en raad-
gevingen hebben dan ook grote waarde.

827. Fæn appelboom kan geen p€ren voortbrengen.
De kinderen aarden gewoonlijk naar hun ouders.

2389, Jù[tn schudt geen koeien uit kersebomen.
Om iets (goeds) tot stand te brengen, moet men de juiste
middelen gebruiken.

2849. Van keurboom komt men tot vuilboom.
Wie kiezen moet, kiest vaak het slechtste.

2390, De leiboom staat het langst.
Een tegen latwerk geleide boom zal beter wind en stormen
trotseren dan een alleenstaande boom. Dus : die zich door
wijze raad, door mensen van ondervinding laat leiden, zal
meer vooruitkomen en beter standhouden dan hij, die enkel
op zichzelf steunt.

2850. De cederen ven de Libanon worden zowel algehouwen als de
hysop.

Aanzien noch rijkdom vrijwaren tegen de dood.
1232. De bijl vclt ook de eikeboom.

Als men maar volhardt, kan men zelfs met geringe middelen
veel bereiken.

2851. Van een eik zal men g€en peren plukken.
Zulke ouders hebben zulke kinderen.
z. b.:835-847.

1231. Kleine houwen vellen grote eiken.
Wie volhardt, bereikt zijn doel. Ook : veel kleintjes maken
een groot.
z- b. : 1235,1236,1240,2725.
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