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1603. Fæn ggygrpgn steen, een geschoten pijl en een gesproken woord
zun ntet te nerroepen.

Zeg dus niet méér dan gij verantwoorden kunt.
1604. Men kan alles dood zwijgen, maar niet dood kijven.

Soms komt men door zwijgen nog verder, dan door flink van
zich af te spreken.
z. b. : 1583.

16t05. Zwijgen en denken kan niemand krenken.
,- Met zwijgen komt men doorgaans verder dan met praten.

1606, Zwijgen kan niet verbetertl worden.
Zwijgen is vaak het beste.

1607, Er zijn altijd meer zwijgers dan sprekers.
De meeste mensen houden hun geheime bedoelingen voor
zich en durven er niet voor uitkomen.

MOEITE EN ARBEID.

WERK

1608. Arbeid geeft zaligheid.
In de arbeid vindt een vlijtig mens tevredenheid en geluk.

1609. Arbeid schept rijkdorn.
Arbeid leidt tot welstand.

1610. Arbeid yerwarmt, luiheid verarmt.
Arbeid leidt tot welstand, luiheid tot armoede.

1611. Met arbeid krijgt men vuur uit de steen.
Met werken bereikt men veel.

1612. Na gedane arbeid is het goed rusten.
Na verrichte arbeid geniet nren dubbel van de rust ; dc
boog kan nict altijd gespannen zijn.

1613. Onverdroten arbeid komt alles te boven.
Wie volhardt, bereikt steeds zijn doel en overwint de grootste
moeilijkheden.

1614. Wie heel jong ls afgestorven, heeft voor arbeid rust verworven.
Wordt gezegd als troost bij het overlijden van een kind.

1615. Aan 't werk kent men de werkman.
Men kent de mens aan zijn daden.

1616, Allemans werk is niemands werk,
Van een zaak, waar iedereen ziclr mee bemoeit, komt ge-
woonlijk niets terecht.

1617. Als elk zijn werk doet, dan worden de koeien (of : ùe ganzen)
ook gewacht.

Het is best, dat ieder zich met zijn eigen zaken bemoeit.
z. b. : 999.

1618. Grote werken eisen grote tijd.
Voor een belangrijke onderneming is tijd en geduld vereist.

1619. Het werk is 't zekerste kapitaal.
Door arbeid komt men tot welstand.
z. b. : l3l.

1620, Na gedaan werk is het goed rusten.
Zie hierboven, nr. 1612.
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1621. Verandering van werk is rust in de lenden'
Afwisseling is noodzakelijk.
z. b. : 35O.

1622. Waar werk is, is ook honing.
Moeite en arbeid worden steeds beloond.

1623. 't Werk looft de meester.
Men kent iemand aan zijn daden ; een goed mens brengt
goede werken voort.

693, F*n slecht werkman beschuldigt altiid zijn getuig.'Wanneer iemand door eigen onbekwaamlleid zijn werk niet
behoorlijk uitvoert, geeft hÙ hiervan meestal de schuld aan
het gereedschap.
z. b. : 66O.

692. Goed alm (of .' gerief) maakt goed werk.
Om een werk goed te kunnen uitvoeren, moet men over
goede gereedschâppen (goede hulpmiddelen) beschikken.
z. b. : 691.

1624. Zonller werk geen honing.
Men bekomt niets zonder moeite.

1625. Werken iloet de beurs sterken.
Met werken (en met zuinigheid) kan rnen geld vergaren.

1626. Wat gedaan is (o/ .' dood is), bijt ni€t meer.
Ovér het werk dat gedaan is, hoeft men zich niet meer be-
zorgd te maken. Dàarom : stel niet uit tot morgen wat gij
heden doen kunt.
z. b. : 1635.

1621. De boog kan niet altijd gespannen zijn.
Op inspanning moet ontspanning volgen.

1628. Goede dingen moetcn tijd hebben.
Doe nooit enig weik met overhaasting, want : haast en
spoed is zelden goed.

1629. 't Is een slecht dorp waar 't niet eens in 't iaar kermis is.
De mens heeft 

-op zijn tijd ontspanning nodig ; men kan
niet altijd werken.
Zie ook hierboven, nr. 1627.

1630, De druiven wassen achter de blaren.
Men krijgt niets zonder moeite.
z, b. : 469,3129,3130'

1631 . Alles moet zijn eis hebben,
Alles moet gedaan worden zoals het nodig of behoorlijk is

1632. Op zijn gemak komt men ook ver.
Bedâard overleg doet het werk beter vorderen dan te grote
haast.

1633. Op zijn gernak wordt men liefst riik.'Mén ùit lielst rijk worden zondér moeite of inspanning.
14A. Magere handen maken vette voeten.

Met hard werken komt men tot v/elstand.
1634. Hardlopers zijn doodlopers.

Wie'langzâam, maa'r gestadig werkt, zal het eerst zijn doel
bereiken.
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