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2872. Onbebouwde akker draagt zelden goede wucht.
Een slecht opgevoed mens zal zelden tot iets goeds in staat
zijn. - Ook : men zal zelden zijn doel bereiken, indien men
niet al de nodige middelen daartoe aanwendt.

2E5d. Bloemen zijn geen vruchten.
Alles wât u-itwendig mooi is, heeft daarom nog geen innerlijke
waarde.

2823. lxlle bomen die schone blaileren hebben, dragen daarom geen
eoede vruchten.- Een mooi uiterlijk is niet altijd het kenteken van een goede

inborst : schijn bedriegt.
Men zegt ook :

2E26. De schoonste bomen geven de schoonste vruchten niet.
z. b. : T136,2823.

2831. Men eert de boom om zijn vruchten.
Men vleit en viert dègenen van wie men enig voordeel te
verwachten heeft.
z. b. : 417.

ESf. Van de beste boom komen er ook vernepen vruchten.
Goede ouders kunnen wel slechte kinderen hebben.
z. à. .' 852-855, 918.

2840. ZuIke boon, zulke vruchten.
Van slechte mensen moet men geen goed ver\f,achten'

2852. Yan de grofste stammen krijgt men de fijnste vruchten'
Een ruw uiterlijk verbergt vaak een goede inborst.

2390. lù'|en weet nooit hoe een blinde koe een aardbei vindt.
Men moet het hoogst onwaarschijnlijke niet volstrekt onmo-
gelijk achten ; immers : het geluk is de wereld nog niet uit.

2f83. God geeft ons wel de amantlelen' maar Hii wil dat wij ze zelf
kraken.

Men bekomt niets zonder moeite.
825. De appel valt niet ver Yan ale boom.

Kinderen aarden gewoonlijk naar hun ouders'
2873. Die appels voert, âppels eet.

Wle- gelegenheiri-heeft om zich te bevoordelen, maakt er
gebruik van.
z. b. : 351,2E99'2996.

1127, E;én rotte appel bederft de gehele mand.
of:

IC28. Een âppel die bedorven is, schendt al wat in de korven ls.
Het kwaad is aanst€kelijk.
z. b. : !57,17O,242' lOTl' 1429-1439.

1442. Flén rotte appel in de mande naakt al't gave ooftteschanile'
Slechte gèzelschappen bederven de goede zeden ; een slecht
persoon strekt het hele gezelschap tot oneer.
z. b. : 1429-1439.

2874. Hlet is beter een appel gegeYen ilan gegeten.
Het is beter te geven dan te ontvangen'

E26. Iedere appel smaakt bomig.
Kindèien aarden gewoonlijk naar hun ouders.
z. b. : 827-834.

2875. Men moet de âppels niet plukken, voordat ze rijp ziin.
Men moet in alles de geschikte tijd afwachten.
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1129. R.ot1.e appels besmetten de goede,
Door omgang met slechte mensen wordt men zelf ook
slecht, want het kwaad is aanstekelijk.

2E76. Schone appels ziin ook wel zuur.
Een mooi uiterlijk is niet altijd het kenteken van een goede
inborst.

2877. Ns het appeltje rijp is, valt het vanzelf .
Alles gebeurt op zijn tijd ; men moet dus zijn tijd afwachten.
z. b. : 2846.

1306. M:et beloften en rotte appels slaat men niemand dood.
Men moet niet al te zeer op beloften vertrouwen.

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

217. Die zijn liif bewaart, bewaart geen rotte appelen.
Men moet zijn gezondheid in acht nemen als een kostelijke
schat.

2878. Beter een braam als een bies.
Het is beter stout te zijn dan blode ; beter stekelig, vinnig,
dan te goedig.

2E79. Die de branen vreest, moet uit het bos blijven.
Die zich niet aan gevaar wil blootstellen, moet de gelegen-
heden vluchten.
z. b. : 644,2651,2915,2979,2984,3010, 3094, 3271, 3777.

2880. Als men de citroen heelt uitgedrukt, werpt men de schil weg.
Men bedient zich van iemand of vân iets, net zolang als men
er voordeel van heeft.

1630. De druiven wassen achter de blaren.
Men krijgt niets zonder moeite.
z. b. : 469,3008, 3009.

1131. Eén aangestoken ilruif kan een gehele tros bederven,
Het kwaad is aanstekelijk ; door omgang met slechte men-
sen wordt men zelf ook slecht.

2881. Men moet geen druiven van doornen willen lezen.
Van slechte mensen moet men geen goede daden verwachten.
z. b, : 5O7,508, 2859, 2865.

2882. Die in de wijngaard werkt, mag van de druiven eten.
Ieder moet leven van zijn beroep.
z. b. : 2134.

8El. Eikels worden bomen.
Kinderen worden groot.
z. b. : 882,883, 885-889.

2883. Als ge met de heren kersen (o/.' krieken) eet, knlppen zii met
de stenen (o.f : met de pitjes).

Het is niet raadzaam met groten om te gaan, want men
lijdt hierdoor veelal schade.

885. Groene kersen worden rood.
Kinderen worden grote mensen ; mettertijd komt alles
terecht.
z. b. : 882-884, 886-889.

2884. Naar rijpe kersen klimt men hoog.
Om iets goeds te bereiken, zal men zich heel wat moeite
getroosten.

f52f. Spreeuwen willen wel kersen eten, maar geen bomen planten.
Luiaards willen wel genieten, maar zelf geen moeite doen.
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