3296. Assen ligt in Drente.
Wordt gezegd
sezeed tot
tc iemand die allerlei onderstellingen uit(as).
spreekt,
sDreekt. in zinnen die beeinnen
beginnen met a/s
als (as\.
z. b. :1054,3O82.
271, De zotten zijn niet allen te Br
Brugge.
Men vindt overal gekken.
(Te Brugge heeft men een
3297. Beter de eérste stem in Capua dan de
binnen Rome.
Het is beter zelf meester te zijn in een kleine onderneming,
plaats
dan de beste
te bekleden als ondergeschikte in een
grotere,

3298.

't

z. b.

:

616, 637, n49.

En is niet genoeg te zeggen :

ik kom van Halle,

metr trloet

het vaantje mee bebben.
Als men iets beweert, moet men het ook bewijzen.
3080. Zend, geen steenkolen naar Newcastle.
Men moet geen onnodig werk verrichten.
(Newcastle is het centrum van de steenkolenhandel in 't
Noorden van Engeland; men heeft er dus steenkolen genoeg.)

Ook:

3299. Men moet geen balken naar Noorwegen sturen.
(In Noorwegen heeft men hout genoeg.)
z. b. : 3O82-

3300. 't Zijn al geen wijzen, die uit het Oosten komen,
2730.

Schijn bedriegt.
z. b. : 598,2t37,2158,2170,22116,2398, n44, 3098.
ziet op geen aap als men uit Oost.Indië komt.

}ùden

Men kan gemakkelijk nog

\ryeggevon

als men het ruim

heeft. (Oost-Indië is het apenland.)
3301, Oost \{est, thuis best.
Men is nergens beter dan thuis.
z. b. : 497.
23Jf. Stuur de kat naar Rome, ze zegt miauw âls ze terugkomt.

Niemand verloochent zijn aard, verliest zijn aangeboren

hoedanigheden.

z. b. :10O3,A93.
1239. Al gaande komt men te Rome.
Door volharding bereikt men zijn doel.
3302. Alle wegen leiden naar Rome.
Men kan op verschillende manieren zijn doel bereiken.
2131. }Ioe dichter bii Rome, hoe slechter christen.
Die het dichtst bij de kerk wonen, zijn niet altijd de voorbeeldigste christenen.

z, b.:2128,2129.
3303. Met vragen komt men te Rome.
Al vragende wordt men voortgeholpen, terechtgeholpen.
2918. Ns het in Frankriik regent, druppelt het in Belglë,
In België ondervindt men gewoonlijk de terugslag van de
gebeurtenissen in Frankrijk.
2191. Zr:ndt men een ezel naar Pârijs,
Men krijgt hem weder even wijs.
Niemand verloochent zijn aard, verlie$t zijo aangeboren
hoedanigheden.
a. à. .'1003, 2351,2493,
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