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4067. Jonge bomen spit men groot,
Oude bomen spit men doorl.

4068. De boosheid is een dubbel kwaail,
Die onder schiin van vriendschap gâat.

4069. Geeft gri te veel brood aan uw knecht,
Hij dwingt u dat ge er kaas op legt.

4070. Zachties gaan en verre zien,
Dat is de daad van wijze liên.

,3071. Die zich met alle ding wil moeien,
Die ziet het meest ziin grarrschap groeien.

4072. Wacht van hem geen grote dingen,
Die zijn tong niet kan bedwingen.

4073. Die dokter, advocaat of biechtvader wil bedriegen,
Bedriegt zichzell met liegen.

4074, Als de dood ons nedervelt,
Is het uit met goed en geld.

4075. De doorn weet zeer wel
Waar dat hii steekt in 't vel.

4076. Als dronkenschap het huis ingaat,
De vrede spoedig het verlaat.

4077, Nog beter te buigen,
Dan te vallen in duigen.

4078. Heeft u de duivel bii een haar,
Hij heeft u spoedig gans en gâar.

4079. De dwaas bemerkt het niet,
Dat God ons in het duister ziet.

4080. Gemeenliik staat een dwaas beschaamd,
Die hoger klimt dan hem betaamt.

4081. Die zijn evenmensch benijdt,
Pijnt zijn hart en kwist zijn tijd.

,t082. Al had een ezel ook drie oren,
Zo kon hii nochtans niet veel horen.

4083. En jokt niet met de ezel licht,
Of wacht ziin staart in uw gezicht.

4084. Men kent de ezel aan zijn oren,
De dwaas laat zich aan 't spreken horen.

4085, Volle flessen en glazen
Maken vloekers en dwazen,

4086. Fluweel, satijn en hofse reuken,
Blussen 't vuur uit in de keuken.

4087. Garnaal is ook vis,
Als er anders niet is,

4088, Wanneer de gasten eten,
Wordt de praat Yergeten.

4089. Om je eigen gebreken te kennen,
Hoef je maar je buurman boos te stemmen.

4090. Wie geeft die moet niet lang dat weten,
Maar wie ontvangt het nooit vergeten,

4091. Kloeke geesten en kundige handen,
Worden gevoed in alle landen.

4092. F'en goed geheugen en verstand
Zijn zelden in één hoofd geplant.

4093, Alle geld is goed gewin,
Al was het 'n cent met een gaatje in.
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4094. Geld zet ezels in de raad,
Roert de mond van d' advocaat.

4095. Ment kent verloren geld en goed
Maar eerst wanneer men tt missen moet.

,t096. Als 't geluk u lacht,
Sta dan op wacht.

4O97. Die van 't geluk wordt wel gediend,
Heeft menig neef en menig wiend.

4098. Noolt ls 't geluk volmaakt,
Hoe hoog het ook geraakt.

4099. Die nuchter weet te veinzen,
Zegt dronken ziJn gepeinzen.

4100. Die koopt wat zijn gerief is,
Moet verkopen, wat hem lief is,

4101. Wie kan aan allen
Altoos gevallen ?

4102. Door kappen en kerven
Kunt gij gezondheid yerwerven.

4103. God is geen spreker,
Maar op zijn tijd een ryreker.

4104. Wat God wil verkwikken,
Kan niemand verstlkken.

4105. Geen goed is 't miin,
Of 't is met pijn.

4106. Men wint ziin goed
Met zweet en bloed.

4107. Goud acht men zeer,
Maar deugd nog meer.

4108. Als gramschap stijgt,
Zie dat ge zwijgt.

4109. In gramschap overwinnen,
Is 't werk van sterke zinnen.

4110. Om een gril geen bone weerd,
\ilaagt er menig huis en heerd.

4lll. Des harten grond
Bliikt uit de mond.

4112, De gulzigheid heeft meer dan een
Gebracht in schande en geween,

4113, Wie met de hamer vroeg gereed is,
Kan smeden als het ijzer heet is.

4114. Een trage hand krijgt leed en schand,
Een kloeke hand krijgt eer en land.

4115. Een edel hart en rein gemoed,
Staan boven eer en glans en goed.

4116. Open uw hart aan een man,
Die horen, zien en zwijgen kan.

4117. Al wat glj hebt, dat gaf de Heer,
Daarom verklein u meer en meer,

4118. Is d'hemel heden blauw,
Morgen is hij grauw.

4119. Als maar een weinig dwaalt de herder,
De schapen dwalen nog yeel verder.

4120. Al schljnt de hond niet groot te zijn,
Nog vangt hij wel een machtlg zwljn.
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