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687. Heden edelman, morgen boer.
Ons leven is onbestendig.
Ook :

781. Heden gezond, morgen begraven'
782. Heden leven, morgen sterven.
783. Heden rood, morgen dood.
784. Heden koopman, morgen loopma!'
785. Landen verzanden, zanden verlanilen'
786. Na lief komt leetl'
787. Die nu onder ligt kan wel eens boven komen.
788. Heden riik, rnorgen slijk'
789. Die giste-reil lagin 't siof, is heden heer van 't hof'
79O, De fortuin draâit sneller dan een weerhaan'

De fortuin is zeer wisselvallig'
l79l . Wacht u roor de gijP'

i'{"èÀ u in ach"tïoor de wisselva!ligheid van de fortuin'
(de gijp : het plotseling omslaan va! de bezaan; de.bezaan :

È;i "tËi ,ran de achteimast, dat bij een plotse zijdelingse
rukwind gemakkelijk omslaat).

1792. Werelds goed is ebbe en vloed'
ôp t*iôïoè.maanse is niets te vertrouwen, is alles onzeker;
ons leven is onbestendig.
z. b. : 687, 1781-1788.

1793. Dat nu hooi is, is morgen haver.
Het leven is wisselvallig.
Oolc :

1794. Heden iets, morgen niets.
1795. De wereld is vol haken en ogen.

Het leven is vol moeilijkheden.

GELUK EN ONGELUK.

1796. De een heeft het geluk en de ander ziet er op'
De een is 't loT gunstig en de andere mag toezien'

1797. Des enen geluk is des anderen oqgeluk.-..-bâ 
vooruitgang van de ene h-eeft dikwijls de achteruitgang

van anderen tengevolge.
z. b. : 1163' l8ll.

757. Die het geluk heeft, leidt de bruid ter kerk.- - --H.t g?tuk Ooet ioms meet dan verstand' en het komt dik-
wiils-wanneer men het minst verwacht.

1798, Die 't seluk vindt, die mag het oprapen.
De Ëelukkige krijgt gewoonlijk nog mccr. geluk

I799, Een ons geluk is beter dan een pond verstand.
Men b"ereikt vaak meer met geluk dan met verstancl'
Ook :

277, Gelukkige zotten hebben geen wiisheid van doen.
1800, Geen geluk zonder druk.""--- --nitîÀèaïiit" heeft haar keerzijde; ook : men bekomt niets

zonder moeite.
z. b. :1855-1858,2929,2938' 3040.

1801. Geluk baart druk.-Wie 
gelukkig is, heeft zorg om zijn geluk te behouden'
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1802. Geluk en glas breekt even râs.
Het geluk in deze wereld is meestal van korte duur.
Zie ook.' 165, 3821.

1803. Het geluk huist zelden onder vergulde gewelven.
Rijkdom is niet altijd een waarborg voor geluk.

1804. Het geluk komt in de slaap.
Het toeval begunstigt iemand soms, wanneer hij het aller-
minst verwacht,

1805. Het geluk ligt op een klein hoekje.
Men kan nooit weten hoe het ons onverwachts komt begun-
stigen.

975, Het geluk staat niet stil voor iemands deur.
Men moet van de gunstige gelegenheid gebruik maken, -de kans grijpen wanneer ze z\ch voordoet.
Ook :

1806. Het geluk vliegt : die het vangt, heeft het.
1168. In tt geluk veel brooilvrienden, in de armoede geen noodvrientlen.

Zonder geld, zonder vrienden.
1807. Beter benijtl dan beschreid.

Het is beter gelukkig en welvarend te zijn, en dus door
anderen benijd te worden, dan te moeten beklaagd worden.

1808. Als het elders regent, valt hier ook wel een druppel.
Als het anderen goed gaat, zullen wij er ook licht enig voor-
deel van ondervinden.

1809. Hans komt door zijn domheid voort.
De dommerik heeft geluk.

JlI. Klein kostje smaakt wel.
Ook in eenvoudige omstandigheden kan men tevreden en
gelukkig zijn.

1810. Waar kwaad iso komt kwaad bij.
Een ongeluk komt zelden alleen.

1811. Des enen kwel doet d'ander wel.
Het verdriet, het leed van de ene is soms het geluk van een
andere.
z. b. : 1763, t797.

367. ln het land van beloften sterft men wel van honger.
Al is men nog zo gelukkig, men kan wel plotseling onge-
lukkig worden.

1812. Die een ongeluk heeft, mag naar het andere wel uitzien.
Een ongeluk komt zelden alleen.

1813. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Er is niet veel nodig om een ongeluk te krijgen, wees dus
steeds voorzichtig.

1814. 't Ene ongeluk kan niet op het andere wachten,
Een ongeluk komt gauw genoeg, men moet er zich dus niet
vrijrvillig aan blootstellen.

1815. Er is geen ongeluk zo groot, of er is ook nog een geluk bij.
Alles heeft ook nog een goede zijde.

1816. r\Ien moet het ongeluk geen bode zenden,
Men moet zich niet vrijwillig blootstellen aan ongelukken.

1817. Het is beter beweend dan bespot.
Ongeluk, dat medelijden opwekt, is nog beter dan door zijn
dwaasheden de spot van anderen te verdienen,
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