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4173. Te zeggen wat men heeft gehoortl,
Daar plant de leugen zich rnee voort.
4174. E,en lui en lekker leven

Zal voege rimpels geven.
4175. Élet Ieven is zo sterk
Als pottetrakkerswerk.
4176. I:Ioe fijner gij wilt liegen,
FIoe grover g'u zult bedriegen.
4177. Elk voelt of 't koud of heet is,
Naardat zijn lijf gekleetl is.
4178. Doe wel en zie niet om,
Al blijft de lof der wereld stom.
4179. Eerst lokkebrood,
Dan stokkebrood.
4180. Somtijds bedekt de luister
Een hart vol smart en duister.
4181. Waren er geen luisteraars,
Daar waren ook geen lasteraars.
4182. Lust en liefde tot een ding,
Maakt de arbeid zeer gering.
4183. Die wel vaart krijgt veel magen,

Die hem zijn weelde helpen dragen.
4184. Velen hebben holle magen,
Die men toch de pracht ziet dragen.
4185. Vissen en jagen

Maken hongerige magen.
4186. Ieder in de maatschappij
Vist en vangt op ziin getij.
4187. Veel te doen met kleine mâcht,
Heeft er veel omlaag gebracht.
4188. Geen rijker man in alle steden,
AIs die met 't zijne is tevreden.
4189. Geen wiizer noch geleerder man,
Dan die zich zelven kennen kan,
4190. Hij is voorwaar een wijze man,
Die zijn tong bestieren kan.
4191. Wacht nimmer van een ander man,
ftretgeen door u geschieden kan.
4192. Wât heeft geleerd de jonge man,
Dat hangt hem heel zijn leven aan.
4193. Onder mantel en kleed,
Zit er veel, dat men niet weet.
4194. 't Is een goede medicijn,
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4200, tn de molen en in de smis,
Daar zijn de leugens gewis.
4201. Bitter in de monil,
Maakt het hart gezond.
4202. Die vleien met de mond,
Ziin vijand in de grond.
4203. 't Geen dat ge spaart uit uwen mond,
Is voor de kat oI voor den hond.
4204, Mondbeleefdheid is een kost,
Die veel geldt en weinig kost.
4205. Wat 's morgens schoon en jeugdig groeit,
Is 's avonds soms reeds uitgeroeiil.
4206. Die verslaapt zijn morgenwerk,
Bedorven is zijn dagwerk.
4207. Wie loopt bij nacht,
Valt in de gracht.

4208. Kunt gij niet geven,
Weg zijn de neven.
4209. Die netten zijn van eng beslag,
Daar geen aal door de maas mag.
4210, Ongeluk en is geen schând,
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Geeft ons ootmoed en verstand.

4211. Wist iemand wat geschieden zal,

Hij

ware

vrij

Yan ongeval.

4212, Ootmoed bevalt,

Hoogmoed vergalt,
4213. Zorgen en waken

Zijn ouders zaken.

4214. Geen groter plaag

In de gramschap stil te zijn.
4195. Goede mening zonder daad

Dan lui en trââg.
4215, De ploeg die arbeidt, blinkt ;
Het stille water stinkt.
4216. Wanneer een prins springt uit de band,
Dan lijdt dikwijls het ganse land.
4217. Staat gij naar pracht, naâr eer en lof,
Gij staat naar ijdelheid en stof.
4218. Het puntje van een vlugge pen,
Is 't felste wapen, dat ik ken.
4219. Kleine regens maken nat I
Kleine romers maken zat.
4220. De reis is nog niet gedaan,
Al ziet men kerk en toren staan.
4221. Korte rekening, vriendschap heel ;
Oude rekening, nieuw krakeel.
4222. Yeel smeren op zijn renten,

4198. Modepoppen,
Zotte koppen,
4199. Die kleine moeite ortziet,
Geraakt door grotere in verdriet.

4223. M:en zsl wel rijden,
Maar zien en mijden.
4224. De schoonste rok, het fijnste kleed,
fs soms gevoerd met harteleeal.
4225. Wat lemand rooft, of vindt of erft,
Hij laat het al, wanneer hii sterft,
4226. De roos heeft gauw gerlaan,
De doornen blijven staan.

Doet aan niemand €nig bâat.
4196. Ziit gij meester, zijt gij knecht,
Houd uw handen altijd recht.
4197. Hoe meer de mens in aânzien raâkt,
Hoe meer de wingunst hem genaakt.

Maakt slechte testâmenten.
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