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3951. Die zich warmen rvil, moet wat rook verdragen.
Wanneer men zijn doel bereiken wil, mag men last noch
moeite ontzien.
z. b. : 338,429, 466,2888,2999.

3952. De ene schalk kan de andere kwaliik bedriegen.
Twee slimme personen kunnen elkander niet licht beetnemen.

3953. Een schelm weet, hoe een schelm te moede is.
Men beoordeelt anderen naar zichzelf.

3954. Die schertsen wil, moet scherts verstaan.
Wie iemand iets scherps toevoegt of een poets bakt, moet
het zich getroosten, dat hij met gelijke munt betaald wordt.
z. b. : 3263.

3955. Alle scheuten zijn geen rozen.
leder kan missen; niet alles gelukt even goed.
z. b, : 26O2,3782.

3956. Ntet schieten is zeker mis.
Wie niet waagt, die niet wint.

3957. Er gaan veel schlkken in een zak.
Wanneer men niet al te veel verlangt, kan men licht plaats
vinden.
z. b. :25O0,

3958. Dle bang ls moet schilderen.
Wie verlegen is, blijft st€eds ten achter staan.

3959. Om geleerd te zlin moet men ter schole gaan.
Door ondervinding wordt men wijs.
Ook:

3960. Men ls maar geleerd als men yan de school komt.
3961. IXe loopt, heeft schuld.

Wie vlucht of zich aan nader onderzoek tracht t€ ont-' trekken, bekent zijn schuld.
3962. Dle schuld bekent, heeft half gebo€t.
' want.' vallen en opstaan is geen schande.
3963. F,en goed schutter schiet soms wel eens mls.

Ook aan een bekwaam mens kan wel eens iets mislukken.
z. b. : 448, 622, 655, 6C1,979, 2310, 2438,2452,2:1A8,
3121, 3126, 3270, 3790, 4021.

3964. Het is een goed schutter, die altijd het wit raakt.
Het moet wel een zeer bekwaam mens zijn, die zich nooit
vergist.

3965. Alle slagen raken niet.
Niet alles levert voordeel op; niet alles wat men onderneemt
gaat even goed.

3966. Hoe meer men slaapt, hoe meer men slapen wll.
Alles is maar een gewoonte.

3967. Men kan over geen twee sloten te geliik springen.
Men moet geen twee dingen tegelijk nastreven.
z. b. : 2778,3816.

3968, Hoe meer snaken,
Hoe meer vermaken.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
3969. Men moet de snaren niet te sterk spannen.

Men moet niet te veel van zichzelf of van anderen eisen
(vooral in geestelijk opzicht),

397O. Zeker spelen is best.
Men moet niet te veel wagen.
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3971. Beter aarzelen dan kwatijk springen.of:
3972. Betei is het terugFegaan, dan een kwade sprong gedaan.

Bezint eer gij begint e-n als,'t nodig is,'keer-d-p uw schreden
terug, alvorens het te laat is.

3973. Men kan beter tweemaal vragen dan éénmaal 't spoor bijster
worden.

Men moet niet vrezen bij een ervaren persoon inlichtingen
te vragen.

3974. De stâart komt achteraan.
Het laatste deel van 't werk brengt de zwarigheden aan't licht.

3975. In het staartje zit het venijn.
_ Op_het eind komt al. hêt kwade voor de dag.

3976. Geen beter staat dan middelmaat.
Overdrijving schaadt in alles.

3977. Stief is nooit lief.
Een stiefmoeder is nooit voor de kinderen wat een eigen
moeder is geweest.

3378. Die.op een anîer steunt, steunt op een gebroken stok.
_ -Vertrouw niet te veel op andeien. "

3979. Sttllekens gaat vcrre.
- Langzaam maar zeker bereikt men ziin doel.

3980. Men kan met een kromme stok nog wel-een rechte slag geven.
Een verstandig mens kan zelfs ult de onbeduidenaslie?àfin
nog enig voordeel trekken.
z. b. : 306i'1.

3981. Op een gebroken stok is 't kwaad leunen.
Aan iemand die zwak of onbetrouwbaar is, moet men zijn
belangen niet toevertrouwen.
Ook:

3982. Tegen een zwakke muur zal men niet leunen.
z. b. : ltlS.

3983. Sprilg niet verder dan uw stok lang is.
Men moet niet meer willen doen dan waartoe men in Staat is.

_2. b. : 58, 180, 938, 1098, 2088-2091.
3984. Men moet strâten voor stegeh kennen.
- Men moet in alles ondeischeid weten te maken.
3985. De derde streng m:rakt <!e kabel.

Zelfs na tweenraal mislukt te zijn, moet een goede zaak
niet worden opgcgeven.
z. b.:8O7,2902.3160.

3986. Strijkgeld is strikgetd.
In 't vooruitziôht van het strijkgeld worden velen er toegebracht een hoger bod te doèn,-waardooi zii âan àË"-ià
dure koop blijvèn hangen en zichzelf in nioèiiijttrêàen
brengen.

3987. Die een strik voor €en ander spant, loopt er zelf in.
Wie de.ond.ergang-van and-eren traèht te Uewiiten, veroor-
zaakt zijn eigen vàI.
z. b-:2672,2817,3861.

3988. Die op geen strikken let, zit welhaast in ,t net.
_, Wees steeds voorzichtig.
3989. Tegen storm is_r.t kwaad zivemmen (of : roeien).

Het is moeilijk tegen de openbaie mening in te gaan.
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