297

296
4O28. Zoeties geweigerd is balf gegeven.

Wanneer m€n iets moet weigeren kan men dit beter op een
vriendelijke manier doen, opdat de weigering minder hard
zou vallen.
4O29. Doe wel en zie niet om.
Wanneer men goed doet, moet men zich niet bekommeren
om het oordeel van de mensen.
4030. Men is geheel de weklaad kwijt, wanneer men iemand die ver-

wiit.
De linkerhand moet niet weten wat de rechterhand doet.

4031. Geen beter werk voor gramme zinnen,
Dan stil te zijn en tiid te winnen.
tûirie beledigd werd, moet rustig zijn.
4032. Beter weten dan wanen.
Gissen doet missen; zeg alleen datgene, waarvan ge zeker

4046. Als de 2islmi3 gsls2sn is, vergeet men de dode.
Lre alwezigen (ook de overledenen) worden spoedig ver_
geten.
z. à. : 105. 110.
4047. L€lijk zien biit niet.
Alleen door het uiterlijk moet men zich niet laten afsôhrikken.
4048. Zien gaat voor zeggen.
meer geloof hechten aan hetgeen men zelf gezien
l!91 kçL
neelt.
dat aan wat men enkel weet van horen zeggen.
4049. Die_goeô zit, schikt nieiôp.
Waar het goed is_, gaat men niet gauw weg.
4050. Te veel zorg breekt hel glas,
4051

.

zijt.

Overdreven bezorgdh-eid schaadt.

Wat het zwaarste is, hoet het zwàâiste wesen.
Het belangrijkste moet voorgaan.

4033. Als de wieken met vlaggen versieril ziin, staat de molen stil.
Wees dus zuinig met uw feesten.
4034. Elk op zijn wijs, of mal of wijs.
Ieder uit zich of handelt overeenkomstig zijn aard ol' de
trap van zijn beschaving.
z, b.

:

2584.

4035. Dat men zell wint, gedijt best.
Het is best zelf zijn zaken te regelen en zo weinig mogelijk
over te laten aan anderen, die er toch niet de vereiste zorg
aan besteden.

4036. Een goed woord is even gauw gezegil als een kwsad woord.
Men kan beter vriendelijk zijn dan stuurs of boos.
4037. Men kan wel goed zaad zaaien uit een slechte mand.
Ook een slecht mens kan wel eens iets goeds verrichten.
4038. Gedane zaken hebben geen keer.
Wat gedaan is, laat zich niet ongedaan maken; heeft men
dus verkeerd gehandeld, zo moet men ook de gevolgen
dragen.

z. b.

:

1943.

4039. Geen aardse zaken, die lang vermaken.
Werelds genot is van korte duur.
4040. De sterkste stopt de zwakke in de zak.
I)e zwakken worden vaak verdrukt.
4041. Men moet de zzk naar de drager maken.
Men moet van iemand niet méér eisen dan waartoe hij
in staat is.

4042. Onder in de zak vindt men de rekening,
Wacht om te spreken tot de uitkomst gekend is.

4043. Twee natte zakken kunnen malkaar niet drogen.
Twee domme mensen kunnen elkaar niet helpen met raadgevingen.

z. b. :233,1105.

4044. Wat boven in dezakzit, moet er't eerst uit.
Men spreekt het meest over datgene waarvan men geheel
vervuld is.
z. b. : 69,205,
4045. \ilat 't eerst in de zak komt, komt er tt laatst weer uit,
De eersten zullen de laatsten zijn.

RIJMSPREUKEN.
4052.

gii

verliest zijn aalnoes nlet,

Die ze aanzijn varken biedt.
.
4053. Nooit-ambtje

Of 't ls

zoo kleen,
betèr dan eeen.

4054. Fæn^appelken tegei de dorst,
-- Is dienstig voor Schooier en i,orst.
4055. De arbeid die men willig doet,
___ En valt niet zuur, maar-is onjzoet.
4056. De armoe is een iware roe,
Ze slult elkeen de deure toê.
4057. Al heelt 't bedrog soms vette vansst.
.^__ W-at_eedlik is duurt immer ,t lanfst.
4058. Die bedroe benint.
ZlcÀzelt verblindt.'

4059, Die meer begeert dan hem betaamt.
Mist dikwiils wat hii had seraamd.'
4060. tl_it is niet àrm, rlie weinifheeft,
Maar die met ieel begeerïen leeit.
4061. Te veel beogen

Heeft velen bedroqen.
4062. Een platte beurs en hoos qemoed.
En doet nooit aan ziin rËeéster poed.
4063, Die al te rap zijn beûrsje vult, Is zelden zonder fout of schulâ.

4O64. Een boer tussen twee advocaten,
Is of twee katten om een viskôn zaten.
4065. AIs een boerenzoon wordt miinheer.
_- _ _ Kent hij soms ziln eigen vaainiet Éeer.
4066. Bomen die men veetierolant.
Komen nooit in goede stïnd.'
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