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3835. Goeil is wel, maar beter wint.
Het betere is de vijand van het goede.

3836. Op de gronil van het vat vindt men de hef.
De kwade gevolgen komen achteraan.

3837. De groten moeten van de kleinen azen.
De groten trekken meestal voordeel van de kleinen,
z, b.:2677,3288.

3838. De grootste haast is de grootste vaart niet.
Haastige spoed is zelden goed.

3839. Haast bolt altijil te kort.
Met < bijna > komt men er nooit.

3840. Klein Hansken boet, wat Hans misdoet.
De kleinen boeten voor de fouten van de groten.
z. b. : 2886,3248,3262,3855.

3841. Harillopers en zachtlopers komen in dezelfde herberg. ,_
Wie aI te hard begint, zal het doorgaans niet volhouden
en niet eerder klaar zijn dan hij die langzamer werkt, maar
regelmatig kan doorwerken.

3842. Die niet horen wil, moet voelen.
Die niet naar goede raad wil luisteren, moet dâarvan de
nadelige gevolgen ondervinden; ook : kinderen die onge-
hoorzaam zijn, worden gestralt.

3843. Uit vreemde huiden snijdt men brede riemen.
Men spaart meestal niet wat aan een ander toebehoort,
z. b, : 471,993, 1000, 1975,3005, 3814,3945.

3844. Die een anrler jaagt, moet zelf lopen.
Die anderen aahspoort, moet zelf ook ijverig zijn.

3845. Liever blode Jan als dode Jan.
Het is beter intijds te vluchten dan zich aan gevaar bloot
te stellen.
z. b. : 279.

3846. lVat mij niet jeukÉ, ilat krab ik niet.
Bemoei u niet met andermans zaken.

3847. Er zijn meer joden, die Piet heten.
Mên kan door overeenkomst in naam licht misleid worden'

3848. Een kermis is een geseling waard.
Voor vermaakïoet Tnen zich enige moeilijkheden' enige
last, enige opoffering getroosten.
Ook :

3849. Kermisgaan is een bilslag waard.
3850. 't Is niet overal kermis waar 't vaantje uitsteekt.

Schijn bedriegt.
z. b. : 2932.

3851. Men moet de keten niet naar de emmer werpen.
Men moet niet alles vergooien.

3852. Ierlere ketter heeft zijn letter.
Ieder verdedigt zijn mening volgens de eeo of andere uit-
spraak of volgens gezaghebbende teksten.

3853. Die de keur heeft, heeft de kwel.
Wie tussen twee dingen moet en niet weet te kiezen, onder-
vindt een onaangenaam gevoel.
Ook :

3854, Keus bâùt angst.
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3855. De kleinen boeten rle zotheid der groten.
De kleinen moeten meestal boeten voor de fouten van de
groten.
z. b. : 3248,384O.

3856. Die eerst komt, (die) eerst maalt.
De eerstgekomene wordt het eerst geholpen.
z. b. :3116,3117.

3857, 't Is altijd beter tegen de koning dan tegen de onderdaan te
sprekerr,

Als men iets wil bekomen, moet men zich rechtstreeks
wenden tot hem die erover te beschikken heeft.

3858. Dat niet kost deugt niet.
Men hecht meestal weinig waarde aan hetgeen men zonder
moeite krijgt; het is dan ook beter zich tevreden te stellen
met eigen gewin, dan op steun van anderen te rekenen.

3859. Met vereende krâchten kan men alles dragen,
Eendracht maakt macht.

3860, Men moet niet al zijn kruit ineens verschieten.
Men moet niet alles zeggen wat men weet; men moet nog
iets in voorraad houden, om zijn tegenstander te weerleggen
en te overtuigen,
z. b.:3927.

3861, Die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Wie de ondergang van anderen tracht te bewerken, veroor-
zaakt zijn eigen val.
z. b. : 2672,2817,3987.

3862. Vroeg vet, vroeg in de kuip.
Vroeg rijp, vroeg rot.

3863. Het is een lange laan die geen bochten (o/: geen draai) heeft.
Er is bijna niemand die zijn ieven lang nooit van 't rechte
pad is afgeweken; ieder heeft wel iets op zijn geweten dat
hij verbergt.

3864. Gemene last wordt lichtst gednagen.
Gedeeide smart, halve smart.

3865. Ieder moet zijn last (o/: zijn eigen pakje) dragen.
Ieder heeft zijn eigen moeilijkheden en moet zich dus niet
met die van anderen bemoeien.

3866. Menen en missen beginnen met dezelfde letter.
Wie steeds zijn oordeel grondt op zijn mening, loopt veelal
gevaar zich te vergissen.

3867. De oude lieiljes zijn de beste.
Wat door langdurige praktijk bewezen heeft goed te zijr.,
moet men niet te gauw door nieuwigheden vervangen.

3868. Een kort liedje is gauw gezongen.
Iets onaangenaarns dat niet lang hoeft te duren, is gauw
voorbij.

3869. Een schoon liedje mag men drie keer zingen.
Wat mooi en goed is, mag men dikwijls herhalen.
Ook :

3870. Men kan een goed liedje niet te dikwiils zingen.
3871. Schone liedjes duren niet lang.

Wat aangenaam is, duurt gewoonlijk niet lang.
z. b. : 165,18O2.
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