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3795.'t Is niet eerder deeg, voor het te ondeeg is.
Een rusteloos mens rust niet voordat hij zijn zaak geheel
bedorven heeft.

3796, Hij is wijs en wel geleerd, die alle ding ten beste keert.
Men doet het best in alles nog het goede te betrachten.

3797. In alle dingen moet men op het einde letten.
Men moet in alles steeds het doel voor ogen houden.

3798, Nieuwe dingen worden met nieuwe namen benoemd.
Alles verandert in de loop der tijden.

3799- Wie alle dingen verdedigen wil, moet nimmer het zwaard in
de schede steken.

Onrecht vindt men overal en het zal wel steeds onmo-
gelijk blijken dit geheel uit te schakelen.

3800. De iloertelzak geeft geen geluial dan als hij vol ls.
Wanneer men enig resultaat wil bereiken, moet men €erst
de nodige middelen daartoe aanwenden.

3801. Het doel heiligt de middelen.
Tot bereiking van een goed doel zijn alle middelen geoor-
loofd.

3802. Dle 't doet moet het weten.
Ieder moet de gevolgen dragen van zijn daden.

3803. Wat men zelf doet is bedankt en betaald.
Het is best zelf zijn zaken te behartigen, dan moet men er
ook niemand voor danken.

3t04. Een drenkeling grijpt zelfs een strohalm aan.
In geval van nood grijpt men alle middelen aan.

3805. Die een ander driiven wil, moet zelf lopen,
Die een ander aanspoort, moet zelf ook werkcn.

3E06. De Iaatste dwaling ls erger dan de eerste.
Eenmaal een fout bcgàan is niet zo erg als telkens in dezelfde
fout te hervallen.

3E07. Effen ls kwaad treflen.
Het is moeilijk het iedereen naar de zin te maken ; het is
moeilijk hct juiste punt te trcffen,

3808. Na de els kont het sntwoord.
Na de daad komen de gevolgen ; wie dus slechte daden stelt,
zal ook de onaangename gevolgen moeten dragen.
Ook :

3809. Na ile els, wedereis.
3810. Elk is zichzelf het aldernaast.

Men zal eerdcr voor zichzell dan voor anderen zorgen'
z. b. :916,1tO9,2t52.

3811. Gebroken flessen maken meest lawaai.
Die het minste vcrstand hebben, voercn vaak het hoogste
woord.
z. b. : 88, l2l7,2260,2822,3n7, 3999.

3812. Gaan doet komen.'Wie veel bezoeken aflcgt, heeft ook veet bezoek te ver-
wachten - wat niet altijd voordelig is.

3813. Sedert dat het gaan is uitgevonden, is het lopen gedran.
Verontschuldiging van een luiaard!

3814, Het is goed spinnen yan een andermans garen.
Men kan licht ruim te werk gaan, als cen ander het betaalt;
ook : men spaart meestal niet wat aan een ander toebehoort.
z. b. : 471,993, 1000, 1975,3005,3843,3945.
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3815' Fæns gebrand, haast gevlamd.
Wie eenmaal een zekere fout begaan heeft, zal er later ook
gemakkelijk van verdacht worden.
z. b. : 576,1361, 1363-1366,1569,2476.

3816. Gedachten zijn tolvrij.
Men behoeft geen rekenschap te geven van zijn gedachten.

381?. De geest is gewillig, maar het vlees ls zwak.
De goede wil komt niet altijd tot uitvoering.

3818. Hoe groter geest, hoe groter beest.
Wordt gebruikt bij wijze van verontschuldigine, als een
knap en kundig man zich al te uitgelaten gedraagt.
z. b. : 22O8.

3819. Een geeuwer helpt ook anderen ran 't gapen.
Voorbeelden trekken.

3820. Gedeeld gehelur, verloren geheim.
Bewaar zorgvuldig uw geheimen,

3821. Voor geleerden is het goeil preken.
Het is niet moeilijk iemand te overtuigen, die reeds van alles
op de hoogte is.

3822. Er is meer gelijk dan elgen.
Gelijkenis bewijst nog geen identiteit.
z. b. : 2303,2376.

3823. Gemeen gerucht is zelden gelogen.
Van wat algemeen gezegd wordt, is meestal iets waar.
Ook:

3824. 't Geroep van tt volk is waarheidstolk.
3825. Het gerucht gaapt wijder dan de daad.

Het gerucht vergroot het feit altijd.
3826. Wat gij niet wilt dat u geschied', doe dat ook ran een ander

nlet.
Behandel een ander steeds zoals gij zelf zoudt willen be-
handeld worden, want : met de maat waarmede gij meet,
zult gij gemeten worden.

3827. Die't gevaar bemint, zal er in vergâan.
Stel u niet nodeloos aan gevaar bloot.
z. b. :1O39.

3828. Een goed geweten vreest geen aanklacht.
Wie een zuiver geweten heeft, vreest gcen nader onderzoek.

3829. Gewis gaât voor ongewis.
Het is beter weinig te hebben, maar zeker, dan veel dat
onzeker is.
z. b. : 960,996,1940,2753,2593.

3830. Het is niet al gewonnen al is het afgesponnen.
Men moet niet te vroeg juichen.

3831. Eenmaal gedaan is nog geen gewoonte,
Uit een enkele omstandigheid kan men geen algemeen
besluit opmaken.
z. b. : 961, 2139, 2561, 2646, 2669, 3037.

3832. Gewoonte is een tweede natuur.
Het is zeer moeilijk oude gewoonten uit te roeien.
Ook:

3833. Gewoonte maakt wet.
3834. Gissen doet missen.

Wanneer men alleen op vermoedens steunt, kan men zich
licht vergissen.
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