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856. Oo dezellde stam groeien verschillende vruchten.*-' -i;;* Ëioôi ttuisge"ln zal men vaak naast goede, ook slechte
kinderen aantreffen.
z. ô. : 852-855.

2s52, Van de srolste stammen kriigt men de fiinste wucbten'-Een 
iuw uiterlijk verbergivaak een goede inborst'

EJO. De takken aarden naar de stam.-- - -pJtinderen 
aarden gewoonlijk naar hun ouders'

z. b. : 825'829' 832-834.
EJI. De tak staat niet ver van de stam.

Zulke vader, zulke zoon.
1707. Jon9e twijgen buigen licht'-ti'ae 

iJued môet men de goede eigenschappen aankweken
en gebiekén uitroeien' v/ant op rijpere leeltijd zal dit moer-
lijk gaan.
z. b. : 17O4-1708.

2853. Di;i&;n rrèt iuis"n van de blaren niet kan, moet in het bos niet

gâan.
Die niet tegen iets bestand is' moet er zich niet aan bloot-
stellen.

DE BLOEMEN.

2854. Bloemen ziin seen vruchten.
-- " *.'ÀlË-*ài 

uitiiii:f JChôon is, heeft daarom nos seen innerlijke
waarde.

2855. Elke bloem verliest eindelijk haar geur en kle,ur'----' --h"-àiiès, ielfs aan de aangeinaamste dingen, komt een

einde.
2S56. Uit à;-bloem, waaruit de bij honing zuigt, zuigt de spin venijn'

Zelfs uit dê beste en zuivcrste dingen weet een slecht mens
nog kwaad te halen.

2S57. Men hoet het bloempie plukken, terwiil het bloeit'
Men moet de gelegenheid waarnemen'
z. b.:535,2951,2970' 3006' 3092.

2801. Geen bii maakt honing zonder bloem'--"-' *-ô;-ieït-gà.ai--iôi 
stand te brengen, moet men over de

nodige middelen beschikken.
2858, I)e schôonste ziin vaak de zwakste blogpgn-'-*-' --N;; ttei-uii'*ti;È kan men niet altijd het innerlijk beoor-

delen ; schijn bedriegt-
1071. Uia;;n iièt ôinneinoe t-uin zijn de bloemen gauw.geplukt'

Als men geen voorzorgen neemt, wordt men licht bedrogen
(benadeeld, enz.).

2859. Bràndnetels kunnen geen leliën voortbrengen'----- --Và;;ièôtriè 
-"nsËn moet men geen goède daden verwachten'

z. b. : 5O1,508' 2865' 2881.
2E60. De rozen valien af, maar de doornen blijven'*""' "-É;; 

c"ti;ïl; ;;l'i";" ioite duu., têrwûl de naweeën zich
langei doen gevoelen.
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2861. Dte de roos heeft, zal de tulp wel krijgen.
Die het meerdere reeds bezit, zal het mindere wel krijgen.

2862, Die de roos wil plukken, mag de doornen niet ontzien.
Wie het genot van iets wil hebben, nroet daar ook de last
van dragen.

2863. Geen rozen zonder doornen.
Alles heeft zijn onaangename zijde.
z. ô. .'1800, 1855, 1856, 1858,2993,3040.

25r'8. Strooi geen rozen voor de varkens.
Men moet zijn goede gaven niet verspillen aan onwaardigen.
z. b. : 2373,2554.

2796. Als de bij geen rozen vindt, moet zij op doornen zitten.
Men moet zich behelpen met wat men heeft.
z. b. : 401,532.

2800. Geen bij koos ooit een dorre roos.
Men zoekt alleen degenen, bij wie enig voordeel te behalen is.

2864. Op distels wassen geen rozen.
Van slechte nensen moet men geen goede daden verwachten,
z. b. : 508,2859,2881, 2893.
Oolt :

2865. Doornen brengen geen rozen voort.
2866, De tijd baart rozen.

De tijd brengt alles terecht.
2867. Wie in de zomer geen rozen plukt, zal het veel min in de winter

doen.
Wie nu, terwijl er gelegenheid is, traag is om te leren, enz.
zal het later nog veel meer zijn.

2868. Trap het koren niet plat om een klaproos te plukken.
Om een klein voordeel te behalen, moet men zich niet aan
een groter nadeel blootstellen.

2869. Viooltjes groeien ook tussen onkruid.
Ook in slechte of rninder gunstige onrgeving kan men goede
mensen (kinderen) aantreffen.

DE VRUCHTEN.

2544. 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.

8J3. De vrucht is gelijk de zucht is.
De kinderen aarden naar hun ouders.
z. b. : 825-832.

2870. Die van de akker oogsten wil, moet hem bezaaien.
Wie zijn doel wil bereiken, moet de middelen daartoe aan-
wenden.

2871. Naardat men de akker bouwt, draagt hij vrucht.
De opvoeding die men de kinderen geeît, zal zich later
weerspiegelen in hun daden. - Ook : hoe meer men werkt,
hoe meer men bereiken zal.
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