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1274. Langzaam gaat zeker.
Wil men zijn doel bereiken, dan moet men niet met overhaas-
ting te werk gaan.
Ook:

9J. Die te hard loopt, valt op de neus.
1275. Die loopt te haastig en te rad, valt dikwtjls op een effen pad.

Overijling schaadt.
1276, Snelle raad doet zelden baat.

Ga nooit met overhaasting te werk.
1277. AJIe goede dingen bestaan in drieën (o/.'uit drle).

Zelfs al is iets tweemaal mislukt, moet men het daarom
nog niet opgeven.
z. b- : 8O7, 2902, 3160, 3915.

1278. Die heeft geleerd te wachten, komt tot zijn doel.
Met geduld en volharding bereikt men zijn doel.

1279. Die wacht en lijdt, nadien verblijrlt.
Die geduldig het geschikte ogenblik afwacht, zal tenslotte
zijn doel bereiken.

1280. Wle zee houdt, wint de rels.
Door volharding bereikt men zijn doel.
z. b. : 129,1228,1229,

WILSKRACHT.

1281. Kleine willen dragen grote gewichten weg.
lr{et wilskracht - en volharding - kan meo ve€l bereiken.

1282. Met de wil kan men bergen verzetten.
Met wilskracht kan men het schijnbaar onmogelijke uit-
voeren.

1283. Waar een wil is, daar ls ook een weg.
Met wilskracht kan men steeds zijn doel bereiken.

['URF, STOUTMOEDIGHEID.

1284. De beschaamde gaat altijd leilig heen.
De stoutmoedigen gaan met het voordeel strijken,

1285. Met de blaai schiet men de gaai.
Men zegt ook : een brutaal mens heeft de halve wereld.

1286. Een blode hond wordt zelden vet.
Wie al te beschroomd is, komt niet vooruit in de wereld.

1287. H.et leen is voor de oudste, het geld is voor de stootste.
De sloutmoedigen gaan met de voordelen strijken.

1288. Jan durft-niet doet zelden een goede markt.'Wie steeds bang is om iets te wagen, zal zelden voordelige
zaken doen.

1289. De onbeschaamden hebben het derile van de wereld (in pacht).
Met stout te zijn is er soms veel te winnen.

1290. Geen gulden vlies dan onder draken.
Geen buitengewone uitkomsten dan door ongewone stout-
moedigheid.

1291. Schaamte is nadeel.
De stoutmoedigen gaan met het voordeel strijkeû.
z- b. : 2O72.
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1292. Sto_ut gesproten is half gevochten,
Iroor stoutmoedigheid bereikt men veel.
Ook :

1293. De stoutste wezels zuipen de eieren uit,

EERLIJKHÏ'ID.

1294. Flre aan wie ere toekomt.
Geef ieder 't zijne, geef aan ieder wat hem toekomt.
Ook:

!!!!. Çeef de keizer wat de keizer toekont en God wat God toekomt.
!!!Q. Geef aan de kok een plaats bij ,t vuur.1297.'t Is beter arm te zifn met eien dan met schande zijn goeit te

Yermeren.
want :

1298. Schande duurt langer dan armoeile.
en:

1299. Verloren eer komt moeilijk weer.
1300. Eerlijk duurt het langst. -

_ IVlet een goed gedlag komt men het verst.
1301. Onrechte winst, rèchteichade.

Onrechtvaardig goed gedijt niet.

BELOFTEN,

1302. Belofte maakt schuld.
Wie iets belooft,..neemt een verplichting op zich, waarvan
hij zich moet kwijten.

1303. Beloften al te veel en groot, die blijven onderwegen dooil.
Men moet niet meer beloven dàn men volbrËngen kàn, daar
men anders toch zijn beloften niet kan houdenl

1304. Beloften half gedaan ziin haast in rook versaatr.
Beloften worden méestal niet gehoudenl

1305. Een beloftc in dwang duurt niet lais.
Wat men onder ilwang beloofd Éeeft, is spoedig vergeten en
wordt nooit uiteevoerai.

1306, Me,t beloften en roite appels slaat men nlemand dood.
Men moet niet al te-teer op beloften vertrouwen.

f307. Op grote beloften volgen dikwiils kleine siften,
Beloften worden vàak niet gehoudenl

1308. Beloven en geven is twee,
Vele beloften worden niet gehouden.

1309. Geen stouter belovers, dan dlJniets te eeyen hebben.
Wie niets heeft, kan licht veel beloien, daar men hem tocb
nooit kan dwingen zijn beloften te houden.

1310. Grote belovers, slechte betalers.
Hoe meer men belooft, hoe minder er van de beloften terecht
komt.

1311. Die goudbergen belooft, zal gebroken Dotten seyen.
Iden moet niet meef beloven-dan dren voi-brengen kan, daar
men anders zijn belofte niet kan houden.

1312. Afspraak is voorwaarde.
Wat men belooft, moet men volbrengen.
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