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1313. Kallen is mallen, doen is een ding.
Praten is veélal nutteloos; aan mooie beloften heelt men
niets.

432, Hen ongelegil ei, een onzeker ei.
Aan beloften alleen heeft men niet veel; zeker hebben is
best.
Ook :

1314. Ongezaaid koren maakt een ongewisse oogst.
25S, Veêi beloven en weinig geven doet de gekken in weugde leven.

Dwazen laten zich met ijdele beloften paaien.
1315, Vele mijlen leggen tussen doen enzeggen'

Vele-beloftèn, plannen, enz. worden nooit uitgevoerd.
1316, lVoorden zijn winden, schriften verbinden.

Mondelinge belolten worden dikwijls niet gehouden.

BELEEFDHEID.

1317. Een apothekertje dat aardig is, maakt van €en stuiver dat een
Eulden waardie is," Met beleefldheid, voorkomendheid, kan men meer bereiken

dan met geweld of gestrengheid.
1318. Voor geld en goede woorilen kan men overal terecht komen.

Met beleeldheid en met geld bereikt men veel'
1120, Nrlen moct zijn hoed niet afnemen, vôôr nnen gegroet- wordt.

Men moel niet antwoorden vôôr men aangesproken wordt.
1121. M:et de hoed in de hand komt men door gans het land.

Met beleefdheid komt men overal terecht.
1122, }4et één hoed te meer in het jaar onderhoudt men veel vrlend-

schap,
Iviet beleefdheid kan men het meest bereiken.

1123, Waar hoeden zijn, betalen geen mûtsen.
Als er mannén-in 't geze.-lschap zijn, betalen de vrouwen niet
(voor verteringen, enz.).

1126. F,eà zaak die gij niel spaien moet, dat is de rand van uw hoed.
Wees steedè- beleefd, want met beleeldheid komt men overal
terecht.

1319. Een vriendelijke waard maakt slappe beurzen.
Met vriendelijkheid en beteeldheid krijgt men eerder iets
gedaan dan met grofheid.
Ook :

1320. Een goed woord vindt een goede plaats.
1321. Een beleefd woord kost geen pond.

Wees altijd beleefd.

VOORZORG.

380. Het is te laat gespaard, als de boter op de bodem is'
Men moet tijdig zijn voorzorgen ntmen, want het is te iaat
om maatregélen te nemen, wanneet een ongeiuk niet meer
te vermijden is of reeds is gebeurd.
Ook :

1322. Te Iaat doet geen baat.
1323. Het harnas w-ordt te laat gegespt, als het zwaard uit de schede is.
1324. Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
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1325. Het is te laat het lood g€worpen als het schip stuit.
423. illen moet niet met de paal komen als het brooil in de oven is.
494. 'tls te laat geroerd als de pap aangebrand is,

1326. AIs men gevallen is, beziet men te laat het pleksken,-1327. 
't Is te laat de put gevuld als 't kalf verilronken is.

/026. Schrapen helpt niet, als de pot ledig is.
1328. 't Is te laat de stal gesloten, als 't paard gestolen is.
2589. 't Is te laat rle kooi gesloten, als 't vogeltje gaan vliegen is.
1329. Tast geen rood ijzer aan of spuw er op.

Neem de nodige voorzorgsmaatregelen, alvorens een moei-
lijke of gevaarlijke taak te ondernemen.

1330, Eerst gedacht en dan gedaan, is langs de weg der wiizen gaan.
Verzint eer gij begint.

1331. Intijds voorzien baat vele Ïen.
Men moet tijdig voorzorgen nemen.
Ook :

1116. Als het regent, is het goeil een mantel te dragen.
1332. Als hatlde komt, is hebbe te lâât.

Dus : bezint eer gij begint.
1333. Ga niet scheep zonder beschuit.

Begin geen onderneming zonder eerst alle nodige maat-
regelen te hebben genomen (en zonder over de nodige mid-
delen te beschikken).
Ook :

1334. Men moet nooit zonder beschuit in zee gaan.
343. Y6ôr de nnaaltijd zal men het eten bereiilen.

1023. Gebroken potten zijn niet te helen.
Gedane zaken hebben geen keer; daarom : bezint eer gij
begint.

1335. Men moet geen toren bouwen, zonder eerst de kosten te bere-
kenen.

Men moet geen belangrijke onderneming beginnen, zonder
vooraf te bedenken wat er voor de uitvoering vereist wordt,

DANKBAARIIEID.

1336. Dankbaarheid is dun gezaaid, en nog dunder afgemaaid.
Men vindt weinig dankbaarheid in de wereld.

1337. De ene dienst is de andere waard.
Een bewezen dienst geeft enig recht op wederdienst.

1338. Ontvangen weldaden schrijft rnen in 't zand.
Men vindt weinig dankbaarheid bij de mensen; weldaden
zijn spoedig vergeten.

1339. Ondank is des werelds loon.
Het goede wordt in de wereld veelal met kwaad vergolden.

EENDRACHT, VOORZICHTIGHEID, ENZ.

1340. Eendracht maakt macht.
Door eensgezindheid kan men veel bereiken, terwijl twist
en tweespalt ten ondergang leiden.
Vandaar ook :

943. i;ùIel eendracht worilt het huis gebouwil, met tweedracht stort
het in.
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