
242

2E47, H.et is kwaad vissen op de bomen.
Het is moeilijk iets te bereiken, wanneer men niet over de
vereiste middelen beschikt.
z. b. : 391, 412,475,547,3949,

2973, ln troebel water is 't goed vissen.
In tijden van onlusten of verrvarring is er gelegenheid om
voordeel te behalen.

2699. De angel trekt wel onwillige vissen uit het lyater.
Met volharding kan men veel bereiken.
z. b. : 1237-1241.

2700. M.en vangt wel in een kleine beek een grote vis.
Men kan wel eens onverwacht een buitenkansje hebben.

3098a. Men kan in geen twee slot€n tegelijk visscn.
Men moet geen twee dingen tegeliik nastreven.
z. b. : 2778,3816.

3099. Etk vist op zijn getij.
Iedereen neemt de gelegenheid waar om voordeel te be-
halen.
z. b. : 351, 366,2135,2501,2873,2996.

2713. M.en moet geen haring roepen voordat hij in 't net is.
Men kan slechts beschikken over datgene, wat men reeds
in zijn macht heeft.
z. b. : 2518,27U,2742,3791.

2701. Zo de hengelaar slaapt, zal hij het visje niet verrassen.
Zonder moeite bekomt men niets.
z. b. : 64, 1662,2514,2600,2610.

2718. ùden moet geen mosselen roepen eer zij aan de kaai ziln.
Zie boven, nr.2713.

2722. B,eter spiering geyangen dan stil gezeten.
Het is beter iets te verdienen, hoe gering het dan ook zij,
dan zijn tijd in ledigheid door te brengen.
z. b. : 2665.

2724. Yerkoap geen spieriilg voor gij ze gevangen hebt.
Men moet niet beschikken over iets, wat nlen nog niet in
zijn macht heeft.
z. b. : 2713.

1656. Die slâapt, vangt geen vis.
Zonder werken, zonder moeite bekomt nrcn niets.
z. b. : Tl0l.

2687. Het is tevergeefs gegluurd, als de vis in het aas niet bijten wil.
l\{et koppige mensen kan rnen niet veel bereiken.

2688. }Ioe meerder vis. hoe droever water.
Hoe meer volk, hoe minder de bedeling.

2698. Haal op, als het visje bijt.
Laat een gunstigè gelegenheid niet ongebruikt voorbijgaan.
z. b. :2930,

2708. Aan een goed visser ontglipt wel €en aal.
Aan eôn bekwaam mens kan wel eens iets mislukken of
ontgaan.
z. b. : 622,2305,3245.

2703. In zulke waters vanst men zulke vissen.
Zulke oorzaken Eebben zulke gevolgen ; of: van zodanige
lieden heelt men zodanige behandeling te verwachten.
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2791. AJs't schip lek is, springen de ratten over boord,
In het ongeluk wordt men van ieder verlaten.

3100. Als het schip stoot, ls het te laat in de almanak gezien om
het getij te berekenen.

Men moet tijdig zijn voorzorgen nemen ; het is te laat om
maatregelen te nemen als een ongeluk gebeurd is.

3101. De best gebouwile schepen lijden soms schipbreuk op een kleine
klip.

Zelfs goed overlegde plannen worden \ryel eens verijdeld
door een kleine omstandigheid, waarop wij niet gerekend
hadden.

771. De oude schepen (o/.' dure schepen) blijven aan land (o/.' aan
wsl),

Oude meisjes n'orden niet meer ten huwelijk gevraagd.
3102. Die in het schip is, moet varen.

Na de eerste schreden kan men niet meer stilstaân ; wanneer
men dus een zaak begonnen heeft, moet men ze ook volein-
digen.

3103. Een groot schip heeft grote zeilen nodig.
Wie in een hoge stand geplaatst is, heeft veel nodig.
z. b. : 2566.

3104. Êen schip op strand, een baken ln zee.
Een gestrand schip geelt een gevaarlijke plaats in het vaar-
water aan en dient aldus tot waarschuwing voor de andere
schepen. - Vandaar de betekenis : Men leert zich in acht
nemen door het ongeluk van anderen te zien.
z. b. : 941.

3105. Er is geen schip zo dlcht of er komt wel eens een lek itr.
Niets is volmaakt ; niets is duurzaam op de rvereld.

797. Graot schip, grote zorg,
of:

798. Groot schip, groot water.
Een grote huishouding kost veel geld.

3106. Het kan beter van e€n schip dan van een schuit.
Rijke mensen kunnen eerder wat missen dan arme lieden.

799, Klein schip, klein zeil.
Kleine huishouding,kleine zorgen.

3107. Naast het schip is het goed zwemmen.
Een moeilijk werk is gemakkelijk uit te voeren, wanne€r
men flink door anderen geholpen wordt.

3108. Oordeel niet over het schip, als het nog op het land staat.
Spreek geen voorbarig oordeel uit.

3109, Vertrouw één schip niet al uw goed.
Men moet niet alles (al zijn geld) in één onderneming steken.
z. b.: 437,711,1892.

3110. Zinkt het schip, dan zinkt ook de lading.
De broodwinner neemt alles mee in 't graf.

3111. In tle haven ligt het schip veilig.
Men is nergens beter dan thuis.

3112. Tussen de kaai en het schip gaat er veel verloren.
Er trlift veel aan maat en strijkstok hangen.
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