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4X27. De rozen vallen op de grond,
De doornen blijven 't allen stond.
4228. Gaat de roskam heen en weer,
Somtiids slaat hij in het zeer.
4i229. IIoe hard de rots ook wezen mag,
De beitel wint het door de slag.
423O. B,en je schelm of ben je dief,
Heb ie geld, ik heb je lief.
4231. H.et is maar schijn,
Hier groot te zijn.
4232. 't Is beter dat m'aan 't roeien slaat,

Vôôr schip en rnân te gronde gaat.
4233. Een antler heeft altiid de schuld,
Geen rnens en ziet zijn eigen buli.
4234. Woog iemand wel zijn eigen schuld,
Hij zag nooit op zijn makkers bult.
4235. Geeft de slagen waar zii horen,
't Paard dat vliegt, behoeft geen sporen.
4236. f{oe meer snaken,

Ifoe meer vermaken.

4237. H.et snoeien
Doet bloeien.
4238. Van spelen

Komt kwelen.
4239. Geen spiegel die ons beter dient,

Dan het vermâan van een oude vriend.
424O. Geen beter staat
Dan middelmaat.
4241. Ofschoon een eiken stam vrij diep geworteld staat,
Hij valt toch evenwel, indien men lange slaat.
4242. E,en stamelaar wil altijd spreken,
Al is het zelfs van ziin gebreken.
4243. Men kent de spijze bij de smaak,
De mensen kent men bij de spraak.
42t14. Harde stenen slijpen 't ijzer ;
Harde stoten maken wijzer,
4J,45. Zo gij een stok geeft aan de gek,
Gewis hii slaat u in de nek.
4246. Op straat, in huis of aan de dis.
Een zot toont immer wat hii is.
4241 . De straffe en de roe
Maken kinderen vroe.
4248. Die een ânder strikken zet
Mà'tï1ômtiiai iii'-"iæn het.
4249. De tijd heeft vleugels,
Maar toom noch teugels.
4250. Neem altiid uw tijd te baat,
Te vroeg is beter dan te laat.
4251. Tijd heeft vleugels,
En geen teugels.
4252. Der trotsen ijd'le waan,
Geeft bloeisel maar geen graan.
4253. Een uur van onbedachtzaamheid,
Kan maken dat men iaren schreit.
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4254.

N

heelt de val ons kwaad gedaan,

Met vallen leert men zeker gaan,

4255. Spaart liever als het vat is vol,
Dan als het ledig is en hol.
4256. Veel verdoen en weinig winnen,
Is't verderf der huisgezinnen.
4257. Iloe hoger iemand zich verheft,
Hoe dieper hen verned'ring treft.

4258. Hoeveel verstand en geest yermâg,
Men wordt niet wijs op ene dag.
4259. Men vangt de vissen met de haak,

De mensen met de tong en spraak.
4260. Zien we ieder op eigen vlek,
En niet op 's naasten zielgebrek.
4261. 't Is beter struikelen met de voet,
Dan dat men 't met de tonge doet.
4262. De vogels krijgen wel de kost,
Maar zijn van moeite niet verlost.
4263. }Ioe goed een vonnis wezen mag,
Toch beter is een kwaad verdrag.
4264. F,en vriend wordt best gekend in nood,
Een sterke pot door harde stoot.
4265. Wie vriendschap wil, met goed fatsoen,
Die moet ook and'ren vriendschap doen.
4266, Die zich kleedt in slechte waar,
Kleedt zich tweemaal in een jaar.
4267. De waarheid gezeid
Maakt haat en nijd.
4268. Met vallen en met op tc stâan,
Zo moet men door de wereld gaan.
4269. 's Werelds gunst hangt in twee schalen,
Klimt ze hier, daar zal ze dalen.
4270. Al te wijs kan niet beginnen,
AI te zot kan niet verzinnen.
4211. Yroeg wild, vroeg tam ;
Vroeg rap, vroeg lam.
4272. Bij avond komt de wolf gegâan,
En vlooit de ezel in de maan.
4273. Het oude woord duurt heden nog :

Nooit krijgt men voordeel rnet bedrog.
4274. Niet âl te traâg, noch al te snel,

Zo gaan de zaken wonderwel.

4275. Wie niet let op kleine zaken,
Zal ook de grote kwijt geraken.
4276. Geen beter zalf voor gramme zinnen,
Dan stil te zijn en tijd te winnen.
4277. De zot bemint al die hem prijzen,
De vleierij mistrouwen doen de rvijzen.
4218. Zwijgen en denken
Kan nlemand krenken.
4279. Voor 't zwijntje ziin spek,
En voor 't geld van de vrek.
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