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DE NATUUR.

NATUUR, HEMEL EN AARDE.

2922. De natuur maakt geen sprongen.
De natuur is geleidelijk in haar ontwikkeling.

27. Die naar de hemel spuwt, spuwt in zijn eigen aangezicht,
Wanneer men hogeren en machtigeren bespot ol verguist,
haalt men zichzell slechts moeilijkheden op de hals; ook :

alles wordt vroeg of laat gestraft.
z. b. : t403.

2923. Door een klein gaatje ziet men ook de hemel,
In geval van nood, nloet men zich ook van geringe middelen
weten te bedienen; ook : zelfs in geringe omstandigheden
kan men zich gelukkig voelen.

1839. Elkeen kan geen even schone ster aan de hemel hebben,
Niet iedereen kan even voorspoedig zijn in de wereld.

2197. Als de lucht (o/.. de hemel) valt, zijn alle mussen dood,
Schertsende aanmaning orn zich niet, voordat een ongeluk
treft, nodeloos bekommerd te maken.
z. b. : 1826.

1416. Er ls geen lucht zonder wolken.
Niemand (niets) is zonder gebreken.

2924. Aarde wil van aarde niet,
De aardse mens is aan het aardse gehecht en doet er on-
gaarne afstand van.

2925. Heden vol waarde, morgen in dc aarde.
Ons leven is onbestendig.

ZON, MAAN EN STERREN.

2926. Als de zon en de maan twee ogen aan de hemel waren, zou de
hemel scheel zien.

De man moet de baas zijn.
I 522. Als de zon is in 't west, zijn de luiaards op hun best.'Wanneer de dag ten einde is, zijn luiaards het drukst bezig.

z. b. :1523.
2927. Als men van de zon spreekt, ziet men hare stralen.

Wordt gezegd als men iemand ziet, kort nadat nren over
hem gesproken heeft.
z. b.:2214,2795,

2928. De zon wil ook wel door kleine raampjes schijnen.
Ook in een klein nederig huis, in mindere stand, enz. kan
men gelukkig zijn.

2929. Geen zon zonder schaduw.
Alles heeft zijn onaangenarne zijde.
z. b. : 18O0, 1855-1858, 3040.

2930. Hooit als de zon schiint.
Men moet de gunstige gelegenheid waarnemen.
z. b. :2698.

2931. Waar de zon schijnt, is de maan niet nodig.
Wie het meerdere heeft, heeft het mindere niet nodig.
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20,1E. De miertjes leggen haar winterkoren ln de zon.
Een naarstig rnens neemt tijdig zijn voorzorgen, is spaar-
zaam.

1419. Men zlet zelfs vlekken in de zon.
Niemand is zonder gebreken.

2932. 't Is niet overal zomer ùaar de zon schijnt.
Schijn bedriegt.
z. à. :3800.

2933. Als_de maan vol is, schijnt zij overal.
Als een zaak tôt, voile kiaarheid is gekomen, komt ze ter
kennis van her algemeen; ook : met-ecr votté gltâiât târi
men overal terecht.

2934. De maan en de ster_ren worden wel in het water gezien, maarzij zijn altijd aan de hemel.
Grote. geesten worden door de omgang met een boze we_
reld niet besmet.

Z934a.Door.het schijnen van de maan, kunt ge u in hct wcer verstaan.
Utt de staDd van de maan kunnen vooral de boeren het
weer voorspellen.

2935. Hoe meer de'maan van de zon afwijkt, hoe meer zij verlicht.Onder domme mensen wordt ;eniand met édn *"i"id
verstand allicht voor zeer knap gehouden.
z. b, : 234.

2936. 'a Is nooit volle maan van de eerste daq.
Alles moer zijn tijd hebben.

2937. Men moet niet nâar de maan reiken.
Men moet het onmogelijke niet willen doen.

1719. De ondervinding is als dè pôobter : zij geleidt dJ mens 's avonds,
als hij ter ruste gaât.

Door ondervinding wordt men wijs, doch vaak is het dan
al te laat.

JAARGE'TIJDEN,

96f. Een_sprecuw op het dak maakt nog de lente niet.Uit één enkele omstandigheid kan men geen algemeen
besluit opnraken.
Ook :

2669. F,én zwaluw maakt geen zomer.
_ -2..b. : 961, 2139, 2646, 3037.

2022. Die,i.n't voorjaar niet zaaît, zal in ,t najaar niet maalen,
w.le tn.ztJn jeugd verkwistend leeft en niet spaart, zal in
zun ouderdom gebrek lijden.
z. b. : 1516, 1691-1695. 

-

2938. Geen zomer zonder buien.
Alles heeft zijn onaangename ziide.

- ?. b: : I800, 1855-1858, 2929, 3040.
2932. 't Is niet overal zomer waâr de zôn schijnt.

Zie boven, nr,2932.
2867, Vlie in de zomer geen rozen plukt, zal het veel min in {s whler

doen.
Wie.nu, terwijl er gelegenheid is (b. v. in de jeugd), traag is
om re reren, enz. zat het later nog veel meer zijn.
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