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2904. Als de oogst niet goed ls, zaai weder.
Men moet zich door een tijdelûke tegenslag niet laten ont-
moedigen.

29ff1. Men kan van alle vlas geen goed garen spinnen.
Men kan niet alles ten nutte aanwenden; niet alles il even
dienstig.
z. b. : 516, 1046, 3062, 3063, 3143.

2906. Een zaadje in tt zanit is een raapken in de hand.
Wees niet verkwistend, want alles kan op tijd wuchten
dragen.

29ù7. Dle alle kruiden verzamelt, krijgt terstond zljn korfJe vol.
Die met alles genoegen neemt, is spoedig voldaan.

2908. Moeten is een bitter kruid.
Wat men gedwongen doet, is doorgaans onaangenaam.

2909. Zefi is het beste kruid.
Het is best dat wij zelf onze zaken behartigen.
(woordspeling op : zalf.)
z. b, : lM, lO8, 2357, 3177.

1765. Tegen de dood ls geen kruid gewassen.
Niemand kan aan de dood ontkomen.

Ir'93. Stlnkende lieden hebben gaarne rlekende kruiden.
De onbeduidendste personen zijn meestal het verwaandst.
z. b. : 1494.

2503. }Iet schaap dat ln ile welile ls, zoekt de beste krulden.
Wie gelegenheid heeft om zich te bevoordelen, maakt er
gebruik van.

2910. Het onkruid wast zonder zaaien.
Het kwaad is overal verspreid.

2911. Oùruid vergaat niet.
De nuttelozen of onwaardigen blijven het langst leven.

2912. Wied het onkruid uit, eer het wortel schiet.
Men moet het kwaad in de kiem doden.
z. b. : 2773.

186. Onder het beste graan vlndt men wel onkruid.
Zelfs in de beste huisgezinaen kan men wel een slecht kind
aantrefen,
z. à. .' 851, 855.

2E69. Viooltjes groeien ook tussen onkruld.
Ook in een slechte of minder gunstige omgeving kan mcn
goede kinderen (mensen) aantreffen. Of : Ook een slecht
mens kan wel iets goeds tot staûd brengen.

2913. Als men zwemmen kan, werpt men de blezen weg.
Evenals kurk werden vroeger ook biezen gebruikt voor toe-
stellen, waarmede onervaren zwemmers zich boven water
konden houden. Vandaar : zodra men op eigeo benen kan
staan, meent men de hulp van anderen (ouders, familie,
enz.) te kunnen ontberen.

2914. Dle voelt ilat hlj verdrinkt, houdt zich aan een waterbies vast.
Als men in nood verkeert, grijpt men alle middelen tot
redding aan.

1378. Dle distels zaait, zal stekels maaien,
Wie kwaad doet, zal zijn verdiende straf niet ontgaan.
z. b. : 1379.
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2861. Op_4istels wassen geen rozen.
Van slechte me-nsen moet men geen goede daden verwach-ten.

-2. ô. .. 508, 2859, 288t. 2893.
2915, Die_bang is ian ziéh teïwe6;pr Fag in,de doornen nlet lopen,Die zich niet aan gevaar wil bloôisi;itrr; mæat;!;i;ô;:heden viuchten.

-2. b. : 6/A, 2651, 2979, 2979, 3OlO, 3271.2916. Die barrevoeis gaat, moet geen itoôr-nrinâaiôn.
Men moet zicb niet vrijwillig aan moeilijkheden of gevaarblootstellen.

1379. Die_doornen zaait, moet distels lezen.
Wie kwaad doet, zal er zelf bet meest de nadelige gevolgenvan ondervinden.
z. b. :1378.

2865. Doornen brengen g€en rozen voort.
Van slechte mensen moet men geen goed verwachten.Ook:

2881. iû/.en Iroe!^gee_n druiven van doornen wlllen lezen.z. b. :507, S08,2gS9,2864.
1702, }let moet vroeg stéken âât éèri-goeae doorn zal worden.Men moet de kinderen van hun prilste jeugd af een goedeopvoeding geven.

z. b. : l70t.
2917. Een^r-ollende steen vergaart geen mos.of:
29t8. Een_-roltetrde steen, begroeit niet.

Wie fortuin wil màken, moet niet telkens veranderen vanberoep of woonplaats.
.2..b. : 646, 1018; 1233, tgg6, 282E. 2829.2919. Die_in 't riet iir, mâatit piiplénJ.-e-v' -v"'
wre gelegenheid hceft om zicb te bevoordelen, maakt ergebruik van.

_ -2, b. :351,366,2135,2501, 2B7g,ZBgg,2996.
2920. Die.op een aÉder iteunt,'sreund op uËâlïâË i"t.

_ Veitrouw niet te veef 
"p 

ân-A"i"n-2921. Zo t.de wal begeeft, fouAiu à-an'aai 't vlotcras.l'U veranderde omstandigheden moet iren anderc maat_regelcn nemeD.
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