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SPREKEN EN ZWIJGEN.

1575. Doen en ding.
Praatjes vullen geen gaatjes ; op het doen komt het aan.

1576. Spreken onbedacht heeft menigeen in ilruk gebracht.
Wees voorzichtig in uw spreken.

130. Die kakelen wil, moet eieren leggen,
Wie veel praats wil hebben, moet ook wat uitvoeren ; want:

43f. Kakelen kan iedereen, maar niet eieren leggen.
Het is gemakkelijker het werk van anderen af te keuren,
dan zelf iets te presteren.

1577, De gâns blaast weln maar bijt niet.
Een dom mens zegt wel veel, maar voert weinig uit.

1578. Van het zwijgen kan men geen hinder krijgen.
Men moet voorzichtig zijn bij het spreken ; door zwijgen
komt men verder dan door te veel spreken.
Ook:

1576, \ilaar klappen goed is, is zwijgen nog beter.
1580, Veel krauwen zeert, veel spreken deert.
1581. Het is een wijs man, die horen en zwijgen kan.
1582. Geen spreker die een zwijger verbeteren zal,
1583. Spreken is zilver, zwijgen is goud.
1584. Die v€el kalt, hem veel ontvalt,

Praten is dikwijls schadelijk.
Ook :

1585. Het schaap dat bleet, verliest zijn beet.
z. b. : 1O44.

1586. Als klappeien samen kijven, komt er uit wat zij bedrijven.
Als twee handlangers (booswichten, enz.) samen ruzie krij-
gen, verwijten zij elkanders misdrijven en komt de waarheid
aan het licht.
z. b. : 385.

1587. De grootste klappers ziin de minste doeners.
Die het meest praten, voeren dikwijis het minst uit.
Ook:

446. De hennen die meest kakelen, leggen de meeste €ieren niet.
1044. De lepel staat als de klepel slaat,

Terwijl men praat, kan men niet eten ; dus : praten is
dikwijls schadelijk.

1588. De mensen vertellen veel op een zomerse dag.
Men moet niet alles geloven, wat de mensen zeggeî,

36. Beter gezwegen, dan de mond verbranil.
Zeg niet meer dan gij verantwoorden kunt, of gij raakt in
ongelegenheid.

10. De mond zegt wel, wat het hart niet meent.
Maar daarentegen zegt men ook : De tong is de tolk van
het hart.

51. Mond toe, ogen open.
Men moet veel zien, maar weinig zeggen.

118. Lange oren, korte tongen.
Men moet steeds goed luisteren naar wat gezegd wordt,
doch alleen datgene vertellen wat elkeen weten mag.
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1589, Praten zijn geen oorden.
Praten is dikrvijls nutteloos ; aan mooie beloften heeft men
niets.
Ook:

192. Praatjes vullen de buik niet.
1590. Praatjes vullen geen gâatjes.

Zie ook hieronder, nrs.1600,1601.
1591, N{en moet kunnen prâten en breien tegelijk.

Men moet wel eens twee dingen tegelijk kunnen doen.
1592. Een ongeraakte slag is gauw gegeven.

Een onbezonnen woord is gaulv gezegd.
1593. Stout gesproken is half gevochten.

Door stoutmoedigheid bereikt men veel.
1594. Zeggen en doen is twee.

Het is gemakkelijker het werk van anderen al' te keuren,
dan zell iets te presteren.
z. b. : 431.

1595. Ledige yaten geven het meeste geluid,
IJdele en oppervlakkige mensen hebben het meeste praats.

1596, Het slechtste wiel van de wagen kraakt meest.
Veel praten is een teken van weinig verstand.
z. à. : 88, 997, 2260, 3277, 3811, 3999.

132L F,en beieefd woord kost geen pond.
Wees altijd beleefd.

1320. Hen goed woord vindt een goede plaats,
Met vriendelijkheid en beleefdheid krijgt men eerder iets
gedaan dan met grofheid.
z. b. : 1319.

1597. Een zacht rvoord stilt de toorn.
lv{en bereikt meer met zachtheid dan met geweld.

1598, Goede woorden kosten geen geld.
Goede raad ol troost kan men geven zonder dat men daar-
voor in de beurs moet tasten ; hiermede is men dus guller
dan met geldelijke steun.

292. Nlet woorden paait (of; vangt) men zotten.
Dwazen laten zich met ijdele beloften paaien.

1599. Schone woorden maken de kool niet vet.
Met woorden alleen zai men niet veel bereiken ; het komt
op daden aan.

1600. Woorden vullen geen zakken.
Praten is dikwijls nutteloos ; aan woorden (beloften) alleen
heeft men niet veel.
Ook:

1601. Woorden zijn geen oorden.
Zie ook nrs. 1589, 1590.

1602. Woorden wekken, voorbeelden trekken.
Het is niet voldoende met woorden tot het goede aan te spo-
ren, men moet ook handelen door het goede voorbeeld.

"l-116. Woorden zijn wintlen, schriften verbinden.
Mondelinge belolten worden vaak niet gehouden.

207. Zrùke woorden, zulk hart.
Men kent de mens aan ziln woorden ; immers, een onreine
bron kan geen rein water opgeven.
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