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1818. Waar de haag het laagst is, wil elk er over.
Als iemand in 't ongeluk is geraakt, wordt hù door iedereen
verstoten.

1819. Een anders liiden is maar een droom.
Men bekommert zich weinig om het ongeluk van anderen.
z. b. : 193.
Ook :

1820. Niemanil hinkt van eens anders zeer.
1821. Het lot valt altijd op Jonas.

Eens ongelukkig, altijd ongelukkig.
1822. 't Is aangenaam te zien regenen als men in 't droog is.

Men bekommert zich niet om het leed van anderen, wanneer
men zell gelukkig is.

1823. Die een varken is, moet in het schot.
Wie tot het ongeluk geboren is, moet geen goed verwachten.

t58. Hoe minder verstand, hoe gelukkiger hanil.
De domste mensen hebben dikwijls het meeste geluk.

1824. Met yallen en opstâan geraakt men door de wereld.
Ons leven bestaat uit geluk en ongeluk.

1825. Als de wagen in de sloot ligt, loopt elk erover.
Men maakt van de tegenspoed of ondergang van een ander
gebruik, om zelf voordeel te behalen.
Zie ook hierboven, nr. 1818.

1826. Als het zeil scheurt, heeft het een gat.
Schertsende aanmaning om zich niet, voordat een ongeluk
treft, nodeloos bekommerd te maken.
z, b.:2197.

VOOR. EN TEGENSPOED,

1827. Alle dagen zijn niet gelijk.
Voorspoed en tegenspoed wisselen elkander af.

1828. Lichte dag, lichte ogen.
Als de zaken voorspoedig gaan, is men ook tevreden en opge-
ruimd.

1829. Het loopt niet altijil door een gootie.
Alle ondernemingen gaan niet even gemakkelijk.

1830. Niet altijd rijdt het karretje op een zanilweg.
Het gaat niet altijd naar wens.
Ook:

1831. Men kan altijrl op geen kussen zitten.
1832. Na lijden komt verblijden.

Voorspoed volgt op tegenspoed.
Ook :

1833. Na regen komt zonneschiin,
1834. Na de vasten komt Pasen.
1835. Harde schokken leren wel.

Door tegenspoed wordt men wijs.
Ook :

1836. Harde slagen leren best.
1837. Slagen maken wijs.
1838. Het staal wordt in het yuur gehard.

Tegenspoed geelt de mens grotere veerkracht.
1839. Elkeen kan geen even schone ster aân ile hemel hebben.

Niet iedereen kan even voorspoedig zijn in de wereld.
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VREUGDE EN DROEFHEID.

1840. Na grote blijdschap komt getreur.
Het leven is wisselvallig; na
spoed.
z. b. :2992.

voorspoed komt ook tegen

1841. Waar blijdschap in huis is, stâât rouw voor de deur.
Geluk,_ voorspoed, _vreugde zijn meestal niet van lang.
duur; het leven is wisselvallig.

1842, E,en heldere dag verdrijft veel donkere ilagen.
Een klein geluk kan veel droefheid doen vergeten.

1843. Die in droefheid zaait,zal in vreugde maaien.
Na droefheid komt blijdschap; na regen komt zonneschijn.

1844. \ilie met tranen gezaaid, heeft, kan maaien met gejuich.
Na tegenspoed en moeilijkheden krijgt men dikwijls voor-
spoed.
z. b. : 1832,1833, 1834.

1845. Droefheid verzacht het hart.
Wie zelf veel geleden heeft, zal gemakkelijker de smart van
anderen begrijpen en met hen mede lijden.

1846. Grote droefheid staat verbaasd, kleine droefheid roept en raast.
Groot verdriet is niet luidruchtig.

1847. God slaat niet of Hij zalft.
Vreugde zal op droefheid volgen, na lijden komt verblijden;
verlies dus uw vertrouwen niet,
Ook :

1848. Is d'hemel heden grauw, morgen is hij blauw,
1849. Na lach komt ach.
1850. Die vandaag lacht, zal morgen wenen.
1851. Na lijden komt verbliiden.
1852. Een droeve morgen rnaakt een blijde dag,
i83.1. Na regen komt zonneschijn.
183r'. Na ile vasten komt Pasen.
947. Yreugd, in huis, druk aan de deur.

Vreugde en geluk zijn meestal van korte duur en worden
vaak spoedig door droefheid gevolgd.
Zie ook hierboven, nr.1841.

1853. Gedeeltle vreugd, dubbele vreugd.
De vreugde wordt verhoogd wanneer men ze met anderen
kan delen.
En:

1854. Gedeelde smârt, halve srnart.
Onze smart wordt lichter, wanneer wij ons hart hebben
uitgestort aan vertrouwde vrienden.

1855. Geen genuchten zonder zuchten,
Alles heeft ook een onaangename zijde.
Ook :

1856. Geen lief zonrler leed.
1857. 't Leven is een ons vreugde en een pond verdriet.

Er is in de wereld meer droefheid dan vreugde.
1858. Elke medaille heeft een keerzijde.

z. à. .' 1800, 2929, 2938, 3O4O,
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