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3264. Men moet de bal slaan zoals hiJ ligt.
Men moet een zaak behandelen gelijk zÙ voorkomt en zoals
de gelegenheid toelaat'
3265. IVIen moei nooit achter zijn eigen bal lopen.
Als vader moet men njet aThankelijk worden van zijn kin'
3266.

't

deren.

Eerste beentje is voor de kindslsa.

Vy'at men bij 't begin van't spel wint, moet men later meestal

verliezen,

Ook:

3267. Eerste gewin ls kattegespln.
3268. Færste winstr lodderwinst.
955. Dle van het dsk niet kaatsen kan, bliive uit de baan.
Wie ergens niet tegen bestand is, moet er zich niet aan
blootstellen.
z. b.

: 4,23.

2616, Dle met kaarten speelt, hoedt geen ganzen.
In het kaartspêl dient men goecl op te letten - zo ook in
alle andere zàken waarbij men iets verliezen kan"
1552. Kaarten en kannen maken arme mannen.
Spel en drankmisbruik leiden tot armoede.
z. b. : 1556.
3269. Men moet nooit nakaarten.
Men moet zich neerleggen bij het onvermijdelijke.
3270, De beste kolver slaat wel eens mis,
Ieder kan missen.
z. b. : 448, 622, 655, 667, 97 9, 2438' 2432, 27 08, 3121, 3126,
3271

.

3764,3963, 4021.

Die niet verliezen wil, mag niet spelen.
Die zich niet aan gevaar wil blootstellen, moet de gelegenheden vluchten.
z. b.

: 644,2651,2979,3010.

3272. N4et verliezen leert men spelen.
Door ondervinding wordt men wijzer.
3T13. Yan spelen komt kwelen.
Diè het gevaar bemint, zal er in vergaan.
3274. Dle het spel gerokkend heeft, moet het âfispinnen.
Wie iets bégonnen heeft, moet het ook voleindigen3275. Die het soel niet verstaat. moet de kâârt niet schuddel'
Men moct zich niet bemoeien met zaken die men niet kent.
leert men de kooplui kennen.
3188. Op
't laatst van 't spelpas,
-Men
als men van elkander afgaat.
kent elkander
z.

b.:3187.

AARDRIJKSKUNDE.
BERG.

3276. Bergen en dalen ontmoeten elkander niet, maar mensen wel.
Wordt gebruikt als men onverwachts iemand ontmoet di6
men niel had gedacht weer te zien ; wordt ook wel gebruikt
als bedreiging.
holle berg kaatst het geluid terug.
De domste mensen maken het meeste leven.
z. b. : 88, l2l7,2260,2822,3811,3999.
1963. Geen berg zo steil of hoog, daar een ezel, met goud beladen,
niet op klimt.
Met geld kan men alles bereiken en kan zelfs de domste
mens tot de hoogste ambten geroepen worden.
3278. Hoe hoger berg, hoe dieper dal.
Hoe hoger men geplaatst is, in hoe hoger mate men de
veranderingen in de loop der zaken ondervindt.
z. b. : 956.
1474, Hoge bergen zijn dor en mager.
Hoogmoedige mensen hebben meestal weinig verstand.
3279. Nooit berg zo hoog, of hij daalde wel.
Hoe rijk ook iemand zij, hoe hoog in aanzien iemand ook
geplaatst weze, toch kan hij wel eens aan lager wal geraken.
Men moet dus niet te zeer steunen op rijkdom of aanzien,
want het lot is wisselvallig.
3176. Ogenbhkken maken eeuwen en zandkorrels bergen.
Vele kleintjes maken een groot.

3277.

E,en

z.

b.:2O93,2093,2099.

2521. Laat de bokken en bergen met vrede.
Laat de grote en machtigen met vrede,
1211 . Die in de laagte blijven staan, zullen nimmer de berg overkomen,

Zonder moeite en volharding zal men nooit zijn doel be-

reiken.

1282, M;et de wil kan men bergen verzetten.

Met wilskracht kan men het schijnbaar onmogelijke uit.

voeren.

LAND, STAD.
3280. Beter bedorven land als verloren land.
Van twee kwaden moet men 't minste kiezen.
z, b. : 172,375,3139.
3241. Elk land hecft ziin nanieren.
Elk land heeft zijn eigen zeden en gewoonten, waarnaar
men zich moet gedragen, waaraan men zich moot onderwerpen.

Ook :
3282. Ieder land heeft zijn trant (o/: zlin sant).
3283. Ieder kwartler heett zijn manier.
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