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1233. Blijven doet beklijven.
Wie vooruit wil komen, moet niet steeds veranderen ; vol-
harding brengt gewin.
z. b. : 646, 1996, 2828, 2829, 2917 , 2918.

.t83. Door de drukking komt de boter.
Voordelen woiden slechts met moeite en volharding verkre-
gen.

20, Wie voorwaarts wil, steekt het hoofcl in de wind.
Wie vooruit wil komen in de wereld, mag niet opzien tegen
moeite en moet volhardend werken.

1234. Kleine houwen vetrlen grote eiken.
Wie volhardt, bereikt zijn doel.
Ook :

1235. Een gestarlig jager vangt het wilil.
1236. Een koe sterft niet van één slag.
1237. Men moet zolang kruipen, totdat men lopen kan'
8f1. Een klein man velt rvel een grote boom.

1238. Die niet volhardt, wordt geen ridder,
fæ9. Al gaande komt men te Rome.
1240. Met veel slagen valt de boom.
1241. Die in de laagte bliiven staan, zullen nimmer de berg over-

. komen.
Zonder moeite en volharding zal men nooit zijn doel bere!
ken.

1242. Die het zachtst rijdt, komt het eerste thuis.
Die kalm en met volharding werkt, zal het eerst zijn doel
bereiken.

5A9, De laatste slagen geven de olie.
Men moet iot het einde toe volharden, indien men zijn doel
bereiken wil.

1243. llû,det één sprong komt men niet op de hoogste trap.
Het is slechis met volharding en geduld dat men zijn doel
bereikt.
Ook :

1244. Veertje voor veertje plukt men de vink kaal.
1245. Het water holt een harde steen en dat maar met een drup

alleen.
Met volharding en geduld kan men veel bereiken'

1246, De boom valt niet van de eerste slag.
In alles moet men geduld hebben ; een zware taak, een groot
werk kan niet ineens volbracht wordcn.

l2Æ1. Brrugge en Gent zijn niet op één dag gebouwd.
Ii-een belangrijke onderneming moet men zich niet over'
haasten, wani hiervoor is tijd en geduld vereist ; ook : men
moet niet te veel ineens wensen.
Ook:

1248. Keulen en Aken ziin niet op één dag gebouwd.
1249. Oost-Inilië is in één reis niet bezeild.
1250. Rome is op één dag niet gebouwil.
1251. Goede dingen moeten tijd hebben.

Doe no-oit iets met ôverhaasting, heb in alles geduld.
1252. Geduld gaat boven geleerdheid.

Met geduld kan men soms meer bereiken dan met verstand
of overleg.
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1253. Geduld overwint alles.
Met geduld en vo.lharding,zal men de grootste moeilijkheden
overwinnen en zijn doel bereiken.

1254. Te veel geiluld dat is met schuld.
Al te grote lijdzaamheid is af te keuren,

1255. Door 't lang druipen achtereen, boort de goot wel door een
steen.
Met geduld en volharding kan men veel beteiken.

149. Mettertijd komt de hen op hare eieren.
lvlet tijd en geduld komt alles terecht ; van lieverlede bereikt
men zijn doel.
Ook :

1256. De beer likt zijn beerkens totdat het beren zijn.
1257. Mettertijd komt Flerman (o/ I Harmen) in het wambuis (en

Griet in de broek).
1258. De kat kiikt de vogel uit de boom.
1259. Mettertijd rijpt het koren.
1260. Met kleine lappen (o/ : aliengskens) leert men de hond leer

eten.
887. F,en mosterdzaadje wordt welhaast een grote boom.

1261. }{et is hard ooft, ilat de tijd niet rneukt.
1262. Met tijd en stond gaat men de wereld rond.
1263. lllet tijd en stro rijpen de rnispels,
1264. l/Iet tijd en vlijt geraakt men rvijd.
1265. Al iloende leert men.

Men moet dus geduld hebben.
490. JNden kan niet boteren, voor de rnelk geronnen is.

Men moet in alles de geschikte tijd afwachten.
1266. Oefening baart kunst.

Kunst, bekwaamheid wordt slechts verkregen door oefening
en geduld.

1267, Men kan geen paard al lopende beslaan.
Alles vereist tijd.

1268. Geen water zo diep, of men vindt er grond in.
Aan alles komt een einde ; met geduld komt alles terecht.

1269. Grote werken eisen grote tijd.
Voor een belangrijke onderneming is tijd en geduld vereist.
Immers :

1270. Haast en spoed is zelden goed.
Of : Haastige spoed is zelden goed.
Overijling schaadt.
Men zegt ook :

1271. Niets met haast als vlooien vângen.
1272. Hoe rneer haast, hoe minder spoed.

Hoe haastiger men te werk gaat, des te minder vordert men.
208. Al te ras breekt de hals.

Haastige spoed is zelden goed.
Ook :

1273, Langzaam aan, dan breekt de lijn niet.
(Werd oorspronkelijk gezegd door de schipper tot de jager,
om te voorkomen dat de lijn, waarmede schuit en paard
verbonden zijn, door te hard trekken breekt).
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