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1211. I:Ioog land, licbte turl.
Eèn waarlijk hoogstaand mens is nederig
gedirkte vrouw lijkt veel, maar is weinig.
2. b. : 965' 1212' 1213,2903.
2307.

231,

ln

aIIe landen biite;

1J50. Prijs de zee, maar bliil aan wal.

; ook :

een op-

o1:

1562. Meer ziin er dood gedronken dan ln de zee verdronken.
De slachtoffers van drankmisbruik zijn ontelbaar.
2005. IJet water loopt altiid naar de zee,

de honden en lasteren de monden.

Laster en kwâadsprekerij vindt men overal.

ln't

Wees voorzichtig.
1561. Daar verdrinken er meer ln een wijnglas dan in de zee.

Iand van de blinden is éénoog koning.

Onder domme mensen wordt hij, die iets me.er weet dan
de anderen, allicht voor zeer kundig gehouden367. ln het land van beloften sterft men wel van hongerAl is men nog zo gelukkig, men kan wel plot$eling onge-

Wie geld heeft, wordt gewoonlijk door de fortuin begun-

stigd.
z. b. : 4O3, 1956, 2OO3, 2'JJr04.
2019. Betet arm te land dan rijk op zee.

lukkig worden.

,17E5. Landen ierzanden, zanden verlanden'

Ons leven is onbestendig.
z. b. : 687, 1603-1610' 1781-1788.
Vette landen, luie lieilen.
Wanneer inen gemakkelijk veel ka-n verdienen zonder grote
inspanning, zal-meû lichf tot luiheid vervallen2211. Nooit sant verheven in ziin land.
Niemand wordt geëeid in zijn eigen land.

,5f5.

Ook :

2212. E;en profeet is niet geëerd in ziin varlerland.
2214. Niemand is profeet in ziin eigen land.,
3284. Men acht géen verstand in zijn eigen lanil.
3285. Ander volk, andere wetten.
Ieder volk heeft zijn eigen wetten en gebruiken, die men
dan moet eerbiedigen.
Zie ook hierboven. nrs. 3281,3282.
3286. Als de stad is ingenorinen, moet het kastee-l volgen'
rù/anneer de hoofdzaak verkregen is, komt men met de bUzaken ook wel gereed.
IIet kan beter van een stad dan van een dorp.
32E7. ---b;
--'veiÀôgenâe tan lichter iets opoffereir dan de behoeftige'

RIVIER, ZEE.
1213. Dast de rivler het dlepst is, maakt ze minst gerucht.
Een hoogstaand mens is nederig.
rivieren maken een grote stroom.
2105. Kleine
--v;JÀàâat

----'

groot.
Ook :

néi kleine iiet, want vele kleintjes maken

3290.

't

Het is beter, zelfs in minder gunstige omstandigheden te
leven waar men zich veilig gevoelt, dan in weelde te leven
op een plaats, waar men in gevaar verkeert.
z. b. : 3149.
Meer is nooit vol.
Wie steeds meer wil hebben, heeft nooit genoeg. (Woordspeling tussen het naamwoord meer en het bijwoord.)

WERELD.

329f. De wereld is een kiekenkot : de bovenste bevuilen de onderste.
De minderen worden steeds verdrukt.
3292. De wereld is op één dag niet geschapen.

In alle zaken moet men geduld hebben, want een grote
onderneming kan men niet in een korte tijd volbrengen.

z. b. : 1248-1250, 2926, 3117, 3295.
1795. De wereld ls vol haken en ogen.
Het leven is vol moeilijkheden.

3293. Men moet zlch krommen, wil men door de wereld kommen.
Wanneer men in de wereld wil vooruitkomen, moet men
zich weten te schikken naar de wetten, gebruiken, enz.
3294. Zle niet te hoog, de werelil is bulterig.
Wie te hoog wil klimmen, zal laag vallen.
z. b. : 1495,t496.
1821. J[/Iet vallen en opstaan geraakt men door de wereld.
Ons leven bestaat uit geluk en ongeluk; ook : als men maar
volhoudt, bereikt men eens zijn doel.
2203. Zonder nijn of dijn zou de wereld hemel zijn.
Eigenbelang doet veelal twist oDtstaan.

een

EIGENNAMEN.

2093. Yæl beekskens maken een groot water.
z. b. : 2O94-210O.
3288. De klelne beken lopen in de grote. De groten profiieren van de kleinen.
z. b. :2677.
1357. Wst eerst een beek was, wordt eindelijk een rivler'

241. N.Ien vindt menig dwaas, die nooit te Aken geweest is,
De wereld is vol dwazen.
.124E. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.
Grote ondernemingen worden niet in korte tijd volbracht;
men moet zich niet overhaasten of niet te veel ineens wen-

men semakkeliik in grotere vervallen.
3270. Dle ter iee gewenii is, kân op het land niet aarden.
Gewoonte is een tweede natuur.
3289, Onrler de zee liggen geen balken.-...
Varen op zee is steeds gevaarlijk.

3295. Brugge en Gent zijn niet op één dag gebouwd.
1219. Oost-Indië ls in één reis niet bezeild.

Kteù; dingen wordên groot; ook : van lichte fouten zal

sen,

Ook :

1250. Rome is op één dag niet gebouwd.
z. b,:3117,3292.
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