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3990. Ook llefeliike tonen vervelen op den duur.
De mens heeft afwisseling nodig.

3991. Effen ls kwaail treffen.
Het is moeilijk, het iedereen naar de zin te maken.

3992. Uttstel is geen afstel.
Al steli men iets uit, men behoeft het daarom nog niet op
te geven.
Ook :

3993. Uitgesteld is niet verloren.
Doch men zegt ook :

3994. Van uitstel komt afstel.
Wanneer men een plan telkens uitstelt, komt er ten laatste
niets van.

3995. Al vallende leert men rijilen.
Al doende leert men.
z, b. : 6t5,654.

3996. Op vastenavond volgt de Yasten.
Alles gebeurt op zijn tÛd,

3997. Gevulde vaten geren geen klank.
Het zijn dè dornste mensen die doorgaans het hoogste
woord voeren.
Een verstandig mens praat niet nodeloos.

3998. Het vat geeft uit, wat het in heeft.
Een bôosaardig mens kan geen zoete woorden spreken'
z. b, : 62,11.

3999. Lege vatten klinken best (o/: bommen 't harilst).
De domste mensen maken het meeste leven.
z, b. : 88,997, 1596,2260,2822, 3277, 3811.

4000. Men moet de bom niet op het vat slaan voorilat het vol ls.
Men moet niet te vroeg juichen, voordat men zijn doel
bereikt heeft; zelfs op het laatste ogenblik kan nog iets
tussenbeide komen.

4001. Die te hard op de vedel strijkt' bederft de klank.
Overdrijving schaadt.

4002, Het verboil doet de lust ontstaan.
De mens verlangt steeds naar hetgeen verboden is, docb
dikwijls heeft hij er genoeg van, zodra het verlangde in
zijn bezit is.

rt003. Dte wat verdient, mag wel wat helrben'
Geef eenieder wat hem toekomt.

4004. Yerlegenheid zoekt list.
Wanneer men in moeilijkheden verkeert, zoekt men allerlei
middelen, ook soms minder gocdc, om zich uit de verlegen-
heid te redden.

4fi)5. Te lang vermaak beneemt de smaak.
OoÈ genoegens vervelen op den duur; afwisseling is nood'
zakelijk.

4006. Kwalijk verstaan doet kwalljk antwoorden.
Als men van verkeerde beginselen uitgaat, zal men onver'
mijdelijk falen.

4007. Van een verzet
Komt een belet.
Van uitstel komt afstel.
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4008. Verzint eer gij begint.
Men moet goed nadenken alvorens een zaak van belang te
ondernemen, want : eerst gedaan en na bedacht, heeft
menigeen in leed gebracht.

4009. Die op een kleine vijver zwemt, zal op geen grote verilrinken.
Men moet niet te veel wagen.

4010. Die wat vindt, mag het oprapen.
Men moet van de gelegenheid gebruik maken; het geluk
vliegt: die het vangt, heeft het.

4011. Dte een vlammetje wil maken, vindt wel eenzwavelstok.
Die zijn doel bereiken wil, vindt wel een middel daartoe.

4012. Men moet de rokende vlaswiek niet uitblussen.
Waar hulp nog dienstig is, mag men deze niet achterwege
laten.

4013. Een kleine vonk ontsteekt wel een grote branil.
Kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen.
z. b, : 946,3113.

4014. Goed voorgaan doet goed volgen.
Woorden wekken, maar voorbeelden trekken.

4015. De voorsten doen wât de achtersten niet mogen.
Wie eerst komt, heeft veel vooruit.
z. b. : 2119.

4016. IJdele vrees is zekere ellende.
Maak u niet nodeloos bezorgd om leed, dat misschien nooit
komen zal.

4)17. De waarheid kan dikwijls geen herberg vinden.
De waarheid wordt niet steeds gezocht.
Ook :

4018. Die de waarheid zegt, wordt zelden geherbergd.
4019. Alle waarom heeft zijn daarom.

Alles heeft een oorzaak.
4020. Die niet en waagt en zal niet hebben.

Die niets onderneemt, kan niet gelukken.
4021. Hr gâat geen rvag€n zo recht of hij holt wel eens,

Zelfs de beste kan wel eens falen.
z. b. : zie 3963,

4022. Nieuwe wagens kraken altijd.
Waar verschillenden moeten samenwerken, zullen in den
beginne steeds wrijvingen of moeilijkheden voorkomen.

4023. Die niet zwart is, rnoet zich niet wassen.
Wie geen schuld heeft, behoeft zich de een of andere alge-
mene beschuldiging niet aan te trekken.
z. b. :94.

4024. Wedders zijn kijvers,
Weddenschappen leiden meestal tot twist en onenigheid.

4O25. De verre weg maakt de vermoeide rnan.
Door 't lang wachten wordt men ongeduldig.

4026. Hoe hoger de weg, hoe eenzâmer de tocht.
De meeste mensen blijven in de laagte; slechts weinigen
getroosten zich de (soms grote) moeite om hoger op te
klimmen,

4027. Schone wegen lopen niet ver.
Wat aangenaam is, duurt meestal niet lang.
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