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3E72. Geliik 't lieken (o/: liedle) is, zo moet het gezongen worden.
Men moet zich behelpen met wat men heeft.
z. b. : 89,1125, 3118' 3154.

3E73. Llst gaat boven geweld.
Met list bereikt men meer dan met geweld.

3874. Elgen lof, lidel stof.
Men moet zichzell niet prijzen.
Ook :

3875. Eigen lof stinkt.
3876. Alle lompen geyen geen papler.

Alles is nièt even dienstig; men dient daarom in alle zakco
een keus te doen.

3&l?. Andere lul ziin ook lui.
Men moét ook de rechten van anderen eerbiedigen.

3878. Haastlge lul ziin geen verraders.
Wie driltig van aard is, gebruikt geen omwegen.

3879. 's Maandags spoed zelden goed.
Te veel spoèd of ijver in 't begin houdt meestal geen stand.

3880. Als 't op ls, ls 't rnalen gedaan.
Waar niets is, valt niets te halen,

3881. Er zlin meer medeklinkers dan klinkers in het alfsbet.
Ei zijn meer personen die met anderen meepraten of andercn
napraten, dan die zelfstandig oordelen en handelen.

3882. Medellden ls geen zalf .
Mef medelijden alleen wordt iemand, die in moeilijkheden
verkeert, niet geholpen.

3883, Als meerderman komt, moet nlnderman wljken.
De zwakke moet wijken voor de sterkere.
Ook :

3E84. Als hogerman komt, moet lagerman buigen.
3885. Meet drlemaal eer gii ééns sniidt.

Overleg steeds alvorens te handelen.
3886. Meeweters ziin meepraters.

Het is best zijn geheimen voor zichzelf te houden.
3887. Nieuwe meiden dienen wel.

Nieuwe bedienden zijn altijd vlijtig in den beginne, maar al
te dikwijls verslapt die ijver gauw.
z. b, : 1Q36, 1043, 1637, 3787.

3tE8. Men wordt eerder door een mestkar overreden dan door een
koets.

Men wordt meestal slechts belasterd door vuige lieden.
z. b. : 1024.

38E9, Goede moed is half teergeld.
Men mag nooit de moed opgeven, want : moed verloretr,
al verloren.

3890. Men kan geen molens met blaasbalgen doen omgaan.
Om iets (goeds of groots) te bereiken, moet men over de
nodige middelen beschikken, - €û deze ook aanwenden.

3891. Hoge muren hebben veel uit te staan.
Fiooggeplaatste personen staan veel aan haat en laster
bloot,
z. b. :1509,2833.

3891a.Een naaldeprlk kan dodellik zijn.
Kleine oorzaken kunnen soms grote gevolgen hebben
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3892. De natuur is sterker dan de leer.
Gewoonte is een tweede natuur.

3893. Tegen het noodlot geldt geen hardebollen.
Aan het lot kan men niets veranderen.

3894. Onbekend is onbemind.
Men kan niet houden van wat men niet kent.

3895. De ondervinding is de beste leermeester (o/: leidsman).
Men leert het meest door eigen ondervinding.
Ook:

3896. De ondervinding maakt bekwame mensen.
3897. Ongelijkheid wordt zelden effen.

De mens behoudt meestal zijn aangeboren lroodanigheden.
z. b. : 2520.

3898. Die ongenood komt, moet onbedsnkt weggaan.
Wie niet uitgenodigd werd, is zelden welkom.

3899. Ongewoonte maakt blaren.
Werk dat men niet gewoon is, is veel lastiger dan normale
arbeid.

3900. Men moet g€en overwinningslied aanheffen, eer de viiand
zwicht.

Men moet zich niet van te voren verheugen ovcr iets dat
nog gebeuren moet en dus nog onzeker is.
z. b. : 2173.

3901. Al wat toekomend is, is ongewls,
De toekomst is altijd onzeker.

3902. 't Is ongewis, al wat hier ls.
Het leven is wisselvallig.

3903. Zwijgen is kunst; klappen mrakt ongunst,
Is spreken zilver, zwijgen is goud.

3904. Wanneer het onheil is geschied,
Dan helpt 't ontijdig klagen niet.

Het is te laat om zich te beklagên wanneer het kwaad ge-
bcurd is; daarom : verzint eer gij beginl

3905. Onrecht zal niet gedijen.
Onrecht brengt nooit geluk of voordeel aan.

3906. Fæns onrecht, altild onrecbt.
Wat onrecht is, kan nooit tot recht verheven wordcn.
Men zegt ook :

3907. Wat vandaag onrecht is, ls morgen geen recht.
of:

3908. lVat honderd jaar onrecht ls geweest, ilat wordt nlnmer recht.
3909. Onrust woont in de wereld.

Volmaakte rust is moeilijk te vinden.
3910. Te veel om"ien maakt onrust.

Men doet er beter aan, zich te richten naar de toekomst,
dan te veel naar het verleden terug te zieD.

3911. Beter ten ontiJde dan nimmer meer.
Beter laat dan nooit,

3912. Ontrouw slaat hrâr eigen heer.
Door ontrouw benadeelt men zich zelf.

3913. Ontrouw wordt gaarne met ontrouw beloond.
Men krijgt gewoonlijk loon naar werken; zoals men an-
deren behandelt, zal men zelf ook behandeld worden,

3914. Wie ontrouw is, die geloolt en betrouwt niemand.
immers : zoals de waard is, vertrouwt hû zijn gasten.
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