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3915. Een ontrouwe en een dief vindt men eer dan de getrouwe,

3933. Elk kleedt zijn pop naar zijn fatsoen.
Ieder handelt naar zijn eigen aard en aanleg.
3934. Men moet van de pop geen afgod maken.
Men mag wel met iets ingenomen zijn, et zijn speelpop van
maken, maar wachte zich daarbij voor dwaze of zondige
overdrijving,
3935. Van praat komt praat.
Heelt men eenmaal iets gezegd, dan gaat het steeds verder
en wordt dikwijls nog vergroot.
3936. De pret kan niet altiid duren.
Aan alles komt een einde,
3937. Men moet de prikken levend houden.
Men moet er voor zorgen dat de zaken vooruitgaan.
3938. Grote pronker, kale jonker.
Pochers lijden meestal gebrek.
3939. Hoe meer men in rle put roert, hoe erger hij stinkt.
Laat .de bozen met rust, men kan er geen goed van vei-

waarnaar men zoekt.
Men vindt weinig eerlijke mensen.
3916. Het is goed een ontvangersvronw te ziin, maar kwaad de wedurvc.

Die wat ontvangt, kan ook wat uitgeven; maar houdt het
ontvangen op, dan moet het uitgeven wel achterwege
blijven.

3917. Onverstand doet dolen,
Door domheid komt men tot allerlei dwalingen.
3918, De onwetendheid is een zacht oorkussen.
Wat men niet weet, niet deert.
3919. Men geeft den onwillige leen noch geld.
Met onwillige mensen is niet veel te bereiken, en daarom
zal men hun ook weinig toevertrouwen.
3920. De onwiize geeft altemet wijze raad,
Ook een niet-deskundige kan wel eens juiste opmerkingen
maken.

3921. Die naar

't

kundige pad vraagt, wordt in ile sloot gewezen.

Wie opzettelijk naar de bekende weg vraagt, krijgt

wachten.

een

vèrkeerd antwoord.
3922. F;lk moet zijn pakjè dragen.
treder heelt zijn leed te dragen in dit leven^
3923. Een pakje wordt een zakje,
Ook een lichte last kan op den duur te z:v,taar worden.
3924. H,et papier is geduldig.
Men kan er alles op schrijven of drukken wat men wil, wat
waar of niet waar is, wat men meent of niet meent. Men
moet dus niet te veel waarde hechten aan sommige dagbladberichten, brieven, enz.
3925. Gfote parade, klein garnizoen.

Het zijn vaak de mindeien die de meeste drukte maken.

z. b.

:

2963.

3926. Men moet de pijl niet tot aan de hoorn trekken.
Men moet een zaak niet tot het uiterste drijven.
392?. Men moet niet al zi.in pijlen verschieten.
Men moet niet âl zijn middelen ineens uitputten.
z. h. :386O.
3928. Van zulk hout als men heeft, maakt men pijlen.
Als men iets wil trereiken, moet men de middelen gebruiken
die nren heeft.
3929. De pijp moet naar de bonn ziin.

gezegd van twee gepaarde personen

ol zaken, waarvan
de een de toon moet aangeven,
3930. Elke pijper heeft zijn deuntje.
Ieder spreekt en handelt op zijn eigen rnanier.
Vg. :2138.
3931. Men moet de plaatsen mijden, waar de slagen vallen.
Men moet zich niet nodeloos aan gevaar blootstellen.
3932. Elk heeft zijn pop, waarmeile hij speelt.
Wordt

Elk heeft zijn stokpaardje.
z. b. : 275.

z. b. : 294,3775.
3940. Veel raad, weinig baat.
Niet alle middelen helpen.

3941. Alle raders zijn geen daders,
De beste stuurlui staan aan wal.
3942. Vit de reden k€nt men de zeden.
Men kent een mens aan zijn woorden.
3943. Men moet wel eens een reefie inbinden.
In sommige omstandigheden moet men wel eens toegeven.
3944. Er is geen regel zo juist, of hij laalt wel.
Niets is volmaakt.
3945. Het is goed riemen snijden uit andermans leer.
Men spaart meestal niet wat aan een ander toebehoort;
men kan licht ruim te werk gaan, wânneer een ander het
betaalt.
z. b. : 471,993, 1000, 1975, 3005, 3814,3843.
3946. Men moet kunnen rijden en omzien.
Wees voorzichtig. Ook : men moet zich naar de omstandigheden kunnen schikken.
3947. Traag gereden is vroeg thuis.

Met kalm overleg bereikt men meer dan met

haastige

spoed.

3948. De ene rokkent wat de andere spint.
Zij, die de beloning verdienen, krijgen ze niet altijd.
z. b, : 339, 11.24, 2459, 2470, 2857.
3949. Eén alleen kan geen rondedans maken.
Om iets behoorlijk te kunnen uitvoeren, moet men over de
nodige rniddelen beschikken.

z. b.

: 475.

3950. Die zich uit de rook houdt, zal zich niet branden.
Men moet de gevaren vermijden.
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