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3141, Het is goed, twee ankers tot zijn-s-chip te hebben.
Men-moét meer dan één miitdel hebben om aan de kost te
komen ; als 't ene mislukt, moet men tot iets anders zijn
toevlucht kunnen nemen.

3142. Goede ankcrgrond is de beste grond.
Men is het beste daar, waar men behoorlijk leven kan,--
waar men het best zijn beroep kan uitoefenen'

3143. Alle grond is geen ankergrond.
Mën dient in alles een keus te tloen, want niet alles is even
dienstig.
z, b. : 516, 1046, 2616, 2691 , 2905, 3062, 3063.

3144. De een staat aan de helmstok, de ander aan de boeg'
Ieder heelt zijn eigen taak te vervullen.

1249. Oost-Indië is in één reis niet bezeild.
ln een belangrijke onderneming moet men zich niet over-
haasten, wan-t hiervoor is tijd en geduld vereist ; ook :

men moet niet te veel opeens wensen.
z. b. : 1248,1250,3117 ' 3292,3295,

3145. Tegen de stroom is 't moeilijk roeien.
Tegen het algemcen gevôelen of gebruik in rvillen gaan, is
lastig.
of:

3146. Men kan nlet tegen de stroom oproeien.
J8I. Alle havens schutten winil.

Waar velen hetzellde ambacht uitoefenen, valt er rveinig
te verdienen.
Men zegt echler ook :

3147. Alle havens schutten geen rvind.
Niet alles strekt tbt eer en voordeel, waarvan men deze
verwacht.

3148. Beter met een oude wagen op de hei als met een nieuw schlp
op zee.

of:
3149. Beter met eetr oude wagen op de aarde dan met een sterk schip

op zee.- 
Het is beter, zelfs in minder gunstige omstandighede-n, te
leven waar riren zich veilig gevbelt, dan in weelde te leven
op een plaats waar men in gevaar verkeert.
z, b. : 2049,

3092, Die op 't water is, moct Yaren'
Wânneer men.eenmaal iets ondernomen heetl, moet men
het ook doorzetten.
z. b. : 1017,1118' 3130' 3774,

-1012. Vuur aan wal, altijd geen bakeu.
Schijn bedriegt.

1350. Prijs de zee, maat blijt aan rval'
Wees voorzichtig.

1826. Als het zeil scheurt, heeft het eetr gat.
Schertsende aan'maning om ziéh niet, vÔôrdat een ongeluk
treft, nodeloos bekommerd te maken.
z- b.:2197.
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3150. Onrler een staand zeiltje is het goed roeien.
Het bootje dat een vast, staand zeil voert, en waarop boven-
dien nog geroeid wordt, gaat het vlugst. Vandaar de be-
tekenis : Bij een vast inkomen, kan men nog wel een bij-
verdienste gebruiken.

1908. F*n man zonder gelil is een schip zonder zeilen.
Zonder geld kan men niets uitvoeren.

3151. Een man over boord, een eter te minder.
Wordt gezegd als cynische troostbemerking bij iemands
alsterven,

3152. Die ter zee gewend is, kan op het land niet aarden.
Gewoonte is een tweede natuur.

2917, Als het in de kajuit regent, dan druipt het in de hut,
Als de kapitein bromt, knorren ook de mindere ofticieren ;
vandaar ook : als rneerderen van iets lijden, krijgen min-
deren eveneens hun deel.
z. b- : 2952.

3153. Het is best, op eigen riemen te drijven.
Het is best niet afhankelijk te moeten zijn van anderen,
maar op eigen benen te kunnen staan.

3154. Men moet roeien met de riemen die men heeft.
Men moet zich behelpen mct de middelen die rnen heeft.
z. b. : 89,1125,3118,3872.

3155. Met korte riemen is het moeilijk stroomopwaarts te roeien.
Zonder de geschikte middelen kan men moeilijk zijn doet
bereiken.
z. b. : 391, 412, 475, 2847 , 3949.

3156. Die zich aan tt roer houdt, zal varen.
Die niet wankelt, gaat recht op zijn doel at-.

3157. Men moet het roer midscheeps houden.
Men moet zorgen dat de kerk in 't midden blijtl ; men moet
de gulden middenweg volgen.

3158. De vlag dekt de lading.
De naam van ecn schrijver doet sonrs een minder goed werk
afzet vinden.
(De vlag van een onzijdige rnogendheid rverd vroeger op
zee geëerbiedigd).

3159. Die in toorn handelt, gaat in storm onder zeil.
Die zich in toorn niet bedwingt, ontsteekt immcr sterker in
woede-

3160. Driemaal is scheepsrecht.
AIle goede zaken bestaan in drieën I al is iets tweemaal mis-
lukt, moet men het daarom nog niet opgeven.
z. b. : 8O7, 1217,2902,3915,
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