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4121. De blode hond
Roert meest de mond.

4122. De kwaadste hond krijgt 't beste been ;
De beste hond heeft veeltiJds geen.

4123. f*n Iggende hond
Waait geen brood in de mond.

4lA. F-en lopende hond
Vindt altijd wat yoor de mond.

4125. Waar niet valt te schaffen,
Hoort men geen honden blaften.

4126. Zo gij wilt een hond doen zrvijgen,
Ziet hem een stuk brood te kiijgen.

4127 . In de hondsdagen getrouwd,
Heeft menigeen berouwd.

4128. Die wel ziin eigen hart doorzlet,
Die spot met zijnen buurman niôt.

4129. Enn honingtong, een hârt van gal,
Die vindt men doorgaans overal.

4130, Al reist een leeghoofd buitenslands,
- Hii bliift nochtans een domme gans.

4131. Als het hoofd is zonder zorgen,
Funt gij slapen tot de morgen.

4132. Men ziet het hier en overal,
Waar hoogmoed komt, daar naakt de val.

4133. Riidt hoogmoed schittrend op de baan.
Verderf en schand riidt achtèraan.

4134. V-erlies geen hoop in druk en pijn :
Na regen komt de zonneschijn.

4135, Çroen hout, heet brood en nieuwe wijn :
I)at kan voor 't huis niet dienstig zijn.

4136, Hovaardij zonder goed
Is een lichaam zonder voet.

4137. Vermijdt de trotse hovaardij,
Zeer dikwijls brengt zij armoe bij.

4t38. Waar hovaardii is voorgegaan,
Daar komt de schande achteraân.

4139. Als 't nieuwe huis is klaar,
Ligt dc bouwheer op de baar.

4140. Wie bouwt een huis hoog in de lucht,
Zij voor deszelven val beducht.

4141 , Wilt g'om uw huis niet wenen,
Bouw dan met eigen stenen.

4142. Bochtig ijzer kan men rechten,
Maar geen harde winil bevechten.

4143. Wie nog moet leren als hii oud is,
Zal smeden als het ijzer koud is.

4144. Die binnen 't jaar wil alles vangen,
Die mocht wel vôôr de winter hangen.

4145. 't Is wel duizend jaar geleden,
Dat goe trouwe is weggereden,

4146,'t Is Johannes, Johannes,
Zolang er wiin in de kan is ;
Als de wijn uit is,
Zeggcn ze, dat Jan een guit is.
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4147. De kans verkecrt
Als God begeert.

4148. In klelne kastjes, zonder schiin,
De beste kruiden dikwijls ziin.

4149. Meer sterven van te veel
Dan van te weinig door de keel.

4150. Die neerstig in de kerk is,
Ook ncerstig op ziin werk is.

4151. Het kind dat buiten spelen gaat,
Zegthoe het in den huize staat.

4152, Al is uw kleed heel mooi en fijn,
Het doet geen haar u beter zijn.

4153. Voeg bij 't kleine dikwijls wat,
Zo wordt het eens een grote schat.

4154. Hoge klemmers,
Diepe zwemmers,
Kinderen op 't ijs,
Zijn zelden wel wijs.

4155. Die hoger klimt dan 't hem betaamt.
Die valt veel dieper dan hij waant.

4156. Kwade klok, kwade klepel ;
Kwâde pot, kwade lepel.

4157. Daar is geen knecht zo goed,
Die gij betrouwen moet,

4158. Zijt gij wijs of zijt gijzot,
Heb geen koffer zonder slot.

4159. Nog nooit is er een kok gevonden,
Die koken kon naar alle monden.

4160. Een wijze kop
Is steeds rroeg op.

.ll6l. Het goede kruid wordt gauw verdrukt,
Ztl 't kwade niet wordt uitgerukt,

4162. Weldoen voor allenan,
Is een kunst die niemand kan.

4163. llet kwaad komt moedig âângetreden,
En gaat weer heen met ezels-schreden.

,1164. In 't kwaad te vallen is eerst zoet,
Doch het verandert rap in roet.

4165. Voor ingeworteld kwaad,
Is al heel weinig raad.

4166. Het is voorwaar wel dwaas en mal,
Dat iemand stadig lachen zal.

4167. Van kort en weinig laken
Is geen lange frak te maken.

4168. .Ook de zwaarste last wordt licht,
Als het hoofd bliift opgericht.

4169. Men ontwent leer,
Natuur nimmer meer.

4170. Al is de leugen nog zo snel,
I)e waarheid achterhaait ze wel.

;1171. De leugen is licht om betrappen,
Zij heeft geen benen om te ontsnappen.

4172. De leugen zwaait en hinkt in 't gaan,
En nooit kan ze op twce bcnen staân.
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