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3761. Veel wlnd, veel ooft-w;dan; 
aâwinàioo, is de god van de vruchtbaarheid.

3762. Yeel wind, weinig regen.
3763. Wat men aân hetzaad spaart, verliest men aân de oogst.

Verkeerde zuinigheid deugt niet.
1694. Zo het zaad, zo de oogst.

Die jong spaart, zal oud geen gebrek lijden ; maar : die in
't voorjaar niet zaait, zal in' t najaar niet oo gsten.

3764. Gelijk men zaait, zo zal men oogsten.
Men ontvangt steeds loon naar verdiensten.

3765. Men moet zaaien, wil men maaien.
Zonder arbeid krijgt men niets.

2023. Die slaapt, in de zaaitijtl, vindt geen maaltijtl.
Die jong niet spaart, zal oud gebrek lijden.

2091, M.en moet zaaien naar de zak.
Men moet de tering naar de nering stellen.

3766. Geen zaterdag zo kwaail,
Of de zon schijnt vroeg of laat.

3767, Vroeg zomer, kwaad gewas.
3768. De zon in een nest,

Het ijs op ziin lest.
3769. Schijnt ile zon op Nieuwjaar,

gee{t het een goed appeljaar.
3770. 's Avonds 't zonnetje rooil,

's Morgens water in de sloot.
3771. Zlid-west, regennest.
3772. Als de zwaluwen scheren oyer water en wegen,

Dan komt en dan blijft er winil en regen.
3773. I{.et zweet vân de paarilen is de beste rnest voor de boekweit.

Het is nodig het boekweitland goed te ploegen en te eggeû.
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3778. Aanzien doet gedenken.
Het zien van een persoon maakt, dat men aan hem denkt ;
of : het zien van een voorwerp maakt, dat men zich iets uit
het verleden herinnert.
Tegendeel:
Uit het oog, uit het hart.

3779. Altiid hetzelfde en is geen aardigheid.
Verandering van spijs doet eten ; afwisseling is aangenaam.

3780. Acht is meer dan duizend.
Schertsende woordspeling met het telwoord acht, d. i. :
zorgvuldige behartiging van zijn zaken is veel waard.

3781. Te laat doet geen baat.
Het is te laat om maatregelen te nemen als het kwaad
gebeurd is.

3782. Alle baksels en brouwsels vallen niet gelijk uit.
Alle zaken die men onderneemt gelukken niet even goed.
z. b. : 2325,2602,3322,3955,

3783. Te veel beogen
Heeft velen bedrogen.

Die te veel verlangt, komt vaak bedrogen uit.
3784. Die bezoeten wil, moet bezuren.'Wie zich te veel aan vreugde en genot overgeeft, zal hiervan

dikwijls nadelige gevolgen ondervinden.
3785, Van grote blokken houwt men grote spaanders.

Tegen een ernstig kwaad moet men krasse maatregelen
nemen.

3786. Een anders boeken zijn duister te lezen.
Het is moeilijk andermans zaken te begrijpen en te beoor-
delen.

3787. Nieuwe boeken leren wel.
Alles gaat gewoonlijk goed tussen personen die pas met
elkaar in betrekking zijn gekomen.
z. b. : '1,O36, 1043, 1637,3887.

3788. Oppassen is de boodschap.
Wie zijn doel wil bereiken, behoort oplettend te zijn.

3789. Dat u niet brandt, blus 't niet"
Bemoei u niet met zaken, die u niet aangaan.

3790. 't Is een goed breier, die nooit een steek laat vallen.
Zelfs de beste kan wei eens falen.
z.b.:448, 667, 670, 979" 2310, 2438, 2452, 2496, 3126,
3963,4A21.

3791. Roep geen hei, voor gij over de brug zijt.
Men moet zich niet van te voren verheugen over iets, dat
nog gebeuren moet en dus nog onzeker is.
z. b. : 2518,2713,2724,2742,3791.

3792. Brutalen hebben de wereld half en in de andere helft delen ze
ook nog mee.

Wie maar brutaal is, krijgt gewoonlijk meer dan hem toe-
komt.

3793, De buile moet de butse slaan.
Het een moet het ander goedmaken ; de winst op het een
moet het verlies op het andere dekken.

3794. De kleinste daguren zijn de zaligste.
Als men minder verdient, heeft men er ook meestal minder
zorg voor nodig.

VARIA.

3774. Die a zegt moet ook b zeggen.
Men moet voortgaan zoals men begonnen is ; ook : na de
eerste schrede kan men niet meer stilstaan ; wanneer men
dus een slechte zaak begonnen heeft, moet men ze gewoon-
lijk voleindigen.
z. b. : 1017,1118, 2968, 3130.

3775. Hoe meer (dat) ge aan 'nen aalput roert, hoe neer (dat) hij stinkt.
Laat de bozén met rust, want men kan er toch niets goeds
van verwachten.
z. b. : 294,3939.

3776. Alle aanslagen gelukken niet even wel.
Zelfs de best voorbereide zaak kan wel eens mislukken.

3777, IJlie geen aanstoot wit lijden, moet uit de woeling blijven.
Die zich niet aan gevaar wil blootstellen, moet de gelegen-
heden vluchten.
z. b. : 644, 2651, 2879,2915, 2979' 2984, 3010, 3094,3271.
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