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2616. E;éa bonte kraai maakt nog geen winter.
Uit één enkele omstandigheid kan men gcen algemeen
besluit opmaken.
z. b. : 961,2139,2669,3037.

1VEER : ONWEER, REGEN.

2192. De mensen maken ale almanak en God het weer.
Met hoeveel voorzorg men ook handelt, de uitslag van
onze ondernemingen is steeds in Gods handen.
z. b. :2193.

2939. fijds genoeg te schuilen, als het onweer komt.-Men moét zich niet van te voren nodeloos over iets bezorgd
maken.
z, b. : 2726,

294O. F*t geruste slaap ûeest gcen onweer.
Die een gerusl geweten heeft, hoeft niet bezorgd te zijn.

2941. F,en groot tempeest duurt nlet lang.
Wle al te sfreng is, wie geweld voor recht gebruikt, verliest
spoedig zijn gezag,
z. b. : 2265,29/8,3259.

2942. 't Beste is te vluchten v66r de vlaag.
't Beste is te eindigen (met iets op te houden) voordat het
te laat is.

2943. Harde regens duren nooit lang.
Wie al- te streng is, verliest spoedig ziin gezag; ûg. : ook
strenge vorst, enz, houdt nooit lang aan.
z. b. :2265,2941.

2944. Na grote droogte komt grote regen.
Voorspoed volgt op tegenspoed,

2945. Kleine regen dringt door en maâkt grote plâssen.
Wie stéeds op de kleintjes past, zal mettertijd tot welstand
komen.

2946. Kleine regen stilt grote winil.
Een klèinigheid kan iemands toorn doen bedaren'
z. b. :1597,

ItJ3. Na de regen komt zonneschiin.
Voorspoed volgt op tegenspoed.
z. b. :1832,1834.

1116. Ns het regent, ls het goed een mantel te dragen,
Men moet tijdig voorzorgen nemen.

1808. Als het elders règent, valt hier ook wel een druppel.- -- -Als het andeien'goed gaat, zullen wij er ook licht enig
voordeel van ondervinden.

2947. Ns het in Frankriik regent, druppelt het in België.
In België ondervindt men gewoonlijk de terugslag van de
gebeurtenissen in Frankrijk.

2918. Ats'het in de kajuit regent,-dan drulpt het h de hut.
Als de kapitein ontévreden is, mbpperen ook de mindere
officieren;'vandaar ook : alC meerdereû vaû iets liiden,
krijgen minderen ook hun deel.
z. b, : 2952.

2949. Iiloe harder het regent, iles te gauwer is 't gedaan.
Strenge heren regeren niet lang.
z. b. : t265, 2941, 2943' 3?'59.
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1822. 't Is aangenaam te zien regenen, als men in 't droog is.
Men bekommert zich niet om het leed van anderen, wanneer
men zelf gelukkig is,

2950, In een natte poel is 't gauw gercgend.
Een zwak mens is gauw ziek.

2951, Men moet zijn tobben uitzetten, terwijl het regent.
Een _gunstige gelegenheid mag men nief ongebruikt laten
voorbijgaan.
z, b. : 535,3006, 3092.

2952. Wanneer het op de gloten regent, druipt het op de klelnen.
Als de groten van iets lijden, krijgen de-kleinen ook hun
deel.
z. b. :2947.

2953, Stofregen en klikschulden dringen door.
Veel kleine schulden wôrden op den duur een zware last.

\ryIND.

2954. Alle winden hebben hun keerwlnden.
Het lot is wisselvallig.
z. b. :1858,2990.

2889. Alle winden schudden geen noten af.
Niet alles levert voordeel op.

2955. De voorspoedige wind maakt eèn goed matroos.
Het is gemakkelijk een werk uit te voeren, een moeilijket?ik te volbrengen, wanneer de omstandigheden gunstig
ZJn.
z. b. :3003.

2956. Die wind zaait, zal onweer maaien.
Wie oproer verwekt, zal er zetî het slachtoffer van worden.

2957. Et waait geen wind, of hij is iemand dienstig.
Een handig mens weet uit alles voordeelte trekken.

2958. Men moet de goede wind niet over het hoofd laten waalen.
Een g.unstige gelegenheid mag men niet ongebruikt laten
voorbijgaan.
Ook :

2959. Men moet de wind gebruiken, terwijl men hem heeft.
2960. Men noet zeilen, terwijl de wind dient.

Ook :
2961. Men moet de wind niet door de hekken laten waaien.

Men moet trachten uit alles voordeel te trekken; men moet
van de gelegenheid gebruik maken.

2962. Veel wind, weinig regen.
Men doet zich mooier voor dan men is.

2963. Veel wind, rveinig te malen.
Hei zijn vaak de minderen die de meeste drukte maken.
z. b. :3925.

2964. Men moet de hnik naar de wind hangen.
Men moet zich schikken naar de omstandigheden,
z. b. :2991.

2965, Men moet geen koren ziften in de wind.
Met zaken van belang moet men niet roekeloos te werk
gaan.
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